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Ισχυρή η επιρροή
Κωνσταντέλλου
στους δημάρχους
της χώρας
Η τοποθέτηση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
για οικονομική στήριξη και θεσμικές αλλαγές σφράγισε το
μήνυμα της έκτακτης συνάντησης δημάρχων στο Καβούρι
Σελ. 16-17

«ΕΒΔΟΜΗ»
Καταγγέλλει
αποκλεισμό
παρά το
άφθονο
δημοτικό χρήμα
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Μια κυψέλη
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Πρωτάθλημα
στο vintage
βόλεϊ

ΣτΕ
Απορρίφθηκε
η προσφυγή
για τη μαρίνα
Βουλιαγμένης
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Αποτελέσματα
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των εκλογών
για νέο ΔΣ
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Δρομολογήθηκε
το πρώτο
δημοτικό
κολυμβητήριο

Σελ. 27

Σελ. 6

Σελ. 24

Σελ. 23

The Talk of
The Town
Παραπλανά η ανακοίνωση
του Δήμου Γλυφάδας ότι μείωσε αυτοβούλως κατά 20% τα
δημοτικά τέλη, αφού αυτό που
κατήργησε ήταν στην πραγματικότητα ένα πρόσθετο «καπέλο» τελών που επιβλήθηκε από
το 1995 και κρίθηκε πρόσφατα
παράνομο από τη δικαιοσύνη.
Η προσωπική στρατηγική του
Δημάρχου Γλυφάδας εκθέτει
την αυτοδιοίκηση που την
ίδια ώρα ζητά πόρους από την
κυβέρνηση.

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β

@riviera_coast

@_d.o.d.o._

@TetraLogiki
Αυτό που βγαίνουν 50-100 άτομα με ποδήλατα στην
παραλιακή αδιαφορώντας για τα αυτοκίνητα και την
δική τους ασφάλεια εκτιμώ ότι πρέπει να τιμωρείται
αυστηρά.

@kusanique_

#varkiza

@Se0laAnapodi

#voula

@OikonomouVasili
Εκπροσωπώντας την ελληνική Βουλή παρευρέθηκα
στην μεγάλη μαθητική παρέλαση στην Βάρη. Χιλιάδες
λαού σε μια ηλιόλουστη ημέρα απολαύσαμε τα παιδιά
μας και την άψογη πολιτική προστασία του δήμου των
3Β,υπό την άριστη καθοδήγηση του δήμαρχου @g_
konstantellos

Πάω στη διαιτολόγο. Αν δεν γυρίσω σε εύλογο χρονικό
διάστημα να ξέρετε ότι με έχει θάψει. Να ‘ρθείτε να με
βγάλετε, να με κάψετε και να σκορπίσετε τη στάχτη μου
έξω απ’ τα Βλάχικα στη Βάρη.

@thanopoulou.fay

#varivoulavouliagmeni

@kosmasharismas
Βάρης Κορωπίου, ο καλύτερος δρόμος του σύμπαντος,
δεν στρίβεις πουθενά, όλο ντουγρού.

@petrosparthenis

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

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

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

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

#varkiza

@AnnaAsimakopoul
Με χαρά συζητήσαμε με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου με μαθητές & εκπαιδευτικούς του 3ου ΓΕΛ Παλαιού
Φαλήρου & του 1ου Λυκείου Βούλας στο πλαίσιο του
προγράμματος “Σχολεία Πρέσβεις @Europarl_EN” για
τις ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ στα παιδιά μας.

#vouliagmeni

@eri_kout
Ξέρετε τι ήθελα τώρα; Να με πάρει κάποιος και να μου
πει δεν θα πας σπίτι και να έρθει να με πάρει να πάμε
στη Βάρκιζα.

@iliaspsinakis

@thanos.papath

#ithaki

#varkiza

The talk of the town
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Τα δημοτικά τέλη
και o λαϊκισμός της Γλυφάδας
έχει ιδιοκτησία στη Γλυφάδα, για την παράνομη όπως
αποδείχτηκε «επιβολή τέλους καταβολής αποζημιώσεων απαλλοτριωμένων ακινήτων». Το θέμα έγινε γνωστό
στην αντιπολίτευση του Δήμου Γλυφάδας στις 2 Μαρτίου, όταν στην Οικονομική Επιτροπή συζητήθηκε ότι το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά δικαίωσε τον κάτοικο
και ανατέθηκε σε δικηγόρο να γνωμοδοτήσει αν ο Δήμος
πρέπει να ασκήσει ένδικα μέσα ή όχι εναντίον της απόφασης.

του Γιώργου Λαουτάρη

Σ

ύμφωνοι, δουλειά της επικοινωνίας και των
δημόσιων σχέσεων είναι να εξωραΐζουν κάπως
την ωμή πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως όταν
την αντιστρέφουν; Όταν τα δελτία τύπου δημόσιων
φορέων αποκρύβουν τα γεγονότα και κατασκευάζουν
έναν εικονικό κόσμο; Αυτή είναι η περίπτωση του Δήμου
Γλυφάδας που υποστήριξε σε τηλεοράσεις, εφημερίδες
και διαδίκτυο στις 18 Μαρτίου ότι μείωσε κατά 20% τα
δημοτικά τέλη της πόλης για να επιδαψιλεύσει επαίνους.
Η πεζή πραγματικότητα όμως είναι ότι η δημοτική αρχή
υποχρεώθηκε υπό το βάρος δικαστικών εναντίον της
αποφάσεων να καταργήσει ένα πρόσθετο χαράτσι που
επέβαλε από το 1995 στα δημοτικά τέλη εν αγνοία των
περισσοτέρων. Το έξυπνο επιτελείο «πούλησε» την ήττα
ως παραχώρηση. Όμως η ιστορία αυτή έχει περισσότερες και πιο σοβαρές διαστάσεις.
Αρχικά, οφείλει να δει κανείς τι πραγματικά σημαίνει η
μείωση αυτή. Ο οικιακός συντελεστής των ανταποδοτικών τελών για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό που
ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, με την κατάργηση του πρόσθετου τέλους διαμορφώθηκε στη Γλυφάδα από το 1,30 στο 1,04. Το γεγονός
αυτό σημαίνει ότι ο ένοικος ενός διαμερίσματος 100 τ.μ.
στη Γλυφάδα θα πληρώνει 26 ευρώ το χρόνο λιγότερα
ή διαφορετικά, η διαφημισμένη μείωση αντιστοιχεί σε
2,16 ευρώ το μήνα. Αυτό που σήμερα καταργείται είναι
ένα «καπέλο» που το 1995 αποφάσισε ο πρώην Δήμαρχος
Θεόδωρος Σπονδυλίδης να επιβάλει στους Γλυφαδιώτες
προκειμένου ο Δήμος να βρει έσοδα για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος απαλλοτριώσεων που θα έδινε
στην πόλη περισσότερους κοινόχρηστους χώρους. Οι
πόροι αυτοί βέβαια ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν γι’ αυτό το

“

Η εκτροπή αποβλήτων
από την ταφή είναι
ο μόνος δρόμος
για μείωση τελών,
όχι οι παραπλανητικές
ανακοινώσεις
σκοπό και απλώς χρηματοδοτούσαν τις λοιπές λειτουργίες του Δήμου. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, σύμφωνα με τις
υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας το πρόσθετο ποσό που
έχει συγκεντρωθεί από τους Γλυφαδιώτες, ανέρχεται
σε 14.478.661,83 ευρώ και βέβαια δεν υπάρχει πουθενά
συγκεντρωμένο σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Εξ ου
και στην απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόταση της διοίκησης Παπανικολάου που βρήκε κάθετα
αντίθετη την αντιπολίτευση, όρισε ότι τον εικονικό αυτό
«κουμπαρά» θα τον διαθέσει «προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων». Με αυτή τη
διατύπωση, το Δημοτικό Συμβούλιο δικαιολογεί εκ των
υστέρων τη διάθεση του πόρου αυτού διαχρονικά σε
άλλους σκοπούς.
Έχει ενδιαφέρον ότι την απόφαση αυτή πυροδότησαν
οι δικαστικές προσφυγές από το 2019 κατοίκου που

Όλα αυτά θα αφορούσαν αποκλειστικά τη Γλυφάδα και
κανέναν άλλο, αν δεν ήταν ακριβώς η στιγμή που όλη
η αυτοδιοίκηση της χώρας πιέζεται ασφυκτικά από την
απόφαση της κυβέρνησης να μετακυλήσει στους Δήμους
και συνακόλουθα στους πολίτες μέσω των δημοτικών
τελών ένα νέο χαράτσι με το όνομα «τέλος ταφής», ύψους
συνολικά 120 εκατομμυρίων ευρώ ως μοχλό πίεσης των
τοπικών αρχών να αυξήσουν την ανακύκλωση. Οι ανακοινώσεις του Δημάρχου Γλυφάδας έγιναν την ίδια ημέρα
που στο Καβούρι, στην Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων
όπου ο Γιώργος Παπανικολάου δεν παρευρέθηκε ούτε
λεπτό, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με μια φωνή
απαιτούσε από την κυβέρνηση να αναβάλει και να μειώσει το τέλος ταφής επειδή οι δημοτικοί προϋπολογισμοί
δεν αντέχουν να το σηκώσουν. Αλήθεια, πώς μπορεί να
μειώσει τέλη ένας Δήμαρχος όταν το κόστος ρεύματος
για τον ηλεκτροφωτισμό έχει αυξηθεί κατά 115% και το
κόστος καυσίμων για τα απορριμματοφόρα κατά 70%; Η
αυτοδιοίκηση της χώρας άκουσε εμβρόντητη αυτή την
παραπλανητική ανακοίνωση που ήρθε να ακυρώσει όλη
την επιχειρηματολογία της ΚΕΔΕ.
Η ψευδαίσθηση που καλλιεργείται ότι η Γλυφάδα μπορεί να αποτελέσει μοναδική εξαίρεση στους 332 δήμους
της χώρας σίγουρα δίνει ένα επικοινωνιακό «χαρτί» στον
Γιώργο Παπανικολάου για την πολιτική του σταδιοδρομία. Όμως καλλιεργεί και μια πολύ επικίνδυνη πλάνη:
Ότι αρκεί η πολιτική βούληση ενός Δημάρχου για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και να ανασάνουν φορολογικά
οι πολίτες. Η πικρή πραγματικότητα είναι ότι βάσει της
ελληνικής νομοθεσίας τα ανταποδοτικά τέλη χρηματοδοτούν αποκλειστικά τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού και ότι μόνο η μείωση του κόστους διαχείρισης των
αποβλήτων θα μπορούσε να πιέσει προς τα κάτω και τα
τέλη. Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που πιέζει με μεγάλα
πρόστιμα τη χώρα μας να καταργήσει την ταφή απορριμμάτων, η μεγάλης κλίμακας εκτροπή των αποβλήτων από
την ταφή, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών και η ανακύκλωση είναι ο μόνος δρόμος για εξορθολογισμό της
στρεβλής ελληνικής πραγματικότητας που θεωρεί δεδομένη την επέκταση των χωματερών. Μόνο που ο δρόμος
αυτός απαιτεί, όπως η εμπειρία του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης έχει αποδείξει, συστηματική προετοιμασία, επενδύσεις και εκπαίδευση της κοινωνίας σε έναν
άλλο τρόπο ζωής. Όχι μια ανακοίνωση - πυροτέχνημα.
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Τοπικά

Τριπλή
βράβευση
Κωνσταντέλλου
στα Best City
Awards

Με τρεις διακρίσεις, δύο χρυσά και ένα αργυρό βραβείο, ξεχώρισε στα Best City Awards 2022 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10
Μαρτίου 2022, στη Θεατρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Tα Best City Awards που διοργανώνει η Boussias, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής, για 5η χρονιά ανέδειξαν κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που πέρασε, μιας
χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου
δοκιμάστηκαν οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων. Παρόλ’ αυτά,
η αυτοδιοίκηση με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απάντησαν
στις προκλήσεις της χρονιάς και απέδειξαν ότι με ευελιξία, καινοτομία και εμπιστοσύνη μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Στην ενότητα «Υποδομές και Αστική ανάπλαση», κατηγορία που
αναγνωρίζει έργα που έχουν κατασκευαστεί για να συμβάλλουν
στη διατήρηση του τοπίου, της
γειτονιάς ή την ενίσχυση της
ταυτότητας μιας πόλης, ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
απέσπασε το χρυσό βραβείο για
το νέο στολίδι της πόλης, τη βιοκλιματική πλατεία Νυμφών στη
Βουλιαγμένη. Το δεύτερο χρυσό
βραβείο που κέρδισε ο Δήμος
ήταν στην ενότητα «Τεχνολογία
Πληροφορία» και συγκεκριμένα
για το ολοκληρωμένο σύστημα
γεωχωρικών δεδομένων με ψηφιακούς χάρτες. Στο συγκεκριμένο
σύστημα περιλαμβάνεται αναλυτική τεκμηρίωση της πολεοδομικής ενότητας «Εξοχή» στη Βούλα.
Ήδη σχεδιάζεται η επέκταση και
σε άλλες πολεοδομικές ενότητες,
ενώ σε επόμενο στάδιο θα τεκμηριωθούν με αντίστοιχη μεθοδολο-

γία τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, το οδικό δίκτυο, οι οδικές σημάνσεις, η κατάσταση του οδοστρώματος, η ονομασία και η αρίθμηση
στο σύνολο των οδών, τα καταστήματα, υψόμετρα, φρεάτια, κάδοι
(ανά είδος και χωρητικότητα) συλλογής απορριμμάτων και πλήθος
άλλων γεωχωρικών δεδομένων, ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να
μπορούν οι Υπηρεσίες του Δήμου να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται,
να αποφασίζουν, να ιεραρχούν, να ανταποκρίνονται σε αιτήματα,
διευκολύνοντας τη ζωή των δημοτών. Στην κατηγορία «Κλιματική
Αλλαγή» το αργυρό βραβείο που απέσπασε ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αφορά στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα προς την ανθρακική ουδετερότητα 2050.
Τα βραβεία παρέλαβε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δηλώνοντας
χαρακτηριστικά: «Οι Δήμοι της χώρας, οι δήμαρχοι, οι εργαζόμενοι
και τα στελέχη εργάζονται πολύ σκληρά και κάνουν πράγματα τα
οποία είναι εφάμιλλα όλων αυτών που μέχρι τώρα κυνηγούσαμε
και βλέπαμε ως παραδείγματα καλής πρακτικής. Η επιτυχία βρίσκεται στην αυτοδιοίκηση, όλοι εμείς μπορούμε να φτιάξουμε μια νέα
ισχυρή Ελλάδα».

«Πράσινη» διάκριση για την εξοικονόμηση ενέργειας
Το βραβείο «Καλύτερης πρακτικής»
στην κατηγορία «Εξοικονόμησης ενέργειας» απέσπασε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τα Greek Green
Awards και την έκθεση Verde tec, τη
μεγαλύτερη εξειδικευμένη έκθεση της
Ελλάδας για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τις έξυπνες πόλεις, που έλαβε χώρα στις 18-20
Μαρτίου στο MEC Παιανίας.
Από τις 101 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης
των βραβείων, οι 63 κρίθηκαν άξιες να
πάρουν βραβείο σε μια από τις κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν την έννοια
της Κυκλικής Οικονομίας και αφορούν
την δραστηριότητα των ΟΤΑ, των φορέων τους, των φορέων της Πολιτείας

αλλά και εταιρείες από τον χώρο των
πράσινων τεχνολογιών. Ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε στην
έκθεση παρουσιάζοντας σε ειδικό περίπτερο μια σειρά από καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζονται στην πόλη στην
κατεύθυνση της δημιουργίας μιας σύγχρονης και έξυπνης πόλης και παράλληλα το πως δημιουργεί το περιβαλλοντικό πλέγμα για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας σε
όλα τα μέτωπα τη θωράκιση του Δήμου.

στεί άμεσα. Ο Δήμος των 3Β έχει πάντα
περίπτερο στην έκθεση αυτή, προκειμένου να παρουσιάζουμε τις δικές μας
εφαρμογές και καλές πρακτικές.

Το «παρών» στην έκθεση Verde.tec
έδωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος τόνισε ότι η διοίκηση του Δήμου ψάχνει να βρει ότι ποιο
καινοτόμο, νεοτερίστικο, σύγχρονο και
φιλοπεριβαντολογικό για να εφαρμο-

Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς χιλιάδες επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να δουν και να ενημερωθούν για το «σήμερα» και το «αύριο»
της κυκλικής οικονομίας και των έξυπνων πόλεων.

H ανταπόκριση σημαντικών επιχειρήσεων της συγκεκριμένης αγοράς από την
Ελλάδα και από το εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα να
είναι πλήρης από συμμετοχές η φετινή
διοργάνωση και να επιτευχθεί απόλυτη
κάλυψη του εκθεσιακού κέντρου.

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

* Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς
να λάβουμε για εσάς.
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!

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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Πράσινο φως
από το ΣτΕ
για τη μαρίνα
Βουλιαγμένης

Απερρίφθη
εκ νέου
η προσφυγή
6 κατοίκων
κατά του έργου

Συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες αναβάθμισης στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση
αναστολής εκτέλεσης εργασιών που υπέβαλαν έξι κάτοικοι της περιοχής. Μετά τη δικάσιμο της 17ης Φεβρουαρίου 2022 με απόφαση που
δημοσιεύτηκε στις 21 Μαρτίου, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτιάσεις όσων προσέφυγαν, κρίνοντας όλους
τους ισχυρισμούς τους αβάσιμους και αόριστους και έκανε λόγο για
«γενικόλογες αναφορές, χωρίς οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση». Σε άλλο σημείο το ΣτΕ επισημαίνει: «Δεν προκύπτει ότι από την
εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης (σ.σ.: υπουργικής απόφασης)
προκαλούνται ιδιαίτερα δυσμενείς και ασυνήθεις μη αναστρέψιμες
επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά
το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του επίμαχου τουριστικού λιμένα. Με τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή Αναστολών
κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης
αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης».
Έτσι, οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανάδοχο εταιρεία να εκτιμά ότι τα
λιμενικά έργα θα ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα, ενώ συνολικά
το έργο θα παραδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής
μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι οι έξι κάτοικοι που δηλώνουν αντίθετοι με το έργο
αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης, υποστηρίζουν δημοσίως
διάφορες υπερβολές, όπως ότι η νέα εγκατάσταση θα δύναται να
φιλοξενεί υπερωκεάνια, ελικόπτερα και ότι θα δημιουργηθεί στον
πανέμορφο όρμο της Βουλιαγμένης υδατοδρόμιο προκειμένου να
προσγειώνονται και να απογειώνονται υδροπλάνα. Είναι προφανές
ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει και γι’ αυτό το λόγο όσες προσφυγές έχουν καταθέσει ενάντια στο έργο, όλες έχουν απορριφθεί από

τα αρμόδια όργανα. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο μήνα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της
οικοδομικής άδειας που είχαν καταθέσει οι συγκεκριμένοι κάτοικοι.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «η βλάβη που επικαλούνται
οι αιτούντες δεν δικαιολογεί τη χορήγηση της ζητούμενης αναστολής
εκτέλεσης», ενώ οι λόγοι ακυρώσεως που επικαλούνται «ενόψει των
ζητημάτων που γεννώνται ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των
ισχυουσών διατάξεων δεν είναι κατά την κρίση του Συμβουλίου προδήλως βάσιμοι». Συνεπώς, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε
την αίτηση αναστολής και διέταξε την κατάπτωση του παραβόλου
υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Κανονισμός Πρασίνου

Προσαρμογή στις ανάγκες της πόλης
Σε τροποποιήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Πρασίνου
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προχώρησε
το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 16ης
Μαρτίου 2022. Η κατάρτιση του Κανονισμού ψηφίστηκε
το 2020 με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του
φυσικού πλούτου της περιοχής αλλά και του αστικού
πρασίνου ως αναπόσπαστου μέρους της πόλης και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ουσιαστικά, στον Κανονισμό προστέθηκαν επιπλέον κανόνες οι οποίοι είναι
οι εξής: Συγκεκριμένα, τα προϊόντα ξυλείας (κορμοί)
που προέρχονται από κοπές δέντρων ή κλαδέματα που
διενεργούν τόσο τα συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, όσο και τα συνεργεία του εκάστοτε αναδόχου των σχετικών εργασιών, διατίθενται
στη Κοινωνική Υπηρεσία για τη κάλυψη των ατομικών
αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων του
Δήμου μετά από σχετικό αίτημά τους. Τα λοιπά προϊόντα μικρότερων κλάδων που προέρχονται από κοπές
δέντρων ή κλαδέματα που διενεργούν συνεργεία του
εκάστοτε αναδόχου των σχετικών εργασιών μεταφέρονται με δικές του δαπάνες σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης μη επικινδύνων αποβλήτων, με

σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού
- λιπάσματος για λογαριασμό του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Επίσης, μετά από την εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινομένων και μόνο, τα δέντρα που καθίστανται επικίνδυνα ή έχουν πέσει, απομακρύνονται άμεσα
πάντα σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα Πολιτικής
Προστασίας, παρακάμπτοντας τις όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η φύτευση δένδρων επί των πεζοδρομίων αποτελεί
ευθύνη του Δήμου ο οποίος λαμβάνει υπόψη παραμέτρους, όπως είναι η κίνηση των πεζών και των ατόμων
με ειδικές ανάγκες, η τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών
προδιαγραφών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, τα
επιτρεπόμενα είδη προς φύτευση κ.λπ. Στο νέο Κανονισμό Πρασίνου απαγορεύεται η φύτευση δένδρων επί
των πεζοδρομίων από ιδιώτες χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Η φύτευση μεμονωμένων νέων δένδρων επί πεζοδρομίων, δύναται να
γίνει και από ιδιώτες με δικές τους δαπάνες, με την υποβολή έγγραφης αίτησης στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, η οποία μετά από αυτοψία καθορίζει τη
θέση, το είδος και το μέγεθος των δένδρων και δίνει τη

σχετική έγκριση, εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου το
επιτρέπει. Τέλος, καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο
των αυτοσχέδιων χώρων στάθμευσης από ιδιώτες, από
εδώ και στο εξής απαγορεύεται η κάλυψη επιφάνειας
του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ.
άσφαλτος, μπετόν) ή οποιοδήποτε κάλυμμα που εμποδίζει την φύτευση και ανάπτυξη φυτών.
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Μήνυμα
αλληλεγγύης
στον
ουκρανικό
λαό

Μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τον πληττόμενο ουκρανικό λαό έστησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το
διήμερο 4 και 5 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης. Η ανταπόκριση των
πολιτών και πολλών συλλόγων της πόλης στο κάλεσμα του Δήμου
των 3Β για τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία,
ήταν συγκινητική και ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες.

Τρία φορτηγά
με είδη
πρώτης ανάγκης
έφτασαν
στις πληττόμενες
περιοχές

Αποτέλεσμα της δράσης ήταν να γεμίσουν τρία φορτηγά με είδη
πρώτης ανάγκης, φάρμακα, βρεφικά είδη, κλινοσκεπάσματα και
άλλα αγαθά και να ξεκινήσει άμεσα το ταξίδι τους για την πληττόμενα Ουκρανία. Όπως διαβεβαίωσε ο πρέσβης της Ουκρανίας στην
Ελλάδα, Σουτένκο Σεργίι ο οποίος συναντήθηκε με τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, τα είδη που συγκεντρώθηκαν θα φτάσουν πολύ σύντομα στις
εμπόλεμες περιοχές που τα έχουν ανάγκη. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και δεκάδες
εθελοντές έδωσαν το παρών στη δράση και συνέβαλαν στην παραλαβή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποστολή των πρώτων
φορτηγών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, εκατοντάδες πολίτες αλλά και
εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων, συλλόγων γονέων και πολλών
επιχειρήσεων της πόλης που επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προσήλθαν στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και προσέφεραν είδη τροφίμων, κουβέρτες, φαρμακευτικά είδη και
είδη προσωπικής υγιεινής τα οποία σε συνεννόηση με την ουκρανική πρεσβεία και εκπροσώπους της ουκρανικής κοινότητας στην
Ελλάδα διατέθηκαν για την ανακούφιση του ουκρανικού λαού.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη

δράση δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μία αλυσίδα ζωής πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο μας όπως άλλωστε συμβαίνει στους
δήμους της χώρας μας για τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.
Ήταν συγκινητική η ανταπόκριση των συμπολιτών μας, κάθε ηλικίας, που προσέφεραν ότι μπόρεσαν κι αυτό είναι που έχει μεγάλη
σημασία. Συγκεντρώσαμε τρόφιμα μακράς διαρκείας, φαρμακευτικό υλικό, στο Δημαρχείο. Από την προσέλευση και προσφορά
των συμπολιτών μας αναμένεται να συγκεντρώθηκαν είδη γέμισαν
τρία φορτηγά. Τους ευχαριστώ όλους». Μάλιστα, δεν αποκλείεται η
δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτων αναγκών να επαναληφθεί τις
επόμενες εβδομάδες ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες των
περιοχών που δοκιμάζονται από τα πυρά του ρωσικού στρατού.

Ψήφισμα

Καταδικάζει τη ρωσική εισβολή το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
«Η ενωμένη ευρωπαϊκή
απάντηση θα εμποδίσει
την εκδήλωση νέων
αναθεωρητισμών»
Τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδίκασε με ψήφισμά του ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν εισήγησης
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις
28 Φεβρουαρίου 2022. Το ψήφισμα καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία ενώ τονίζει πως τέτοιου
είδους πρακτικές πλήττουν τις αρχές
και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου
και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Δήμαρχος των 3Β μιλώντας στο
Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε ότι οι ιαχές
πολέμου διαταράσσουν την παγκόσμια
ειρήνη και σταθερότητα ενώ υπογράμμισε ότι «επισήμως» βρισκόμαστε στη νέα
τάξη πραγμάτων.

Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος
έχει ως εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία εκφράζοντας παράλληλα
την αμέριστη συμπαράστασή του στον
σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και στους χιλιάδες ομογενείς μας που
κατοικούν στην περιοχή από αιώνες. Οι
πολεμικές επιχειρήσεις δεν αποτελούν
τρόπο επίλυσης διακρατικών διαφορών,
πλήττουν τις αρχές και τους κανόνες του
Διεθνούς Δικαίου, της Ειρήνης και τον
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και
προκαλούν ανείπωτο πόνο και καταστροφή. Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ των μερών είναι η μόνη ορθή επιλογή και ο πιο ασφαλής τρόπος για την
προστασία της εδαφικής ακεραιότητας
και ανεξαρτησίας των κρατών. Η ενωμένη
ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι σε αυτή
τη βάναυση παραβίαση των κανόνων του

διεθνούς δικαίου θα συμβάλλει στην αποτροπή του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος
και ευρύτερα στον κόσμο και θα εμποδίσει την εκδήλωση νέων αναθεωρητισμών
που απειλούν την παγκόσμια ειρήνη και
ασφάλεια και προετοιμάζουν νέο ψυχροπολεμικό κλίμα στις διεθνείς σχέσεις.
Τέλος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης δεσμεύεται να συμβάλλει με όλες του
τις δυνάμεις στην παροχή ουσιαστικής
ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληττόμενο λαό της Ουκρανίας».
Το κείμενο του ψηφίσματος καταψήφισαν
οι παρατάξεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών και Λαϊκή Συσπείρωση.

The Ultimate Fine Dining Experience

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 διεθνούς 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 επιλεγμένες 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 εστιατόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 2108963747
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Παναγιώτης Ήφαιστος

Καθηγητής διεθνών σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η πιο επικίνδυνη
ηγεμονική διαπάλη
στην ανθρώπινη
ιστορία
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

“

Η Ελλάδα δεν πρέπει
να «ανήκει» αλλά να
συμμετέχει ισότιμα και
κυρίαρχα στις συμμαχίες

μια σταθερή νέα ισορροπία είτε σε ένα τυπικά ή άτυπα συμφωνημένο modus vivendi
όπως είπαμε προηγουμένως. Μπροστά μας, δηλαδή, έχουμε μια αναπόδραστη διαμάχη για απόκτηση ισχύος, θέσης και ρόλου. Αυτό απαιτείται να συνεκτιμηθεί με το
γεγονός της ωρίμανσης του πολυπολικού συστήματος νέων και πολλών ηγεμονικών
δυνάμεων όπως η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν, αλλά και μεγάλων περιφερειακών
δυνάμεων όπως το Ιράν και η Τουρκία.

Ζούμε ένα νέο 1989-90;
Με τον πυρηνικό όλεθρο να επικρέμαται ξανά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλάζει
βίαια τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αποσταθεροποιώντας καίρια τον πλανήτη.
Μια νέα ιστορική κατάσταση που πατά πάνω δεδομένες ζώνες επιρροής μόλις ξεκίνησε,
όπως αναλύει στον «Δημοσιογράφο» ο καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς αλλά και ενεργός πολίτης του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Παναγιώτης Ήφαιστος. Όπως υποστηρίζει, στο ναρκοπέδιο αυτό η
Ελλάδα οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις πολιτικά και στρατηγικά ορθολογιστικές συμμετέχοντας ως κυρίαρχο κράτος στις δεδομένες συμμαχίες.

Υπάρχει η αίσθηση ότι με τον πόλεμο της Ουκρανίας περνάμε σε μια νέα
εποχή. Συμφωνείτε με αυτή την οπτική;

Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ο πόλεμος της Ουκρανίας κατέδειξε προς τα πού προσανατολιζόμαστε: Πέραν της με κάθε κριτήριο παράνομης
εισβολής της Ρωσίας, των αβάστακτων δεινών των κατοίκων της Ουκρανίας και της
καθημερινής ροής των ειδήσεων και των «πληροφοριών», είναι ανάγκη να υπάρξει
έγκαιρη, ψύχραιμη και ρεαλιστική σκέψη για το σημαίνει μεγάλη όξυνση της ηγεμονικής διαμάχης η οποία ήδη εν μέσω πολέμου εντείνεται. Μείζον ερώτημα που απαιτεί
άμεση απάντηση όσον αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας είναι το πώς προσανατολίζεται το διεθνές σύστημα στη νέα ιστορική φάση ηγεμονικών ανταγωνισμών. Ποιες
είναι επίσης οι προεκτάσεις για τις περιφέρειες. Πρέπει να σταθούμε στη μεγάλη
εικόνα με κύριο σκοπό την καλύτερη κατανόηση της όξυνσης της ηγεμονικής διαπάλης στην νέα ιστορική φάση που έχουμε ήδη εισέλθει.

Προς τα πού πάμε λοιπόν;

Επί τρεις δεκαετίες η συντριπτικά πιο ισχυρή δύναμη ήταν οι ΗΠΑ και δύο ήταν οι
ορατές τάσεις: Πρώτο, η ωρίμανση του πολυπολικού διεθνούς συστήματος με κύριο
ζήτημα την ισχύ της Κίνας, και δεύτερο, το πώς θα εξελιχθούν τυπικές ή άτυπες συμμαχίες. Η ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι οι συμμαχίες εντός ενός διεθνούς συστήματος πολλών ηγεμονικών δυνάμεων είναι ρευστές, ευμετάβλητες και εναλλασσόμενες.
Έτσι ήταν και κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, εάν θυμηθούμε την σύγκλιση ΗΠΑ-Κίνας την
δεκαετία του 1970. Να τονίσουμε παρενθετικά ότι ουκ ολίγοι αναλυτές, ιδιαίτερα της
θουκυδίδειας παράδοσης στα πεδία της στρατηγικής ανάλυσης, υποστήριζαν ότι δεν
ήταν υποχρεωτική μια νέα όξυνση της ηγεμονικής διαπάλης και ότι, ενόψει κινδύνου πυρηνικού ολοκαυτώματος αλλά και άλλων προβλημάτων κοινού συμφέροντος,
για λόγους στοιχειώδους στρατηγικού ορθολογισμού, ήταν επιτακτικό να υπάρχει
ένας νέος προσανατολισμός προς ένα modus vivendi στρατηγικών ισορροπιών. Θα
μπορούσε να συνοδευόταν από υψηλότερες βαθμίδες διεθνούς διακυβέρνησης και
αντιμετώπισης περισσότερων προβλημάτων, όπως οι κοινωνικοπολιτικά ανεξέλεγκτοι διεθνικοί δρώντες κάθε είδους. Αναζητώντας τα αίτια για να κατανοήσουμε τις
παθογένειες, μια διάσταση είναι οι ανακατανομές ισχύος που δεν οδήγησαν είτε σε

Να θυμίσουμε ότι η κατεδάφιση της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε μια μεγάλη ανακατανομή ισχύος, δημιούργησε πολλά «κενά ισχύος» στην περίμετρο της πρώην υπερδύναμης και ενεργοποίησε σχεδόν ακαριαία αποφάσεις διείσδυσης μέσα σε αυτά
τα κενά ισχύος με αναμενόμενο πρωταγωνιστή την υπερισχύουσα υπερατλαντική
ηγεμονική δύναμη. Όπως γίνεται φανερό, η προσέγγιση για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει δεν είναι καταγγελτική αλλά αξιολογικά ουδέτερη περιγραφή και ερμηνεία.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας λειτουργεί ως επιταχυντής των
ανακατανομών θέσης, ρόλων, ισχύος και συμφερόντων που άρχισε μετά το 1990.
Ενώ η διαπάλη των ηγεμονικών δυνάμεων,
ιδιαίτερα τον 20ό αιώνα αλλά και τους
προηγούμενους αιώνες, διεξαγόταν
στις περιφέρειες, και κυρίως πάνω
στις ζώνες της Περιμέτρου της Ευρασίας. Υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, οι ανταγωνισμοί και οι
συγκρούσεις μιας νέας ηγεμονικής
διαπάλης του 21ου αιώνα θα πυκνώσουν και θα οξυνθούν. Επιπλέον, θα
παραμονεύει το μοιραίο λάθος ενός
πυρηνικού πολέμου, οπότε πιθανότατα
τελειώνει το τέλος της επίγειας ζωής όπως
την ξέραμε επί χιλιάδες χρόνια.
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Σε ποιο βαθμό ευθύνεται το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ στη σημερινή διένεξη;

Το πώς διεξάγονται αυτές οι συγκρούσεις έχει τύχει αριστουργηματικής περιγραφής από τον John Mearsheimer στο εμβληματικό του έργο Η Τραγωδία της Πολιτικής
των μεγάλων δυνάμεων. Βασικά στη στρατηγική ανάλυση θεωρείται το σημαντικότερο κείμενο για τις ηγεμονικές διαμάχες και για το πώς προβάλλονται οι ηγεμονικοί
ανταγωνισμοί στον ορίζοντα του 21ου αιώνα. Συνοψίζοντας τα πάγια διαχρονικά
χαρακτηριστικά στη βάση της τυπολογίας του John Mearsheimer –η οποία μάλιστα,
με όσα μπορούμε να δούμε με γυμνό οφθαλμό, καταμαρτυρείται καθημερινά εν μέσω
πολέμου– το κύριο είναι το «τραγικό παράδοξο», ότι δηλαδή μια παγκόσμια ηγεμονία
είναι δύσκολη και μεγάλου κόστους ή ανέφικτη, εξ ου και κύριο μέλημα είναι σχέδια
και αποφάσεις παρεμπόδισης άλλων ηγεμονικών δυνάμεων να κυριαρχήσουν περιφερειακά, διαρκώς εναλλαγών συμμαχιών για να δυναμώσουν τα γεωπολιτικά τους
ερείσματα και για να ελέγξουν παραγωγικούς πόρους.
Άλλα χαρακτηριστικά των μεγάλων δυνάμεων σύμφωνα με τον Mearsheimer που
καθένας μπορεί να τα εντάξει στην τρέχουσα αντιπαράθεση: «Μεταφέρουν βάρη»,
που είναι η ανάληψη αναχαίτησης από τρίτο κράτος όχι κατ’ ανάγκη συμμαχικό
ενώ το ίδιο ενθαρρύνει, υποκινεί και μεθοδεύει την αποδυνάμωση του αντιπάλου.
Οι «εξισορροπητικές υποσχέσεις», δηλαδή η δέσμευση αναχαίτισης του επιτιθέμενου αντιπάλου προς όφελος του αμυνόμενου και έμπρακτα μέτρα υλοποίησης των
δεσμεύσεων. Τι παρατηρούμε; Όταν υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού πολέμου εφαρμόζεται το προηγούμενο, δηλαδή μεταφορά βαρών. Ο «εκβιασμός», δηλαδή οι απειλές
χρήσης υποστηρικτικής βίας οι οποίες όμως όπως σε κάθε ηγεμονική στρατηγική
συμπεριφορά σχοινοβατεί στα όρια της μπλόφας, ορατών ή αθέατων εμπράγματων
ενεργειών και δηλώσεις που μεγιστοποιούν την παράσταση κόστους. Η «πρόκληση
πολέμου για κατατριβή αντιπάλων», δηλαδή η ορατή ή αθέατη μεθόδευση αντιπάλων να εισέλθουν σε αδιέξοδες πολεμικές αναμετρήσεις που προκαλούν συμφορές
στους εμπλεκόμενους. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι οι μεθοδεύσεις Αμερικανών
και Ισραηλινών στον πόλεμο Ιράν - Ιράκ που αποδυνάμωσε αμφότερα τα κράτη. Για
την Ουκρανία θα καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει όταν έχουμε περισσότερες
επαληθευμένες πληροφορίες. Η «μαλακή ισχύς» ή «soft power»: Είναι ο επηρεασμός
αποφάσεων και προσανατολισμών άλλων κρατών πριν και μετά από μια σύρραξη με
αποδυνάμωση του φρονήματος, καλλιέργεια ουτοπικών πεποιθήσεων και καλλιέργεια ανορθολογικών προσδοκιών. Τέλος, η «προσωρινή παραχώρηση ισχύος σε αυριανούς εχθρούς». Μια πολύ γνωστή περίπτωση αυτού του τύπου είναι η σύμπραξη και
βοήθεια με τη Σοβιετική Ένωση κατά της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.

Μια χώρα όπως η δική μας έχει την επιλογή της ουδετερότητας;

Το παιχνίδι γεωπολιτικών ανακατατάξεων των πόλων ισχύος και των στρατηγικών
των μεγάλων και μεσαίων ηγεμονικών δυνάμεων μόλις αρχίζει. Για ένα κράτος μεσαίας ισχύος όπως η Ελλάδα πάνω στο πιο ευαίσθητο σημείο της περιμέτρου της Ευρασίας το μείζον είναι να γνωρίζει το στρατηγικό Αλφαβητάρι. Εν συντομία: Να αποφασίζει προσεκτικά τις στρατηγικές της επιλογές και όχι με αλματώδεις ανορθολογικές
εκλογικεύσεις και υποθέσεις ότι όλα κινούνται γραμμικά. Να μην «ανήκει» αλλά να
συμμετέχει ισότιμα ως κυρίαρχο κράτος στις συμμαχίες και σε άλλους θεσμούς. Να
συναλλάσσεται στη βάση των ιεραρχημένων εθνικών συμφερόντων που συμπεριλαμβάνουν κόκκινες γραμμές. Να διαθέτει επαρκή ισχύ και αξιόπιστη στρατηγική για να
εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου που αφορούν την επικράτειά της. Να
αποτρέπει τις εξωτερικές απειλές κατά της επικράτειάς της στη βάση μιας αξιόπιστης
εθνικής στρατηγικής ως προς την οποία απαιτείται απόλυτη πολιτική ομοφωνία.
Και να μην αυτοκτονήσει στην Κύπρο με μια «Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα» που θα εκτινάξει ακόμη περισσότερο γεωπολιτικά την Τουρκία, θα
παγιδεύσει στα πεδία της τουρκικής επικυριαρχίας το ένα δέκατο του ελληνισμού και
θα έτσι θα παγιδεύσει στρατηγικά το ελληνικό κράτος.

Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι διαιρετικοί άξονες του κόσμου;

Κατά την διάρκεια της μεταβατικής φάσης τριών δεκαετιών, το κύριο πεδίο δράσεων
και ανακατανομών ζωνών επιρροής και συμφερόντων ήταν η κατά Spykman Περίμετρος της Ευρασίας που αρχίζει από την Ευρώπη, διασχίζει τα Βαλκάνια, την Μέση
Ανατολή και φθάνει μέχρι την Άπω Ανατολή. Μια ακόμη μεγάλη παράλληλη δραστική
ανακατανομή ισχύος και επιρροής έλαβε χώρα και στην κατά Mackinder «καρδιά της
Γης». Εκτιμάται ότι αυτές οι δύο γεωπολιτικές θεωρήσεις που όριζαν την στρατηγική
των ναυτικών δυνάμεων πριν και μετά το 1945 όχι μόνο είναι απολύτως επίκαιρες

αλλά και αναβαθμίζονται με ένα συμπλεκόμενο τρόπο. Υπενθυμίζουμε τις ρήσεις των
δύο μεγάλων γεωπολιτικών αναλυτών οι οποίοι, βασικά, περιέγραψαν την στρατηγική των ναυτικών δυνάμεων των τελευταίων αιώνων, πρώτα του Ηνωμένου Βασιλείου
μέχρι το 1945 και μετά στην βάση του δόγματος Κένναν της ανάσχεσης των ηπειρωτικών δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mackinder: «Αυτός ο οποίος κυβερνά
την Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί στην καρδιά της Γης. Αυτός ο οποίος κυβερνά την
καρδιά τη Γης κυριαρχεί στην παγκόσμια νήσο. Αυτός ο οποίος κυβερνά την παγκόσμια νήσο κυριαρχεί στον κόσμο».
Το 1943 εν μέσω του πολέμου και ολοφάνερων προσπαθειών της Μεγάλης Βρετανίας
να περάσει την σκυτάλη της ηγέτιδας ναυτικής δύναμης στις ΗΠΑ (και ταυτόχρονα
να συνάψει την «ειδική στρατηγική σχέση» με την Ουάσιγκτον που διατηρεί μέχρι
τις μέρες μας), ο Mackinder περιέγραψε την επερχόμενη Ατλαντική συμμαχία ως το
«Ευρωατλαντικό βάθρο ισχύος». Ο Spykman περιέγραψε την σημασία της Περιμέτρου
της Ευρασίας που πολλοί στην στρατηγική ανάλυση θεωρούν ως συμπληρωματική του Mackinder, τόσο όσον αφορά την καρδιά της Γης όσο και το Ευρωατλαντικό
βάθρο ισχύος. Σε τελευταία ανάλυση η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη βρίσκεται στο
ακραίο Δυτικό σημείο της Περιμέτρου της Ευρασίας. Έγραψε ο Spykman το 1945 που
στην συνέχεια έγινε το δόγμα Κένναν για την ανάσχεση τω ηπειρωτικών δυνάμεων:
«Όποιος ελέγχει την Περίμετρο κυριαρχεί στην Ευρασία. Όποιος ελέγχει την Ευρασία
ελέγχει τις τύχες του κόσμου».

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα επόμενα βήματα στη σκακιέρα;

Δύο ζητήματα είναι μείζονος στρατηγικής σημασίας: Πρώτον, το πώς θα εξελιχθούν
οι στρατηγικές σχέσεις Κίνας - Ρωσίας με ερωτηματικό τις θέσεις και σχέσεις με άλλες
μεγάλες και πυρηνικές δυνάμεις όπως η Ινδία και το Πακιστάν και περιφερειακές
δυνάμεις όπως το Ιράν, τη Τουρκία και το Ισραήλ. Δεύτερον, το πώς θα εξελιχθούν
τα συμφέροντα, η θέση και ο ρόλος των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στο ευρωστρατηγικό τρίγωνο Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο. Κατά κάποιο τρόπο και πέραν των
εντυπώσεων των εφήμερων καθημερινών αντιπαραθέσεων γύρω από τον πόλεμο της
Ουκρανίας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα υπάρχει μια ρευστότητα που θέτει
το ερώτημα της θέσης της Μόσχας στο ευρωστρατηγικό περιβάλλον, εάν μη τι άλλο
επειδή για πολλούς λόγους κάθε σύγκλιση με την Κίνα είναι εύθραυστη.
Ας συνοψίσουμε λέγοντας ότι η νέα φάση ηγεμονικών ανταγωνισμών που μόλις αρχίζει θα είναι από τις πιο σκληρές και τις πιο επικίνδυνες της ιστορίας και ότι για τα
λιγότερο ισχυρά κράτη στις περιφέρειες για να επιβιώνουν με ασφάλεια απαιτείται
οι αποφάσεις τους να είναι πολιτικά και στρατηγικά ορθολογιστικές. Ως προς αυτό
ορθολογισμός σημαίνει όχι μόνο την εθνική ασφάλεια αλλά και την εθνική επιβίωση.
Αυτό απαιτεί αξιόπιστη εθνική στρατηγική. Τα πιο πάνω όπως έγινε σαφές δεν προδικάζουν δραματικές στρατηγικές αλλαγές αλλά, όπως συνοψίσαμε πιο πάνω τους
βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς της Ελλάδας, όλα συνηγορούν με ορθολογιστικές αποφάσεις και στάσεις εντός των θεσμών και των συμμαχιών στις οποίες
η Ελλάδα δεν «ανήκει» αλλά συμμετέχει ως κυρίαρχο και ισότιμο κράτος.
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Μια κυψέλη καινοτομίας
στο 4ο Δημοτικό Βούλας
Ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο
από την ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής
Οι αυτοματισμοί με τα τουβλάκια της
lego, δηλαδή ένα μικρό όχημα με μοτέρ
που προγραμματίζεται να κινείται μόνο
του πάνω σε μια πίστα στο μέγεθος του
τραπεζιού του μπιλιάρδου, εκτελώντας
προκαθορισμένες εργασίες και διαδρομές, το robot game όπως λέγεται,
είναι μόνο μια αφορμή. Ο διαγωνισμός
εκπαιδευτικής ρομποτικής στον οποίο
συμμετέχει και φέτος η ομάδα Inventors
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας
σημαίνει πολλά περισσότερα: Ομαδικότητα, συνεργασία, στοχοθεσία, όραμα
για ένα καλύτερο μέλλον, αξιολόγηση,
παρακίνηση, πειθώ. Δέκα παιδιά της Στ’
Δημοτικού, διαφορετικά κάθε χρόνο,
συγκροτούν την ομάδα και ξεκινούν ένα
μεγάλο ταξίδι γνώσης και δεξιοτήτων. Η
ιδιομορφία του διαγωνισμού First Lego
League είναι ότι το robot game, αποτελεί μόνο ένα κομμάτι στο οποίο συναγωνίζονται οι ομάδες. Η παρουσίαση
των αξιών της ομάδας είναι ένα δεύτερο
και το τρίτο και πιο ενδιαφέρον κομμάτι
είναι η παρουσίαση ενός project καινοτομίας πάνω σε μια δοσμένη θεματική
περιοχή. Φέτος, το θέμα ήταν το μέλλον
των μεταφορών. Οι Inventors προκρίθηκαν και αυτή τη φορά και θα συμμετάσχουν στους πανελλήνιους τελικούς
αγώνες της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 3 Απριλίου στη
Θεσσαλονίκη.

Συσκευασίες
πολλαπλών χρήσεων

Η ιδέα που επεξεργάστηκαν, μελέτησαν
και κατασκεύασαν τα παιδιά του 4ου
Βούλας είναι το καινοτόμο προϊόν που
το ονόμασαν MPS (PolyMorfic Packaging
System). Πρόκειται για μια κατασκευή
που φιλοδοξεί να αντικαταστασήσει το
δαπανηρό και περιβαλλοντικά επιζήμιο χαρτοκιβώτιο που κυριαρχεί στις
μεταφορές προϊόντων ανά τον κόσμο.
Κεντρική λογική της σύλληψης είναι ότι
η επαναχρησιμοποίηση είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση και φυσικά την
απόρριψη ενός υλικού. Το νέο σύστημα
συσκευασίας αποτελείται από ξύλινες
πλευρές που κόβονται σε διάφορα μεγέ-

θη και ενώνονται σε κουτιά ανάλογων
μεγεθών που συναρμολογούνται με τη
χρήση εκτυπωμένων τρισδιάστατα πλαστικών κορυφών. Τα κουτιά συναρμολογούνται για τη μεταφορά αγαθών και
αποσυναρμολογούνται κατόπιν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εκ νέου σε
άλλη μεταφορά.
Για την παρουσίαση της ιδέας τους οι
Inventors κατασκεύασαν φυσικά ένα
πρότυπο αλλά επεξεργάστηκαν και ένα
αναλυτικό πολυσέλιδο επιχειρηματικό
πλάνο το οποίο αναλύει το κόστος και τα
οφέλη από το νέο προϊόν που υποθετικά πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο
εργασιών μιας νέας επιχείρησης. Όπως
γράφουν οι Inventors στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, «απώτεροι στόχοι της
επιχείρησης MPS αποτελούν η διείσδυση
του πολυμορφικού συστήματος συσκευασιών στις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες, ώστε να αρχίσει η σταδιακή χρήση
του, μειώνοντας ταυτόχρονα τη χρήση
χαρτόκουτων και την περιβαλλοντική
και οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει
αυτό. Επιπλέον, απώτερος στόχος είναι
η δημιουργία ενός δικτύου πώλησης
και ενοικίασης σε πανελλαδικό επίπεδο
καθώς και η αλλαγή στη συνείδηση των
πολιτών για την αλόγιστη χρήση του χαρτιού». Ήδη η ομάδα εκτέλεσε δοκιμαστικές μεταφορές με τη συνεργασία μεγάλης
εταιρείας του κλάδου.
Στο πλαίσιο του διαμοιρασμού της ιδέας
τους, οι μαθητές συνοδευόμενοι από τον
Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, επισκέφτηκαν και παρουσίασαν τα σχέδια στον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα στις 3 Μαρτίου, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media
έδωσε «ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα
ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Βούλας και τους δασκάλους, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων συσκευασίας που προωθούν την ανακύκλωση»
και σχολίασε: «Η νέα γενιά διδάσκει
υποδειγματικά σε εμάς τους μεγαλύτερους τη σημασία της προστασίας του
περιβάλλοντος».

Μάθημα επιχειρείν

Η ιδέα αυτή πρόκειται να παρουσιαστεί και στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Junior
Achievement Greece για παιδιά ηλικίας
11-15 ετών στο οποίο φέτος αναμένεται
να συμμετάσχουν πάνω από 1.000 μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για την προετοιμασία τους οι Inventors ετοιμάζουν
έναν αναλυτικό φάκελο με την ανάλυση
κόστους της επιχείρησης, έναν πίνακα
PMI (με τα θετικά, τα αρνητικά και τα
ενδιαφέροντα σημεία της ιδέας) καθώς
και ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα της
επιχείρησης με κατανεμημένους ρόλους,
από τη διευθύνουσα σύμβουλο ως τον
διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού.
Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο
μέντορας της ομάδας στο κομμάτι αυτό
Μάκης Τριανταφυλλίδης, σημειώνει: «Τα
παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν
έννοιες όπως είναι η κυκλική οικονομία, η επιχειρηματικότητα. Ζουν άλλωστε μέσα σε αυτές τις έννοιες, σε έναν
κόσμο όπου η επιχείρηση και η οικονομία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο
δικός μας ρόλος είναι να τους δείξουμε
αυτό τον κόσμο, να κάνουμε την εικόνα
ξεκάθαρη. Μπορούν να το αντιληφθούν
και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές
τις προκλήσεις. Πιστεύω ότι τα παιδιά
πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή είναι η
πραγματικότητα και οι λύσεις που καλούμαστε να βρούμε, οι προτάσεις μας πρέπει να είναι υπαρκτές, εφαρμόσιμες και
να λύνουν προβλήματα του αληθινού
κόσμου. Με απώτερο σκοπό να βελτιώσουμε την κοινωνία και την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων γύρω μας».

Η εκπαιδευτική ρομποτική απαιτεί δεξιότητες
μηχανικής, προγραμματισμού και ομαδικότητας
αλλά πάνω από όλα είναι ...παιχνίδι

Ο coach των Inventors Αλέξανδρος Μπενετάτος
δίνει τις τελευταίες οδηγίες πριν τον διαγωνισμό
First Tech Challenge που έφερε στη Βούλα από
την Κύπρο το «πρωτάθλημα» στο robot game
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Επιστροφή σε ένα σχολείο που εμπνέει

Η ιδέα των Inventors για μια εναλλακτική επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία μεταφοράς αγαθών επιλύει
πραγματικά προβλήματα και εντυπωσίασε κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

«Όλα ξεκινούν από το σχολείο μας και τη δουλειά των
εκπαιδευτικών» λέει ο Αντώνης Σκέλλας, υπεύθυνος
δάσκαλος της ομάδας

Μια εικονική εταιρεία που θα συμμετάσχει σε
διαγωνισμό εκπαιδευτικής επιχειρηματικότητας
χρειάζεται και επαγγελματικές κάρτες

Οι Inventors στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

Κάθε ιδέα πρέπει να κοστολογηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί πόσο εφαρμόσιμη είναι στην παραγωγή, ένα
μάθημα στο οποίο παίρνουν άριστα οι Inventors

Τα βράδια το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας στα Πηγαδάκια δεν είναι
κλειστό. Με τα φώτα ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, οι Inventors
των αποφοίτων, μια νέα ομάδα από παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου
επιστρέφουν στο σχολείο που ταυτίστηκε με τη ρομποτική για μία
ακόμη υψηλότερη πρόκληση. Φέτος για πρώτη φορά 15 μαθητές
από τη Βούλα φόρεσαν την πράσινη μπλούζα των Inventors και
συμμετείχαν στον διαγωνισμό First Tech Challenge που διεξήχθη
στην Κύπρο στις 19 Μαρτίου μεταξύ 11 μόλις ομάδων από Ελλάδα
και Κύπρο. Ένα νέο πεδίο συναγωνισμού με ανώτερες απαιτήσεις
στη μηχανική και τον αυτοματισμό, με ένα πολύ απαιτητικότερο
μηχάνημα που δεν αποτελείται από τουβλάκια lego, αλλά από
μεταλλικό σκελετό.
Στον τελικό οι Inventors έχασαν «στον πόντο» το εισιτήριο για τον
παγκόσμιο τελικό στις ΗΠΑ που κρινόταν από την παρουσίαση
του καταλόγου τους. Ήταν ένα πόνημα 134 σελίδων το οποίο εξέθετε αναλυτικά τη συγκρότηση της ομάδας τους, τη στοχοθεσία, τα
τεχνικά βήματα και βέβαια τη χρηματοδότηση του project τους, που
απαίτησε τη συγκέντρωση χορηγιών ύψους άνω των 40.000 ευρώ.
Η επιβράβευση ωστόσο ήρθε από την πρωτιά της ομάδας στο αναβαθμισμένο robot game και από την απονομή στους Inventors του
«think award» της διοργάνωσης. Ο Αντώνης Σκέλλας, ο εκπαιδευτικός του 4ου Δημοτικού που συντόνισε όλη την προσπάθεια και
αποτελεί την «ψυχή» των Inventors, μίλησε στον «Δημοσιογράφο»
για τα συνολικά οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής: «Το κέρδος
από την ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική είναι κυρίως
δεξιότητες που έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις που παρέχει το σχολείο μας. Είναι δεξιότητες καθαρά του 21ου αιώνα, πρώτα
απ’ όλα κοινωνικές. Υπάρχει μια ομαδοσυνεργατική προσπάθεια,
ομάδες διαφορετικών παιδιών με διαφορετικούς χαρακτήρες που
δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και μπαίνουν σε μια διαδικασία να
συνεργαστούν. Επίσης δεξιότητες μηχανικής και προγραμματισμού που αποκτούν τα παιδιά καθώς και δεξιότητες παρουσίασης.
Προσπαθούν δηλαδή να αναδείξουν τη δουλειά τους προς τα έξω.
Βλέπουμε λοιπόν ότι στους διαγωνισμούς όπου συμμετέχουμε
τα παιδιά δεν ασχολούνται αυστηρά με τη ρομποτική αλλά και με
άλλους τομείς, όπως το μάρκετινγκ, η προσέλκυση χορηγιών ή η
σύνταξη ενός business plan. Επομένως μιλάμε για διαγωνισμούς
που προσφέρουν πολλά περισσότερα από απλώς μηχανική και
προγραμματισμό. Προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να
δουν πώς δουλεύει μια εταιρεία. Κάθε μαθητής έχει τον δικό του
ρόλο και προσπαθούν όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό.
Η προσπάθεια αυτή, που πλέον βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο της,
έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από τη δημοτική αρχή. Μπορώ να πω
μάλιστα ότι ο κύριος Κωνσταντέλλος είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής μας. Είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται όχι μόνο από
τον Δήμο αλλά και από την τοπική κοινωνία, γιατί πολλά από όσα
κάνουμε έχουν στηριχθεί οικονομικά από φίλους του σχολείου
και δημότες. Ο αντίκτυπος όμως είναι πιστεύω πολύ μεγαλύτερος. Οι σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά
δέχονται μηνύματα από διάφορες περιοχές της Αττικής από γονείς
που θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν μέρος των Inventors. Φέτος
προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τον αντίκτυπο με τη συμμετοχή
μας στον διαγωνισμό First Tech Challenge με στόχο, όπως λέμε και
στην ομάδα, όχι να πάρουμε το κομμάτι της πίτας του διπλανού
αλλά να αυξήσουμε την πίτα, δηλαδή να κινητοποιήσουμε όσο το
δυνατό περισσότερα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, να αναδείξουμε
τα οφέλη της ενασχόλησης με την εκπαιδευτική ρομποτική, με το
project, με την καινοτομία, με την τεχνολογία. Όλα βέβαια ξεκινούν
από το πρωί, από το σχολείο μας. Η δουλειά των εκπαιδευτικών
αναδεικνύεται στις απογευματινές δραστηριότητες. Είμαστε σε ένα
σχολείο που έχει ως προσανατολισμό τη μέθοδο project».

14 Ιστορία

Ιμπν Σαούντ

Η εξορία ενός Άραβα μονάρχη στο Καβούρι
Παρότι έκπτωτος,
ο Σαουδάραβας
γαλαζοαίματος
δεχόταν τιμές
αρχηγού κράτους
από τις ελληνικές
αρχές
και τη λατρεία
του Τύπου

Το προδικτατορικό εκλεγμένο
Κοινοτικό Συμβούλιο
Βουλιαγμένης επισκέπτεται
τον έκπτωτο μονάρχη στο
ξενοδοχείο «Καβούρι». Στη
φωτογραφία διακρίνονται
από αριστερά (μεταξύ
ορισμένων γιών του πρώην
μονάρχη): Χαράλαμπος
Λάππας, Παύλος Ζάγουρας,
Γεώργιος Λαουτάρης, Πάνος
Αδαμόπουλος, Ιμπν Σαούντ,
Γιάννης Παπαντωνόπουλος,
Χρήστος Παναγιωτίδης,
Πατρίκιος Καραγεώργος.

Στη Βουλιαγμένη γράφτηκε ένα μικρό αλλά όχι ασήμαντο κομμάτι
της ιστορίας της Σαουδικής Αραβίας. Το ειδυλλιακό Καβούρι ήταν
μεταξύ των ετών 1965 και 1969 ο τόπος εξορίας και τελικά θανάτου
του έκπτωτου βασιλιά Σαούντ, μια ιστορία που έμεινε ανεξίτηλη
μέχρι σήμερα στη συλλογική μνήμη της περιοχής, έδωσε πολυάριθμα πρωτοσέλιδα και αναλυτικά ρεπορτάζ σε όλες τις πανελλαδικές
εφημερίδες ενώ πέρασε και στον κινηματογράφο.
Ο Ιμπν Σαούντ όπως έμεινε γνωστός (το πλήρες όνομά του στα Αραβικά είναι Σαούντ Ιμπν Αμπντ αλ Αζίζ αλ Φαϊζάλ αλ Σαούντ) κληρονόμησε το θρόνο της Σαουδικής Αραβίας τον Νοέμβριο του 1953 ως
γιος του ιδρυτή της χώρας. Βρέθηκε όμως σύντομα σε διαμάχη με τον
αδελφό του, Φαϊζάλ, ο οποίος τον Νοέμβριο του 1964 του πήρε την
εξουσία. Με διαταραγμένη υγεία αναζήτησε έναν τόπο ανάρρωσης
μακριά από την πατρίδα του και μεταξύ της Γενεύης και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, επέλεξε τη Βουλιαγμένη και το παραλιακό ξενοδοχείο «Καβούρι», που βρισκόταν στο υπό ανακαίνιση σήμερα μεγάλο
ακίνητο των οδών Ιφιγενείας και Ηλίου.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, έφτασε στο αεροδρόμιο του
Ελληνικού στις 2 Φεβρουαρίου 1965 με 12 συζύγους, 15 πρίγκιπες, 12
πριγκίπισσες και 200 βαλίτσες αφήνοντας τον ελληνικό Τύπο και την
κοινή γνώμη να παραληρεί για την πρωτοφανή για τα μέτρα της εποχής επίδειξη τρυφηλότητας και πολυτελούς εξωτισμού. «Έχασε τον
τίτλο του αλλά όχι και τον πλούτο του» ήταν το σχόλιο του συντάκτη
της εφημερίδας «Ελευθερία» η οποία μαζί με άλλα έντυπα της εποχής κάλυπτε σε μόνιμη βάση κάθε κίνηση του υψηλού επισκέπτη με
διαπιστευμένους συντάκτες που λάμβαναν ενημέρωση από επίσημο
εκπρόσωπο Τύπου του Σαούντ. Επί της ουσίας, ο τέως Σαουδάραβας βασιλιάς κατέλαβε όλο το ξενοδοχείο, κρατώντας για τον εαυτό
του το δωμάτιο 332 που βρισκόταν σε έναν ενδιάμεσο όροφο. Στον
τέταρτο από πάνω εγκαταστάθηκαν οι πρίγκηπες και οι άρρενες της
ακολουθίας και στον τρίτο όροφο από κάτω οι πριγκίπισσες και οι
σύζυγοι. Στον δεύτερο έμεναν οι γραμματείς και οι λοιποί αυλικοί,
μια ακολουθία που ξεπερνούσε συνολικά τα 120 άτομα.
Τον Μάρτιο του 1965 ο δημοσιογράφος της «Ελευθερίας» περιέγραφε: «Η ζωή του Ιμπν Σαούντ στο ξενοδοχείο Καβούρι εξακολουθεί
να κυλά ανάμεσα σε ακριβοπληρωμένη γαλήνη. Πολλές ώρες ύπνου
και αναπαύσεως, θαλασσινοί περίπατοι και σύντομες εκδρομές με το
αυτοκίνητο. Κάθε μεσημέρι και βράδυ κάθεται στο πλούσιο τραπέζι
μαζί με όλους τους γιους και τις θυγατέρες του».
Για τις εκδρομές του παρέλαβε
μάλιστα μια καινούργια οκταθέσια Κάντιλακ, ενώ η γενναιοδωρία του έμεινε παροιμιώδης,
αφού μοίραζε σε αγνώστους
χρυσά ρολόγια και άλλα πολύτιμα δώρα. Είναι προφανώς η πηγή
για τον αρχετυπικό πάμπλουτο και ανοιχτοχέρη Άραβα που
ενσάρκωσε ο Κώστας Βουτσάς
στην κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ» η
οποία προβλήθηκε πρώτη φορά
τον Δεκέμβριο του 1966.
Οι ατίθασοι γιοι του έκπτωτου
μονάρχη προκάλεσαν αρκετά

Έχασε το θρόνο του από τον αδερφό του το 1964 και επέλεξε τη
Βουλιαγμένη ως τόπο ανάρρωσης και εξορίας, αφήνοντας το
στίγμα του για πάντα στην περιοχή με την πρωτοφανή για την
εποχή επίδειξη τρυφηλότητας και πλούτου
αυτοκινητιστικά ατυχήματα οδηγώντας πανάκριβα αυτοκίνητα. Στις
21 Μαΐου 1965 ένας από τους πρίγκιπες οδηγώντας μια Μαζεράτι
στην παραλιακή λεωφόρο τραυμάτισε σοβαρά δύο άτομα. Για την
υπόθεση αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών,
εξαγόρασε όμως την ποινή του και αφέθηκε ελεύθερος. Έχει ενδιαφέρον ότι παρότι ο Σαούντ είχε χάσει την εξουσία του, οι εκπρόσωποι
των ελληνικών αρχών του συμπεριφέρονταν ως αρχηγό κράτους.
Καθώς έφευγε συχνά από το Καβούρι για διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό, κάθε φορά που επέστρεφε στο αεροδρόμιο τον υποδεχόταν μια
πολυάριθμη επίσημη αντιπροσωπεία που περιελάμβανε υπουργό,
Δημάρχους, τον αρχηγό της Αστυνομίας και τιμητικό στρατιωτικό
άγημα. Πολλοί βέβαια ήταν αυτοί που ευεργετήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Σαουδάραβα στην Αττική. Σύμφωνα με τα
δημοσιεύματα της εποχής, μόνο μέχρι το τέλος του 1966 ο Σαούντ
και η συνοδεία του είχε δαπανήσει στη χώρα μας για έξοδα διαμονής
και διάφορες ευεργεσίες το ποσό των 12 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ένα αξιόλογο τοπικό στιγμιότυπο ήταν η επίσκεψη του Κοινοτικού
Συμβουλίου Βουλιαγμένης στον υψηλό φιλοξενούμενο από την αραβική χερσόνησο. Στο προδικτατορικό συμβούλιο εκλεγμένος Κοινοτάρχης ήταν ο Πάνος Αδαμόπουλος, ενώ ο Πατρίκιος Καραγεώργος
ήταν τότε επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Οι καλεσμένοι του Σαούντ
συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν αλλά κατά τους βασιλικούς τύπους δεν συνέφαγαν με τον τέως μονάρχη ο οποίος δείπνησε μόνος, αλλά με εκπροσώπους του, «κοινούς» θνητούς. Ένα από
τα πλούσια φιλοδωρήματα του Σαούντ κατευθύνθηκε στο Δημοτικό
Σχολείο Βουλιαγμένης.
Από το τέλος του 1966 ο Σαούντ μεθόδευσε την επάνοδό του στον
θρόνο με ταξίδια στο Ιράκ και την Αίγυπτο. Δεν τα κατάφερε όμως
και με κλονισμένη υγεία ο θάνατος τον βρήκε στο δωμάτιό του στο
Καβούρι στις 23 Φεβρουαρίου 1969, σε ηλικία 67 ετών. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Μακεδονία», οι ιατροί διέγνωσαν
καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ τους συγγενείς στη Βουλιαγμένη έσπευσε
να συλλυπηθεί εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο δικτάτορας
Στέλιος Παττακός. Η σορός του Σαούντ μεταφέρθηκε την επομένη
στη Μέκκα και το Ριάντ, όπου κηδεύτηκε με απλότητα, παρόντος του
βασιλιά αδερφού του.
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Και ο καιρός έβαλε τα καλά του στην Αττική την Παρα-

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία που εψάλη

σκευή 25 Μαρτίου, τερματίζοντας απότομα μια πολυ-

στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στη Βάρη, όπου

ήμερη κακοκαιρία και χαρίζοντας ένα εξαιρετικό περι-

εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας η πρόεδρος του

βάλλον στη Βάρη, όπου πραγματοποιήθηκε η μαθητική

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, Ασπασία

παρέλαση για την εθνική επέτειο. Η ευεξία από τον

Αντωνίου. Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος και οι φορείς της

αίθριο καιρό πέρασε σε όλους τους συμμετέχοντες,

πόλης κατέθεσαν στεφάνια στο Ηρώο, ενώ όπως κάθε

παρελαύνοντες και θεατές, σε μια ακόμη όμορφη δημο-

χρόνο, βάσει οδηγίας της δημοτικής αρχής, αρκετοί

τική εκδήλωση την οποία από τις θέσεις των επισήμων

σύλλογοι κατέθεσαν αντί στεφάνων τα αντίστοιχα ποσά

παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γρηγόρης

για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης και

Κωνσταντέλλος και οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου

του Παραρτήματος Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπη-

και Αντώνης Μυλωνάκης.

ρία Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ).

4
1. Η Ασπασία Αντωνίου εκφωνεί τον πανηγυρικό της
ημέρας μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Εισοδίων της
Θεοτόκου στη Βάρη
2. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καταθέτει
στεφάνι στο Ηρώο της Βάρης
3. Ένα πανό στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας που
γράφει «ζήτω ο ουκρανικός λαός» προπορεύεται των
τμημάτων
4. Στην εξέδρα των επισήμων (από αριστερά) η
Ασπασία Αντωνίου, η Μαίρη Κανέλλου, ο Κώστας
Σφέτσας, ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ο Νίκος Βάσης
και η Λιάνα Σκουλάξενου
5. Διατηρημένα ιστορικά στρατιωτικά οχήματα
ομόρφυναν την παρέλαση
6. Σχολεία αλλά και πολιτιστικοί σύλλογοι όπως
η Ένωση Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
εμφανίστηκαν με παραδοσιακές φορεσιές
7. Πολλά σχολεία, όπως το 2ο Δημοτικό Βάρης,
εντυπωσίασαν με τις προσεγμένες στολές παρέλασης
8. Τη σημαία κρατά στην παρέλαση ο καλύτερος
μαθητής της τελευταίας τάξης, ενώ παραστάτες γύρω
του ορίζονται οι καλύτεροι μαθητές κάθε σχολείου
9. Πολλά παιδιά μικρότερης ηλικίας παρήλασαν
μαζί με τους αθλητικούς συλλόγους στους οποίους
συμμετέχουν, όπως ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος
Βάρης Βάρκιζας
10. Πρώτη εμφάνιση έκανε της 25η Μαρτίου το πολυόχημα καμάρι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
που σχεδιάστηκε ειδικά από τη δημοτική αρχή για να
γίνεται εκχιονιστικό, αλατιέρα και πυροσβεστικό
Η παρέλαση ξεκίνησε με ένα δυνατό επίκαιρο μήνυμα,
καθώς των τμημάτων προπορευόταν ένα πανό στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, το οποίο έγραφε «Ζήτω ο
ουκρανικός λαός». Εκτός από τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης (πλην νηπιαγωγείων), στην
παρέλαση συμμετείχαν οι αθλητικοί και πολιτιστικοί
σύλλογοι της πόλης, καθώς και ένα τμήμα ιστορικών
και διατηρημένων στρατιωτικών οχημάτων. Όπως κάθε
χρόνο, η παρέλαση έκλεισε με τους εθελοντές, τους
υπαλλήλους και τα οχήματα της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου.
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Βήμα για μια άλλη αυτοδιοίκηση
Ισχυρό μήνυμα Δημάρχων
στην έκτακτη συνάντηση της ΚΕΔΕ στο Καβούρι
Η Βουλιαγμένη έγινε το επίκεντρο
της αυτοδιοίκησης την Παρασκευή
18 Μαρτίου, συγκεντρώνοντας όχι
απλώς τους Δημάρχους όλης της
χώρας, αλλά και το κεντρικό πολιτικό ενδιαφέρον μαζί με τα φλας των
πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης.
Επρόκειτο για μια έκτακτη συνέλευση που συγκάλεσε η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος για να διατρανώσει προς τους εκπροσώπους
της κυβέρνησης τα επείγοντα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που
εμποδίζουν τους Δήμους να εκπληρώσουν με επάρκεια την αποστολή τους. Πρωταγωνιστική ήταν η
εμφάνιση του Δημάρχου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, ο οποίος ως οικοδεσπότης συγκέντρωσε εγκωμιαστικά σχόλια για τη φιλοξενία της
μεγάλης διοργάνωσης και παράλληλα ως αυτοδιοικητικός εισέπραξε με την τοποθέτησή του το πιο
ζωηρό χειροκρότημα της αίθουσας,
θέτοντας θεσμικά ζητήματα με μια
ολοκληρωμένη θέση και με συναισθηματική φόρτιση.

Βολές στην κυβέρνηση

Το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης
κυριάρχησε στη συζήτηση και στη
μακροσκελή εισήγηση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς η μεγάλη άνοδος
του κόστους των καυσίμων και του
ηλεκτρικού ρεύματος τινάζει τους
δημοτικούς προϋπολογισμούς στον
αέρα και ειδικά στους Δήμους που
λειτουργούν ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύδρευσης. Διεκδίκηση των
Δημάρχων είναι και η αναστολή
επιβολής του πρόσθετου τέλους
ταφής απορριμμάτων, ένα κονδύλι
που υπολογίζεται στα 80-100 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται να
μετακυλιστεί στους δημότες σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία λόγω
της ακρίβειας. Όπως έγινε φανερό, ελάχιστοι είναι οι Δήμοι της
χώρας - και ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αποτελεί μια πρωτοπόρα εξαίρεση - που έχουν δρομολογήσει επαρκή προγράμματα
εκτροπής των αποβλήτων τους

από την ταφή. Τρίτο επείγον θέμα
είναι η προχειρότητα με την οποία
νομοθετήθηκε η αλλαγή καθεστώτος στη ναυαγοσωστική κάλυψη
των ακτών, η οποία δημιούργησε
σοβαρές δυσλειτουργίες και αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης
από τους δήμους. Στην τοποθέτησή του ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την οικονομική ανακούφιση των Δήμων ενώ
δεσμεύθηκε ότι τις επόμενες ημέρες
και εβδομάδες θα δρομολογηθούν
λύσεις, σε συνεργασία και με άλλα
εμπλεκόμενα υπουργεία σε όλα τα
ζητήματα που έθεσαν οι Δήμοι. Στις
τοποθετήσεις τους οι Δήμαρχοι της
χώρας περιέγραψαν ανάγλυφα τα
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και τις δυσλειτουργίες της
δημόσιας διοίκησης στο ζωτικής
σημασίας για την καθημερινότητα
των πολιτών επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Ένα ενδιαφέρον θέμα που
αφορά και τα 3Β έθιξε ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, όταν σχολίασε ότι «οι εργολάβοι έχουν πετάξει λευκή πετσέτα
και αφήνουν τα έργα στη μέση».
Το φαινόμενο του ρέματος Κόρμπι
στη Βάρη ταλανίζει και τη συμπρωτεύουσα σε μεγάλη κλίμακα, καθώς
όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος το κύμα
ακρίβειας στις πρώτες ύλες τινάζει
τους προϋπολογισμούς των έργων
στον αέρα, ειδικά των συμβάσεων
που συνάφθηκαν κατόπιν μεγάλων
εκπτώσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Τα παράδοξα της κατακόρυφης ανόδου στην τιμή του ρεύματος ανέλυσε ο Δήμαρχος Πλατανιά της Κρήτης, Ιωάννης Μαλανδράκης. Όπως είπε, ο Δήμος βραβεύτηκε σε αυτοδιοικητική έκθεση
για τις πρωτοβουλίες του στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
κατά 47%, όμως πλέον πληρώνει
περισσότερα για ρεύμα. Τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η
πρόσφατη Απογραφή Πληθυσμού
από την ΕΛΣΤΑΤ έθιξε ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδό-

πουλος. Το φαινόμενο της καταγραφής μικρότερου πληθυσμού στις
πόλεις από τον πραγματικό είναι
πανελλαδικό και επηρεάζει καίρια τους Δήμους καθώς οι βασικοί
τους πόροι από την κρατική επιχορήγηση συνδέονται με τον αριθμό
αυτό. Πολύ καυστικός έναντι της
κυβέρνησης ήταν από το βήμα της
ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας
Κονδύλης, ο οποίος έκανε λόγο για
«βήματα πίσω στην καταστατική
θέση των αιρετών», σχολιάζοντας
ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
«μας ξεφτιλίζουν» κατακρίνοντας
το γεγονός ότι μετά τους πρώτους
χαιρετισμούς, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και οι συνεργάτες των υπουργών αποχώρησε από
τις εργασίες της συνέλευσης.

Φιλοξενία 5 αστέρων

Ήταν η πρώτη φορά που αυτοδιοικητική διαδικασία φιλοξενείται στα
προάστια της Αττικής και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος φρόντισε ώστε
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να φανεί αντάξιος της φήμης
του στους υψηλούς επισκέπτες
από όλη τη χώρα. Το βράδυ πριν
τη συνέλευση της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος παρέθεσε τραπέζι με ανοιχτή πρόσκληση σε 200 περίπου
συναδέλφους του στο παραλιακό
Riviera Coast, σε μια βραδιά αυτοδιοικητικής κοινωνικοποίησης που
είχε οπωσδήποτε και σημαντικές
πολιτικές ζυμώσεις. «Απόψε κερνάμε εμείς, αύριο κερνάει ο Στέλιος Πέτσας» είπε αστειευόμενος
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στον
χαιρετισμό του, απευθυνόμενος
στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος την επομένη θα
βρισκόταν αντιμέτωπος με τα οικονομικά αιτήματα της αυτοδιοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά
τη διάρκεια της συνέλευσης, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Divani Apollon του Καβουρίου σχεδόν όλοι οι ομιλητές ξεκινούσαν
ευχαριστώντας τον Δήμαρχο των
3Β για τη φιλοξενία. Σημειωτέον ότι
τα έξοδα διαμονής των Δημάρχων
βάραιναν την ΚΕΔΕ και τους ίδιους.

Η ομιλία του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, θεσμική και
οραματική, ήταν αυτή που χρωμάτισε πιο έντονα την
Έκτακτη Συνάντηση των Δημάρχων στη Βουλιαγμένη. Ως
οικοδεσπότης και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας της ΚΕΔΕ συγκέντρωσε το ζωηρό ενδιαφέρον
του Τύπου.
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Καθοριστική τοποθέτηση
Κωνσταντέλλου

200 Δήμαρχοι από όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν στο τραπέζι καλωσορίσματος που παρέθεσε ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος το βράδυ της 17ης Μαρτίου την παραμονή της συνάντησης του Καβουρίου, στο οποίο
συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης και βέβαια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος
Λιβάνιος στο βήμα του συνεδρίου

Στα «πηγαδάκια» της συνάντησης της ΚΕΔΕ, ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μαζί με τον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη και Τρικκαίων Δημήτρη
Παπαστεργίου

Η συνολική παρέμβαση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, θεσμική
και οραματική, ήταν αυτή που
χρωμάτισε πιο έντονα την Έκτακτη Συνάντηση των Δημάρχων
στη Βουλιαγμένη. Ο Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
μίλησε από καρδιάς, θέτοντας
«τον δάκτυλον επί τον τύπον των
ήλων» όπως είπε, χωρίς να χαριστεί στους εκπροσώπους της
κυβέρνησης. «Το 80% των θεμάτων που έχουν τεθεί τα ακούω
ανελλιπώς τα τελευταία 5 συνέδρια της ΚΕΔΕ» σχολίασε για τα
θεσμικά προβλήματα που θέτουν
οι αυτοδιοικητικοί και μετέφερε
έναν χαρακτηριστικό διάλογο
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη
τον Οκτώβριο του 2021: «Ο πρωθυπουργός βρισκόταν μαζί με
τον υπουργό Στέλιο Πέτσα, τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ και ήμουν και
εγώ παρών. Είπε ο πρωθυπουργός της χώρας δίνοντας ξεκάθαρη οδηγία και εντολή στον Στέλιο
Πέτσα ότι ήθελε μέχρι το τέλος
του χρόνου να έχουμε τελειώσει με τις αρμοδιότητες και τα
θεσμικά της αυτοδιοίκησης.
Αν μου το έλεγε κάποιο δελτίο
Τύπου ή κάποιος τρίτος δεν θα
το πίστευα» τόνισε ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος και πρόσθεσε:
«Πέρασε το τέλος του χρόνου.
Από τη θέση μου ως πρόεδρος
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ γνωρίζω ότι
έχουμε δουλέψει πάρα πολύ,
έχουμε γράψει βιβλία, τα έχουμε
περάσει από τα όργανα, τα έχουμε στείλει. Είναι τέλος Μαρτίου
και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα
σε μία ρητή εντολή που έδωσε
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενώπιον κόσμου. Αυτό είναι πολιτικό
ζήτημα, όχι διαδικαστικό».
Ο Δήμαρχος των 3Β αναφέρθηκε
στον νόμο για τη ναυαγοσωστική
κάλυψη κατά τις συζητήσεις του
οποίου στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής εκπροσώπησε την αυτοδιοίκηση, καυτηριάζοντας τις συντεχνιακές
προβλέψεις που καθιστούν τις
διατάξεις του πρακτικά ανεφάρμοστες. Αναφέρθηκε ακόμα στην
Πολιτική Προστασία σχολιάζοντας ότι η αυτοδιοίκηση δέχτηκε

άδικη κριτική από όλους κατά
την πρόσφατη κακοκαιρία, χωρίς
να έχει αρμοδιότητες ή πόρους
να χειριστεί τον τομέα αυτόν:
«Θέλετε να έχουμε την Πολιτική Προστασία εμείς; Βγείτε και
πείτε δεν μπορούμε, δώστε μας
τα μέσα και έχω την απόλυτη
βεβαιότητα, επειδή είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που κάνουμε,
ότι θα το κάνουμε καλύτερα από
αυτούς που το κάνουν σήμερα»,
τόνισε απευθυνόμενος στην
κυβέρνηση και την Περιφέρεια.
Επίσης, εξαπέλυσε «κεραυνούς»
για το γεγονός ότι οι Περιφέρειες διαχειρίζονται κατά το δοκούν
κοινοτικούς πόρους προορισμένους για την αυτοδιοίκηση σε
άσχετους σκοπούς, για δημόσιες σχέσεις ή καλύπτοντας άλλα
κενά του κράτους: «Έφυγε ο
φίλος μου ο Γιώργος Πατούλης
και θα ήθελα να του πω: Αγαπητέ Περιφερειάρχη, γιατί από το
ΕΣΠΑ δίνεις 6 εκατομμύρια για
να αναβαθμίσεις τον μηχανολογικό εξοπλισμό των ιατρικών,
φαρμακευτικών και οδοντιατρικών συλλόγων της Αττικής; Γιατί
εγώ θέλω οδοποιία! Η κυβέρνηση τον αφήνει. Γιατί δεν δίνει τη
δυνατότητα να είμαστε εμείς το
συντονιστικό μέρος του ΕΣΠΑ
και επιτρέπει σε 13 Περιφερειακές αρχές κατά το δοκούν να
δίνουν σε όποιον θέλουν, και
ορισμένοι να κυκλοφορούν με
το χέρι μπροστά για να φιλήσεις
το δαχτυλίδι;» είπε σε ανεβασμένους τόνους.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
κατέληξε καταχειροκροτούμενος
από τους συναδέλφους του:
«Αυτά δεν είναι η αυτοδιοίκηση
για την οποία εγώ ξεκίνησα το
1990. Εγώ ξεκίνησα για μια άλλη
αυτοδιοίκηση, όπως και οι περισσότεροι εδώ μέσα. Αλλά δεν είμαι
και διατεθειμένος να παραιτηθώ,
όπως δεν είναι διατεθειμένος να
παραιτηθεί κανείς από εμάς, αν
δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε
αυτήν κακή πολιτική προσέγγιση, που δεν έχει χρώμα και είναι
οριζόντια σε όλο το πολιτικό
σκηνικό και είναι άκρως αντι-αυτοδιοικητική. Αν δεν δώσω και
την τελευταία ενέργεια που έχει
ο οργανισμός μου για να προσπαθήσω μαζί με σας να αλλάξουμε αυτή την πολύ κακή, μοναδική στην Ευρώπη πρακτική».
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Βάρη

Καθαρίστηκε
μετά από
δεκαετίες
η έκταση
«Βοκτάς»

Σε υγειονομική βόμβα είχε μετατραπεί ο χώρος των 50 στρεμμάτων
του πρώην εργοστασίου «Βοκτάς» στην καρδιά της Βάρης, με την
εικόνα που παρουσίαζε να ήταν αποκρουστική και την κατάσταση
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Τόνοι από μπάζα με οικοδομικά
υλικά, πεταμένα λάστιχα οχημάτων, διαφόρων ειδών σκουπίδια
συνέθεταν το σκηνικό που αντίκριζαν όλοι όσοι περπατούσαν περιμετρικά του σημείου, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τα παρακείμενα
σπίτια και μια ανάσα από το κέντρο της Βάρης.
Ο χώρος που στεγαζόταν το πρώην εργοστάσιο «Βοκτάς» ανήκει
σε γνωστό επιχειρηματία ο οποίος προφανώς αδιαφορούσε για
την κατάσταση που επικρατούσε στο οικόπεδο. Έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης έστειλε εξώδικο στον επιχειρηματία με το
οποίο απαιτούσε τον άμεσο καθαρισμό του οικοπέδου, γεγονός που
απέδωσε καρπούς καθώς ο χώρος έχει καθαριστεί και δεν θυμίζει σε
τίποτα την αυτοσχέδια χωματερή που είχε δημιουργηθεί. Αφορμή
για την εξώδικη διαμαρτυρία από πλευράς διοίκησης του Δήμου
στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το περασμένο καλοκαίρι εντός της έκτασης του παλαιού και εγκαταλελειμμένου κτηνοτροφείου «Βοκτάς».
Θυμίζουμε πως τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου 2021 φωτιά
εκδηλώθηκε εντός του πρώην εργοστασίου με την πυρκαγιά να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε όλη την έκταση του οικοπέδου εξαιτίας
των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Σύμφωνα με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά προήλθε από παλιά υλικά
οικοδομών που βρίσκονταν στο χώρο ενώ το συμβάν χαρακτηρίστηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής επικίνδυνο και αυτό διότι
υπήρχαν αρκετές αναφλέξεις εξαιτίας των μπαζών και επιπλέον
τα πρώτα σπίτια βρίσκονταν σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων
από το σημείο της φωτιάς και ο κίνδυνος να φτάσουν οι φλόγες

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

στις αυλές των σπιτιών ήταν ορατός. Να σημειωθεί πως ένα από τα
πολλά μέτρα που λαμβάνει κάθε χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με
την Πολιτική Προστασία είναι η ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες
των οικοπέδων να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα αλλά και τυχόν
εύφλεκτα υλικά μέχρι το τέλος Μαΐου, διότι σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα.

Βραβεύτηκαν οι αριστούχοι μαθητές
Σε μία σεμνή τελετή με περιορισμένο κοινό στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου βράβευσε ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης τους πέντε μαθητές των ισάριθμων λυκείων της πόλης που πρώτευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.
Λόγω των υγειονομικών συνθηκών δεν μπόρεσε και
φέτος να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πλέον μεγάλη
εκδήλωση βράβευσης όλων των επιτυχόντων μαθητών
των σχολείων της πόλης και στο πρόσωπο των πέντε
πρωτευσάντων μαθητών ο Δήμος συμβολικά αναγνώρισε
τις προσπάθειες και τους κόπους τους, τόσο των ιδίων
όσο και των γονιών τους, καθώς και των καθηγητών τους
που συμβάλλουν στην επιτυχία, μεταλαμπαδεύοντάς
τους τη γνώση.
Κατά τη βράβευση ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καλωσόρισε του μαθητές και με θερμά λόγια τους προέτρεψε να προσπαθούν
πάντοτε, να επιμένουν ,να κυνηγούν τα όνειρά τους και
να κοιτάνε πάντα μπροστά και ψηλά, κάνοντας ως εργασία αυτό που αγαπούν περισσότερο. Στη συνέχεια τους
απένειμε έναν τιμητικό έπαινο μαζί με ένα συμβολικό,
χρηστικό δώρο ενώ στους πέντε διευθυντές των λυκείων
έδωσε από ένα βιβλίο ως ελάχιστη ανταπόδοση για τη

συμβολή τους στην σημαντική εκπαίδευση των παιδιών
της πόλης μας.
Για το σύνολο των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει ετοιμάσει τους αντίστοιχους τιμητικούς
επαίνους και τα συμβολικά δώρα και τις επόμενες μέρες
θα τα παραλάβουν.

Ο θεσμός της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών
αποτελεί για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κορυφαία εκδήλωση αναγνώρισης της αξίας της παιδείας και
ευχή όλων είναι από την επόμενη χρονιά να επιτρέψουν
οι συνθήκες να διεξαχθεί και πάλι με την παρουσία του
συνόλου των επιτυχόντων μαθητών καθώς όπως είπε ο
Αδαμάντιος Κοραής «Πολιτεία που δεν έχει ως βάση της
την Παιδεία είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

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

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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«Strong Me»

Διαδραστική καμπάνια κατά των γυναικοκτονιών στη Βούλα
Ηχηρό μήνυμα κατά της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας έστειλε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετέχοντας στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το
κίνημα Strong me. Το βράδυ της 8ης Μαρτίου, δόθηκε το
σύνθημα και φωταγωγήθηκαν ταυτόχρονα τα συμβολικά μνημεία που στήθηκαν σε 33 δήμους σε όλη την επικράτεια, στη μνήμη των γυναικών που δολοφονήθηκαν.
Στο Δήμο των 3Β το μνημείο στήθηκε στην πλατεία Ιμίων
στη Βούλα και εστάλη το μήνυμα ότι τα κορίτσια που
χάθηκαν δεν ξεχάστηκαν και μας δείχνουν τον δρόμο
να αλλάξουμε ως κοινωνία. Στη δράση συμμετείχαν στελέχη της δημοτικής αρχής, εκπρόσωποι συλλόγων του
Δήμου και πολίτες οι οποίοι τοποθέτησαν συμβολικά
στο μνημείο 17 ζευγάρια παπούτσια, όσες ήταν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν από το 2021 έως και σήμερα.
Στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανέφερε: «Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στηρίζει την οργάνωση
για την αντιμετώπιση της πιο ακραίας μορφής έμφυλης
βίας, της γυναικοκτονίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που
γίνεται σήμερα 8 Μαρτίου ημέρα μνήμης των αγώνων
του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών, αγώνες
που παραμένουν επίκαιροι όσο ποτέ. Η σημασία αυτής
της μέρας δεν θα πρέπει όμως να εξαντλείται στην επε-

τειακή της διάσταση ως μία ακόμα
επέτειος που δίνουμε λουλούδια και
λέμε χρόνια πολλά στις γυναίκες της
ζωής μας αλλά ως μία διαρκής υπενθύμιση σε όλους μας, πως για την
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών απαιτείται
διαρκής επαγρύπνηση από εμάς, από
τους φορείς της πολιτείας αλλά και
από την ίδια την κοινωνία. Η σημερινή εκδήλωση με την απόφαση της
ΚΕΔΕ και των τριάντα τριών δήμων
να αφιερώσουν την ημέρα αυτή στο
ζήτημα της έμφυλης βίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και θέτει στο επίκεντρο της προσοχής μας ένα ζήτημα
που μας έχει απασχολήσει έντονα ως
κοινωνία τον τελευταίο καιρό. Καμία
άλλη γυναικοκτονία».
Οι δήμοι που συμμετείχαν στην καμπάνια είναι: Δήμος
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Δήμος Αγίας Βαρβάρας,
Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Αγίου Ευστρατίου,
Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Ανωγείων, Δήμος
Αργοστολίου, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δήμος Βύρωνα, Δήμος Δράμας, Δήμος

Εκδήλωση αφιερωμένη
στη γυναίκα του Σήμερα
Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσε την Παρασκευή 11 Μαρτίου
2022, διαδικτυακή εκδήλωση
με θέμα «η γυναίκα σήμερα»
με κεντρικές ομιλήτριες δύο
γυναίκες με έντονη παρουσία
στα κοινωνικά δρώμενα, την
ψυχολόγο Τζίνη Τριανταφυλλίδου και την κοινωνιολόγο
με έντονο συγγραφικό έργο
Σήλια Νικολαΐδου, ενώ τη
συζήτηση διηύθυνε η Κατερίνα Σταμπέλου, δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος της Επιτροπής
Ισότητας Φύλων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πιο όμορφο αλλά
συνάμα πολλές φορές παραμελημένο γυναικείο φύλο. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι ο κόσμος χωρίς τις γυναίκες θα ήταν πολύ διαφορετικός
και γκρίζος. «Χωρίς την παρουσία της γυναίκας, για το ανδρικό φύλο δεν θα υπήρχε κανένα
ουσιαστικό κίνητρο δημιουργίας, κανένα κίνητρο βελτίωσης του εαυτού μας, κίνητρο για να
γινόμαστε καλύτεροι για να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε απλόχερα
συναισθήματα, να προσφέρουμε προστασία και υποστήριξη στο γεννήτορα της ζωής που είναι
η γυναίκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος των 3Β.

Ελευσίνας, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος
Ηρακλείου Αττικής, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Κοζάνης, Δήμος Λευκάδας,
Δήμος Λήμνου, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Παγγαίου,
Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Πύργου, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Φλώρινας,
Δήμος Ωραιοκάστρου, Δήμος Ωρωπού.

Πλατεία στη μνήμη
της Φώφης
Γεννηματά
Την μνήμη της Φώφης Γεννηματά θέλει να τιμήσει ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, δίνοντας το όνομά της στη νέα πλατεία που
θα κατασκευαστεί στην περιοχή Πηγαδάκια της Βούλας. Η εκλιπούσα πολιτικός ήταν κάτοικος του Δήμου των 3Β καθώς ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Βούλα. Τα Πηγαδάκια που δεν διαθέτουν μεγάλη
πλατεία είναι μια γειτονιά με μια τεράστια έκταση αναξιοποίητη στο
κέντρο της, στο μεγάλο τετράγωνο που σχηματίζουν οι οδοί Καβάφη, Καζαντζάκη, Μαβίλη και Κάλβου, σημείο που θα δημιουργηθεί
η νέα πλατεία.
Πρόσφατα, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να ονομαστεί το
«Κόκκινο κτίριο» σε «Μίκης Θεοδωράκης», ένας χώρος που θα γίνει
Πολυχώρος Πολιτισμού τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον μεγάλο
Έλληνα μουσικοσυνθέτη ενώ να θυμίσουμε πως το 2019 ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετονόμασε την πλατεία Άλσους στο
Πανόραμα της Βούλας σε «πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου», τιμώντας τον πρώην δήμαρχο Βούλας για την μεγάλη του
προσφορά στην περιοχή με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
να τον χαρακτηρίζει ως ο «αναμορφωτής της Βούλας». Η ονομασία
οδών ή πλατειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ενώ της απόφασης αυτής προηγείται η θετική εισήγηση του τοπικού
συμβουλίου που στην προκειμένη περίπτωση είναι της Βούλας.
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Γιώργος Δελαπόρτας

Ράλι δεν σημαίνει
«τρέχω»,
αλλά «σέβομαι»
Έφερε στη χώρα μας μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο
Βουλιαγμενιώτης Γιώργος Δελαπόρτας, που ήρθε δεύτερος μεταξύ 330 επιλεγμένων οδηγών
στο πολύ απαιτητικό ιστορικό ράλι του Μόντε Κάρλο, μιλά στον «Δημοσιογράφο» για τα
ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα που δύο φορές τον χρόνο συγκεντρώνονται στα 3Β (σε
Πανόραμα και Βάρκιζα), περιγράφοντας μια δεξιότητα που δεν αφορά στην ταχύτητα, αλλά
στην ακρίβεια και την χημεία με τον συνοδηγό. Δραστήριο μέλος του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Σπορ Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ), ο Γιώργος Δελαπόρτας ετοιμάζεται για τα επόμενα ραντεβού των
ιστορικών οχημάτων, το ράλι «24 ώρες Ελλάδα» μια οδηγική περιπέτεια αντοχής με 24ωρη
οδήγηση 1.000 περίπου χιλιομέτρων, και βέβαια την ανάβαση της Βούλας «Κρεμασμένος
Λαγός» που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου.
Πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για τα κλασικά αυτοκίνητα;
Ο θαυμασμός μου για το κλασικό αυτοκίνητο ενυπήρχε στη ζωή μου από την παιδική
μου κιόλας ηλικία, παίζοντας όπως πολλά παιδιά με ρέπλικες. Μεγαλώνοντας σίγουρα
γοητεύτηκα από τα γρήγορα και πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Η ημέρα του γάμου μου
όμως, το 2010, στάθηκε η αφορμή να οδηγήσω μια Mercedes SL Pagoda του 1968 και
έτσι ξεκίνησε μια σχέση που ποιος θα φανταζόταν ότι θα έφτανε μέχρι το να συμμετάσχω στο κορυφαίο ιστορικό ράλι του Μόντε Κάρλο το 2018 και με συνοδηγό τον
Σπύρο Μουστάκα να κερδίσουμε σε δύσκολες συνθήκες χιονιού τη δεύτερη θέση, ανάμεσα σε 330 συμμετοχές. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, καθώς αποτελεί μέχρι σήμερα
η μεγαλύτερη διάκριση που εχει η χώρα μας στο ευρωπαϊκό motorsport.
Οδηγική ικανότητα ή κατασκευαστική αρτιότητα κερδίζει στους αγώνες;
Κατά τη γνώμη μου το βασικό τρίπτυχο της επιτυχίας βασίζεται στην οδηγική ικανότητα, στην αρτιότητα του αυτοκινήτου αλλά και στην εμπιστοσύνη, εμπειρία και
χημεία με τον συνοδηγό. Το ενδιαφέρον στα regularity είναι ότι δεν κερδίζει ο πιο
γρήγορος, ούτε όποιος έχει το καλύτερο αυτοκίνητο. Αλλά αυτός που έχει περισσότε-

Το Volkswagen Golf GTI του 1979 με το οποίο ο Γιώργος Δελαπόρτας και ο Σπύρος
Μουστάκας κατέκτησαν τη 2η θέση της Γενικής Κατάταξης στο XXI Rallye MonteCarlo Historique 2018

«Για εμένα το αυτοκίνητο είναι το μέσο για να πάει κανείς από το ένα μέρος στο
άλλο» λέει ο Γιώργος Δελαπόρτας που πιστεύει ότι η οδηγική επιδεξιότητα πρέπει να
εκδηλώνεται μόνο στο προστατευμένο περιβάλλον των αγώνων
ρη ακρίβεια, οδηγώντας όμως πάντα μέσα στα όρια ταχύτητας. Αυτή για εμένα είναι
μια συγκλονιστική άσκηση του ανθρώπου ώστε να μάθει να λαμβάνει το ύψιστο της
απόλαυσης χωρίς να ξεφεύγει από τα όρια.
Μήπως η αγάπη για την ταχύτητα αποτελεί ένα επικίνδυνο πρότυπο;
Συνεχίζοντας την παραπάνω σκέψη μου, να σας πω ότι οι αγώνες regularity είναι όλοι
τους με μέσο όρο ταχύτητας μέχρι τα 50 χλμ. την ώρα! Σε δρόμους όμως απίστευτα απαιτητικούς και συχνά δύσβατους, τόσο που ακόμα και τα 50 χλμ. χρειάζονται
οδηγική ικανότητα ώστε να κρατηθεί ο ρυθμός σταθερός. Εδώ πρέπει να τονίσω πως
στην καθημερινότητα δεν πιστεύω πως υπάρχει ούτε ένας αγωνιζόμενος που να νιώθει την «άρρωστη» ανάγκη να επιδεικνύει την επιδεξιότητά του στους δρόμους των
πόλεων. Ας είναι αυτό ένα μήνυμα προς τους νέους ειδικά ανθρώπους που συχνά
απαξιώνουν τη ζωή τη δική τους, των συνεπιβατών τους και των συμπολιτών τους
υποδυόμενοι τους ραλίστες. Ράλι δεν σημαίνει τρέχω, σημαίνει σέβομαι και υπολογίζω σωστά. Στον Δήμο μας γίνονται δύο εκδηλώσεις για όσους φίλους θέλουν να
έρθουν και να παρακολουθήσουν από κοντά τις εκδηλώσεις μας. Η πρώτη είναι στις
30 Απριλίου, η καθιερωμένη αναβίωση του Κρεμαστού Λαγού στο Πανόραμα καθώς
και στις 4 Δεκεμβρίου ο γύρος της Βάρκιζας όπου γίνεται στο χώρο των λεωφορείων
έξω από την πλάζ.
Κατά τη γνώμη σας πώς θα γίνουν οι δρόμοι της πόλης μας περισσότερο ασφαλείς;
Βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ασφάλεια στους δρόμους της πόλης είναι η
παιδεία κυρίως των οδηγών αλλά ακόμα και των πολιτών, η σωστή εκπαίδευση και η
συμπεριφορά των οδηγών. Η ποιότητα του οδοστρώματος και των προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων είναι επίσης καταλυτικής σημασίας στην αποφυγή ατυχημάτων. Για
εμένα το αυτοκίνητο είναι το μέσο για να πάει κανείς από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι
τόσο εύκολο να συμμετέχεις σε αγώνες, σε πίστες και σε άλλες μορφές ανταγωνισμού
χωρίς να κινδυνεύεις εσύ και οι γύρω σου στο δρόμο, που είναι πραγματικά κρίμα να
θρηνούμε τόσα θύματα στον Δήμο μας και ανά την Ελλάδα από υπερβολική ταχύτητα.
Δυστυχώς ο τόσο προνομιακός, από άποψη ομορφιάς και φυσικού κάλλους Δήμος
μας, έχει και τις στροφές της Βάρκιζας, γνωστές ως Λιμανάκια που έχουμε θρηνήσει
πολλούς συνανθρώπους μας. Πιστεύω πάντα στην αναγκαιότητα μαθημάτων οδηγικής ασφάλειας και παιδείας από το σχολείο ακόμα, ώστε να ανατρέψουμε αυτή τη
χρόνια κατάσταση.
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Μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει το δικό της Πανεπιστήμιο;
του Θεόδωρου Γεωργίου*

Αφορμή για τις ιδέες που καταγράφω στη σύντομη αυτή
παρέμβασή μου στάθηκε το κείμενο τριών συναδέλφων
καθηγητών πανεπιστημίου, των Silke Biermann (καθηγήτριας Φυσικής στην Ecole polytechnique στο Παρίσι),
Massimo Inguscio (καθηγητή Φυσικής στη Ρώμη) και
Yves Laszlo (καθηγητή Μαθηματικών στο Paris-Saclay)
οι οποίοι εισηγούνται την ίδρυση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε αντιδιαστολή προς τα πανεπιστήμια των
εθνικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
κείμενο που υπογράφουν δημοσιεύθηκε στη γερμανική
εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung στο φύλλο της
19ης Ιανουαρίου 2022 σελ. 4. Αναφέρω, συνοπτικά, τις
δύο βασικές προτάσεις τους: Πρώτον, η αναγκαιότητα
για την ίδρυση ενός ή πολλών πανεπιστημίων τα οποία
θα αυτοπροσδιορίζονται ως ευρωπαϊκά (όχι ως εθνικά)
προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση της γνώσης και
του πνεύματος. Και το δεύτερο σημείο της ανάλυσής
τους έχει να κάνει με τη διαπίστωση σύμφωνα με την
οποία μέχρι σήμερα όλοι εμείς οι ευρωπαίοι πολίτες δεν
σκεφθήκαμε ποτέ την ιδέα του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, ενώ μιλάμε συνέχεια για νομισματική, οικονομική
ή αμυντική ενοποίηση.
Θα προσθέσω στην ανάλυση των συναδέλφων τις δικές
μου σκέψεις, οι οποίες συνοψίζονται σε τρία σημεία:
Πρώτον, η ιστορική λογική έχει καταδείξει ότι οποιαδήποτε πολιτική οντότητα επιδιώκει να αποκτήσει και
την κυριαρχία, αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν η ίδια ως
Diskurs δεν έχει κατακτήσει την γνώση. Όποιος γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη, αυτή η επισήμανσή μου ισχύει
είτε πρόκειται για αυτοκρατορίες, είτε για πόλεις (π.χ. η
Βενετία), είτε για τα σύγχρονα εθνικά κράτη.
Το δεύτερο σημείο της επιστημολογικής προσθήκης μου
στο κείμενο των συναδέλφων αναφέρεται σ’ αυτό που

στη φιλοσοφία ονομάζουμε διαλεκτική σχέση θεωρίας
και πράξης. Άλλοι μιλάνε γι’ αυτό που ο Kant ονομάζει,
ό,τι είναι καλό από θεωρητικής απόψεως δεν σημαίνει
ότι στην πράξη είναι εξίσου καλό. Ένα συγκεκριμένο
εμπειρικό παράδειγμα είναι το εξής: Εδώ και είκοσι
χρόνια (2002-2022) εφαρμόζεται στην Ευρώπη κοινή
νομισματική πολιτική (ιδρύεται η Ευρωζώνη), αλλά δεν
εκπονούνται έστω και στοιχειώδη πολιτικά προγράμματα κοινής οικονομικής πολιτικής!
Ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά εξακολουθεί να μη θεσμοθετείται το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο ως ερευνητικός
θεσμός θα λειτουργούσε εντελώς διαφορετικά σε σχέση
με τα εθνικά πανεπιστήμια όσον αφορά στις απανωτές
κρίσεις που περνάει η ευρωπαϊκή ήπειρος και ο πλανήτης ολόκληρος. Στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης επισήμανσής μου θα ήθελα ακόμη να τονίσω ότι ανάμεσα
στις δύο μείζονες κρίσεις της εποχής μας, δηλ. τη δημοσιονομική και την πανδημική, η πολιτική ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφάρμοσε δύο εντελώς διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης. Αναφέρομαι και στις σχέσεις της πολιτικής προς την επιστήμη αλλά αναφέρομαι,
πρωτίστως, στα τελικά αποτελέσματα της διοικητικής
διαχείρισης. Η ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική
οδήγησε στα γνωστά αποτελέσματα σε σχέση προς την
Ελλάδα ενώ η αντίστοιχη τεχνοκρατική διαχείριση της
πανδημίας, επανέφερε στο ιστορικό παρόν την «φυσική
κατάσταση», όπως αυτή έχει αναπτυχθεί σε θεμελιώδη
κείμενα της ανθρώπινης αυτογνωσίας.
Με άλλα λόγια υποστηρίζω ότι (και αυτό είναι το τρίτο
σημείο της ερμηνευτικής μου) η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
παραμένει καθηλωμένη (ιστορικά και πνευματικά) στο
καθεστώς της νομισματικής ενοποίησης και δεν επεξεργάζεται την ιδέα του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου τότε
θα παραμένει πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις. Η ίδρυση
του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου θα μας απαλλάξει από
τις μακραίωνες παθογένειες των εθνικών πανεπιστημίων. Θα μας οδηγήσει σε μια κοινωνική κατάσταση της
έρευνας και της γνώσης για την οποία θα μιλάμε δεκαετίες μετά.

Η ίδρυση του ευρωπαϊκού
πανεπιστημίου θα μας
απαλλάξει από τις μακραίωνες
παθογένειες των εθνικών
πανεπιστημίων
Θα κάνω ένα σχόλιο – κριτική παρατήρηση για τα δικά
μας πανεπιστημιακά πράγματα. Τη στιγμή, κατά την
οποία η δημόσια πολιτική συζήτηση αναφέρεται στην
ίδρυση ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, εδώ εμείς ακόμη
και στον εικοστό πρώτο αιώνα συζητάμε για τα εξής δύο
πράγματα (ενδεικτικά του ευρωπαϊκού επαρχιωτισμού
μας και της περιφερειακής αυτοσυνείδησής μας): Εάν θα
«μπει μέσα στα πανεπιστήμια» η Αστυνομία και εάν τα
ελληνικά πανεπιστήμια θα μετατραπούν σε επαγγελματικές σχολές! Ο στοχασμός για ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, το οποίο θα αναδημιουργήσει τις πραγματολογικές συνθήκες έρευνας και γνώσης δεν απασχολεί τις
ηγετικές ομάδες των καθηγητών των ελληνικών πανεπιστημίων. Ούτε, εννοείται και την πολιτική ηγεσία του
τόπου μας. Γιατί, άραγε, συμβαίνει αυτό;
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η κοινωνιολογία της Τέχνης

Η αισθητική θεωρία των Προυντόν, Μαρξ και Πικάσο
Το βιβλίο του Μαξ Ράφαελ Προυντόν, Μαρξ, Πικάσο, το οποίο
περιέχει τρεις μελέτες του συγγραφέα για την κοινωνιολογία της
τέχνης συστήνουν στο ελληνικό κοινό οι εκδόσεις Τόπος. Το έργο
κυκλοφόρησε αρχικά το 1933 στο Παρίσι από τον εξόριστο Γερμανό ιστορικό της τέχνης Ράφαελ ενόσω η παγκόσμια κρίση του
καπιταλισμού συνέπιπτε με την άνοδο του φασισμού.

του αλλά και μετέπειτα αναλύσεων για την τέχνη. Οι επεξεργασίες
του παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες, ιδιαίτερα σήμερα που οι
ιδέες του Μαρξ υποβάλλονται παγκοσμίως σε μια επανεκτίμηση
από τους σημαντικότερους στοχαστές της Αριστεράς. Επιπρόσθετα, ο Ράφαελ κοιτάζει προς τα πίσω και επαναπροσδιορίζει
το έργο του Πικάσο με διαλεκτικούς όρους.

Ο συγγραφέας προσεγγίζει με οξυδέρκεια και βαθύ κριτικό πνεύμα τις αντιφάσεις και αμφισημίες της προυντονικής θεωρίας για
την αισθητική. Επανεξετάζει το έργο του Μαρξ, στο πλαίσιο δικών

Με επίκεντρο τις συζητήσεις που πυροδότησε ο ιδιοφυής καλλιτέχνης αναπτύσσει δημιουργικά τη μαρξιστική θεωρία για τα
ζητήματα της τέχνης.
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Βάρη
Δημοτικό κολυμβητήριο στη Μηλαδέζα
Για μαζικό αθλητισμό και φιλοξενία σωματείων
Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου
στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μηλαδέζα της Βάρης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», σε επίπεδο πολιτικής δέσμευσης και μετά από αναμονή
τριών ετών, η Περιφέρεια Αττικής φαίνεται να εντάσσει στο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων της την κατασκευή του κολυμβητηρίου. Να σημειωθεί πως η διοίκηση του Δήμου 3Β ασκεί μεγάλες
πιέσεις προς τον Γιώργο Πατούλη προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος
για την κατασκευή της αθλητικής εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί, θα μιλάμε για ένα έργο πνοής για τη νεολαία και τα αθλητικά
σωματεία των τριών πόλεων που ασχολούνται με τον υγρό στίβο.

Το τοπογραφικό διάγραμμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 16 Μαρτίου κατόπιν υποδείξεων
της Περιφέρειας Αττικής για τη χωροθέτηση του έργου
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, το δημοτικό ανοικτό
κολυμβητήριο έχει σχεδιαστεί για προπονητική και αγωνιστική χρήση κολύμβησης και υδατοσφαίρισης. Υπενθυμίζουμε πως
εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπάρχουν δύο κολυμβητήρια: Ένα ανοιχτό στη Βουλιαγμένη το οποίο
είναι ιδιοκτησία του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης που έχει και
την αποκλειστική χρήση και ένα δεύτερο κλειστό βρίσκεται εντός
των εγκαταστάσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, το οποίο
παραχωρείται για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες σε τοπικούς συλλόγους. Επιπλέον μια ακόμη ανοιχτή προπονητική πισίνα σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Β’ πλαζ Βούλας με την
ανακαίνιση, την οποία όμως σύμφωνα με τις συμβάσεις θα μπορεί
να χρησιμοποιεί ο Δήμος μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε κάθε
περίπτωση, το νέο σύγχρονο δημοτικό κολυμβητήριο θα είναι το
πρώτο με δημόσιο χαρακτήρα, το αναμένεται να χρησιμοποιούν
τόσο οι κολυμβητικοί σύλλογοι που είναι σήμερα «άστεγοι» επί της
ουσίας, όσο και οι δημότες, δίνοντας πραγματική ώθηση στην ανάπτυξη των αθλημάτων πισίνας που η περιοχή δείχνει να προτιμά.
Σε οικόπεδο το οποίο είναι ιδιοκτησίας Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, συνολικής επιφάνειας 2.872 τ.μ. η κατασκευή του κολυμβητηρίου στη Μηλαδέζα θα επιδιώξει την ενθάρρυνση ανάπτυξης
των υδάτινων αθλημάτων και την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων
αθλητικών δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο. Το κολυμβητήριο
θα έχει δεξαμενή κολύμβησης διαστάσεων 33X25 (υπό-ολυμπιακών
διαστάσεων) και βάθος 2.00 μ. Θα περιλαμβάνει τον κολυμβητικό
χώρο, το συγκρότημα των αποδυτηρίων, το κυλικείο και τον περιβάλλοντα χώρο. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κερκίδες θα μπορούν
να φιλοξενούν 87 θεατές, μεταξύ των οποίων και θέσεις για άτομα
με κινητικά προβλήματα, ενώ ο προπονητικός χώρος διαχωρίζεται
από το λοιπό περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης με εσωτερική
περίφραξη, για την ασφάλεια και την προστασία υγιεινής των αθλητών. Περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί ζώνη με φύτευση,
χώρους στάθμευσης και φυσικά ράμπες πρόσβασης στην αθλητική
εγκατάσταση. Κτίριο του αθλητικού χώρου επιφάνειας 260 τ.μ. θα
διαμορφωθεί σε συγκρότημα αποδυτηρίων. Αναλυτικότερα, στο
κτίριο θα περιλαμβάνονται οι χώροι εξυπηρέτησης των αθλητών,
η είσοδος που θα λειτουργεί σαν χώρος αναμονής, τα γραφεία της
αθλητικής εγκατάστασης που δεν θα ξεπερνούν τα 13 τ.μ., ενώ θα
κατασκευαστούν τέσσερις μονάδες αποδυτηρίων για τις ανάγκες
των αθλητών. Στο υπόλοιπο κτίριο θα στεγαστούν ένα μικρό γυμναστήριο, τα γραφεία των διαιτητών, το ιατρείο, δύο αποθήκες και
δύο WC.
Σε περιοχές που αναπτύσσονται διαρκώς όπως η Μηλαδέζα στη
Βάρη, σύμφωνα με έρευνα, ενδείκνυται να κατασκευάζονται ανοικτά κολυμβητήρια καθώς δημιουργούν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα,
δίνουν νεανική ζωή στην πόλη και αποτελούν πόλο έλξης αθλητών
και όχι μόνο. Ουσιαστικά, δημιουργεί ερέθισμα στον απλό πολίτη
να επισκεφτεί το χώρο άθλησης, δίνοντας κίνητρο στα παιδιά να
ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ειδικότερα με τον ναυταθλητισμό
που στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γνωρίζει
εδώ και δεκαετίες πολλές επιτυχίες. Ποσοστό 90% των κολυμβητηρίων της χώρας είναι ανοικτά και βρίσκονται μέσα στον κεντρικό
ιστό των πόλεων. Με την ολοκλήρωση του ανοικτού κολυμβητηρίου στη Μηλαδέζα, η δημοτική ενότητα της Βάρης θα διαθέτει τέσσερα υπερσύγχρονα αθλητικά κέντρα, μετά το στάδιο «Κωνσταντίνος
Μπαγλατζής», το κλειστό γήπεδο της οδού Άττιδος και το κλειστό
γυμναστήριο Μηλαδέζας.

Τα αθλήματα του
υγρού στίβου σήμερα
στον Δήμο των 3Β
καλλιεργούνται
μόνο στις ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις
του ΝΟΒ από
τους αθλητές του
αποκλειστικά και
στο κολυμβητήριο
«Κύπρος» της
Στρατιωτικής
Σχολής Ευελπίδων
συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες

Πολιτικές πιέσεις
Κωνσταντέλλου
μετά από
αναμονή
τριών ετών
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Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Επανεξελέγη πρόεδρος η Στέλλα Λαζάρου Τίγκα
Ανέφελη συνέχιση της θητείας της στο τιμόνι του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης εξασφάλισε η Στέλλα Λαζάρου Τίγκα μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποίησαν
τα μέλη του ιστορικού σωματείου της πόλης την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022. Μετά τη γενική συνέλευση ακολούθησε η εκλογική διαδικασία στο ξενοδοχείο Divani
του Καβουρίου, όπου έλαβαν μέρος 431 μέλη. Η Στέλλα Λαζάρου Τίγκα έλαβε ποσοστό 66% και 284 ψήφους
έναντι 118 ψήφους του ανθυποψηφίου της Θεόδωρου
Κωνσταντόπουλου. Με ανακοίνωσή της, η πρόεδρος
του ΝΟΒ ευχαρίστησε τα μέλη χαρακτηρίζοντας το
αποτέλεσμα ως «ψήφο εμπιστοσύνης» και σχολίασε: «Η
εμπιστοσύνη σας με τιμά και σας υπόσχομαι πως για
την επόμενη τριετία, οι συνεργάτες μου και εγώ, θα δουλέψουμε για να φέρουμε εις πέρας όσα ανακοινώσαμε,
για την πρόοδο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης».
Παρόλο που η νέα αθλητική νομοθεσία ως προς τις
εκλογές των αθλητικών σωματείων απαγορεύει τα χωριστά ψηφοδέλτια, καθιερώνοντας υποχρεωτικά μια ενιαία λίστα υποψηφίων συμβούλων, η πραγματικότητα
είναι ότι προεκλογικά είχαν διαμορφωθεί δύο ιδιότυπες «παρατάξεις» με επικεφαλής τους δύο υποψήφιους
προέδρους. Η ομάδα του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου
με ειδική σελίδα και πληθωρικές αναρτήσεις σε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης είχε και τίτλο του άτυπου ψηφοδελτίου της, πιστοποιώντας έτσι ότι επικράτησε ένα
κλίμα πόλωσης. Η Στέλλα Λαζάρου Τίγκα απέφυγε κάθε
ανάλογη δημοσιότητα. Πάντως η ψήφος των μελών του
ΝΟΒ ήταν ξεκάθαρη και στο επίπεδο των ανθρώπων

που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ των
10 μελών, οι 8 θεωρείται ότι ανήκουν στο στενό πυρήνα
συνεργατών της προέδρου. Το ΔΣ συμπληρώνεται από
τον ηττημένο επικεφαλής και έναν σύμβουλο της επιρροής του. Συγκεκριμένα, οι εκλεγέντες με σειρά σταυροδοσίας είναι οι: Λευτέρης Κουσαθανάς, Ρένος Βελώνιας, Χάρης Γεωργακάκης, Ανδρέας Λεούσης, Δημήτρης
Τσίκλος, Αναστάσιος Κυρπόγλου, Μάνος Συμεωνίδης,
Κωνσταντίνος Καραντινός, Larry Γερακιός και Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος.

Απέτυχε ο τέως πρόεδρος
του τοπικού συμβουλίου Βουλιαγμένης

Ενδιαφέρον για τα δημοτικά πράγματα είχε το άσχημο
αποτέλεσμα του υποψηφίου για το ΔΣ του ΝΟΒ πρώην

προέδρου του τοπικού συμβουλίου της Βουλιαγμένης.
Στο πρώτο του πολιτικό βήμα μετά την ανεξαρτητοποίησή του από τη διοικούσα παράταξη του Δήμου φανέρωσε πολύ χαμηλά ποσοστά επιρροής, καθώς κατέλαβε
την προτελευταία θέση των αναπληρωματικών μελών,
παρόλο που φαίνεται ότι διεξήγαγε έναν εντατικό προεκλογικό αγώνα και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν
μια εκλογική μάχη την οποία προετοίμαζε τα τελευταία
χρόνια. Στην ομιλία του κατά τη γενική συνέλευση έπαιξε και το «χαρτί» της μαρίνας Βουλιαγμένης στα έργα
εκσυγχρονισμού της οποίας δήλωσε ότι αντιτίθεται
προσπαθώντας να κεφαλαιοποιήσει την κινδυνολογική ρητορική για το θέμα αλλά και την κατάσταση του
όρμου τις ημέρες της κακοκαιρίας. Στην πραγματικότητα προσπάθησε να δυσφημίσει την περιοχή για να αναδειχθεί ο ίδιος. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως έλαβε
εκνευρισμένα σχόλια από το ακροατήριο ότι ο βαθμός
αξιοπιστίας του είναι μικρός αφού ενέκρινε τα έργα με
την υπογραφή του και όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, η μεγάλη πλειοψηφία του γύρισε την πλάτη. Το
γεγονός της καταψήφισης του πρώην προέδρου ενδέχεται να έχει και ευρύτερες συνέπειες, μιας που δεν
κρύβει τις φιλοδοξίες του για τις προσεχείς δημοτικές
εκλογές, το βασικό άλλωστε ελατήριο για την ανεξαρτητοποίησή του. Γεγονός είναι επίσης ότι η ηττημένη
παράταξη στην οποία προσχώρησε ο πρώην πρόεδρος
καταλόγιζε στη Στέλλα Λαζάρου Τίγκα την «ανοχή» της
στα έργα εκσυγχρονισμού της μαρίνας Βουλιαγμένης,
μια ρητορική που αποδείχτηκε αντιδημοφιλής μεταξύ
των μελών του ΝΟΒ.

Βάρκιζα

Λουκέτο σε κέντρο διασκέδασης
από τη Δημοτική Αστυνομία
Η διατήρηση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της πόλης για τη διοίκηση του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Το γεγονός
αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα με τις ενέργειες που πραγματοποίησε η δημοτική
αρχή και η δημοτική αστυνομία σε κατάστημα της Βάρκιζας το οποίο παρανόμως
διοργάνωσε μουσική εκδήλωση χωρίς να
πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ο
λόγος για το «Καρπούζι» που βρίσκεται
εντός των εγκαταστάσεων του Varkiza
Resort, κατάστημα το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργεί ως εστιατόριο ωστόσο τους τελευταίους μήνες

διοργάνωσε μουσικές βραδιές, παραβιάζοντας την κανονιστική απόφαση που
έχει λάβει ο Δήκος των 3Β και έχει να
κάνει με τις άδειες λειτουργίας και μουσικής.
Η διοίκηση του Δήμου ενημερώθηκε στις
12 Μαρτίου 2022 ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα τέτοιους είδους εκδήλωση
με τη Δημοτική Αστυνομία να μεταβαίνει
στο χώρο για αυτοψία. Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν είχε άδεια μουσικής, άδεια για
ζωντανή μουσική και είχε παραβιάσει το
ωράριο λειτουργίας. Οι υπάλληλοι της

Δημοτικής Αστυνομίας
διέταξαν άμεσα τη διακοπή της εκδήλωσης
όπως και έγινε τελικά.
Μάλιστα, ο υπεύθυνος
του καταστήματος προχώρησε στην ακύρωση όλων των ζωντανών εκδηλώσεων
που είχε προγραμματίσει για το προσεχές διάστημα. Αξίζει να τονιστεί πως δεν
έγινε καμία καταγγελία για ηχορύπανση από κατοίκους των παρακείμενων
κατοικιών της Βάρκιζας, ωστόσο ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε θέματα
άδειας μουσικής είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Εξάλλου, νωπές είναι οι μνήμες από

την απόφαση του Δημάρχου Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου να βάλει λουκέτο στο
νυχτερινό κέντρο «Must Seaside Club»
το καλοκαίρι του 2016, όταν ο τραγουδιστής Πάνος Κιάμος κατάφερε να κάνει
μια μόλις εμφάνιση και αυτό διότι κατά
τον έλεγχο που διενήργησε η Δημοτική
Αστυνομία και κλιμάκιο της ΕΛΑΣ είχε
διαπιστωθεί πως το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει καμία από τις
προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.
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Σήλια Νικολαΐδου

Από τη Βουλιαγμένη
του ’50 στο Παρίσι
του Μάη ’68
Έγραψε χιλιάδες σελίδες για την επιστήμη της κοινωνιολογίας πριν ξεκινήσει το δικό της
ταξίδι στη λογοτεχνία. Η Σήλια Νικολαΐδου μετά από μια ακαδημαϊκή καριέρα αποφάσισε
να απευθυνθεί στους νέους ανθρώπους με άλλο τόνο, περιλαμβάνοντας στο μήνυμά της
μαθήματα, ιδέες και ευαισθησίες που ποτέ δεν χώρεσαν στην ύλη του εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως αφηγείται στον «Δημοσιογράφο», έζησε ως φοιτήτρια τον ριζοσπαστισμό των
εκρηκτικών δεκαετιών ’60 και ’70 στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, το Παρίσι από
όπου απέκτησε την κριτική αμφισβήτηση στην κοινωνική της ματιά. Κι όμως, έχει επίσης
ζωηρές αναμνήσεις από τη Βουλιαγμένη, εξιστορώντας στιγμιότυπα μιας μακρινής παιδικής
ηλικίας σε γνώριμους τόπους.
Ποιες είναι οι πιο γλυκιές σας αναμνήσεις από τη Βουλιαγμένη;
Ήμασταν παιδιά, περίπου 6 χρονών, τα χρόνια 1950-52 και ερχόμασταν συχνά με
τους γονείς μου διότι τότε χτίζαμε το σπίτι. Μας έστελναν να πάρουμε πάγο, γιατί
δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και έπρεπε να βάζουμε πάγο στα ψυγεία. Υπήρχε λοιπόν κοντά στην πλατεία ένα παγοπωλείο που μας έδινε τον πάγο μέσα σε κάτι λινάτσες, αλλά ήταν πολύ βαρύς ο πάγος, μας έπεφτε, τον μαζεύαμε μαζί με πούσια και
χώματα. Μέχρι να φτάσουμε σπίτι, ο πάγος έφτανε μισός. Μια άλλη ανάμνηση είναι
η πρώτη φορά που πήραμε μια βάρκα και πήγαμε απέναντι στον Άγιο Νικόλαο, το
μικρό εκκλησάκι που είχε φτιαχτεί με τα πετραδάκια. Τότε δεν υπήρχε δρόμος και
ήταν ένα αξιοθέατο της εποχής. Υπήρχαν κανονικά δρομολόγια. Θυμάμαι επίσης ότι
φοβόμασταν τη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Πιστεύαμε ότι είναι στοιχειωμένη. Τότε δεν
μπορούσαμε να κάνουμε και μπάνιο, απαγορευόταν, έκαναν λουτρά σε μπανιέρες
μόνο οι ηλικιωμένοι. Λέγαμε ότι ζούσαν εξωγήινοι στη Λίμνη, είχαν χαθεί και κάποιοι
δύτες. Και λίγο μεγαλύτερη, στα 12 μου χρόνια, θυμάμαι ότι πήγαινα στην ταβέρνα
του Λάμπρου και εκεί μπροστά έπιανε το «Κρεολή» του Νιάρχου. Δεν έχω δει πιο
ωραίο σκάφος από αυτό, ήταν ένα λουλούδι της θάλασσας, ένα μαύρο τριαντάφυλλο.
Το περιβάλλον της Βουλιαγμένης δεν έχει καταστραφεί από τότε, ό,τι όμορφο υπήρχε
το βλέπεις και σήμερα.
Ζήσατε τον άμεσο απόηχο του Μάη του 1968 στο Παρίσι. Πώς είναι αυτή η ανάμνηση σήμερα;
Πήγα στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 1969 με υποτροφία από τη γαλλική κυβέρνηση
να σπουδάσω μεταπτυχιακά πολιτικές επιστήμες στη Σορβόνη. Στο Παρίσι και κυρίως
στη Σορβόνη ήταν τότε ακόμα ζωντανά το μήνυμα και τα συνθήματα του Μάη, όπως
το «απαγορεύεται να απαγορεύεις». Εκείνη την εποχή γίνονταν οι πρώτες διεκδικήσεις για να γίνει δημοκρατική η παιδεία με κριτική σκέψη. Στα πανεπιστήμια είχαν
σταματήσει να μας υποχρεώνουν να αποστηθίζουμε κείμενα και έπρεπε να κάνουμε
πολιτική κριτική ανάλυση όλων των κειμένων. Υπήρξε και η σεξουαλική επανάσταση,
τότε διατυπώθηκαν αιτήματα για τη θέση της γυναίκας. Τότε βγήκε το σύνθημα «δεν
είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, είμαι ο εαυτός μου», που ήρθε και
εδώ. Η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα ήταν πολύ έντονη
το 1969, το 1970, το 1971. Και μετά επήλθε μία απώθηση όλων αυτών. Δεν ήθελαν
να δώσουν άλλη ελευθερία στον κόσμο και άρχισαν να τα μαζεύουν. Από τη Γαλλία
έφυγα το 1975 με το διδακτορικό μου.

«Γνώση, ένα φυτό
της υπομονής σε έναν
πολιτισμό της ταχύτητας»

Από την ακαδημαϊκή σας ενασχόληση με τον κοινωνικό αποκλεισμό, μπορείτε
σήμερα να διακρίνετε βήματα της κοινωνίας προς έναν περισσότερο συμπεριληπτικό κόσμο;
Μπορεί, όμως δεν ξέρω αν ξύσουμε κάτω από την επιφάνεια τι θα βρούμε αληθινά.
Η έννοια του αποκλεισμού ή της συμπερίληψης είναι έννοιες που επηρεάζονται από
την κοινή γνώμη. Αν βγεις με λόγο ρατσιστικό, ομοφοβικό ή εναντίον θρησκευτικών
μειονοτήτων, δεν υπάρχει περίπτωση την άλλη ημέρα να μη βρεθείς απολογούμενος.
Όλοι τώρα πια το έχουν αυτό υπόψη. Παπαγαλίζουν τα περί ισότητας και σεβασμού.
Τα πιστεύουν όμως;
Γιατί επιλέξατε τους νέους ανθρώπους ως αναγνωστικό κοινό στόχο;
Δεν επέλεξα κοινό, επέλεξα το θέμα. Τα Μαθήματα εκτός ύλης, το πρώτο μου βιβλίο
που είναι ένας θεατρικός μονόλογος, ήταν μαθήματα ζωής. Πού θα απευθύνονταν
λοιπόν αυτά τα μαθήματα; Σε εκείνους που είχαν κλείσει τον κύκλο ζωής τους ή σε
αυτούς που τον άρχιζαν; Σε όλη μου τη ζωή μόνο αυτό έκανα, απευθυνόμουν σε νέους
ανθρώπους.
Ως συγγραφέας σε ποιο σημείο θα λέγατε ότι πετύχατε τον στόχο σας;
Και με τα δύο μου βιβλία αισθάνομαι ότι πέτυχα τον στόχο μου. Το πρώτο με ικανοποίησε ως προς τα μαθήματα ζωής που έδωσα στα παιδιά, και το άλλο ως προς την
ευαισθησία που εμπεριέχει για τον αποκλεισμό των κοριτσιών εκείνης της εποχής
από τη ζωή. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, ακόμη και αν δεν τα διαβάσει κανείς, αρκεί
που βγήκαν από μέσα μου. Αρκεί που υπάρχει ως υλοποιημένη ιδέα στο σύμπαν. Η
εξωτερική επιτυχία δεν επηρεάζει το μήνυμα που εμπεριέχει το ίδιο το βιβλίο.
Η γνώση ξέρετε είναι ένα
φυτό υπομονής. Ο πολιτισμός μας όμως είναι ένας
πολιτισμός ταχύτητας.
Αυτό που λέμε τώρα γίνεται πεπερασμένο. Πώς να
παντρέψεις την υπομονή
με την ταχύτητα;

Το πρώτο βιβλίο της
Σήλιας Νικολαΐδου
είναι ένας πρωτότυπος
διδακτικός μονόλογος
διαρθρωμένος σε δέκα
μαθήματα για το ευ ζην
χωρίς συμβιβασμούς
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Άρης Βούλας

Πολύ κοντά στο Κύπελλο
Ραντεβού με την ιστορία του θα δώσει ο Άρης Βούλας την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 καθώς θα αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου ποδοσφαίρου της
ΕΠΣΑΝΑ αντιμετωπίζοντας στο δημοτικό στάδιο της Κερατέας την Τρίγλια Ραφήνας
με μοναδικό στόχο να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν
να εξαργυρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ονειρεμένη πορεία που πραγματοποιούν την φετινή αγωνιστική χρονιά τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Ο τοπικός Άρης εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην τελική φάση του πρωταθλήματος και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας σε απόσταση αναπνοής από
την πρώτη προνομιούχο θέση που δίνει το μαγικό εισιτήριο για την άνοδο στη Γ’
Εθνική κατηγορία. Μπορεί ο στόχος της ανόδου να μην είναι προτεραιότητα για
την διοίκηση, ωστόσο όσο έρχονται οι νίκες και οι βαθμοί πάντα θα βρίσκεται στο
μυαλό όλων όσοι ασχολούνται με την ομάδα η πιθανότητα να διεκδικήσει την άνοδο.
Αναμφισβήτητα, η συμμετοχή του Άρη Βούλας στον τελικό με φόντο την κούπα του
κυπελλούχου ΕΠΣΑΝΑ αποτελεί από μόνη της μια μεγάλη πρόκληση και αυτό διότι ο
σύλλογος στα 70 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει κατακτήσει κάποιον τίτλο. Άπαντες
στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων» δηλώνουν αποφασισμένοι να φέρουν τον
τίτλο στη Βούλα, ενώ οι προετοιμασίες για το μεγάλο παιχνίδι έχουν ξεκινήσει από
πολύ νωρίς. Μάλιστα, η διοίκηση του συλλόγου θέλοντας να δώσει έναν πανηγυρικό
τόνο, δημιούργησε επετειακά κασκόλ και σημαίες οι οποίες θα ανεμίζουν κατά την
διάρκεια του τελικού.

Ραντεβού με την ιστορία και την πρώτη
μεγάλη διάκριση της ομάδας
τη Μ. Τετάρτη

Το συγκρότημα του Τάσου Τασιόπουλου έφτασε στον τελικό ξεπερνώντας τα εμπόδια
τεσσάρων ομάδων και μάλιστα σημειώνοντας μόνο νίκες και το πλέον εντυπωσιακό
είναι ότι δέχτηκε μόλις δύο γκολ αποδεικνύοντας πως η καλύτερη επίθεση είναι η
άμυνα. Ο δρόμος για τον τελικό ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου όταν ο Άρης Βούλας
νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, ακολούθησε η νίκη με 2-0 επί του
Θησέα Νέας Μάκρης ενώ στα προημιτελικά επικράτησε άνετα με σκορ 4-0 των Γλυκών
Νερών. Στα ημιτελικά η ομάδα της Βούλας συνάντησε σε διπλούς αγώνες των Αήττητο
Σπάτων όπου με δύο νίκες και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-1) πήρε για δεύτερη φορά
στην ιστορία του την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ.
Μάλιστα, αρκετός κόσμος θέλει να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των
ποδοσφαιριστών του Άρη Βούλας και γι’ αυτό το λόγο η διοίκηση του συλλόγου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. «Επειδή η ζήτηση
των εισιτηρίων έχει αρχίσει και θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των θεατών του
τελικού, επισκεφθείτε την γραμματεία μας για να μπείτε στη λίστα. Τηλ. 210 8991154
και ώρες 6-9 μ.μ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άρης Βούλας.

Θέτις Βούλας

Συνεχίζεται μια ονειρεμένη χρονιά
τελική φάση του πρωταθλήματος. Ο ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας στις 11 Μαρτίου αγωνίστηκε
στον ημιτελικό του κυπέλλου απέναντι στον ΑΟ Θήρας και παρά τη μεγάλη προσπάθεια
που κατέβαλαν οι αθλήτριες της ομάδας, δεν κατάφερε να πετύχει την πρόκριση στον
τελικό, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαμε στο
θεσμό. Υπάρχει μια συνεχής ανοδική πορεία. Οι στόχοι μας από την αρχή της χρονιάς
έχουν εκπληρωθεί. Καλό είναι να θέτουμε νέους στόχους», δήλωσε ο προπονητής της
ομάδας Γιώργος Ρούσης.

Την πιο γεμάτη χρονιά μέχρι την επόμενη διανύει η Θέτιδα Βούλας στο βόλεϊ καθώς
μετά την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή, την πρώτη της συμμετοχή σε final four του
κυπέλλου Ελλάδος, ο σύλλογος εξασφάλισε την είσοδο του επίσης για πρώτη φορά στην

Μπορεί η αγωνιστική χρονιά να βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο για την Θέτιδα Βούλας
ποτέ δεν είναι αργά να θέτει νέους στόχους. Ένας από αυτός είναι να φτάσει όσο πιο
ψηλά μπορεί στο πρωτάθλημα. Η κανονική διάρκειας της Volleyleague γυναικών ολοκληρώθηκε βρίσκοντας την ομάδα της Βούλας να φιγουράρει στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με απολογισμό 19 νίκες και μόλις 7 ήττες. Η δύναμη του κλειστού
γυμναστηρίου «Γεώργιος Γεννηματάς» στη Βούλα, έδρα της Θέτιδας, έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στην άκρως πετυχημένη πορεία της ομάδας καθώς στους 13 αγώνες που έπαιξε
εντός έδρας επικράτησε στους 10. Στα πλέι οφ του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει σε
διπλούς αγώνες τον Άρη με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στο κλειστό της Βούλας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση που περάσει
το εμπόδιο των «κιτρίνων» η Θέτιδα Βούλας θα βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες ομάδες
της Ελλάδας για την φετινή αγωνιστική χρονιά.
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ΑΟ Βάρης Αναγυρούς

Πρωταθλήτριες ξανά στο vintage βόλεϊ
Άλλη μία εξαιρετική χρονιά έκλεισε για τις γυναίκες του Αναγυρούντα Βάρης που
αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα μη ενεργών αθλητριών (vintage) βόλεϊ της ΕΣΠΕΔΑ.
Την Τετάρτη 2 Μαρτίου σήκωσαν το τρόπαιο της Α’ κατηγορίας της ΕΣΠΕΔΑ, σε μια
πανηγυρική εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο του Μοσχάτου. Η ομάδα της Βάρης σημείωσε 10 νίκες σε 12 αγώνες του πρωταθλήματος αποκτώντας διαφορά 7 βαθμών από
τη δεύτερη ομάδα (Gauls VF) και 9 βαθμών από την τρίτη (ΑΣΠ Γλυφάδα).
Ο Αναγυρούς πήρε 34 σετ και έχασε 9, ενώ σκόραρε 308 πόντους, δεχόμενη 193. Η
αρχηγός της ομάδας, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και παλιά πρωταθλήτρια της Εθνικής, Λυδία Αργυροπούλου, σήκωσε
το κύπελλο μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και μετά από ένα φιλικό σετ με τη νέα ομάδα
vintage βόλεϊ της ΑΕΚ. Πρωτάθλημα vintage «σήκωσε» ο Αναγυρούς και το 2020 σε ένα
εκρηκτικό final four του οποίου ο τελικός διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο της Βάρης. Το
2021 δεν πραγματοποιήθηκε ανάλογη διοργάνωση λόγω της πανδημίας.
Τα πρωταθλήματα μη ενεργών αθλητών δίνουν την ευκαιρία σε γυναίκες και άνδρες
που πέρασαν την ηλικία των πολύ ανταγωνιστικών υποχρεώσεων στα αθλήματά τους
να χαρούν το σπορ που αγάπησαν μέσα σε ένα κλίμα παρέας και συναδέλφωσης
από το οποίο όμως δεν λείπει η τεχνική και η ευγενής άμιλλα, όπως φαίνεται συχνά

Άλλη μία διάκριση σε διοργάνωση
για μη ενεργές αθλήτριες από την οποία
δεν λείπει η ευγενής άμιλλα

και από την πολύ ενεργή κερκίδα. Οι γυναίκες της Βάρης ξεκίνησαν ήδη ένα ακόμη
vintage πρωτάθλημα, αυτό της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Αθήνας και Ανατολικής Αττικής (ΕΣΠΑΑΑ), με τον πρώτο αγώνα έναντι της Μεταμόρφωσης στις 27
Μαρτίου να φέρνει νίκη με 3-0 σετ. Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετέχουν συνολικά 16
ομάδες. Προβλέπονται 14 αγωνιστικές σε δύο ομίλους μέχρι τον Ιούνιο. Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στην τελική φάση με final four όπου θα διαγωνιστούν οι δύο
πρώτες ομάδες των ομίλων.

Κυανούς Αστήρ Βάρης

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση παραμονής του Αστέρα Βάρης στη Γ’ Εθνική, καθώς
λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος το συγκρότημα του Μιχάλη Κάτσικα
βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και ο κίνδυνος να αποχαιρετήσει την κατηγορία
είναι πλέον ορατός. Η ομάδα της Βάρης για να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική
χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων και φυσικά να νικήσει στο τελευταίο της παιχνίδι,
κάτι που σημαίνει πως η παραμονή δεν περνάει από τα πόδια των ποδοσφαιριστών της
αλλά και από τα αποτελέσματα άλλων ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα, ο Αστέρας Βάρης έχει αγωνιστεί σε 19 αγώνες συγκεντρώνοντας 21
βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον ήδη πεσμένο Καραβά και με νίκη
θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Η ομάδα που κυνηγά είναι το Κερατσίνι που έχει 23 βαθμούς
αλλά και δύο αγώνες ακόμα να αγωνιστεί. Ουσιαστικά, για να σωθεί ο Αστέρας θέλει
νίκη δική του στον τελευταίο αγώνα που θα δώσει και ήττα του Κερατσινίου στις δύο
αναμετρήσεις που θα δώσει. Στο στρατόπεδο του Αστέρα δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς
το Κερατσίνι στα δύο εναπομείναντα ματς θα κοντραριστεί με τις δύο καλύτερες ομάδες
του ομίλου, την Προοδευτική που είναι μια ανάσα από το να κατακτήσει τον τίτλο και
τον Εθνικό που έχει ακόμα λίγες ελπίδες για να τερματίσει στην πρώτη θέση. Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι το Κερατσίνι θα ηττηθεί και στους δύο αγώνες και ο Αστέρας
Βάρης θα εξασφαλίσει στο νήμα την παραμονή του, ωστόσο θα πρέπει να υπολογίζουμε
και το παρασκήνιο που στις μικρές κατηγορίες είναι ιδιαίτερα έντονο. Η διοίκηση του
Αστέρα Βάρης φοβάται μήπως ο Εθνικός την τελευταία αγωνιστική κατέβει να παίξει με
το Κερατσίνι όντας αδιάφορος βαθμολογικά γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να
έχει χάσει και μαθηματικά την άνοδο. Μη ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες προέρχονται ουσια-

Νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων
απαιτεί η παραμονή της ομάδας
στη Γ’ Εθνική
στικά από την ίδια πόλη, τον Πειραιά, με τις διοικήσεις των δύο σωματείων να διατηρούν
άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Να σημειώσουμε πως ο Αστέρας Βάρης την Κυριακή 27
Μαρτίου υποδέχτηκε τον Αιολικό επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1. Χατ τρικ με τρία
σουτ πέτυχε ο Καλιμάνης (15’, 75’, 81’), ενώ ο Μπάρα είχε κάνει νωρίτερα με κεφαλιά το
2-0 (58’). Για την ομάδα της Μυτιλήνης μείωσε προσωρινά σε 3-1 ο Ντοματάς με όμορφο
πλασέ. Στις εξέδρες του δημοτικού σταδίου Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» βρέθηκαν 100 υποστηρικτές του Αστέρα.
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Δημοδίαιτος τοπικός Τύπος
Η Εβδόμη εισέπραξε 52,5 χιλ. € τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο 3Β
αλλά καταγγέλλει «αποκλεισμό»
Τι συμβαίνει όταν η δημοσίευση ειδήσεων και γνωμών μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης
για οικονομικές απολαβές; Σίγουρα τότε μιλάμε για στρέβλωση της ειδησεογραφικής
αποστολής των μέσων ενημέρωσης. Η περίπτωση της τοπικής εφημερίδας Εβδόμη
στην ανατολική Αττική, η οποία συστηματικά εδώ και αρκετούς μήνες καταγγέλλει
μέσα από τις σελίδες της τη δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για «παράνομο οικονομικό πόλεμο», προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς
η εξάρτηση των μέσων από τους πόρους των δημόσιων φορέων μπορεί να δηλητηριάσει τον δημόσιο λόγο με εμπάθεια και μεροληψία. Μια απλή έρευνα άλλωστε στη
«Διαύγεια», όπου υποχρεωτικά αναρτώνται οι πληρωμές όλων των δημόσιων φορέων, αποκαλύπτει ότι η Εβδόμη σταθερά λαμβάνει από τον Δήμο προς δημοσίευση κείμενα διακηρύξεων και διαγωνισμών και τα ανάλογα ποσά, όπως ο νόμος προβλέπει.
Το τελευταίο ένταλμα πληρωμής από τον Δήμο προς την εφημερίδα, ύψους 1.021,14€
έχει ημερομηνία έκδοσης 22 Φεβρουαρίου 2022.

Μια πρακτική από άλλη εποχή

Πριν την εποχή του διαδικτύου οι εφημερίδες συγκαταλέγονταν στα λιγοστά κανάλια δημοσιότητας των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης. Καθώς οι διαγωνιστικές
διαδικασίες των δημόσιων φορέων απαιτούσαν δημοσιότητα για την υγιή λειτουργία
του ανταγωνισμού και τον αποκλεισμό της ευνοιοκρατίας, θεσπίστηκε πολύ νωρίς
η υποχρέωση των Δήμων (μεταξύ άλλων φορέων) να δημοσιεύουν στις τοπικές και
πανελλαδικές εφημερίδες τις διάφορες σχετικές ανακοινώσεις τους. Πρόκειται για
πυκνογραμμένες και με εξαιρετικά μικρά τυπογραφικά στοιχεία δημοσιεύσεις που
χρεώνονται βάσει ενός προκαθορισμένου από το κράτος τιμολογίου. Οι δημοσιεύσεις αυτές συνιστούν μέχρι σήμερα μια παχυλή και εξασφαλισμένη χωρίς κόπο πηγή
εσόδων για κάποιες ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες (ο «Δημοσιογράφος» δεν
συγκαταλέγεται στα μέσα αυτά).
Φυσικά, η εποχή του διαδικτύου αναίρεσε σταδιακά το έρεισμα για αυτού του τύπου
τη δημοσιότητα. Η πολιτεία ψήφισε από το 2012 την κατάργηση της υποχρέωσης
αυτής των Δήμων όμως με επαναλαμβανόμενες τροπολογίες οι κυβερνήσεις αναβάλουν την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.
Πάντως, η δημοσιότητα των διαγωνισμών για έργα και προμήθειες κάθε δημόσιου
φορέα πλέον εξασφαλίζεται από την υποχρεωτική ανάρτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και την πλατφόρμα «Προμηθέας».
Όσοι εργολήπτες και προμηθευτές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε οποιονδήποτε
διαγωνισμό της χώρας, δεν έχουν παρά να ανοίξουν το σύστημα από τον υπολογιστή
τους. Ουδείς πλέον ψάχνει τα ψιλά γράμματα σε τοπικές ή άλλες εφημερίδες στις
οποίες άλλωστε είναι αμφίβολο αν είχε ποτέ πρόσβαση ακόμη και αν τις αναζητούσε.

Χρηματικά εντάλματα προς την εφημερίδα Εβδόμη,
Σεπτέμβριος 2014-Φεβρουάριος 2022
Πηγή: Διαύγεια
Φορέας

Ποσό

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

47.716,21

ΟΑΠΠΑ

1.679,29

Κοινωνικός Ξενώνας Βουλιαγμένης

2.730

Σχολικές Επιτροπές 3Β

398

Σύνολο

52.523,5

Χρυσός ...αποκλεισμός

Τα τελευταία δύο χρόνια η τοπική εφημερίδα Εβδόμη βάλλει κατά της δημοτικής
αρχής των 3Β συστηματικά, υποστηρίζοντας ότι έχει αποκλεισθεί από τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις και άρα τα χρήματα από το δημοτικό ταμείο που θεωρεί ότι
δικαιούται. Το θέμα έχει φτάσει με ερωτήσεις της αντιπολίτευσης και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπου ο Δήμαρχος απέκρουσε τις καταγγελίες δηλώνοντας ότι η εφημερίδα
δεν έχει αποκλειστεί ποτέ και ότι οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις απλώς δεν κατευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα στην Εβδόμη όπως οι συντελεστές της απαιτούν αλλά
δημοσιεύονται και σε άλλα έντυπα της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής,
όπως και πανελλαδικά.
Μια εύκολη αναζήτηση στη «Διαύγεια» επιβεβαιώνει την εικόνα αυτή, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μια πραγματικότητα που λίγοι αναγνώστες θα έχουν ποτέ συνειδητοποιήσει. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μαζί φυσικά με άλλους Δήμους,
είναι εκ των βασικών «αιμοδοτών» της εφημερίδας, αφού βάσει των κρατικά ορισμένων τιμοκαταλόγων, κατευθύνει στις δημοσιεύσεις αυτές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Προσθέτοντας τα ποσά από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και μόνο για την περίοδο
δημαρχίας του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος και καταγγέλλεται ως «εχθρός» της
εφημερίδας, ο Δήμος έχει πληρώσει στην Εβδόμη συνολικά πάνω από 52.500 ευρώ.
Κατά μέσο όρο δηλαδή, για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2014 - Φεβρουαρίου 2022, η
εφημερίδα εισπράττει από το δημοτικό ταμείο 583 ευρώ τον μήνα μόνο και μόνο για
να δημοσιεύει κάτι που παίρνει έτοιμο και δεν διαβάζει κανείς. Και σαν να μην έφτανε
αυτό, με πηχυαίους τίτλους καταγγέλλει ότι στραγγαλίζεται οικονομικά επειδή ασκεί
κριτική στη διοίκηση. Κάποιοι προφανώς έχουν χάσει κάθε μέτρο...

Η εξάρτηση των μέσων από τους
πόρους των δημόσιων φορέων μπορεί
να δηλητηριάσει τον δημόσιο λόγο με
εμπάθεια και μεροληψία

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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Τίτλοι τέλους σε μια ανήσυχη νεότητα
Παράλληλες ιστορίες ενηλικίωσης,
που περνούν από τη φοιτητική επαναστατικότητα και τον ματαιωμένο
έρωτα σε μια ωριμότητα της ευαισθησίας και της συμβατικότητας,
μας δίνει το νέο βιβλίο του Πάνου
Τσερόλα Όσα επιστρέφουν από τη
θάλασσα, που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Κέδρος. Απολαυστικά
πλούσια γραφή, χορταστικές περιγραφές και ενδιαφέρουσες ψυχογραφίες ηρώων συγκροτούν μια
πολύμορφη αφήγηση για τη νεότητα που φεύγει, χωρίς να αφήνει στο
τέλος της ανάγνωσης κάποια πικρή
νοσταλγική επίγευση.
Η ιστορία του Πάνου Τσερόλα εστιάζει στις πιο ανήσυχες πανεπιστημιακές παρέες, εικονογραφώντας
τους αριστερούς φοιτητές που
σύχναζαν περισσότερο στα τραπεζάκια και στις διαδηλώσεις, παρά
στα σπουδαστήρια και τα αμφιθέατρα. Ο κεντρικός ήρωας μάλλον αποστασιοποιημένα από τον
κόσμο αυτό και με μια κάμερα στο
χέρι με την οποία ξεκινά τα πρώτα
του κινηματογραφικά βήματα,
πολιορκεί ερωτικά μια κοπέλα που
έχει ηγετική θέση στη φοιτητική
Αριστερά μιας μεγάλης επαρχιακής

πόλης. Η ιστορία ξεκινά να εκτυλίσσεται 20 χρόνια πριν σε μια πολύ
διαφορετική Ελλάδα. Τότε οι φοιτητές δεν άτμιζαν, άλλα έστριβαν
καπνό σε χαρτάκια γλυκόριζας. Τα
έμφυλα στερεότυπα ήταν άγνωστο
λεξιλόγιο και οι μεγάλες αφηγήσεις
για εξεγέρσεις δεν ήταν τόσο πολύ
εκτός του κλίματος. Η φοιτητική
ανεμελιά όμως ήταν πάντοτε η ίδια,
μια αίσθηση που συμπυκνώνεται
στη διαχείριση του χρόνου. Σε μια
όμορφη περιγραφή μιας μάζωξης, ο
συγγραφέας σημειώνει ότι «ο χρόνος δραπέτευε από τη φυσική ροή
του και γινόταν κάτι χειροπιαστό
και εύπλαστο. Κάτι υπό τον δικό
τους έλεγχο. Ή μήπως ήταν άλλη
μία ιδιότητα της νεότητας, ανεξαρτήτως ουσιών; Ό,τι και αν ήταν, δεν
ήξεραν τι ακριβώς να κάνουν με τον
χρόνο που είχαν στα χέρια τους».
Οι ήρωες περνούν μέσα από σχετικά πρόσφατα γεγονότα ορόσημα
για την Αριστερά που συντάραξαν
την ελληνική κοινωνία, όπως η
δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008 και το δραματικό
δημοψήφισμα του 2015. Ο συγγραφέας χωρίς να κάνει πολιτική, δίνει
φωνή σε μια γενιά και ένα ρεύμα

Η γυναικεία σκιά του Κολοκοτρώνη
Ευαισθησία και ενσυναίσθηση συνδυάζονται με την σε
βάθος ιστορική έρευνα στο νέο βιβλίο της Αναστασίας
Ευσταθίου Οκτώ ήχοι για τη Μαργαρίτα, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο από τις εκδόσεις Κάκτος. Πρόκειται για
ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αναπλάθει μέσα από το
αισθητικό φίλτρο της συγγραφέα τη ζωή της Μαργαρίτας
Βελισσαροπούλου, της γυναίκας που έζησε στο πλευρό
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τα τελευταία 20 χρόνια της
ζωής του. Αποφεύγοντας τις ευκολίες του ρομάντζου, η
Αναστασία Ευσταθίου δίνει «φωνή» στη μοναχή Μαργαρίτα που άφησε την αφιερωμένη στον Θεό ζωή του
μοναστηριού από έρωτα και αφοσίωση στον διάσημο
οπλαρχηγό, σκιαγραφόντας όχι μόνο άγνωστες πτυχές
της κοινωνικής ζωής στην επαρχιακή Ελλάδα του 1821
αλλά και φωτίζοντας περιστατικά του ίδιου του αγώνα
και των πρώτων χρόνων της ανεξαρτησίας.
«Συμμετείχε στους αγώνες του, τον στήριξε στον εμφύλιο, μοιράστηκε την αγωνία και την πίκρα του στην
περιβόητη δίκη και στη μετέπειτα φυλάκισή του και
έκανε μαζί του ένα παιδί», γράφεται για τη Μαριγώ του

Κολοκοτρώνη εισαγωγικά στο βιβλίο, ενώ η συγγραφέας
διευκρινίζει στον πρόλογό της ότι το έργο αυτό «αποτελεί αγιασμό στη μνήμη των γυναικών που έμειναν στη
σκιά των μεγάλων ανδρών αλλά έπαιξαν κι αυτές τον
ρόλο τους παλικαρίσια στη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους». Η αφήγηση αφορά στα χρόνια από τις
αρχές του 19ου αιώνα μέχρι περίπου το 1860 και βασίστηκε σε πολλαπλές και έγκυρες ιστορικές πηγές, γεγονός που καθιστά το Οκτώ ήχοι για τη Μαργαρίτα εκτός
από ευχάριστο για τη γλώσσα και τις περιγραφές του
ανάγνωσμα, και ιδιαίτερα ωφέλιμο ως προς το υπόβαθρο των γεγονότων που περιγράφει.
Η συγγραφέας είναι δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έμπειρη συγγραφέας, έχοντας στο ενεργητικό
της πολλούς τίτλους παιδικών βιβλίων αλλά και μικρής
και μεγάλης έκτασης κείμενα μυθοπλασίας για μεγάλους.
Με το τελευταίο της βιβλίο «επιχειρεί να αναδείξει την
άγνωστη αυτή σελίδα από τη ζωή του Γέρου του Μοριά
την οποία δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό και αποσιωπά
χρόνια τώρα τεχνηέντως η ιστορία».

σκέψης που κατά κανόνα έχει
συκοφαντηθεί με αρνητικά στερεότυπα. Τα πρόσωπα που πλάθει ο
Πάνος Τσερόλας στρέφονται συχνά
προς τη θάλασσα προσμένοντας
απαντήσεις όμως «από τη θάλασσα
επιστρέφουν μόνο οι ταξιδευτές
των μύθων και ίσως τα μπουκάλια
που ρίχνουμε εμείς», όπως γράφει.
Οι ιστορίες κάνουν τον κύκλο τους
μέσα από προσωπικές περιπέτειες,
διαψεύσεις και ένα μάλλον αδικαίωτο love story. «Θα πεις τις ίδιες
ιστορίες. Θάνατος, αγάπη, έρωτας,
χρόνος. Αυτά είναι, μην ψάχνεις
άλλα», όπως καμουφλαρισμένα
σε πρακτικά μαθήματα κινηματογράφου παρουσιάζονται από έναν
ήρωα οι σκέψεις κάθε δημιουργού
μυθοπλασίας.
Το Όσα επιστρέφουν από τη θάλασσα είναι ενα βιβλίο ιδιαίτερο, που
συνδυάζει μυθιστορηματικά πρόσωπα με συλλογικά βιώματα και
αφηγείται «ιστορίες ανάμεσα στην
ακρίβεια και την υπερβολή, μυθολογίες της παρέας», όπως αυτές
που θυμούνται τα βράδια με κρασί
παλιοί συμφοιτητές.

Με άποψη 31

Οσκαρικό χαστούκι του ΣτΕ
πείστηκε για τα τερατουργήματα που ακούστηκαν γεγονός που αποδεικνύεται με τον τελικό αριθμό κατοίκων
που έφτασαν μέχρι το τέλος της υπόθεσης. Έξι.

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Πλέον δεν μιλάμε για μια απλή αντίδραση, αλλά για μανία
καταδίωξης. Η στήλη καταγράφει όλες τις μεθόδους και
ενέργειες στις οποίες κατέφυγαν οι έξι κάτοικοι για να
μπλοκάρουν τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης. Κινήσεις πολιτικής ελαφρότητας με κοινό παρανομαστή την δημιουργία εντυπώσεων. Τα έξι πρόσωπα προσπάθησαν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο να βάλουν
εμπόδιο σε ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή. Η
ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος, ένα τέλος που μπήκε με
την απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας να απορρίψει την αίτηση αναστολής εργασιών των κατοίκων, κρίνοντας όλους τους ισχυρισμούς τους αβάσιμους και αόριστους και έκανε λόγο για «γενικόλογες αναφορές, χωρίς
οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση».
Συγκέντρωση ενάντια στο έργο: Ήταν ένας από τους
πρώτους τρόπους αντίδρασης κατά της μαρίνας. Περίπου 100 κάτοικοι βρέθηκαν στην πλατεία 24ης Ιουλίου
στη Βουλιαγμένη το καλοκαίρι του 2020 για να ακούσουν διάφορους ομιλητές σχετικά με το έργο. Από τους
100 που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κανένας δεν

Προσφυγές παντού: Οι κραυγές των διοργανωτών για
μαζική αντίδραση δεν άνθισαν και έτσι προχώρησαν
στο επόμενο στάδιο. Οι εναπομείναντες έξι κάτοικοι
προχώρησαν σε προσφυγές κατά της μαρίνας. Η πρώτη
ήταν προς το Εφετείο Αθηνών εναντίον της αδειοδότησης του έργου στην οποία ζητούσαν προσωρινή διαταγή και ακύρωση των αδειών. Το δεύτερο «πακέτο» προσφυγών το έκαναν προς το Συμβούλιο της Επικρατείας
για αναστολή εκτέλεσης εργασιών. Αποτέλεσμα, όλες οι
προσφυγές να απορριφθούν από τα αρμόδια όργανα.
Αμφισβήτησαν τον Τύπο: Κάθε φορά που έβγαιναν οι
δικαστικές αποφάσεις ο τοπικός αλλά και ο υπερτοπικός
Τύπος δημοσίευε τις αποφάσεις. Το πρώτο πράγμα που
έκαναν οι αντιφρονούντες ήταν να αμφισβητούν την
εγκυρότητα των δημοσιευμάτων μέσω των κατευθυνόμενων διαδικτυακών ομάδων αλλά και τοπικών μπλογκ
που διατηρούν για την επικοινωνιακή τους προπαγάνδα κατά του έργου και γενικότερα κατά της δημοτικής
αρχής των 3Β μόνο και μόνο για να θολώσουν τα νερά.
Αδύναμος κρίκος: Η παραίτηση του πρώην προέδρου

εκτέλεση του έργου!
Ο Δήμος μας όμως ακούστηκε και από άλλη
πτέρυγα στη Βουλή Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση για τη Λίμνη Βουλιαγμένης Τόσες δεκαετίες
σιωπής, τώρα που αποκαθίσταται η νομιμότητα
κινητοποιήθηκαν Τώρα που γκρεμίζονται τα
αυθαίρετα, βιάζονται πότε θα ανοίξει η Λίμνη
Ζητούν επίσης «να περιέλθει στο Δημόσιο η Λίμνη
Βουλιαγμένης» Ενδιαφέρον σημείο αυτό Είναι
η πρώτη φορά που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίηση
της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη Δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση δεν
τοποθετήθηκε ποτέ για την απόφαση του Δήμου
να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις των πράσινων
εκκλησιαστικών οικοπέδων Επιλεκτικές ευαισθησίες και επιλεκτικό ...copy paste από σημειώματα που λαμβάνουν εκ των 3Β...
Νέο κόμμα ιδρύει γνωστός παγίως εξωκοινοβουλευτικός παράγοντας της Βάρης Πρέπει να
είναι το 3ο ή 4ο κατά σειρά Δεξιά της Αριστεράς,
κατά των εμβολίων και υπέρ του Πούτιν Συνταγή
για ψεκασμένους Δεν εγκαταλείπει φυσικά ποτέ
τα δημοτικά Αν και έγινε προσφάτως αιτία για
μεγάλες παρεξηγήσεις που οδήγησαν σε διάλυση
του στενού πυρήνα των μαρινομάχων Από παρασκήνιο άλλο τίποτα Η ουσία είναι που τους λείπει.
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Το ...ΚΚΕ ανέλαβε τελικά τον αγώνα κατά
της μαρίνας Βουλιαγμένης Οι επικεφαλής μαρινομάχοι των 3Β δηλώνουν βέβαια με τη γνωστή
αμετροέπειά τους «ηγετικά στελέχη» σε διάφορα
κόμματα: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κ.λπ. Όμως η αλήθεια είναι ότι κανένα κόμμα δεν αποδέχτηκε μέχρι
σήμερα τη ρητορική αυτή, περί καταστροφής του
όρμου, παρά τις διαρκείς και επίμονες προσπάθειες Μόνο το ΚΚΕ κατέθεσε σχετική ερώτηση στη
Βουλή Φυσικά, στον Περισσό δεν είναι πρωτάρηδες Το κόμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα έθεσε
συνολικά το ζήτημα της ανάπτυξης και των αναπλάσεων στο παραλιακό μέτωπο, μια προοπτική
την οποία αντιστρατεύεται με κάθε μέσο Θα
ήθελαν έναν κρατικό Αστέρα για να καλύπτονται
οι λαϊκές ανάγκες σε τουρισμό και αναψυχή Την
ίδια στιγμή όμως δεν εμπιστεύονται το κρατικό
ΕΛΚΕΘΕ που πιστοποιεί την περιβαλλοντικά ορθή
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Π. Ούλιτζερ

του τοπικού συμβουλίου Βουλιαγμένης γέννησε φιλοδοξίες στους πολέμιους της μαρίνας ότι θα δημιουργήσει ένα «ντόμινο εξελίξεων» στην παράταξη του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν.
Όντως, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες καθώς μέρος της
αντιπολίτευσης του τοπικού συμβουλίου Βουλιαγμένης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του έργου, ενώ σύμφωνα με
το ρεπορτάζ η παράταξη του Δημάρχου διευρύνεται
συνεχώς με τα ονόματα που θα την πλαισιώσουν να
προκαλούν αίσθηση. Αντιθέτως, το χαρτί του πρώην
πρόεδρου της κοινότητας Βουλιαγμένης φαίνεται ότι
έχει καεί, αν κρίνουμε από τις καταγγελίες που έκανε για
το πρόσωπό του, τοπική σύμβουλος που στήριζε μέχρι
πρότινος τον πρώην πρόεδρο.
Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Κρατάει χρόνια αυτή η
κολόνια της άρνησης που τείνει να γίνει εμμονή. Ξεκίνησαν με την ακατάσχετη παραφιλολογία ότι ο Δήμος των
3Β επιδιώκει να κόψει όλα τα δέντρα, συνέχισαν με την
υποτιθέμενη τσιμεντοποίηση της νέας βιοκλιματικής
πλατείας Βουλιαγμένης και προχώρησαν στη μετατροπή
του όρμου της Βουλιαγμένης σε λιμάνι του Πειρα2ιά.
Οι κριτικοί κινηματογράφου αναμένουν τον νέο κύκλο
κωμικών επεισοδίων που θα σκαρφιστούν στο προσεχές
μέλλον μιας και οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν...

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ

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

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11
210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000
Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr
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ΓΕΜΑΤΗ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ Η Β’ ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/3
ΜΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΙΣ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΚ
ΝΙΚ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ



Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα κέντρισαν το
ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών του περιπτέρου του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην έκθεση Verde
Tec, στο οποίο φωτογραφήθηκε ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος με τους συνεργάτες του στις 19/3, μαζί με
τα Greek Green Award που απέσπασε

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΑ ΤΟ PROJECT ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ
ΤΗΣ «I AM NOT A DOLL»
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 21/3



Η πρόεδρος Ντίνα Γιάτση Κωνσταντέλλου και το ΔΣ του
Συλλόγου Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας ανέπτυξε σε απολογισμό
την πολύμορφη δράση υπέρ των παιδιών στην ετήσια Γενική
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιωνία στις
28/3 ενώπιον πολλών νέων και παλιών μελών του Συλλόγου



Το σύμβολο της ειρήνης
σχημάτισαν με τα σώματά
τους οι μαθητές και
οι καθηγητές του 2ου
Γυμνασίου Βάρης στις
16/3 υψώνοντας με τον
τρόπο αυτό τη δική τους
διαμαρτυρία ενάντια στον
πόλεμο στην Ουκρανία
και «κάθε πόλεμο που
απειλεί την ειρήνη και τη
συναδέλφωση των λαών»
όπως έγραψαν

ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ 3Β ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ



