ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Υπέρ μαρίνας
το υπουργείο
Περιβάλλοντος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ
Συνεργασία
με τα 3Β για
οδική ασφάλεια

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Αποφοίτηση
από τη Σχολή
Εθνικής Άμυνας

σελ. 18

σελ. 23

σελ. 8-9

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Α π ρίλ ιο ς 2 0 2 2 | Φ ύλ λο 43

ΣΕΡΓΙ ΣΟΥΤΕΝΚΟ, ΠΡΕΣΒΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Στον πόλεμο
της Ουκρανίας
κρίνονται οι αξίες
της Ευρώπης
Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματικής αποστολής
στη χώρα μας, μιλά αποκλειστικά για τα κίνητρα
της Ρωσίας και τη σημασία της αλληλεγγύης
Σελ. 10-11

ΠΡΑΣΙΝΟ
Ο Κανονισμός
για τη διατήρηση
και επαύξηση
των δέντρων
της πόλης

The Talk of
The Town

ΒΑΡΚΙΖΑ
Αναβιώνει
η ιστορική
Έκθεση Λουλουδιών
Σελ. 16-17

Σελ. 12-13

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Πόλη
φιλική
για ΑμεΑ

ΣτΕ
Πράσινο
φως
για τη μαρίνα
Βουλιαγμένης

ΝΟΒ
Τουρνουά
στη μνήμη
του Αλέξη
Σταϊκόπουλου

ΚΑΒΟΥΡΙ
Ο «δράκος»
που συγκλόνισε
το πανελλήνιο
το 1953

Σελ. 20

Σελ. 19

Σελ. 27

Σελ. 14

Το κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων από την ενεργειακή κρίση
και τον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας αγγίζει πλέον και το δημοτικό έργο, που δυναμιτίζεται
από την αδυναμία των εργολάβων να εκτελέσουν τις συμβάσεις με τις κοστολογήσεις
υλικών προ έκρηξης των τιμών.
Ο προϋπολογισμός των 3Β
αντέχει, όμως η συνέχιση των
έργων σε όλη τη χώρα απαιτεί
πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως
επισημαίνουν οι Δήμαρχοι.

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β

@thgrigorakis

@makis_akrivos

@KantilianafthS
Τι θερμοπύλες να φυλάξετε βρε ζωντόβολα που σας
παίρνουν φαλάγγι άνετα οι «τσολιάδες» στην Βάρης
Κορωπίου

@geevel_h2o

#Varkiza

@pennyd36
-Πάμε Ζανζιβάρη το Πάσχα;

#Varkiza

-Αν θες να σε πάω μέχρι τη Βάρη σκέτο να φάμε στα
Βλάχικα πολύ ευχαρίστως.

@to_hopaki

@panta_tif
- Πού θα γιορτάσετε την παγκόσμια μέρα;

#vouliagmeni #nov

- Στα Βλάχικα στη Βάρη

@jacksrise
Το λεωφορείο της γραμμής 122 ξεκινάει από το
Obersendling του Μονάχου και τερματίζει στη Βουλιαγμένη! Τώρα σοβαρά... Τόσο καιρό που πήρατε τα
μεταχειρισμένα λεωφορεία δεν μπορείτε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις στις οθόνες;

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

#notos #voula

@dallasvicky

@fotopouloss
Με γραβάτα και κοστούμι ο Μπόρις Τζόνσον στην
Ουκρανία και ο άλλος για να πάει από τη Βάρη στη
Μεσογείων άλλαζε τρεις παραλλαγές, τι έχουμε ζήσει
ρε φίλε

@depthofthanos

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

#voula

@OikonomouVasili

#RivieraCoast #voula

Ένας δήμος που έχει δημιουργήσει 13 σχολικές βιβλιοθήκες, μοναδικό επίτευγμα για ένα δήμο που σέβεται
τα παιδιά

The talk of the town
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Οι ανατιμήσεις
υπονομεύουν το δημοτικό έργο
στερούν σημαντικά την έναρξη των εργασιών μετά την
διεξαγωγή ενός διαγωνισμού. Καθώς όμως στο μεταξύ
έχουν αλλάξει δραματικά προς τα πάνω τα δεδομένα
κόστους για τις κατασκευαστικές εταιρείες, πλέον έχουν
εξανεμιστεί τα περιθώρια κέρδους αν δεν έχει καταστεί
οικονομικά ζημιογόνα η κατασκευή των έργων. Για έργα
«φαντάσματα» προειδοποιούν όλο και περισσότεροι
Δήμοι, με πιο ηχηρή την περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας στην πρόσφατη έκτακτη συνάντηση της ΚΕΔΕ
στο Καβούρι.

του Γιώργου Λαουτάρη

Δ

εν απειλούν μόνο το ιδιωτικό εισόδημα και την
κατανάλωση οι πληθωριστικές πιέσεις στην
αγορά, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και το
κύμα ακρίβειας που έφερε πρώτα η ενεργειακή κρίση
και επέτεινε κατόπιν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι επιπτώσεις του οικονομικού αυτού πολέμου γίνονται σε
όλη την Ελλάδα ήδη αισθητές από τις καθυστερήσεις
των δημόσιων έργων που έχουν αφήσει σε εκκρεμότητα μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών.
Σημαντικότερο παράδειγμα στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης είναι το ρέμα στο Κόρμπι Βάρης, ένα
μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που ήταν εξ αρχής ναρκοθετημένο λόγω της μεγάλης έκπτωσης που εξασφάλισε στον εργολάβο τη σύναψη της σύμβασης κατά τον
μειοδοτικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής. Η προ
κρίσης ανατίμηση των πρώτων υλών έθεσαν το έργο σε
αναστολή και κατόπιν το ντόμινο των καθυστερήσεων
οδήγησε στην εγκατάλειψη και την εκκίνηση δικαστικών αντιπαραθέσεων με την Περιφέρεια.
Αν σε ένα νοικοκυριό είναι επώδυνα αισθητή η διαφορά
στο κόστος των καυσίμων, μπορεί να αντιληφθεί κανείς
τι σημαίνει για έναν Δήμο η ακριβότερη αγορά πετρελαίου με το οποίο ζεσταίνει τις σχολικές αίθουσες και
κινεί καθημερινά τα απορριμματοφόρα μεταξύ άλλων
λειτουργιών. Τα ποσά ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο: Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον Οκτώβριο
του 2021 πλήρωσε για πετρέλαιο 72.000€ ενώ τον Μάρτιο του 2022 για την ίδια ποσότητα κλήθηκε να καταβάλει 95.000€. Αυτή η διαφορά των 23.000€ τον μήνα,

“

Οικονομική αιμορραγία
από την ακρίβεια,
«λευκή πετσέτα»
από τους εργολάβους
που αντιστοιχεί σε μια αύξηση 32% είναι ενδεικτική
για το πώς το κύμα ανατιμήσεων μπορεί να δυναμιτίσει μια σειρά από ζωτικές λειτουργίες στην καθημερινότητα των πολιτών και να καθυστερήσει το δημοτικό
έργο. Διότι η αγορά των καυσίμων δεν μπορεί φυσικά
να αναβληθεί, ενώ τα δημοτικά έσοδα παραμένουν στα
ίδια επίπεδα. Η «μαύρη τρύπα» που δημιουργείται είναι
διαχειρίσιμη σύμφωνα με τα στελέχη του Δήμου για τον
υγιή προϋπολογισμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που αντέχει, όμως προοπτικά μπορεί να οδηγήσει
σε μεγάλα προβλήματα αν δεν ληφθεί μια κυβερνητική
πρωτοβουλία ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης.
Μη ελεγχόμενη από τον Δήμο είναι η εξέλιξη των
έργων που αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες έπειτα
από διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι συμβάσεις για έργα
που μόλις ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν έχουν
συνταχθεί με τιμολογιακά δεδομένα μισού, ενός έτους
ή ακόμα και παραπάνω, καθώς διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και δικαστικές προσφυγές καθυ-

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με γραπτή της
παρέμβαση στις 14 Απριλίου προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, μετέφερε «την
έντονη ανησυχία των δημάρχων της χώρας σχετικά με
τις επιπτώσεις που έχει στην ομαλή υλοποίηση των
έργων υποδομών που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν στο επόμενο διάστημα, η εκτίναξη του κόστους
κατασκευής τους». Η ΚΕΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικές
περιπτώσεις για ανατιμήσεις κατασκευαστικών υλικών.
Το κόστος των σωληνώσεων PVC που χρησιμοποιούνται σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης έχει διπλασιαστεί (άνοδος 100%), το κόστος των τιμών του χάλυβα
και του οικοδομικού σιδήρου, απαραίτητων υλικών σε
έργα κτηριακών υποδομών, έχει εκτοξευτεί με πάνω
από 100% αύξηση, ενώ επίσης το κόστος της ασφάλτου
για το έργα οδοποιίας που εκτελούν οι Δήμοι έχει ανέβει κατά 200%.
Το εκρηκτικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ώθησε
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων να
παρέμβει με ανακοίνωσή της στις 13 Απριλίου για να
υπενθυμίσει τα νόμιμα σήμερα όρια τροποποίησης
προς τα πάνω των συμβάσεων, περιθώρια που προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν το εύρος των απωλειών.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εφόσον συντρέχουν
απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως εν προκειμένω
αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων λόγω των εν
θέματι γεγονότων, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50%
επί της αξίας της αρχικής σύμβασης».
Μπροστά στην προοπτική να καθυστερήσουν ή να
ματαιωθούν μια σειρά από έργα σε όλη τη χώρα, η ΚΕΔΕ
ζήτησε από την κυβέρνηση να προβλέψει με νομοθετική ρύθμιση «νέες, ρεαλιστικές αναθεωρήσεις τιμών,
για όλες τις εργασίες που αφορούν την εκτέλεση δημόσιων έργων» και βέβαια το αναθεωρημένο προς τα
πάνω κόστος «να καλυφθεί από τα προγράμματα που
χρηματοδοτούν τα έργα των Δήμων». Ειδική ρύθμιση
θα απαιτηθεί ώστε οι προθεσμίες για τις συμβάσεις των
δημόσιων έργων να παραταθούν.
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Τοπικά

Ανεξαρτητοποίηση
Στέλιου Κλήμη
με βαριές
αιχμές
κατά Δαβάκη

Την απόφασή του να αποχωρήσει από το «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» και να παραμείνει ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος Βούλας
έκανε γνωστή με επιστολή του ο Στέλιος Κλήμης. «Με αυτή την επιστολή, επιθυμώ και έχω την ηθική υποχρέωση να ενημερώσω τους
πολίτες του Δήμου 3Β τους λόγους για τους οποίους αποφάσισα να
αποχωρήσω από την παράταξη Κύμα Ενωμένων Πολιτών ύστερα
από 2,5 χρόνια παρουσίας ως κοινοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Βούλας», ξεκινά την ανακοίνωσή του ο Στέλιος Κλήμης.
Και προσθέτει πως διατηρεί την έδρα «για την οποία εργάστηκα και
θα συνεχίσω να εργάζομαι με τον ίδιο ζήλο, με γνώμονα πάντα το
συμφέρον της πόλης και των πολιτών της». Εν συνεχεία, ο ανεξαρτητοποιηθείς σύμβουλος αναλύει το σκεπτικό του: «Από τη φύση
μου είμαι ένας άνθρωπος που αρέσκεται στην ομαδική εργασία,
καθώς πιστεύω ότι η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει. Δυστυχώς, στην
παράταξη δεν υπήρξε τέτοια διάθεση. Σχετικά σύντομα εντόπισα τα
προβλήματα κάνοντας προτάσεις λειτουργικής βελτίωσης, όφειλα
και έπρεπε να παλέψω γι’ αυτό, δεν είναι όμως πάντα εύκολο να
αλλάξεις μια ριζωμένη νοοτροπία. Τον Δεκέμβριο του 2020 σε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον κύριο Δημήτρη Δαβάκη, του εξέφρασα την
πρώτη μου δυσαρέσκεια και επιθυμία να αποχωρήσω και να παραδώσω την έδρα. Η επιθυμία μου αυτή δεν έγινε δεκτή και εισέπραξα
υποσχέσεις για αλλαγή στη λειτουργία της παράταξης. Συνέχισα
λοιπόν να εργάζομαι και να στηρίζω, παρότι δεν έβλεπα στοιχεία
βελτίωσης ή ανάκαμψης. Δυστυχώς, είχα πλέον αρχίσει να νιώθω
ότι είμαι μέρος ενός ανθρώπινου σώματος που ατροφεί πολιτικά.
Το Σεπτέμβριο του 2021, σε μια από τις σπάνιες παραταξιακές μας
συναντήσεις, ανέφερα για δεύτερη φορά ότι επιθυμώ να αποχωρήσω, ήμουν πλέον σχεδόν βέβαιος πως, όσο κι αν έχω τα μανίκια
σηκωμένα, θα βούλιαζα στο Κύμα της συνείδησής μου. Έτσι, στις
25/03/2022, με επίσημη επιστολή προς τον αρχηγό της παράταξης
κύριο Δαβάκη, του ανακοίνωσα την αποχώρησή μου».

Η επιστολή συνεχίζει με
την παράθεση των λόγων
αποχώρησής του από την
παράταξη: «Έλλειψη ομαδικής συνεργασίας. Έλλειψη δημόσιας παρουσίας
της παράταξης. Έλλειψη
ενημέρωσης των αποφάσεων της παράταξης.
Σχεδόν μόνιμη παθητική και αρνητική στάση.
Ενέργειες μέλους της
παράταξης που κατά τη
γνώμη μου, μας εξέθεταν,
με αποτέλεσμα αρκετές φορές να αναγκαστώ να διαχωρίσω τη θέση
μου δημοσίως. Έλλειψη σοβαρής αντιπολιτευτικής στάσης με ρεαλιστικές αντιπροτάσεις που θα εξυπηρετούν και θα αναβαθμίζουν
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έλλειψη σταθερής έδρας, όπου θα
μπορεί ο πολίτης να επικοινωνεί με την παράταξη και διά ζώσης.
Ξεπερασμένη για τα σημερινά δεδομένα αντιπολίτευση. Μη δομημένη ομάδα, που λειτουργεί με ενέργειες κατά βούληση. Κατά τη
γνώμη μου, η σύγχρονη πολιτισμένη πολιτική αντιπολίτευση, επιβάλλεται να εγκρίνει και να υπερψηφίζει τα υπέρ της πόλης και των
πολιτών της θέματα και να καταψηφίζει καταθέτοντας βελτιωμένες
και τεκμηριωμένες προτάσεις. Μόνο τότε θα μπορέσει μια πόλη να
γίνει πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή».
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέλιος Κλήμης είναι ο δεύτερος σύμβουλος που αποχωρεί από την παράταξη του Δημήτρη Δαβάκη, αφού
είχε προηγηθεί αυτή του Δημήτρη Αθανασίου.

Πασχαλινά δώρα στα παιδιά
που έχουν ανάγκη

Delicatessen, βιολογικά, ποιοτικά
προϊόντα μικρών παραγωγών
Λεωφ. Βουλιαγμένης 54 Βούλα
✆ 210 89 95958
693 222 6965

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η
δράση συγκέντρωσης πασχαλινών δώρων με
το σύνθημα «Νονός, η επιστροφή!» που διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε».
Εκατοντάδες πασχαλινά δώρα όπως λαμπάδες,
παπούτσια, παιχνίδια, σοκολατένια αυγά και ό,τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε παιδί
για το φετινό Πάσχα συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 9 Απριλίου στο Δημαρχείο της πόλης
τα οποία θα προσφερθούν απλόχερα στις κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με στόχο να μη μείνει ούτε ένα παιδί της πόλης χωρίς τα
παραδοσιακά πασχαλινά δώρα. Κατά τη διάρκεια της δράσης, το «παρών» έδωσαν ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαίρη
Κανέλλου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Αγωγής, Βίκυ Σφήκα και εργαζόμενοι
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 3Β. Ο Δήμαρχος, δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε για μια ακόμη φορά, σε μια σημαντική δράση με το
Όλοι μαζί Μπορούμε, με στόχο να φροντίσουμε, οι ημέρες του Πάσχα να είναι όσο το
δυνατόν πιο όμορφες και για τα παιδιά των ευάλωτων οικογενειών της πόλης. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Μαζέψαμε δώρα για τα βαφτιστήρια μας. Μπορεί
να μην γνωρίζετε ότι έχετε βαφτιστήρια και όμως έχετε. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία
χρειάζονται να χαμογελάσουν λίγο παραπάνω αυτές τις γιορτές. Να σημειώσουμε πως
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενόψει της πασχαλινής περιόδου διοργάνωσε την
εβδομάδα 10-17 Απριλίου τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις με θέατρο, μουσική, παραδοσιακά έθιμα και χορό, καλλιτεχνικά εργαστήρια και παιχνίδια στις οποίες διασκέδασαν
μικροί και μεγάλοι.

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

6

Τοπικά

Υπέρ Τσίπρα
η τοπική
ΣΥΡΙΖΑ
Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
Κάλπες
στις 15 Μαΐου
για πρόεδρο
Κεντρική
Επιτροπή
και αλλαγές
στο Καταστατικό

Έντονες διεργασίες και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σημάδεψαν την προετοιμασία της τοπικής Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του 3ου συνεδρίου που
πραγματοποίησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από 14-17 Απριλίου. Η τοπική του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε
το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Απριλίου στα γραφεία του
κόμματος στη Βάρη για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο
Συνέδριο, όπου καταγράφηκαν και οι βασικές τάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σαφής πλειοψηφία των 16 αντιπροσώπων που ψήφισαν τα μέλη της τοπικής 3Β τοποθετούνται κοντά στις απόψεις της προεδρικής πλειοψηφίας
και μια σημαντική μερίδα - αντανακλώντας σχεδόν απόλυτα τους πανελλαδικούς συσχετισμούς - ταυτίζεται με
την εσωκομματική αντιπολίτευση της «Ομπρέλας».
Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποίησαν τρεις διαδικτυακές γενικές
συνελεύσεις, στις οποίες παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ηγεσίας του
κόμματος και οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό του, έπειτα κατατέθηκαν οι απόψεις των μελών, ενώ σε χωριστή διαδικασία
αποφασίστηκαν τα διαδικαστικά ζητήματα. Εν τέλει κατατέθηκαν 21
υποψηφιότητες για τις 16 θέσεις αντιπροσώπου στο συνέδριο όπου
δικαίωμα ψήφου είχαν συνολικά 5.700 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα.
Η προοπτική του συνεδρίου έδωσε αφορμή για επανενεργοποίηση
αδρανών μελών εντός των 3Β και εγγραφή νέων. Ωστόσο οι εσωκομματικές διαδικασίες έχουν και συνέχεια. Μετά την επικύρωση των
διαδικαστικών αλλαγών στον ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσουν οι εκλογές
στις 15 Μαΐου για την ανάδειξη του προέδρου, όπου μοναδικός υποψήφιος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο που
αποφασίστηκε, δικαίωμα συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές θα
έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, ακόμη και οι πολίτες που θα παρου-

σιαστούν για να ψηφίσουν στις 15 Μαΐου και θα υπογράψουν επί
τόπου την εγγραφή τους στο κόμμα. Την ίδια ημέρα σε άλλη κάλπη
θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της νέας Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία όμως δικαίωμα ψήφου θα έχουν
μόνο τα παλιά μέλη, δηλαδή όσοι είχαν εγγραφεί ως την 21η Μαρτίου. Σε μια τρίτη κάλπη θα γίνει η ψηφοφορία για τις κατατεθειμένες
αλλαγές στο Καταστατικό. Στην τρίτη αυτή κάλπη δικαίωμα ψήφου
θα έχουν μόνο όσοι ψήφισαν και στο συνέδριο.
Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πόσα εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν σε όλη την επικράτεια για τις εσωκομματικές διαδικασίες της
15ης Μαΐου, ωστόσο το πιθανότερο είναι να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα ανά καλλικρατικό Δήμο, επομένως το πιθανότερο είναι
να λειτουργήσει ένα και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε
σημείο που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό.

Προσωρινή στέγη
σε ουκρανούς πρόσφυγες
Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας έδωσαν όλοι όσοι βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο 16-17 Απριλίου στην πλατεία της Βάρκιζας όπου διοργανώθηκε
ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Ουκρανία. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και την περιβαλλοντική ΜΚΟ Wambo, γυναίκες από την Ουκρανία,
τη Λευκορωσία και την Ελλάδα ετοίμασαν μια όμορφη γιορτή με σκοπό να δείξουν στον
πόλεμο ότι δεν είναι πιο ισχυρός από την δίψα των ανθρώπων για ζωή. Οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν πασχαλινά δώρα ανάμεσα σε χειροποίητες δημιουργίες
και είδη λαϊκής τέχνης εμπνευσμένα από την ιστορία της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα μέσω
της έκθεσης φωτογραφίας που είχε στηθεί, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν
πώς βλέπουν την Ουκρανία οι απόδημοί της που ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Να σημειωθεί
πως όλα τα έσοδα από το μπαζάρ θα διατεθούν για τις ανάγκες του λαού της Ουκρανίας.
Το «παρών» στην εκδήλωση αλληλεγγύης έδωσαν ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα
Σεργί Σούτενκο και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος δήλωσε: «Οι κάτοικοι και
η δημοτική αρχή στέκονται από την πρώτη μέρα του πολέμου, δίπλα στο λαό της Ουκρανίας. Μαζί με τους ανθρώπους της ουκρανικής κοινότητας που κατοικούν στην πόλη μας,
διοργανώσαμε ένα τριήμερο δράσης συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης. Σήμερα, βρισκόμαστε στο μπαζάρ συνεχίζοντας την προσπάθεια υποστήριξης του ουκρανικού λαού».
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ αλληλεγγύης, ο Δήμος θα
φιλοξενήσει ανθρώπους που έφυγαν από την Ουκρανία στις δημοτικές κοινωνικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν δύο διαμερίσματα για να φιλοξενηθούν δύο
οικογένειες στον Κοινωνικό Ξενώνα Βούλας καθώς επίσης και εννέα Ουκρανοί στον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης.

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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Αποφοίτηση για τον Δήμαρχο
Υπεραξία για τον Δήμο
Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης με πτυχίο
Επιτελούς Εθνικής Άμυνας ο Γρ. Κωνσταντέλλος
Ένα επίπονο και δύσκολο εκπαιδευτικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του
την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022
για τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Ο
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε ένα ...πνευματικό iron
man ολοκλήρωσε χωρίς να αφήσει
ούτε μία ημέρα τα καθήκοντά του
στον Δήμο, με απόλυτη επιτυχία ένα
απαιτητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που μέχρι σήμερα απευθυνόταν
αποκλειστικά σε ανώτερα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων: Τη Σχολή
Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ), το ανώτατο
στρατιωτικό ίδρυμα μετεκπαίδευσης
των αξιωματικών σε μεταπτυχιακό
επίπεδο από τα τρία σώματα που
προορίζονται να στελεχώσουν την
ηγεσία του στρατεύματος. Δεν επρόκειτο για ένα σχολείο πολέμου. Στη
ΣΕΘΑ οι σπουδαστές διδάσκονται με
διαλέξεις, βιβλιογραφική έρευνα και
συγγραφή εργασιών, γεωπολιτική γεωστρατηγική (ιστορία και υψηλή
στρατηγική), διαχείριση κρίσεων
(στρατηγική εθνικής ασφάλειας) και
ηγεσία (εφαρμοσμένη στραγική).
Ουδείς -ακόμη και εκ των στενών
συνεργατών του Δημάρχου- αντιλήφθηκε κενό από την απουσία του
Δημάρχου από τον Σεπτέμβριο του
2021, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα
7,5 μηνών το οποίο απαιτεί καθημερινή φυσική παρουσία στη Σχολή και
έντονη ακαδημαϊκή δραστηριότητα.
Κι αυτό διότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος βρισκόταν κάθε πρωί από
τις 8 μέχρι τις 2 στη Σχολή και από
τις 2.30 μ.μ μέχρι πολλές φορές 11
το βράδυ στο Δημαρχείο. Λόγω της
ιδιότητάς του έλαβε από τη Σχολή
ειδικό καθεστώς εξαίρεσης για να
μπορεί να έχει το κινητό του τηλέφωνο σε λειτουργία για επείγοντα
θέματα, ενώ σε διαλείμματα των
διαλέξεων πολύ συχνά συμμετείχε
σε τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες
του ή με τους συναδέλφους του στα
αυτοδιοικητικά όργανα. Στον ελεύθερο χρόνο που επέμενε από αυτό
το υπερεντατικό πρόγραμμα, αργά

τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα,
κατάφερε να γράψει 44 ακαδημαϊκές
εργασίες και τη διπλωματική του, η
οποία αξίζει να σημειωθεί ότι περνώντας τον ηλεκτρονικό έλεγχο για
την πρωτοτυπία της έδειξε ποσοστό εξωτερικών πηγών 3% (που
σημαίνει μηδέν αντιγραφή). Και
επειδή όλα είναι συγκριτικά, αξίζει
να αναφερθεί και το εξής: Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δεν ήταν απλώς
ο μόνος αιρετός και μόνος πολίτης
σπουδαστής της Σχολής, ήταν και ο
μοναδικός που δεν είχε άδεια από τα
υπόλοιπα καθήκοντά του. Μάλιστα,
παρόλο που του δόθηκε η επιλογή
να παρακολουθήσει το πρόγραμμα
εξ αποστάσεως, επέλεξε απολύτως
συνειδητά την παρακολούθηση διά
φυσικής παρουσίας. Είναι λοιπόν
τουλάχιστον εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν αποφοίτησε απλώς, τερματίζοντας επιτυχώς το απαιτητικό
αυτό πρόγραμμα, αλλά σύμφωνα με
τη βαθμολογία που επέτυχε, είναι ο
πρώτος σε επιδόσεις στην 74η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής. Μάλιστα,
ανήκει στην ομάδα των 30 από τους
61 σπουδαστές της σειράς του που
παράλληλα με το μεταπτυχιακό της
ΣΕΘΑ παρακολουθούν και το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παντείου Πανεπιστημίου και της
ΣΕΘΑ με θέμα τη Στρατηγική Ασφάλειας, που παράγει επιπλέον ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.
Το εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι στο
πεδίο της στρατηγικής, της επιστημονικής δηλαδή επίτευξης μεγάλων
στόχων, ήταν ένας νέος γνωσιακός
προσανατολισμός του Δημάρχου, ο
οποίος στην πραγματικότητα έχει
ήδη ολοκληρώσει στο ανώτερο επίπεδο την ακαδημαϊκή του πορεία.
To 2016 ολοκλήρωσε το PhD του
στη διοικητική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο ISM του Παρισιού, από το
Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου είχε
λάβει master στη διοίκηση αερομεταφορών, ενώ το πρώτο του πτυχίο
το έλαβε από το Τμήμα Δημόσιας

Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Τη φιλομάθεια του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου και την άσβεστη
αγάπη για εκπαίδευση και κατάκτηση νέων γνωστικών κορυφών εξήρε
άλλωστε και ο ίδιος ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
κατά την ομιλία του στην επίσημη
τελετή αποφοίτησης, κάνοντας ειδική μνεία στο πρόσωπο του Δημάρχου: «Ιδιαίτερη αναφορά όμως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και σε μία
ξεχωριστή και τιμητική για τις Ένοπλες Δυνάμεις αποφοίτηση, αυτή του
Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Κύριε Δήμαρχε, η φοίτησή σας
στη Σχολή Εθνικής Αμύνης αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για τις Ένοπλες Δυνάμεις και αποδεικνύει εμπράκτως και
λόγω των βεβαρυμένων καθηκόντων
σας τη φιλομάθειά σας, το ζήλο σας
και κυρίως, την αγάπη σας για την
πατρίδα» είπε ο Α/ΓΕΕΘΑ. Άλλωστε,
το άνοιγμα της Σχολής Εθνικής Άμυνας σε έναν αιρετό ήταν επιλογή της
ηγεσίας του στρατεύματος μετά από
αίτημα του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Όπως εκμυστηρεύτηκε ο Δήμαρχος
στους υπόλοιπους σπουδαστές του,
την Κυριακή 10 Απριλίου, όταν τους
παρέθεσε ένα τιμητικό ανεπίσημο
γεύμα στη Βούλα, το κίνητρο για
την εργώδη αυτή προσπάθεια ήταν
και βαθιά προσωπικό: «Κάθε ημέρα
παρουσίας μου στη Σχολή ήταν και
ένα μνημόσυνο για τον πατέρα μου»,
είπε σε έντονη φόρτιση για τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Δημήτριο
Κωνσταντέλλο που «έφυγε» τον
Δεκέμβριο του 2016, κληροδοτώντας στα παιδιά του αγάπη για την
πατρίδα, τα σύμβολα και τις ένοπλες δυνάμεις, έχοντας και ο ίδιος
αποφοιτήσει από την ίδια σχολή και
έχοντας διατελέσει ο ίδιος διοικητής της. Άλλωστε, και ο αδερφός του
Δημάρχου, Γεώργιος Κωνσταντέλλος
έχει περάσει από τη ΣΕΘΑ ως αξιωματικός υγειονομικού του Λιμενικού
Σώματος.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι ο πρώτος αιρετός που
παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής
Εθνικής Άμυνας ανοίγοντας τον δρόμο για την εισδοχή
αυτοδιοικητικών στελεχών και πολιτικών στη ΣΕΘΑ

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Υπουργός
Άμυνας σε διάλογο κατά τη δεξίωση που ακολούθησε την
αποφοίτηση
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Ο επιτελικός Δήμος
χρειάζεται Δημάρχους
«στρατηγούς»

Κατά τη σεμνή τελετή στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα πτυχία παρέδιδε στους αποφοιτήσαντες
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος υπό το βλέμμα του Αργηγού ΓΕΕΘΑ

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρόλο που ήταν ο μόνος της εκπαιδευτικής σειράς που συνέχισε κανονικά τα
καθήκοντά του ως Δημάρχου, πρώτευσε σε ακαδημαϊκές επιδόσεις μεταξύ των υπόλοιπων 60 σπουδαστών

Την Παρασκευή 10 Απριλίου Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος προσκάλεσε τους σπουδαστές
της σειράς του και τις συζύγους τους μαζί με την
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη Βούλα για ένα
φιλικό δείπνο. Στο κεντρικό τραπέζι ο Δήμαρχος με
τη σύζυγό του Ντίνα και τον γιο του Δημήτρη, τον
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, τον Αρχηγό του
ΓΕΣ Χαράλαμπο Λαλούση και τον Διοικητή της ΣΕΘΑ
Αναστάσιο Σπανό

«Η φοίτησή σας στη Σχολή Εθνικής Αμύνης αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για τις Ένοπλες Δυνάμεις και
αποδεικνύει εμπράκτως και λόγω των βεβαρυμένων
καθηκόντων σας τη φιλομάθειά σας, το ζήλο σας και
κυρίως, την αγάπη σας για την πατρίδα», είπε για τον
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος

Η επιλογή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου να επιστρέψει
στα θρανία και μάλιστα φοιτώντας σε ένα αντικείμενο
φαινομενικά μακρινό από τις
τρέχουσες υποχρεώσεις του
ως Δημάρχου ή την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως
κυβερνήτη πολιτικής αεροπορίας, φαίνεται ανορθόδοξη και ίσως ανεξήγητη. Στην
πραγματικότητα
ωστόσο
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στρατηγικής, διαχείρισης
κρίσεων και ηγεσίας δίνει
απαραίτητα γνωσιακά εργαλεία και μεθοδολογία σκέψης
για έναν Δήμαρχο στη σημερινή φάση ανάπτυξης της
ελληνικής αυτοδιοίκησης. Η
πρωτοβουλία Κωνσταντέλλου να αιτηθεί τη φοίτηση
ενός Δημάρχου πλάι στους
αξιωματικούς τελικά έδειξε
μια νέα κατεύθυνση. «Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος άνοιξε
έναν δρόμο για να φοιτούν
στη Σχολή και οι αιρετοί της
αυτοδιοίκησης», είπε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος
Φλώρος στο ανεπίσημο γεύμα
που παρέθεσε ο Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
στους συμφοιτητές του στη
Βούλα, σηματοδοτώντας την
επιλογή των Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίξουν πλέον τη
ΣΕΘΑ σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες.
Και είναι αλήθεια ότι η διοίκηση ενός Δήμου στη μετά «Καλλικράτη» εποχή, που συμβατικά ξεκίνησε το 2011, δεν
έχει καμία σχέση με ό,τι ίσχυε
στο παρελθόν. Οι σύγχρονοι
Δήμοι δεν είναι τα απομονωμένα «χωριά» του παρελθόντος με περιορισμένα όρια
και ευθύνες. Οι συνενώσεις
παλιών Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ο ενιαίος Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
δημιούργησαν μεγάλες διοικητικές μονάδες που απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού, διαχειρίζονται και
είναι υπόλογες για πόρους
σημαντικού ύψους και βέβαια
έχουν την ευθύνη για ζωτικής
σημασίας τομείς της καθη-

μερινότητας των πολιτών,
όπως η Πολιτική Προστασία.
Έκτακτα φαινόμενα κρίσεων
όπως η πετρελαιοκηλίδα στο
Σαρωνικό τον Σεπτέμβριο του
2017 ή χιονοκαταιγίδα που
έπληξε την Αττική τον φετινό Ιανουάριο παραλύοντας
τις συγκοινωνίες, αποδεικνύουν ότι η πολιτεία και η ίδια
η κοινωνία απαιτεί από τους
Δήμους πολύ περισσότερα
από την έκδοση πιστοποιητικών και την αποκομιδή των
απορριμμάτων. Επί της ουσίας οι δημοτικές αρχές έχουν
αποκτήσει έναν επιτελικό
ρόλο διοίκησης με διευρυμένες αρμοδιότητες και τεράστιες ευθύνες για τις οποίες
δίνουν λόγο απευθείας στους
πολίτες. Η εξέλιξη των Δήμων
σε επιτελικές μονάδες λοιπόν
απαιτεί Δημάρχους «στρατηγούς», όχι με την έννοια της
πειθαρχίας και της αυστηρής
ιεραρχικής δομής εξουσίας.
Αλλά με την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού, της πρόληψης των κρίσεων, της αποφασιστικής δράσης κατά την
κρίσιμη ώρα, της ηγεσίας που
απαιτεί συγκεκριμένη ψυχολογία και γνώση.
Περαιτέρω, η αυτοδιοίκηση
του μέλλοντος, όπως ήδη διαφαίνεται από μια νέα γενιά
Δημάρχων, κάνει τομή σε
σχέση το παρελθόν ως προς
τη φυσιογνωμία της: Ο Δήμος
σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, την οποία πρεσβεύει
επάξια ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δεν είναι το πρώτο
σκαλοπάτι στην πολιτική
διαδρομή προς το κοινοβούλιο αλλά ένας αυτοτελής και
επαρκής στόχος. Η διαχείριση επομένως της δημοτικής
αρχής δεν μπορεί να εξαντλείται στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία, για
την οικοδόμηση ενός θετικού
στην κοινή γνώμη προφίλ του
Δημάρχου. Απαιτεί αντιθέτως
γνώση, εμβάθυνση, επικαιροποίηση πληροφοριών και
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Απαιτεί διά βίου μόρφωση και
τακτική επιστροφή στα θρανία, όπως με ιδιαίτερο ζήλο
έδειξε με το παράδειγμά του
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
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Σεργί Σούτενκο

Πρέσβης Ουκρανίας στην Ελλάδα

Για τις ευρωπαϊκές
αξίες δίνουν
οι Ουκρανοί
τη ζωή τους
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
Τον σκοπό του Πούτιν να καταστρέψει το ουκρανικό κράτος και να διαγράψει την ουκρανική
εθνική ταυτότητα διαβλέπει πίσω από τον αιματηρό και βάρβαρο πόλεμο στην πατρίδα του
ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Σεργί Σούτενκο.
Κάτοικος Βούλας και θερμός οπαδός της επικοινωνίας των δύο λαών μέσω της τέχνης και
της γαστρονομίας, ο Ουκρανός πρέσβης κάνει έκκληση μέσα από τον «Δημοσιογράφο» στις
επιχειρήσεις που έχουν οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία να τις διακόψουν ή
να τις περιορίσουν, ώστε να στερήσουν από τον εισβολέα το οικονομικό του πλεονέκτημα.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων στέκεται με σεβασμό στην αντίσταση της
Ουκρανίας και με αλληλεγγύη στο ανθρωπιστικό δράμα που εκτυλίσσεται σήμερα. Ποια αισθήματα λαμβάνετε από τη χώρα μας;
Από την πρώτη ημέρα αυτού του πολέμου, η Ουκρανία ένιωσε την ομόθυμη υποστήριξη όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που κάθε χώρα και κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης μπορεί να κάνει. Ωστόσο,
θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει τα αισθήματα στην άκρη,
διότι υπάρχει ανάγκη από πρακτική βοήθεια προς τους Ουκρανούς και την Ουκρανία.
Είμαστε ευγνώμονες προς την Ελλάδα για την υποστήριξη και την πρακτική συνδρομή
τόσο στο πολιτικό πεδίο όσο και στον ανθρωπιστικό τομέα. Καλούμε όλη τη διεθνή
κοινότητα να βοηθήσει την Ουκρανία, όχι μόνο τις κυβερνήσεις. Και πράγματι λαμβάνουμε στήριξη και βοήθεια από καθημερινούς πολίτες, εκκλησίες, Δήμους, νοσοκομεία κ.λπ. Και ελπίζουμε ότι η στήριξη αυτή θα έχει συνέχεια, διότι μόνο όλοι μαζί
μπορούμε να αντισταθούμε στον επιδρομέα.

Πόσοι πρόσφυγες από την Ουκρανία βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα;
Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες;
Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πρόσφυγες, αλλά βρίσκονται υπό την προσωρινή προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, 19.065 Ουκρανοί
έφτασαν από τις 24 Φεβρουαρίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 5.553 παιδιά. Οι βασικές ανάγκες είναι οι ακόλουθες: Φαγητό, ζεστά γεύματα και τρόφιμα
μακράς διάρκειας, υγειονομικό υλικό και φάρμακα, ρουχισμός, στέγαση. Αλλά το
σημαντικότερο είναι η διευκόλυνση από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να εκδοθούν
τα κατάλληλα έγγραφα για όσους κάνουν αίτηση να λάβουν το καθεστώς της προσωρινής προστασίας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη και εμβολιασμό, άδεια εργασίας και πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Η πόλη μας - που είναι και πόλη σας - αισθάνεστε ότι βρίσκεται κοντά
στο λαό σας;

Αισθανόμαστε τη στήριξη του κόσμου από πολλές πόλεις και Δήμους της Ελλάδας.
Και σε αυτή την περίοδο της αιματηρής και βάρβαρης ρωσικής επιθετικότητας εναντίον απλών ανθρώπων, όπως όλος ο πλανήτης έγινε μάρτυρας στην Μπούτσα, το
Ιρπέν, το Κραματόρσκ και άλλες ουκρανικές πόλεις, αισθανόμαστε τη συμπόνια

“

Αν ο στρατός μας δεν είχε
αντισταθεί, οι Ρώσοι θα είχαν
διαπράξει ό,τι έκαναν στην
Μπούτσα σε όλη την επικράτεια
της Ουκρανίας

των Ελλήνων. Είναι απίστευτη η υποστήριξη από Δήμους και τοπικές κοινωνίες που
παρέχουν βοήθεια στους Ουκρανούς που έφτασαν στην Ελλάδα και συγκεντρώνουν
ανθρωπιστικό υλικό για τους Ουκρανούς που παραμένουν στην Ουκρανία. Είμαι
επίσης ευγνώμων στον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
ο οποίος κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου διοργάνωσε μια ανθρωπιστική δράση
για τη συγκέντρωση ειδών αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.

Είχαμε την εικόνα ότι οι σχέσεις των Ουκρανών με τους Ρώσους ήταν
αδερφικές. Θεωρείτε ότι η απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να ξεκινήσει
τη στρατιωτική εισβολή και τη βάρβαρη επίθεση έχει λαϊκό έρεισμα;

Πρώτον, οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διερράγησαν σε σημείο μη επιστροφής το 2014. Η επιχείρηση προσάρτησης της Κριμαίας και η κατοχή του Ντονμπάς, όπως επίσης η συνέχιση της επιθετικότητας τα τελευταία οκτώ χρόνια έδειξαν
την ανοιχτά εχθρική και επιθετική πολιτική της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία και
ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Σήμερα διεξάγεται ένας αιματηρός πόλεμος πλήρους
κλίμακας. Ο ρωσικός στρατός έχοντας χάσει την πρωτοβουλία του για μια επίθεση
αστραπή, υιοθέτησε ως τακτική του την απόλυτη τρομοκρατία. Πλέον προχωρούν σε
αδιάκριτο βομβαρδισμό και σφυροκόπημα μη στρατιωτικών υποδομών, σχολείων και παιδικών
σταθμών, σκοτώνοντας γυναίκες και παιδιά και άλλους πολίτες στους δρόμους.
Μονάδες της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας που ενεργούν σε κατειλημμένες
περιοχές τρομοκρατούν και εκκαθαρίζουν τον τοπικό πληθυσμό, προσπαθώντας να τους συγκεντρώσουν παρά
τη θέλησή τους. Η κλίμακα αυτής της
καταστροφής, η ασφυξία της ουκρανικής οικονομίας και η παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια ειρηνική χώρα με πάνω από 40 εκατομμύρια κατοίκους δεν έχει όμοιό της από
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τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς, δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ της χώρας μας
και του εισβολέα. Και καλούμε τα υπόλοιπα κράτη να αναστείλουν κάθε σχέση με τη
Ρωσία σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς.
Δεύτερον, το Κρεμλίνο είναι διάσημο στην κατασκευή πλαστών ειδήσεων και στα
ψέματα που παράγει σε βιομηχανική κλίμακα. Ο μηχανισμός παραπληροφόρησης της
Μόσχας όχι μόνο θολώνει την πραγματικότητα διαστρέφοντας τα γεγονότα, αλλά και
δημιουργεί μια τρομακτική ατμόσφαιρα μίσους και φόβου. Επιπλέον, η Ρωσία είναι
μια αυταρχική χώρα, της οποίας ηγείται ένας πράκτορας της KGB ο οποίος πασχίζει
για την ανασύσταση της ρωσικής αυτοκρατορίας. Τελευταίες δημοσκοπήσεις στη
Ρωσία έδειχναν ποσοστό άνω του 70% υποστήριξης του καθεστώτος Πούτιν και της
επιθετικότητας έναντι της Ουκρανίας. Οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες που εκτελούν
εγκληματικές εντολές και σκοτώνουν πολίτες, βιάζουν γυναίκες και παιδιά, καταστρέφουν υποδομές, λεηλατούν τα σπίτια των Ουκρανών και στέλνουν τη λεία τους στις
γυναίκες και στα παιδιά τους, είναι μια σαφής απόδειξη της υποστήριξης που έχει το
καθεστώς του Πούτιν ανάμεσα στον πληθυσμό.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο στόχος αυτής της ρωσικής εισβολής;

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι ο τελικός στόχος της λεγόμενης «αποναζιστικοποίησης» του Πούτιν είναι να καταστρέψει το ουκρανικό κράτος, να κάμψει τη
βούληση του ουκρανικού λαού, να «αποναζιστικοποιήσει» την ουκρανική γλώσσα
και κουλτούρα ώστε αυτή να αφανιστεί. Αυτή η εχθρότητα είναι εντελώς ανούσια,
δεν έχει θρησκευτικές αξιώσεις, είναι ορθόδοξοι που τυφλά εξοντώνουν ορθοδόξους.
Πρέπει να σταματήσει τώρα!
Την ίδια ημέρα που ο πλανήτης είδε τις τρομακτικές εικόνες από τις σωρούς όσων
δολοφονήθηκαν στην Μπούτσα, ένα άρθρο που δικαιολογούσε τη γενοκτονία των
Ουκρανών δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της
Ρωσίας RIA Novosti. Ο τίτλος του άρθρου είναι χαρακτηριστικός και σας τον μεταφέρω αυτούσιο: «Τι πρέπει να κάνει η Ρωσία με την Ουκρανία». Δεν είναι ένα απλό
κείμενο. Είναι μια από τις αποδείξεις για τη μελλοντική δίκη των Ρώσων εγκληματιών
πολέμου. Το άρθρο περιγράφει μια καθαρή και υπολογισμένη διαδικασία καταστροφής κάθε στοιχείου ταυτότητας των Ουκρανών και του ίδιου του λαού μας. Αυτών
που δεν θα μπορέσουν να λυγίσουν και να καταστρέψουν. Αναφέρει ότι πρέπει να
πραγματοποιηθεί «απο-ουκρανοποίηση» και «απο-ευρωπαϊσμός» της Ουκρανίας.
Αναφέρει ότι ακόμα και το όνομα του κράτους μας θα πρέπει να διαγραφεί. Ουσιαστικά αναφέρει ότι ο θάνατος όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων του λαού μας
είναι ευπρόσδεκτος. Και υπογραμμίζω: Αυτό γράφεται στην ιστοσελίδα του κρατικού
ειδησεογραφικού πρακτορείου της Ρωσίας, όπου υπό καθεστώς αυστηρής κρατικής
λογοκρισίας, μόνο τα κείμενα που ανταποκρίνονται στην επίσημη ιδεολογική τοποθέτηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούν να δημοσιευτούν. Ό,τι δεν
ταυτίζεται με την επίσημη θέση απλώς δεν περνά τη λογοκρισία. Θέλω να με καταλάβετε: Δεν κάνουν καν την προσπάθεια να κρυφτούν. Μιλούν ανοιχτά για το σκοπό
της εισβολής στην Ουκρανία. Αν ο στρατός μας δεν είχε αντισταθεί, αν ο λαός μας δεν
είχε ξεσηκωθεί για να υπερασπιστεί το κράτος μας, θα είχαν διαπράξει ό,τι έκαναν
στην Μπούτσα σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι μιλώντας στην ελληνική Βουλή αναφέρθηκε διεξοδικά στους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με την Ουκρανία. Γνω-

Ο Σεργί Σούτενκο με
τον Δήμαρχο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης
Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο στο
φιλανθρωπικό
φεστιβάλ
αλληλεγγύης προς
την Ουκρανία που
διοργανώθηκε στις 17
Απριλίου στη Βάρκιζα
(φωτό: Ζωή
Σεργουλοπούλου
Boettger)

ρίζουν οι Ουκρανοί για τη Φιλική Εταιρεία που προετοίμασε στη χώρα
σας την επανάσταση που έφερε την ελληνική ανεξαρτησία;

Οι Έλληνες της Ουκρανίας έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του μοντέρνου
ουκρανικού κράτους. Οι Έλληνες εισέφεραν την αντίληψη της δημοκρατίας και των
αρχών της στη χώρα μας. Οι σύγχρονοι Ουκρανοί ελληνικής καταγωγής είναι σήμερα εξαιρετικά αφομοιωμένοι στην ουκρανική κοινωνία. Έχουν αντιπροσώπευση σε
τοπικά αυτοδιοικητικά σώματα, σε δημοτικά συμβούλια και ακόμα και στο ανώτατο
νομοθετικό σώμα της Ουκρανίας, της Βερχόβνα Ράντα.
Και η Ουκρανία θυμάται και προστατεύει την κληρονομιά σημαντικών ιστορικών
ορόσημων. Το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην σύγχρονη Οδησσό λειτουργεί για
να υπενθυμίζει την ύπαρξη και τις δραστηριότητες της οργάνωσης στην Ουκρανία.
Ελπίζουμε ότι η ρωσική εισβολή θα σταματήσει σύντομα και κανένα μνημείο ή κτήριο
που στεγάζει την ιστορική κληρονομιά δεν θα λεηλατηθεί ή καταστραφεί από τους
Ρώσους κατακτητές. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Οδησσό, ο Υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε το κτήριο της Φιλικής Εταιρείας,
όπου η ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε, και είδε ότι όλα τα αντικείμενα διατηρούνται και φυλάσσονται. Προστατεύουμε την κοινή μας ιστορία και κληρονομιά και θα
κάνουμε το καλύτερο για να την διασώσουμε.

Την επόμενη ημέρα του πολέμου, η Ουκρανία πιστεύετε ότι θα έρθει
πιο κοντά στη Δύση;

Η Ουκρανία ήταν πάντα κομμάτι της Δύσης, μέρος της Ευρώπης. Σήμερα οι Ουκρανοί υπερασπίζονται την εθνική τους ταυτότητα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον αλληλοσεβασμό και την ελεύθερη ζωή. Αυτές είναι οι
δημοκρατικές αξίες που συγκροτούν την Ευρώπη σήμερα, αυτές είναι οι αξίες για τις
οποίες οι Ουκρανοί σήμερα δίνουν τη ζωή τους. Υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη και τις
βασικές της αρχές. Η Ουκρανία επίσης έχει αιτηθεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως μέλος και ελπίζουμε ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα μας υποστηρίξουν σε αυτό
τον στόχο. Νιώθουμε την υποστήριξη της Ελλάδας και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη
μας για την αλληλεγγύη της κυβέρνησής σας προς την ευρωπαϊκή προοπτική της
Ουκρανίας.

Πώς μπορεί η αλληλεγγύη στην Ουκρανία να γίνει από συναίσθημα
πράξη;

Παγκόσμιοι ηγέτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, διεθνείς οργανώσεις και
πολυεθνικές εταιρείες δεσμεύονται σε συλλογικές προσπάθειες να αποδυναμώσουν
το οικονομικό και στρατιωτικό πλεονέκτημα της Ρωσίας, καθώς οι πόροι της χρησιμοποιούνται για να απειληθεί και να εκβιαστεί η Ουκρανία και όλος ο πολιτισμένος
κόσμος. Καλώ όλες τις ελληνικές δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να ενωθούν με
τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου που ήδη σταμάτησαν ή ανέστειλαν κάθε δραστηριότητα μέσα στη ή με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αρνούμενες να χρηματοδοτούν τη
ρωσική βία, τους φόνους και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με τους φόρους
τους. Έχουμε την πληροφόρηση ότι ένας αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων συνεχίζει τη συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Κάνω έκκληση να περιοριστεί αυτή η
συνεργασία. Καλώ επίσης τις τουριστικές επιχειρήσεις να κλείσουν τα γραφεία τους
στη Ρωσία. Αν σταματήσετε ή περιορίσετε τη συνεργασία σας, σας παρακαλώ να ενημερώσετε γι’ αυτό το κοινό.
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Κανόνες διαφύλαξης
και αύξησης του πρασίνου
Πώς ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
διασφαλίζει το φυτικό απόθεμα της πόλης
Ένας Δήμος με πράσινη φυσιογνωμία δεν θα μπορούσε παρά
να «κλειδώσει» με έναν αυστηρό κανονισμό τις διαδικασίες
διατήρησης και ελέγχου των δέντρων στους δημόσιους αλλά
και τους ιδιωτικούς χώρους. Ο Κανονισμός Πρασίνου που το
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επικαιροποίησε στις 16 Μαρτίου συνιστά μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης με στόχους κυρίως διαπαιδαγώγησης των
κατοίκων και των επισκεπτών σε μια κουλτούρα αγάπης για
το πράσινο που επιβάλλει την αναπλήρωση και ενίσχυση του
χαμένου φυτικού υλικού με στόχο τη θετική εξισορρόπηση
του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Οι αρχές της Κηπούπολης

Έχει ενδιαφέρον ότι το πρώτο άρθρο του Κανονισμού επικαλείται το Προεδρικό Διάταγμα του 1926 που χαρακτήρισε τη
Βούλα ως «κηπούπολη» αλλά και την απόφαση 123/2007 της
Ολομέλειας του ΣτΕ για τις χρήσεις γης στην περιοχή, διακηρύσσοντας ότι «η προστασία και ανάδειξη της φύσης και του
αστικού πρασίνου ως αναπόσπαστου τμήματος της πόλης και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης». Περαιτέρω
διευκρινίζεται ότι ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους και

δημοτικούς χώρους πρασίνου αλλά και για όλους τους ιδιωτικούς χώρους και οικόπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει ότι
κάθε κάτοικος με έστω και έναν θάμνο φυτεμένο εντός της ιδιοκτησίας ή της πολυκατοικίας του οφείλει να γνωρίζει το πλαίσιο που διέπει την προστασία του πρασίνου εντός του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το κανονιστικό πλαίσιο ορίζει
τους στόχους του Δήμου των 3Β στο πεδίο του πρασίνου που
η δημοτική αρχή θεωρεί κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.
Αιτήματα πολιτών σχετικά με τη διαχείριση του πρασίνου
στην πόλη δέχεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
του Δήμου, υπεύθυνη για την προστασία και ανάπτυξη του
φυτικού υλικού, ενώ επικουρικά στις υποθέσεις του ιδιωτικού
πρασίνου εμπλέκεται και η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης.
Εμπλοκή τρίτων φορέων εκτός του Δήμου προβλέπεται σε δύο
περιπτώσεις: Πρώτον, στις κλαδεύσεις υψηλών δέντρων που
ακουμπούν ή μπλέκονται σε ηλεκτροφόρα καλώδια, μια περίπτωση όπου η κλάδευση γίνεται σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ,
τον αποκλειστικό υπεύθυνο για τη συντήρηση του δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Και δεύτερον, στις ζημιές που
επιφέρουν οι ρίζες των δέντρων στις συνδέσεις ύδρευσης ή σε
αγωγούς ακαθάρτων. Τότε, οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να
συνοδεύονται από αιτιολογημένη γνωμάτευση της
ΕΥΔΑΠ που θα βεβαιώνει τη ζημιά, σημειώνοντας τις
αιτίες της.
Ο Κανονισμός ξεκαθαρίζει πέραν κάθε αμφιβολίας
πού διατίθεται η ξυλεία και τα προϊόντα του κλαδέματος από τις εργασίες που διενεργούν τα συνεργεία
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και των
ιδιωτών που αναλαμβάνουν σχετικές εργολαβίες.
Οι μεν κορμοί διατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία
που διαθέτει την ξυλεία για την κάλυψη των αναγκών στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες που
είναι δικαιούχοι των κοινωνικών παροχών. Τα δε
μικρά κλαδέματα κατευθύνονται στο πεδίο κομποστοποίησης του Δήμου με σκοπό την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού, ακολουθείται δηλαδή η ίδια
διαδικασία με τα πράσινα απόβλητα των ιδιωτικών
κήπων. Επίσης, ορίζεται ξεκάθαρα ότι η φύτευση
νέων δέντρων και φυτών σε κοινόχρηστους χώρους
γίνεται από τον Δήμο και όταν ιδιώτες επιθυμούν
να συμβάλουν οφείλουν να λάβουν έγκριση από το
Δημοτικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κανονισμός προβλέπει και
την «υιοθέτηση» δημοτικών χώρων πρασίνου από
πολίτες, συλλόγους, επιτροπές γειτονιάς, σχολεία
και εταιρείες με «σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση με τον
δημόσιο χώρο πρασίνου» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η υιοθέτηση δεν μπορεί ποτέ να στερήσει τη
δημόσια πρόσβαση και περιορίζεται στη συντήρηση,
επιμέλεια και φροντίδα ενός χώρου.

Παράβαση

Πρόστιμο

Κοπή δέντρου ηλικίας
άνω των 10 ετών

2.500 €

Κοπή δέντρου
ιδιαίτερης γεωπονικής
/ αισθητικής αξίας

5.000 €

Αυστηρή ή καθ’ ύψος
αυθαίρετη κλάδευση
δέντρου

50% του
προστίμου κοπής

Κοπή δέντρου εντός
οικοδομής βάσει
εγκακριμένης άδειας

300 €

Κοπή δέντρου εντός
οικοδομής άνευ άδειας

2.500 €

Κοπή / καταστροφή
θάμνου μεγάλης
ανάπτυξης

150 €

Φθορά, καταστροφή
δημοτικού εξοπλισμού
(παγκάκια, κάδοι κ.λπ.)

250 €

Κυκλοφορία και
50 € (δίκυκλα)
στάθμευση σε πάρκα,
150 € (ΙΧ)
άλση, χώρους πρασίνου
Τοποθέτηση καλωδίων,
προβολέων, πινακίδων
σε δέντρο

50 €

Άναμμα και διατήρηση
φωτιάς σε χώρους
πρασίνου

1.000 €

Ρύπανση από
περιττώματα
κατοικίδιων ζώων

100 €

Παράλειψη καθαρισμού
οικοπέδων από ξερά
0,50 € / τ.μ.
χόρτα
Παράνομη υδροληψία
από το σύστημα
άρδευσης δημόσιων
χώρων

500 € + την αξία
του νερού

Πίνακας ενδεικτικών παραβάσεων και
προστίμων που επισύρουν σύμφωνα με τον
Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
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Πότε κόβεται ένα δέντρο

Τη Δευτέρα 18 Απριλίου
μια νέα υπεραιωνόβια
ελιά φυτεύτηκε στη
συμβολή της παραλιακής
με τη λεωφόρο
Βουλιαγμένης. Είναι το
6ο κατά σειρά ιστορικό
δέντρο που φυτεύεται
στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, με πόρους
του Δήμου, του Πράσινου
Ταμείου και της ΕΡΓΟΣΕ.

Η κοπή και καταστροφή θάμνων και δέντρων απαγορεύεται στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν τα 5.000 ευρώ ανά δέντρο. Οι περιπτώσεις στις οποίες μετά
από αίτηση των πολιτών ή μετά από αυτεπάγγελτες αυτοψίες των
δημοτικών υπηρεσιών μπορεί να επιτραπεί η κοπή ενός δέντρου,
είναι κατά βάση τρεις: Πρώτον όταν το δέντρο είναι ξερό, δεύτερον όταν είναι έντονα προσβεβλημένο από παθογόνους οργανισμούς και δεν θεραπεύεται και τρίτον όταν ενέχει κινδύνους για
ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία. Ενδιαφέρον έχει η θέση της
δημοτικής αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να ενισχύσει τη
διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο γύρω από τα ζητήματα του
πρασίνου με την απόφασή της να περνά κάθε απόφαση για κοπή
δέντρου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ θα αρκούσε βάσει της
νομοθεσίας η θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρασίνου, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επιμένει από το 2014 κάθε περίπτωση δέντρου
να εξετάζεται μεμονωμένα από τους δημοτικούς συμβούλους με
φωτογραφίες, τεκμηριωμένες θέσεις και συζήτηση στο ανώτερο
όργανο της πόλης, η οποία πολλές φορές επεκτείνεται και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Η διαδικασία που ακολουθείται όταν υπάρχει αίτημα πολιτών για
κοπές ξερών, άρρωστων ή επικίνδυνων δέντρων σε πεζοδρόμια
και άλλους κοινόχρηστους χώρους είναι να επεξεργάζεται την κάθε
αίτηση η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου πραγματοποιώντας αυτοψία και έπειτα να παραπέμπει το θέμα για απόφαση
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε δημόσια
συνεδρίασή του. Όπως τονίζεται στον Κανονισμό, για τα αιτήματα
που γίνονται δεκτά «τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του
περιβαλλοντικού ισοζυγίου» η οποία δημιουργεί την υποχρέωση
στον αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υλικό που θα χαθεί,
με βασικό κανόνα την αντικατάσταση στη διπλάσια ποσότητα. Το
δέντρο αποκαθίσταται στην ίδια θέση κατά προτεραιότητα, εφόσον όμως αυτό επιτρέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις, όταν
για παράδειγμα το πλάτος πεζοδρομίου που απομένει επιτρέπει τη
διέλευση πεζών. Σε διαφορετική περίπτωση τα νέα δέντρα φυτεύονται στην ευρύτερη περιοχή της ίδιας δημοτικής ενότητας. Κοπή
δέντρου σε πεζοδρόμιο χωρίς την προηγούμενη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επιφέρει στους ιδιοκτήτες
πρόστιμο 2.500 ευρώ ανά δέντρο και υποχρέωση προσκόμισης στο
Δημοτικό Φυτώριο τεσσάρων νέων δέντρων ύψους τουλάχιστον 2,2
μέτρων. Αν το δέντρο που κοπεί θεωρηθεί ως ιδιαίτερης γεωπονικής, μορφολογικής ή αισθητικής αξίας, τότε το πρόστιμο ανεβαίνει
στα 5.000 ευρώ.
Ο Κανονισμός Πρασίνου καθορίζει όμως και αυστηρό πλαίσιο για
τα εντός των ιδιοκτησιών δέντρα σε οικόπεδα με υπό ανέγερση
οικοδομές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «απαγορεύεται αυστηρά η κοπή δέντρων εντός ιδιοκτησίας εάν τα δέντρα βρίσκονται
εκτός περιγράμματος ανεγειρόμενης ή υφιστάμενης οικοδομής»,
ενώ απαγορεύεται και «η αυστηρή και η καθ’ ύψος κλάδευση δασικών δέντρων», όπως πεύκα και κυπαρίσσια. Το κατά πόσο είναι
αναγκαία η κοπή των δέντρων κρίνεται από την Υπηρεσία Δόμησης και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά
περίπτωση.

Σε μια πόλη όπου οι εντατικές φυτεύσεις και τα δέντρα είναι στοιχείο ταυτότητας της προαστικής ζωής,
ένας αυστηρός Κανονισμός Πρασίνου εκτός από κατασταλτικό χαρακτήρα έχει και στοιχεία εκπαίδευσης
των κατοίκων σε μια νέα κουλτούρα

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο νόμιμης κοπής δέντρων εντός ιδιοκτησίας κατόπιν σχετικής άδειας οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταβάλουν
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 300 ευρώ για κάθε δέντρο
ενώ οφείλουν να αντικαταστήσουν το πράσινο με δύο νέα δέντρα
ύψους τουλάχιστον 2,2 μέτρων και περίμετρο κορμού 30 εκατοστών
στον ίδιο χώρο, και αν δεν είναι αυτό εφικτό να τα παραδώσουν
στο Δημοτικό Φυτώριο. Για κάθε παράνομη κοπή δέντρου εντός
ιδιοκτησίας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ ανά δέντρο.
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Ο Δράκος του Καβουρίου
Μια αστυνομική επιτυχία του 1953
που οικειοποιήθηκε
ένα ...μέντιουμ
Αντί
για εύσημα στο
«CSI Βουλιαγμένη»
κάποιοι ακόμα
δίνουν βάση
στα μεταφυσικά
fake news
της εποχής

Με διαφορετικούς ρυθμούς
και ποινές η ελληνική
δικαιοσύνη της εποχής, μέσα
σε ένα χρόνο από την πράξη
του, έστησε τον δολοφόνο
στο εκτελεστικό απόσπασμα

Τα εγκλήματα πάντοτε συγκέντρωναν την προσοχή της κοινής γνώμης. Από την εγκληματικότητα των σύγχρονων πόλεων γεννήθηκε
στα μέσα του 19ου αιώνα η εμπορικότατη αστυνομική λογοτεχνία,
ενώ τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζοντας αποτρόπαια φονικά κέρδιζαν ανέκαθεν μεγάλα ακροατήρια. Ένας δολοφόνος που έμεινε στην
ιστορία έδρασε και στη Βουλιαγμένη σκοτώνοντας απρόκλητα έναν
άγνωστό του άνδρα. Ήταν καλοκαίρι του 1953 και στα δυσπρόσιτα
τότε δασάκια μετά το Λαιμό όπου δεν υπήρχε ακόμη δρόμος, συνήθιζαν να καταφεύγουν ζευγάρια ερωτευμένων που ζητούσαν την απόλυτη απομόνωση. Ωστόσο, ηδονοβλεψίες γνώριζαν το σημείο και
συνήθιζαν να τρέφουν τη διαστροφή τους παραβιάζοντας αθόρυβα
τις πιο ιδιωτικές στιγμές των ανυποψίαστων. Ο Θεόδωρος Δέγλερης
και η Σοφία Μαναβάκη στις 5 Αυγούστου 1953 πίστεψαν ότι είχαν
βρει εκεί το τέλειο σημείο για να απολαύσουν ένα μοναχικό μπάνιο. Από το «πουθενά» όμως παρουσιάστηκε ένας άγνωστος και με
ένα περίστροφο εκτέλεσε τον Δέγλερη στοχεύοντας στο κεφάλι και
λήστεψε κατόπιν το άτυχο ζευγάρι. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα
μαζί με το γεγονός ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 30 Ιουλίου, είχε
προηγηθεί άλλο ένα απίστευτο συμβάν, με τη ρίψη από άγνωστο μιας
χειροβομβίδας κατά ενός διαφορετικού άγνωστου ζευγαριού πάλι
στο ίδιο σημείο που τραυμάτισε τους στόχους, έκανε τις εφημερίδες
να μιλήσουν για τον «Δράκο του Καβουρίου».
Η Χωροφυλακή μετά από επισταμένες έρευνες διαλεύκανε το έγκλημα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1953 η εφημερίδα Ελευθερία κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο δολοφόνος
του Καβουρίου συνελήφθη και ωμολόγησε», παραθέτοντας όλο το
χρονικό της έρευνας, της σύλληψης αλλά και της αναπαράστασης του
εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη. Καθ’ ομολογίαν δράστης ήταν ο Μιχάλης Στεφανόπουλος, 25 ετών σιδηρουργός.
Ρεπόρτερ της εφημερίδας, ελλείψει τηλεόρασης και με περιορισμένες τότε τις δυνατότητες απόδοσης φωτογραφιών στα έντυπα περιέγραψε τον δράστη όπως τον είδε στον τόπο του εγκλήματος: «Κάθε
άλλο παρά όψιν κακούργου είχεν. Ήτο ένας νέος μάλλον ευτραφής,
κανονικού αναστήματος με άφθονα καστανά μαλλιά, μικρό μουστάκι,
συμπαθή χαρακτηριστικά και ήρεμον μορφήν. Τίποτε δεν πρόδιδε
τον δολοφόνον. Καμμία συγκίνησις, καμμία ταραχή, αλλά μία περίεργος, μία αχαρακτήριστος ψυχραιμία». Η εφημερίδα αποδίδει και
τα λόγια του δολοφόνου μπροστά στους αστυνομικούς κατά την αναπαράσταση της κρίσιμης στιγμής: «Ανάψανε τα αίματά μου τότε και
ενώ την φιλούσε έβγαλα το περίστροφον και τον επυροβόλησα.
Θα τον βρήκα στο κεφάλι».
Επρόκειτο για μια σημαντική
επιτυχία της Αστυνομίας που
προέκυψε μετά από συστηματική έρευνα για τα μέσα και τα
δεδομένα της εποχής. Οι χωροφύλακες ερεύνησαν όλη τη χερσόνησο χρησιμοποιώντας και
έναν ανιχνευτή ναρκών. Μέσα
σε λίγες ημέρες βρήκαν το πορτοφόλι της Μαναβάκη από το
οποίο έλειπαν 30.000 δραχμές
και αλλού την τσάντα της τραυματισμένης γυναίκας. Την τέταρ-

Τα δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στο φονικό όπλο δεν άφησαν
αμφιβολία για το πρόσωπο του δράστη του τυφλού φονικού στη
Βουλιαγμένη, ο οποίος γρήγορα ομολόγησε την πράξη του
τη ημέρα των ερευνών βρέθηκε ένα περίστροφο Σμιθ Γουέσον, πάνω
στο οποίο εντοπίστηκε ένα καθαρό αποτύπωμα δεξιού δείκτη. Από τα
ίχνη της πυρίτιδας οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι είχε χρησιμοποιηθεί
πριν 4-5 ημέρες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν το φονικό
όπλο. Οι έρευνες κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις μετά από αυτά τα
ευρήματα: Στον εντοπισμό εκείνου που έκλεψε το όπλο, το οποίο
ήταν στρατιωτικό και έφερε χαραγμένο αριθμό, και στην έρευνα για
μάρτυρες από τους τακτικούς επισκέπτες του Λαιμού για δακτυλοσκόπηση και αναζήτηση μαρτυριών. Και οι δύο παράλληλες έρευνες
απέδωσαν, από τον συνδυασμό των οποίων βρέθηκε τελικά ο δράστης. Το μεν όπλο βρέθηκε ότι είχε κλαπεί από τον Λόχο Στρατηγείου
του 25ου Συντάγματος το οποίο κατά τον χρόνο της κλοπής είχε την
έδρα του στη Γλυφάδα. Ενώ από τις έρευνες για υπόπτους βρέθηκαν
τρεις άλλοι τακτικοί ηδονοβλεψίες που θυμήθηκαν την ημέρα του
φόνου έναν Μιχάλη με ουλή στο πρόσωπο. Τα στοιχεία διασταυρώθηκαν και οι αρχές είχαν το όνομα και τη φωτογραφία του βασικού
υπόπτου. Το δακτυλικό του αποτύπωμα ταυτοποιήθηκε πάνω στο
όπλο καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν και ήταν σεσημασμένος. Ωστόσο ένας δημοσιογράφος παρουσίασε στην εφημερίδα
Ακρόπολις μία διαφορετική εκδοχή της έρευνας. Κατά τα ρεπορτάζ
του Θεόδωρου Δράκου, την λύση του μυστηρίου την υπέδειξε με
τη διαίσθησή της στην αστυνομία ένα μέντιουμ, η Ελένη Κικίδου. Η
ιστορία και οι φωτογραφίες με τις ενοράσεις της κυρίας αυτής που
«έβλεπε» τα χαρακτηριστικά του δράστη με τη δύναμη του μυαλού
της, πούλησε σαν ζεστό ψωμί. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι σήμερα αυτή η εξωφρενικά παράλογη εκδοχή κυριαρχεί στις ιστορικές
αφηγήσεις. Δημοσιεύματα της διαδικτυακής «Μηχανής του χρόνου»
καθώς και των έγκυρων ιστοσελίδων του Πρώτου Θέματος και του
vice.gr τροφοδότησαν το ελληνικό ίντερνετ αποκλειστικά με αυτή
την εκδοχή των γεγονότων. Αντί για εύσημα στο «CSI Βουλιαγμένη»
κάποιοι ακόμα δίνουν βάση στα μεταφυσικά fake news της εποχής...
Στις 11 Μαρτίου 1954 ο Μιχάλης Στεφανόπουλος που έμεινε γνωστός ως «Δράκος της Βουλιαγμένης» καταδικάστηκε σε θάνατο από
το Κακουργιοδικείο Αθηνών για τον φόνο του Θεόδωρου Δέγλερη
ενώ του είχε αποδοθεί και η επίθεση με τη χειροβομβίδα. Μαζί με
άλλους δύο θανατοποινίτες, μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αίγινας
και την αυγή της 10ης Αυγούστου 1954 εκτελέστηκε με τουφεκισμό
στη θέση Τούρλος. Τελευταία του επιθυμία, όπως την κατέγραψαν οι
εφημερίδες, να καλυφθούν τα μάτια του.

Τοπικά 15

Νέα Δημοκρατία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

«Διαβάζοντας» τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δύο βουλευτές - καθηγητές διεθνών σχέσεων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Μια σε βάθος ανάλυση της κρίσιμης για τη χώρα διεθνούς συγκυρίας με ιστορική γνώση, στρατηγική εκτίμηση και πολιτική άποψη
είχαν την πολύτιμη ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν
την Τρίτη 5 Απριλίου στην αίθουσα «Ιωνία» της Βούλας, όπου η
Δημοτική Τοπική Οργάνωση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της Νέας
Δημοκρατίας διοργάνωσε μια εξαιρετική πολιτική εκδήλωση. Καλεσμένοι ομιλητές ήταν δύο κυβερνητικοί βουλευτές που μοιράζονται
εκτός από κοινοβουλευτική ομάδα και ερευνητικά ενδιαφέροντα,
καθώς είναι αμφότεροι καθηγητές στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών
και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ο Άγγελος
Συρίγος, που είναι και υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για θέματα
ανώτατης εκπαίδευσης και ο Δημήτρης Καιρίδης, κράτησαν με τις
ψύχραιμες, καθαρές αναλύσεις τους αμείωτο το ενδιαφέρον της
απόλυτα γεμάτης αίθουσας, παρά το «βαρύ» θέμα που είχε να κάνει
με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που πυροδοτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τη συζήτηση συντόνισε υποδειγματικά ο δημοσιογράφος
Πέτρος Κασιμάτης. Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης έδωσε συγχαρητήρια στη ΔΗΜΤΟ που διοργάνωσε
μια τόσο επιτυχημένη από πλευράς προσέλευσης και τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση και τόνισε πως «είμαστε τυχεροί ως παράταξη
γι’ αυτούς τους ομιλητές και είναι ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας
η παρουσία τους».
Ξεκινώντας ο Άγγελος Συρίγος αντέκρουσε τη διαδεδομένη θέση ότι
ο Πούτιν «είχε και τα δίκια του», και ότι ήταν λογικό να αντιδράσει
με τον τρόπο αυτό η Ρωσία. «Ισχύει στις διακρατικές σχέσεις ό,τι
και στα ζευγάρια. Δεν σηκώνεις χέρι όσο και να σε έχει εκνευρίσει ο
άλλος», είπε ο βουλευτής παραστατικά σημειώνοντας ότι το κρίσιμο γεγονός είναι η βία και ότι νωρίτερα είχε διανοιχθεί η οδός της
διπλωματίας, όμως η Ρωσία επέλεξε συνειδητά τον πόλεμο, απορρίπτοντας τις διαπραγματεύσεις που πρότειναν ΗΠΑ και Γερμανία.
Ο ομιλητής εκτίμησε περαιτέρω ότι η ρωσική ηγεσία πίστεψε στην
επανάληψη της επιτυχίας που είχε στον πόλεμο της Κριμαίας το
2014, ο οποίος τελείωσε μέσα σε 4 ημέρες, ενώ μετά από λίγες ημέρες κανείς δεν θυμόταν εκείνη τη σύγκρουση. «Αυτό που άλλαξε
σήμερα είναι ότι οι Ουκρανοί αντιστάθηκαν. Στέκομαι με δέος απέναντι στο λαό», υπογράμμισε ο Άγγελος Συρίγος. Πρόσθεσε πάντως
ότι τα λάθη του Βλαντίμιρ Πούτιν «θα διδάσκονται στις διεθνείς
σχέσεις», καθώς ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε λόγο ύπαρξης του ΝΑΤΟ,
έκανε πραγματικότητα τον στρατιωτικό βραχίονα της ΕΕ, ενώ ώθησε
όλη την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο το οποίο

προσπαθούσε να προωθήσει για 20 χρόνια. Επιπλέον, όπως τόνισε
«ο Πούτιν δημιούργησε μια στέρεη ουκρανική εθνική συνείδηση»,
όταν μέχρι πρότινος οι εθνικές ταυτότητες ήταν περισσότερο ρευστές σε κάποιες ουκρανικές πόλεις. Ο Άγγελος Συρίγος δήλωσε την
αδυναμία πρόβλεψης της συνέχειας και έκλεισε τονίζοντας ότι οι
κυρώσεις στη Ρωσία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για την παγκόσμια
οικονομία, όπου όλοι βγαίνουν χαμένοι και το ζήτημα βρίσκεται
στο ποιος θα χάσει περισσότερο.
Με τη λέξη «μπλέξαμε» θέλησε να συνοψίσει απλά και κατανοητά
την κατάσταση μέχρι σήμερα ο Δημήτρης Καιρίδης. Ο βουλευτής
από τον βόρειο τομέα της Αθήνας εκτίμησε ότι βρισκόμαστε μακριά
από την κατάπαυση του πυρός λόγω αποτυχίας της Ρωσίας, περιγράφοντας τις εξελίξεις ως «ένα μακρόσυρτο βάλτωμα». Ο ομιλητής
είπε ότι οι οι μεν Ουκρανοί εφοδιάζονται διαρκώς από τη Δύση,
έχουν αναθαρρήσει και δεν θα δεχτούν διαμελισμό της χώρας τους,
ενώ η ρωσική ηγεσία αντιθέτως υπολογίζει πλέον πως οτιδήποτε
ισοδυναμεί με ήττα, θα είναι το πολιτικό τέλος του Πούτιν. «Η περιπέτεια της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν θα μοιάζει παιδική χαρά μετά από
αυτό», εκτίμηση ο καθηγητής επισημαίνοντας τον κίνδυνο να χρησιμοποιήσει η Ρωσία κάποιο αντισυμβατικό όπλο για να απεμπλακεί. Ο Δημήτρης Καιρίδης στάθηκε στις ευθύνες της Δύσης, υπογραμμίζοντας ότι από τη δεκαετία του 1990 αλλά με αποκορύφωμα
τους πολέμους του 2008 και του 2014 όπου δεν υπήρξαν καθόλου
αντιδράσεις «είμασταν πολύ μαλακοί με τη Ρωσία». Υπενθύμισε
επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει εξαγοράσει την πολιτική ελίτ
της Ευρώπης», φέρνοντας το παράδειγμα του Γκέρχαρντ Σρέντερ,
ενώ αναφέρθηκε στη ρωσική διείσδυση σε χώρες μέσω του διαδικτύου, των ΜΜΕ, αναλυτών και δημοσιογράφων. Ο βουλευτής
μίλησε για έναν νέο ψυχρό πόλεμο και μια «διαδικασία απο-παγκοσμιοποίησης», που φέρνει αύξηση της φτώχειας και πόνο στους πιο
ευάλωτους. Στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ρώσου ηγέτη,
σημειώνοντας ότι στο πρόσωπό του απέτυχε το αυταρχικό μοντέλο
διακυβέρνησης, συμπληρώνοντας όμως ότι η αποσταθεροποίηση
της Ρωσίας θα επηρεάσει αρνητικά συνολικά τον πλανήτη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος
Χρυσομάλλης, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Νίκος Πέππας, δημοτικοί σύμβουλοι των 3Β καθώς και πολλά στελέχη της ΝΔ από την
ανατολική Αττική.

Δημήτρης Καιρίδης
(αριστερά) και Άγγελος
Συρίγος (δεξιά) μίλησαν
στη Βούλα για τα μεγάλα
λάθη του Πούτιν και την
ηρωική αντίσταση των
Ουκρανών

16 Έρευνα

H Γιορτή Λουλουδιών
ανθίζει ξανά στη Βάρκιζα
Ένας ιστορικός θεσμός αγάπης για το πράσινο
αναβιώνει και καλεί επισκέπτες από όλη την Αττική

Η αναγέννηση της φύσης την εποχή
της Άνοιξης ξυπνά σε πολλούς από
εμάς το ένστικτο του ερασιτέχνη
κηπουρού, οδηγώντας μας να
φυτεύουμε τις ζαρντινιέρες στο
μπαλκόνι του σπιτιού μας, τα παρτέρια στον κήπο μας με πολύχρωμους συνδυασμούς λουλουδιών
δημιουργώντας μια πανδαισία
χρωμάτων από λουλούδια και φυτά
κάθε είδους. Ειδικότερα φέτος,
μετά από ένα πολύ βαρύ χειμώνα, η
ανάγκη να δημιουργήσουμε το δικό
μας μικροκλίμα θετικής ενέργειας
είναι πιο επιτακτική δεδομένων
των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των συμβουλών
από ειδικούς ψυχικής υγείας που
τονίζουν ότι η κηπουρική θεωρείται άκρως αγχολυτική εργασία.
Όπως κάθε χρόνο - με κάποιες διακοπές λόγω πανδημίας και οικονομικής κρίσης - έτσι και φέτος ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και ο Συνεταιρισμός Φυτωριούχων
Αττικής θα πραγματοποιήσουν την
ανθοκομική έκθεση που έχει γίνει
πλέον θεσμός στη Βάρκιζα, η οποία
θα είναι ανοικτή για το κοινό με
ελεύθερη είσοδο από την Τετάρτη 26
Απριλίου έως την Κυριακή 15 Μαΐου
στο πλακόστρωτο στην παραλία της
Βάρκιζας. Η έκθεση θα λειτουργεί
τις καθημερινές από τις 11 π.μ έως
τις 10 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα
από τις 10 π.μ έως τις 10 μ.μ.
Oι παραγωγοί που θα βρίσκονται στην έκθεση λουλουδιών μας
περιμένουν σε έναν υπέροχα διαμορφωμένο χώρο για να μας συμ-

βουλέψουν και να μας γνωρίσουν
τον υπέροχο κόσμο των ελληνικών
φυτών και λουλουδιών που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα.
Εκατοντάδες είδη φυτών, λουλουδιών και δενδρυλλίων για κήπους
και βεράντες, γλάστρες, συστήματα ποτισμού και προϊόντα περιποίησης για τα φυτά μας περιμένουν
σε προνομιακές τιμές, αφού όλα
είναι κατευθείαν από τους παραγωγούς. Συνεπώς, υπάρχουν αρκετοί
λόγοι για να επισκεφτεί κανείς την
ανθοκομική έκθεση. Το σημείο έτσι
κι αλλιώς είναι μαγευτικό, δίπλα
στο κύμα, και μάλιστα τώρα που ο
καιρός «έφτιαξε» προσφέρεται για
βόλτα. Και φυσικά ο βασικός λόγος
για να πάει στη έκθεση κάποιος
είναι να αγοράσει λουλούδια και
φυτά. Η έκθεση θα έχει φυτά που
κάποιος δεν έχει φανταστεί ότι θα
ήθελε να αποκτήσει, αλλά από τη
στιγμή που θα τα δει από κοντά, θα
είναι αδύνατο να μην τα πάρει στο
σπίτι του.

Η «πρωτεύουσα»
των λουλουδιών

Από που έρχονται όμως όλα αυτά
τα φυτά και τα λουλούδια που γεμίζουν τα μπαλκόνια μας, τα οποία θα
βρίσκονται στην έκθεση της Βάρκιζας; Στους πρόποδες της Πάρνηθας
υπάρχει η μεγαλύτερη ανθαγορά
της χώρας, όπου σε έναν χώρο 35
περίπου στρεμμάτων σε μια τεράστια εγκατάσταση που φιλοξενεί
400 παραγωγούς διακινείται το
85% των γλαστρικών φυτών της
Ελλάδας. Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Φυτωριούχων

Αττικής είναι το απόλυτο σημείο
αναφοράς για τα γλαστρικά φυτά
καθώς προμηθεύει τα ανθοπωλεία
και τα κέντρα κήπου όχι μόνο στην
Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα,
ακόμα και το εξωτερικό. «Ο Συνεταιρισμός, με ιστορία που ξεκινά
από τη δεκαετία του 1960 έχει συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη του
κλάδου στη χώρα μας. Κυρίως όμως
έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ελληνικής ανθοκομίας διεθνώς, συμβάλλοντας στην
αύξηση των εθνικών εξαγωγών. Τα
ελληνικά φυτά έχουν κατακτήσει
τη γειτονιά των Βαλκανίων, αλλά
καταφέρνουν να φτάσουν και να
ξεχωρίσουν για τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά ακόμα και στις
απαιτητικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές της κεντρικής
Ευρώπης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
γι’ αυτό», επισημαίνει ο πρόεδρος
του Συνεταιρισμού Αλέξανδρος
Μεταξάς: «Είναι πρώτα ο ελληνικός
ήλιος που κάνει τη διαφορά, διότι
το κλίμα της Αττικής είναι ιδανικό για την ανθοκομία. Όμως είναι
και η τεχνική που έχουν πλέον οι
Έλληνες φυτωριούχοι δοκιμάζοντας νέες τεχνικές και μεθόδους
που διασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα με φυτά ανώτερης ποιότητας, υψηλής αντοχής και μεγάλο
εύρος ποικιλιών».
Αξίζει να τονιστεί πως ο Αγροτικός
Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Φυτωριούχων Αττικής συμμετέχει αδιαλείπτως στην Έκθεση λουλουδιών
της Βάρκιζας, από την 1η το 1987
μέχρι την τωρινή, 31η.

Ήταν 30 Απριλίου 2011, όταν οι δύο Γρηγόρηδες του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κασιδόκωστας
και Κωνσταντέλλος συναντήθηκαν στα εγκαίνια της
Ανθοκομικής Βάρκιζας εκείνης της χρονιάς, σε ένα
στιγμιότυπο που έμελλε να γίνει ιστορικό
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Στις 28 Απριλίου 2012 την κορδέλα εγκαινίων της Έκθεσης Λουλουδιών έκοψε ο τότε Δήμαρχος Σπύρος Πανάς

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εγκαινίασε την επανεκκίνηση της Ανθοκομικής Έκθεσης του 2019 μετά τη
διακοπή των ετών 2016-2018
Αριστερά: Η Έκθεση Λουλουδιών μέχρι
από το 1987 πραγματοποιούνταν μέσα
στην κλειστή πλαζ της Βάρκιζας και η
είσοδος είχε ένα συμβολικό εισιτήριο
Κάτω: Τις χρονιές 2014, 2015 και 2019
η Έκθεση Λουλουδιών μετακόμισε στο
πλακόστρωτο της παραλίας Βάρκιζας με
ελεύθερη είσοδο συγκεντρώνοντας εκ
νέου μεγάλο αριθμό επισκεπτών

Η ανθοκομική έκθεση της
Βάρκιζας είναι από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες
στο χώρο της ελληνικής ανθοκομίας. Εμπνευστής της έκθεσης ήταν ο πρώην Δήμαρχος
Βάρης, Κωνσταντίνος Μπαγλατζής ο οποίος εγκαινίασε
την 1η έκθεση λουλουδιών τον
Μάιο του 1987. Μιλώντας στον
«Δημοσιογράφο» ο ανιψιός
του, Δημήτρης Μπαγλαντζής
ανέφερε ότι αποτελούσε για
την τότε εποχή ένα σημαντικό
εμπορικό γεγονός που προσέλκυε πολλούς επισκέπτες
κάθε χρόνο, επαγγελματίες και
ερασιτέχνες λάτρεις του πρασίνου και των λουλουδιών που
συνδύαζαν τη βόλτα τους σε
μια πανέμορφη περιοχή. «Για
πολλά χρόνια η έκθεση λουλουδιών πραγματοποιούνταν
εντός των εγκαταστάσεων της
Ακτής ΕΟΤ Βάρκιζας. Θυμάμαι
χαρακτηριστικά μια χρονιά
στις αρχές της δεκαετίας του
1990 πως τα εισιτήρια που
είχαν κοπεί καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης ξεπέρασαν τα
100.000. Ο μεγαλύτερος όγκος
των επισκεπτών ερχόταν τα
Σαββατοκύριακα με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα να φτάνουν μέχρι τη μέση της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήταν κάτι
πρωτόγνωρο για την εποχή»,
τονίζει ο Δημήτρης Μπαγλατζής. Τη δεκαετία του ’90 η
ανθοκομική της Βάρκιζας για
όλους τους κατοίκους της και
όχι μόνο ήταν κάτι παραπάνω
από μια έκθεση λουλουδιών.
«Περιμέναμε με λαχτάρα την
άνοιξη για να επισκεφτούμε
μαζί με τον παππού μου την
έκθεση, να ψωνίσουμε λουλούδια, φυτά και να τα πάμε
στην αυλή του σπιτιού μας.
Όμορφες στιγμές, γλυκιές
αναμνήσεις. Πλέον, η έκθεση
λουλουδιών της Βάρκιζας δεν
μπορεί να ξανά ζήσει τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος
καθώς οι καιροί έχουν αλλάξει, ο καθένας μπορεί να βρει
εύκολα και απλά ένα λουλούδι,
ένα φυτό μέσα από τα δεκάδες
εκατοντάδες ανθοπωλεία και
φυτώρια που υπάρχουν διάσπαρτα στην Αττική», εξηγεί ο
Κωνσταντίνος μόνιμος κάτοικος της Βάρκιζας.

H απουσία τριών χρόνων

Όταν το 2016 ματαιώθηκε για
πρώτη φορά η έκθεση λουλουδιών, ήταν σαν να ξεριζώνεται ένα μεγάλο κομμάτι της
ιστορίας της Βάρκιζας και των
κατοίκων της. Η απόφαση των
φυτωριούχων να μην συμμετάσχουν στην ανθοκομική έκθεση είχε οικονομικούς λόγους
και αυτό διότι η προηγούμενη
γιορτή το 2015 που είχε φιλοξενηθεί εντός των εγκαταστάσεων της πλαζ, είχε εισιτήριο
εισόδου και δεν είχε την αναμενόμενη προσέλευση, με τους
φυτωριούχους να αναφέρουν
πως καθιστούν ασύμφορη γι’
αυτούς την έκθεση. Φτάνοντας
το 2019 και έπειτα από πρόταση της διοίκησης Κωνσταντέλλου, η ανθοκομική έκθεση
της Βάρκιζας ξανά πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στο
πλακόστρωτο της προκυμαίας
με τον Αγροτικό Ανθοκομικό
Συνεταιρισμό Φυτωριούχων
Αττικής να συμμετέχει με δεκάδες παραγωγούς. Αυτή ήταν
και η τελευταία έκθεση μέχρι
την φετινή καθώς το 2020 και
το 2021 ματαιώθηκε εξαιτίας
της πανδημίας του κορονοϊού. Πρόθεση τόσο του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
όσο και των φυτωριούχων
είναι ο θεσμός της Ανθοκομικής
Έκθεσης της Βάρκιζας να συνεχιστεί και να μεγαλώνει χρόνο
με το χρόνο.
Ενόψει της 31ης ανθοκομικής
έκθεσης λουλουδιών της Βάρκιζας, ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος τόνισε: «Ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει τη χαρά να διοργανώσει την 31η γιορτή λουλουδιών της Βάρκιζας, μία γιορτή
που έχει γίνει πλέον θεσμός
και ξεφεύγει κατά πολύ από τα
στενά όρια της δικής μας πόλης
καθώς την επισκέπτονται
κάτοικοι απ’ όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η δημοτική
αρχή παραμένει προσηλωμένη
στη διατήρηση και τη συνεχή
αναβάθμιση της γιορτής λουλουδιών και περιμένουμε και
φέτος τους δεκάδες χιλιάδες
επισκέπτες από τις 27 Απριλίου σε μια μοναδική γιορτή,
αφιερωμένη στην άνοιξη, το
περιβάλλον και τη φύση».
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Μαρίνα Βουλιαγμένης

Ανάπτυξη με προστασία του όρμου

Τοποθέτηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος στη Βουλή

«Υπάρχει
διαρκής
δημόσιος
έλεγχος»

Ο Νίκος Ταγαράς
αναφέρθηκε στην
πρόσφατη απόφαση
του ΣτΕ που απέρριψε
την προσφυγή των έξι
κατοίκων και κατέθεσε
τις τελευταίες μετρήσεις
του ΕΛΚΕΘΕ που
πιστοποιούν την εύρυθμη
περιβαλλοντικά εξέλιξη
των εργασιών

Τη στήριξή της σε ένα έργο που το χαρακτηρίζει ο συνδυασμός
ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος δήλωσε η κυβέρνηση στη Βουλή για τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης,
με αφορμή σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή ανατολικής
Αττικής του ΜεΡΑ25 Μαρίας Απατζίδη. Εκ μέρους του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε ο υφυπουργός Νικόλαος
Ταγαράς στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 8 Απριλίου 2022, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα κατά την εκτέλεση του έργου, προσθέτοντας
όμως ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το έργο για να διορθώσει με παρέμβασή της ό,τι απαιτηθεί.
Η βουλευτής της αντιπολίτευσης δεν έκρυψε ότι για τη σύνταξη
της ερώτησής της ήρθε «σε συνεννόηση» όπως είπε με μέλη της
τοπικής κοινωνίας και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μετέφερε στη Βουλή μια σειρά από υπερβολές και κινδυνολογίες που
μολονότι έχουν απαντηθεί με επιστημονική επάρκεια και πειστικά
για κάθε καλόπιστο ακροατή, επαναλαμβάνονται με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Για παράδειγμα, η Μαρία Απατζίδη ανέφερε ότι ο νέος
λιμενοβραχίονας «στραγγαλίζει τη φυσική εναλλαγή του θαλάσσιου
ύδατος» παρόλο που ειδική ακτομηχανική μελέτη έχει καταρρίψει
από τον Ιούλιο του 2020 αυτό το φόβο. Το ΜεΡΑ25 προχώρησε ένα
βήμα παραπέρα την κινδυνολογία υποστηρίζοντας ότι από τη νέα
μαρίνα «κινδυνεύει ακόμη και η Λίμνη Βουλιαγμένης» διότι «μπορεί
να υπάρξει διείσδυση θαλάσσιου ύδατος που έχει επιβαρυνθεί από
την υπερμεγέθυνση του λιμενικού έργου και χρήσεών του».
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος έθεσε την απάντησή
του στο ευρύτερο πλαίσιο
της κυβερνητικής πολιτικής για την αξιοποίηση του
παράκτιου μετώπου της
Αττικής, η οποία όπως είπε
έχει τις αρχές της προστασίας και της δημιουργίας
ωφελειών για την κοινωνία.
Συγκεκριμένα για τη μαρίνα τόνισε ότι προηγήθηκε
εκτενής διαβούλευση «με
φορείς, με την κοινωνία,
εκτιμήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις από την εκτέλεση
του έργου και την εξέλιξή
του στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον, στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο»,
συντάχθηκε
στρατηγική
περιβαλλοντική εκτίμηση
και το σύνολο των χαρακτηριστικών του έργου πέρασε
από προκαρκτική έγκριση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, πριν λάβει τη μορφή
του Προεδρικού Διατάγματος. Ο Νίκος Ταγαράς ακόμη

αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών
του ΣτΕ η οποία απέρριψε την προσφυγή έξι κατοίκων του Δήμου,
σημειώνοντας ότι σε αυτήν «αναφέρεται ρητά, λαμβάνοντας υπόψη
τις ανησυχίες των κατοίκων, ότι δεν συντρέχουν λόγοι καταστροφής ή περιβαλλοντικού προβλήματος που να οδηγούν στην ανάγκη
να ανασταλούν τα έργα». Σχολιάζοντας άλλωστε τις ανησυχίες της
βουλευτή για την επιβάρυνση από τη φάση κατασκευής του έργου,
αναφέρθηκε στους ελέγχους του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σημειώνοντας ότι «όλες αυτές οι προδιαγραφές επιβάλλεται να εξελίσσονται και να ελέγχονται κάθε εβδομάδα και να παίρνονται μετρήσεις», καταθέτοντας στα πρακτικά της
συνεδρίασης τις δύο τελευταίες εκθέσεις του ΕΛΚΕΘΕ. «Όλες αυτές
οι παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι και στο
φορέα που κατασκευάζει το έργο, αλλά και στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και είναι στη διάθεση του καθενός, γιατί είναι δημόσιες, σε δημόσια ανάρτηση και μπορούν να περιέλθουν σε γνώση
του οποιουδήποτε θέλει να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα αυτών
των ελέγχων. Άρα, υπάρχει και δημόσιος έλεγχος και βεβαίως οι
υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες -βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων που αναφέρονται και στα διατάγματα που είπα πριν- να εξελίσσουν αυτόν τον έλεγχο», τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στη θολερότητα των υδάτων είπε ότι «πράγματι υπάρχει
όταν γίνονται εργασίες σε έναν θαλάσσιο χώρο» χαρακτηρίζοντας
«λογικό» να παρατηρείται το φαινόμενο «στον πυθμένα του χώρου
κατασκευής και εξέλιξης εργασιών» και πρόσθεσε ότι «το θέμα είναι
να ελέγχεται ότι παραμένει στον χώρο αυτό, ότι δεν επεκτείνεται
και δεν δημιουργεί παρενέργειες και προβλήματα στον όμορο και
κατ’ επέκταση στον θαλάσσιο πλούτο που υπάρχει στην περιοχή
και οφείλουμε να προστατεύσουμε».
Ο Νίκος Ταγαράς έκλεισε την απάντησή του με τα εξής: «Μέχρι
τώρα, πάντως, αυτό το οποίο θέλω να σας αναφέρω και θα το καταθέσω επίσημα είναι ότι δεν φαίνεται -και αποδεικνύεται από τις
παρατηρήσεις και τους ελέγχους- ότι υφίσταται πρόβλημα. Σε κάθε
περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ. Θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε να
δημιουργήσουμε επενδύσεις και ευκαιρίες για εργασία, αλλά ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαιότητα και
ευθύνη δική μας και ειδικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και
θέλω να σας διαβεβαιώσω πως οτιδήποτε διορθωτικό χρειάζεται,
γιατί όλα εξελίσσονται, είμαστε εδώ και αμέσως θα παρέμβουμε
όταν χρειαστεί».
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Συμβούλιο της Επικρατείας

Θετική απόφαση για τη μαρίνα Βουλιαγμένης
Τα έργα «δεν πρόκειται να
επιφέρουν μόνιμη αλλοίωση
των φυσικοχημικών
παραμέτρων των υδάτων του
όρμου της Βουλιαγμένης,
καθώς οι αναμενόμενες
και αναπόφευκτες
επιπτώσεις (συγκεντρώσεις
αιωρούμενων σωματιδίων,
αύξηση θολερότητας)
είναι τοπικά και χρονικά
περιορισμένες» επισημαίνει η
17 σελίδων απόφαση του ΣτΕ

Τη σφραγίδα του στο έργο εκσυγχρονισμού της μαρίνας Βουλιαγμένης έθεσε εκ νέου το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορμή ήταν η
απόφασή του στις 25 Φεβρουαρίου να απορρίψει «στο σύνολό της»
την προσφυγή 6 κατοίκων της περιοχής που ζητούσαν από την Επιτροπή Αναστολών του δικαστηρίου να «παγώσουν» τα εν εξελίξει
έργα, προσβάλλοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία
εγκρίθηκαν η χωροθέτηση της μαρίνας και οι περιβαλλοντικοί όροι
του έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των λιμενικών και χερσαίων υποδομών. Η απόφαση με αριθμό 43/2022 φανερώνει ότι το
ΣτΕ μελέτησε σε βάθος την υπόθεση μπαίνοντας στην ουσία της
αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζοντας αβάσιμη την προσφυγή και υπογραμμίζοντας ότι οι καταγγελίες που προβλήθηκαν είναι «γενικόλογες αναφορές, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση».
Έχει ενδιαφέρον ότι η 17 σελίδων απόφαση του ΣτΕ απαντά σε κάθε
σημείο της προσφυγής, αντιπαραβάλλοντας στους ισχυρισμούς των
«έξι» τα συγκεκριμένα σημεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που αποδεικνύουν ότι οι φόβοι και οι καταγγελίες όσων προσέφυγαν, αποτελούν στην πραγματικότητα αναμενόμενα και μελετημένα φαινόμενα των οποίων η αντιμετώπιση έχει
προβλεφθεί: «Τα προβαλλόμενα σχετικά με την πρόκληση βλάβης
στο θαλάσσιο περιβάλλον που εξ ορισμού άλλωστε συναρτώνται
με την εν γένει κατασκευή λιμενικών έργων έχουν ληφθεί υπ’ όψη
και μελετηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(βλ. ιδίως κεφάλαια 8.5.1, 8.13.2, 9.13, 9.3, 9.5.2 της ΜΠΕ) ενώ τα
σχετικά μέτρα προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος εξειδικεύονται κατά τα προεκτεθέντα στην προσβαλλόμενη Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (βλ. κεφ. 10.5 και 10.12 της ΜΠΕ)»,
αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ.
Το ανώτατο δικαστήριο επισημαίνει τρία βασικά σημεία, καταρρίπτοντας την επιχειρηματολογία περί υποβάθμισης του περιβάλλοντος, επικαλούμενο μεταξύ άλλων και την Έκθεση Πεπαραγμένων
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, που παρουσιάστηκε
και στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 28
Φεβρουαρίου. Τα έργα κατά το ΣτΕ: «α) Δεν προκαλούν ιδιαίτερες
μεταβολές στον θαλάσσιο πυθμένα, καθώς οι επεμβάσεις είναι
περιορισμένες χωρικά και αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο
χώρο της λιμενολεκάνης που ήδη είχε διαταραχθεί στο παρελθόν.
β) Δεν πρόκειται να επιφέρουν μόνιμη αλλοίωση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων του όρμου της Βουλιαγμένης, καθώς
οι αναμενόμενες και αναπόφευκτες επιπτώσεις (συγκεντρώσεις
αιωρούμενων σωματιδίων, αύξηση θολερότητας) είναι τοπικά και
χρονικά περιορισμένες (βλ. σχετ. και την από 14.12.2021 συνοπτική
έκθεση των πεπραγμένων του ΕΛΚΕΘΕ) αλλά αναστρέψιμες καθώς
με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών θα αρχίσει η
αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων αλλά και της ισορροπίας των θαλάσσιων βιοκοινωνιών και γ) Δεν εκτείνονται πάνω σε
λιβάδια ποσειδωνίας (φυσικό οικότοπο προτεραιότητας με κωδικό
120), αλλά αντιθέτως η επέμβαση θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένης
κλίμακας σε μεμονωμένα άτομα και μικρές συστάδες ποσειδωνίας».
Το συμπέρασμα του δικαστηρίου για την προσφυγή είναι ότι «οι
ως άνω ισχυρισμοί με τους οποίους προβάλλονται γενικές αιτιάσεις ως προς το είδος και το μέγεθος της επαπειλούμενης από την
κατασκευή του επίμαχου έργου ανεπανόρθωτης βλάβης και κυρίως γενικόλογες αναφορές, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση για την
προβαλλόμενη υποβάθμιση της ακεραιότητας του οικοτόπου στην

ευρύτερη περιοχή, παρά τις αντίθετες, με επιστημονικό υπόβαθρο,
προβλέψεις και πορίσματα της ΜΠΕ, δεν δικαιολογούν κατά την
κρίση της επιτροπής την αιτούμενη αναστολή». Κι αυτό διότι «δεν
προκύπτει ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης προκαλούνται ιδιαιτέρως 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».
Στο αναλυτικό σκεπτικό του το ΣτΕ προσθέτει: «Εφόσον πρόκειται
για έργο αναβαθμίσεως και εκσυγχρονισμού τουριστικών λιμενικών
εγκαταστάσεων, το οποίο εντάσσεται στον ισχύοντα σε πρώτο στάδιο χωροταξικό σχεδιασμό και εκτελείται εντός από μακρού καθορισμένης λιμενικής περιοχής, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν συντρέχει
λόγος δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενος στην προστασία του
φυσικού (εν προκειμένω θαλάσσιου), οικιστικού ή πολιτιστικού
περιβάλλοντος που επιβάλλει τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, τα δεν περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα
ως αβάσιμα. Και τούτο ανεξαρτήτως αν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις εκθέσεις απόψεων της Διοίκησης η αποδοχή της κρινόμενης αίτησης και η εγκατάλειψη των λιμενικών έργων σε ημιτελή
μορφή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα του θαλάσσιου ύδατος και
εν γένει για το θαλάσσιο περιβάλλον σε ολόκληρο
τον όρμο Βουλιαγμένης».
Τα πρόσωπα που επένδυσαν πολιτικά στη δικαστική προσφυγή για να ανεβάσουν τις περιβαλλοντικές τους μετοχές στο δημοτικό πολιτικό «χρηματιστήριο» αποσιώπησαν από τις πληθωρικές
τους παρεμβάσεις -όπως ήταν αναμενόμενο- την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακόμα
χειρότερα, τοπικό έντυπο υποστήριξε σε σύντομο
άρθρο του στις 9 Απριλίου ότι «η προσφυγή στο ΣτΕ
για την επέκταση της μαρίνας δεν έχει εκδικαστεί
ακόμη», ενώ σχόλια κάποιων από όσους προσέφυγαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ήδη
σε θεωρίες συνωμοσίας, χαρακτηρίζοντας πλέον
«κατευθυνόμενη δικαιοσύνη» το ΣτΕ που μέχρι
πρότινος θεωρούσαν περιβαλλοντικό ρυθμιστή. Το
τελευταίο από τη σειρά ένδικων μέσων που έχουν
ασκήσει οι έξι κάτοικοι αναμένεται να δικαστεί εκ
νέου από το ΣτΕ τον Μάιο.

Απέρριψε
ως αβάσιμη
και επιστημονικά
ατεκμηρίωτη
την προσφυγή
6 κατοίκων
Στις «γενικόλογες αναφορές,
χωρίς επιστημονική
τεκμηρίωση» της προσφυγής,
το ανώτατο δικαστήριο
αντιπαραβάλλει «τις
αντίθετες, με επιστημονικό
υπόβαθρο, προβλέψεις
και πορίσματα της
Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων»
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Μια πόλη για όλους

Νέες υποδομές για ΑμεΑ στα 3Β
Μια πόλη φιλική προς τα άτομα με αναπηρίες σχεδιάζει αυτή την περίοδο η δημοτική αρχή των 3Β, καθώς
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτοψία για την καταγραφή και
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη
σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε όλα
τα σημαντικά δημόσια σημεία της πόλης. Στο επόμενο
στάδιο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εξυπηρέτηση των
ατόμων με κινητικές δυσκολίες στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
Παράλληλα, προκειμένου τα άτομα αυτά να ενημερωθούν
και να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες που τους παρέχονται, των σημαντικών σημείων και όλων των δημοσίων
και ιδιωτικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται από κοινό
(δημόσιες υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία,
πολιτιστικοί χώροι, δημοτικά θέατρα, κινηματογράφοι,
ιδιωτικές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, φαρμακεία, αγορές – υπεραγορές, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.),
όπως και οι υπαίθριοι δημόσιοι χώροι (πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.) πρόκειται να δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή για έξυπνα κινητά,
ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να
βλέπει την πρόσβαση στα σημεία που επιθυμεί να επισκεφτεί, να επιλέγει την διαδρομή προς και από αυτά,
αλλά και να διαπιστώνει τις εξυπηρετήσεις που αυτά διαθέτουν (θέσεις στάθμευσης αναπήρων, ράμπες, WC κ.λπ.)
καθιστώντας το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μία
πόλη πλήρως φιλική στα ΑμεΑ.

Ήδη τα τελευταία χρόνια, ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει εντάξει την
εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε όλες τις τεχνικές παρεμβάσεις και σε όλα
τα δημοτικά έργα. Έχουν
κατασκευαστεί
πληθώρα
ραμπών σε δημόσια κτίρια,
σε πεζοδρόμια και σε σχολικές μονάδες της πόλης,
έχουν δημιουργηθεί (και
αστυνομεύονται αυστηρά)
ειδικές θέσεις στάθμευσης
ΑμεΑ συμπεριλαμβανομένης
και της μοναδικής στη χώρα
θέσης φόρτισης ηλεκτρικού
αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση από ΑμεΑ, ενώ
από το 2017 έχει τοποθετηθεί στο Δημαρχείο της πόλης
ανελκυστήρας αποκλειστικά για άτομα με αναπηρίες.
Ενώ στη νέα Πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη ο συνολικός σχεδιασμός της πλατείας έχει γίνει με γνώμονα
την απόλυτη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα σημεία
και περιμετρικά αυτής, σε άτομα με κινητικές δυσκολίες
καθώς και αναπηρικά αμαξίδια.
Σχετικά με τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και τη νέα αυτοψία που είναι σε εξέλιξη,
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε: «Η δημιουργία υποδομών για τη
διευκόλυνση των συνανθρώπων μας με
κινητικές δυσκολίες δεν αποτελεί επιλογή, αλλά υποχρέωση όλων μας. Μία
σύγχρονη πόλη δεν μπορεί να θεωρείται ανθρώπινη και πολιτισμένη αν δεν
διαθέτει τα στοιχειώδη μέσα για την
ελεύθερη μετακίνηση και την ανεμπόδιστη προσέλευση των ΑμεΑ σε όλους του
δημόσιους χώρους. Δεν πρόκειται να
εφησυχάσουμε ούτε να μειώσουμε την
ένταση των ενεργειών μας σ’ αυτή την
κατεύθυνση, μέχρι να πετύχουμε συνολικά το στόχο δημιουργία μίας πόλης
πραγματικά φιλική για τα ΑμεΑ όλων
των κατηγοριών».
Η Μαίρη Φουρναράκη, εντεταλμένη
σύμβουλος για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για άτομα με αναπηρίες
και τέως αντιδήμαρχος, είπε με δηλώσεις της στον «Δημοσιογράφο»: «Η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής για μια
πόλη λειτουργική για τα άτομα με αναπηρίες έχει διπλή κατεύθυνση. Πρώτον,
χρειάζεται να φτιάξουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές. Δεύτερον - και ίσως
σημαντικότερο - να εμπνεύσουμε τον

σεβασμό σε όλους τους πολίτες προς τους συνδημότες
και τους επισκέπτες μας με κινητικές δυσκολίες. Χρειάζεται μια γέφυρα μεταξύ των πολιτών και του δημοτικού
έργου. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκεί μία ράμπα
στο πεζοδρόμιο, αν μονίμως σταθμεύει ένα ΙΧ και την
κλείνει. Οι παρεμβάσεις μας δεν θέλουμε να είναι σχετικά λειτουργικές, αλλά να λειτουργούν. Και αυτό είναι
ένα στοίχημα στο οποίο κρινόμαστε όλοι. Επίσης, μια
ακόμη πρωτοβουλία υπό επεξεργασία είναι η κατάρτιση ενός μητρώου ατόμων με αναπηρία στην πόλη μας,
ώστε να σχεδιάζουμε βάσει πραγματικών αναγκών».
Τα σημεία που διενεργούνται οι αυτοψίες και η καταγραφή είναι τα εξής: Στη δημοτική ενότητα Βούλας
και συγκεκριμένα στο παραλιακό μέτωπο Βούλας και
Καβουρίου, στο Πάρκο οδού 28ης Οκτωβρίου, στην οδό
Πρίγκηπος Πέτρου, στο Πάρκο πλατείας Αγγ. Αποστολάτου. στην περιοχή πέριξ της Πλατείας Σοφοκλή Βενιζέλου και Οδού Σωκράτους, στα πεζοδρόμια και χώροι
επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην εμπορική ζώνη
και πάρκα της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Ιμίων
και τέλος στα πεζοδρόμια και χώροι επί της Λεωφόρου
Καλύμνου. Στη δημοτική ενότητα Βάρης οι παρεμβάσεις
αφορούν στα πεζοδρόμια και χώροι επί της Λεωφόρου
Ευελπίδων, στην εμπορική ζώνη επί της Λεωφόρου Αναγυρούντος καθώς επίσης και στην εμπορική ζώνη επί
της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου – Βάκχου. στην παραλιακή ζώνη της Βάρκιζας, στην εμπορική ζώνη Βάρκιζας
(Λεωφ. Ποσειδώνος, οδός Αφροδίτης, οδός Απόλλωνος,
κτλ) και τέλος στην πλατεία Ζησιμοπούλου. Στην δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης οι αυτοψίες διενεργούνται στα εξής σημεία: Στις διαδρομές περιπάτου κατά
μήκος του παραλιακού μετώπου, στους χώρους περιμετρικά της πλατείας Νυμφών και τέλος επί της οδού
Αλ.Παναγούλη. Εκτός από τα προαναφερθέντα σημεία,
παρεμβάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των ατόμων
με ειδικές ανάγκες θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις
παιδικές χαρές, σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, Δημόσια κτίρια, στο Ασληπιείο και στο
Κέντρο Υγείας Βάρης, στα καταστήματα εστίασης κ.α.

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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Σημειώσεις ενός «ανθρώπου χωρίς ιδιότητες»
του Θεόδωρου Γεωργίου*

Υποθέτω, ότι όλοι μας έχουμε διαβάσει το μυθιστόρημα
του Robert Musil με τον τίτλο Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες
(Der Mann ohne Eigenschaften: 1930-1932). Πρόκειται για
ένα κορυφαίο λογοτεχνικό έργο της εποχής μας, το οποίο
συμπυκνώνει τον αναστοχασμό του ανθρώπου για την
πορεία του στην ιστορία και την κοινωνία. Ο Musil υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος στις εκάστοτε ιστορικο-πολιτικές
κοινωνίες «κατασκευάζει» σχήματα αυτοπροσδιορισμού
του, δηλαδή μηχανισμούς ένταξής του σε κοινωνικά σύνολα, σε εθνικά σύνολα, πολιτικές ταυτότητες και άλλους
μηχανισμούς συλλογικής ζωής. Ωστόσο στο βάθος της
ύπαρξής του, υπάρχει ένα εγγενές υπαρκτικό στοιχείο,
το οποίο τον αναγορεύει σε «άνθρωπο χωρίς ιδιότητες»,
δηλαδή σε δημιουργικό ον, το οποίο υπερβαίνει τις ιστορικο-πολιτικές συνθήκες της εποχής του.
Άραγε γιατί τα γράφω όλα αυτά θα αναρωτηθείτε όλοι σας
και πρώτος εγώ ως συγγραφέας. Τα γράφω, λοιπόν, όλα
αυτά σε αναφορά στον Musil, επειδή ο ίδιος προσπαθώ
να βρω μία διέξοδο διαφυγής από το πολιτικό καθεστώς
της «καραντίνας», το οποίο έχει επιβληθεί στην ελληνική
πολιτική κοινωνία. Για την «καραντίνα» ως πολιτικό πρόβλημα στη σύγχρονη πολιτική κοινωνία ήδη έχω γράψει

στην Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτό τώρα που θα ήθελα
να συζητήσω μαζί σας είναι το εξής πολιτικό πρόβλημα:
Όχι εννοείται, να αναπτύξει η υφιστάμενη πολιτική ηγεσία της χώρας μας πώς και γιατί κατέληξε στην πολιτική
λύση της «καραντίνας» για να αντιμετωπίσει το βιολογικό
πρόβλημα της «ιοβόλου επίθεσης» κατά του ανθρώπινου
οργανισμού, αλλά πώς η ίδια ως πολιτική αρχή, ασκεί την
εξουσία της. Άραγε μήπως ισχύει και γι’ αυτήν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη εννοώ, αυτό που θέτει προς επεξεργασία
του νου και του πνεύματος ο Musil; Δηλαδή «μεταμορφώθηκε» η κυβερνητική εξουσία σε μία απλή διαχειριστική
αρχή «χωρίς ιδιότητες»;
Ως πολιτικός φιλόσοφος, οφείλω να σκέπτομαι με τον
τρόπο της διαλεκτικής, δηλαδή να ψάχνω να βρω τις εσωτερικές και εγγενείς αντιφάσεις και διαφορές στη δόμηση ενός «πράγματος», δηλαδή επί του προκειμένου, της
πολιτικής εξουσίας στην ελληνική πολιτική κοινωνία. Και
διαπιστώνω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατραπεί
σε μία τεχνοκρατική διοικητική υπηρεσία για να χειρισθεί
την υγειονομική κρίση. Όλοι οι πολίτες σ’ αυτή τη χώρα,
σ’ αυτή την ελληνική κοινωνία, θα περιμέναμε από την
πολιτική ηγεσία του τόπου μας να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών και όλων των κοινωνικών ομάδων στο
επίπεδο της συνείδησης και του πολιτικού αυτοπροσδιορισμού τους. Αντί, λοιπόν, να συμβεί κάτι τέτοιο τι διαπιστώνουμε καθημερινά; Η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη
εδώ και καιρό έχει επιδοθεί σε μία «παροχολογία» για τον
ελληνικό πληθυσμό και ταυτόχρονα έχει «εγκλωβιστεί»
στον «βαθμό μηδέν» της πολιτικής.

Όταν ο Musil μιλάει για τον «άνθρωπο χωρίς ιδιότητες»,
αναφέρεται σε μία υπαρκτική συνθήκη, όπου άτομα,
κοινωνικές ομάδες και όντα γενικώς (με την φιλοσοφική έννοια του όρου) παλεύουν με τις δικές τους εγγενείς
δυνάμεις να «κατασκευάσουν» την νέα ιστορικο-πολιτική
συνθήκη. Όλα αυτά τα κανονιστικά πράγματα είναι, εντελώς, ξένα στην Ελλάδα σήμερα.
Αυτός που σας ομιλεί μπορεί να γράφει «σημειώσεις» από
την πολιτική σκοπιά του «ανθρώπου χωρίς ιδιότητες»,
αλλά στην κυριολεκτική γραφή, εκφράζει την αγωνία του
για ένα ερώτημα που μου έθεσαν οι φοιτητές μου: Ποιος
θα κυβερνήσει την Ελλάδα μετά το τέλος της υγειονομικής
κρίσης; Ο νέος πολιτικός ηγεμών θα προέλθει από τις διαμάχες στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής κοινωνίας
και όχι από τους μηχανισμούς της τηλεοπτικής δημοσιογραφικής βιομηχανίας λέω εγώ!
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΒΙΒΛΙΟ

Gamers και επανάσταση
Τι θα συνέβαινε αν έμπαινε ο Καρλ Μαρξ σε
ένα ουφάδικο; Τι θα σκεφτόταν βλέποντας
εκατοντάδες νέους να παίζουν Pacman και
Metal Slug; Τι θα έλεγε αν έβλεπε έναν τριαντάρη να παίζει Fortnite, ενώ το πρωί πρέπει
να πάει για δουλειά; Πολλοί θα απαντούσαν
ότι ο Μαρξ θα έφευγε μακριά, αναπολώντας
τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, ο Τζέιμι Γούντκοκ,
ακαδημαϊκός, μαρξιστής, αλλά και gamer,
απαντάει διαφορετικά. Ισχυρίζεται ότι η
μαρξιστική μέθοδος μπορεί να αναλύσει
τόσο το πώς παράγονται τα βιντεοπαιχνίδια
όσο και το πολιτικό στίγμα τους.
Το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος βουτάει στα άδυτα της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και αναλύει το τεράστιο δίκτυο καλλιτεχνών, προγραμματιστών
και εργοστασιακών εργατών που συμμετέχουν στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής.
Εστιάζοντας στους εργατικούς αγώνες στη
βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, ο συγγραφέας αναδεικνύει τον τρόπο που η ταξική πάλη καθορίζει το τι παιχνίδια παίζουμε.
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Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα παιδείας
Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για λιγότερα ατυχήματα
Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά
υπογράμμισε το στόχο να μην υπάρξουν άλλοι άδικοι
θάνατοι στην άσφαλτο

Με το σύνθημα «Η οδική ασφάλεια είναι τρόπος ζωής» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Απριλίου στην πλατεία 24ης Ιουλίου
στο δημαρχείο Βουλιαγμένης η ανοικτή εκδήλωση για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας που διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι
επισκέπτες που βρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να κινηθούν ελεύθερα στους σταθμούς βιωματικής και πρακτικής ενημέρωσης που
είχαν δημιουργηθεί. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους
πολίτες να συμμετάσχουν σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία διαφορετικής θεματολογίας βασισμένα στον εξοπλισμό που διέθετε το
Ινστιστούτο. Συγκεκριμένα, στον προαύλιο χώρο του δημαρχείου
Βουλιαγμένης είχε στηθεί ένας προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου 360 μοιρών. Αρκετοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του
Δημάρχου δοκίμασαν αυτή τη δυνατή εμπειρία που έχει στόχο να
αποδείξει βιωματικά ότι ακόμα και στις ακραίες συνθήκες της ανατροπής του οχήματος, η ζώνη ασφάλειας κρατά το ανθρώπινο σώμα
απόλυτα σταθερό και άρα λιγότερο εκτεθειμένο στους κινδύνους
της σύγκρουσης. Σε άλλους σταθμούς, πολίτες φορούσαν γυαλιά
προσομοίωσης μέθης. Επίσης, συμμετείχαν σε δραστηριότητες
σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ενημέρωσαν τους παρευρισκομένους για θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας
«Ασφαλώς Ποδηλατώ» για κρίσιμα ζητήματα όπως η κυκλοφορία
στο δρόμο και η χρήση του ποδηλάτου.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και η πρόεδρος του Ινστιτούτου Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με σκοπό
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Το σύμφωνο προβλέπει
την εδραίωση συνεργασίας και την από κοινού ανάπτυξη δράσεων
για την εκπαίδευση, επικοινωνία, πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, τις
υποδομές και συναφή με αυτή θέματα, καθώς και την υλοποίηση
δραστηριοτήτων, με απώτερο σκοπό την εκδήλωση θετικής συμπεριφοράς των χρηστών στο οδικό περιβάλλον και τη μείωση των
τροχαίων δυστυχημάτων. Όπως επισήμαναν ο Δήμαρχος και η
πρόεδρος Ινστιτούτου, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι
θα διοργανώνονται ποικίλες δράσεις όπως η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Οι δράσεις

αυτές θα προσαρμόζονται σε εύρος και διάρκεια στις ιδιαίτερες
συνθήκες υλοποίησης, θα έχουν ως περιεχόμενο την εκπαίδευση,
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γενικότερα και με
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους σε ηλικία και στους ευάλωτες χρήστες του δρόμου, με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων,
την αλλαγή συμπεριφοράς οδηγών και πολιτών αλλά και την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης μετακίνησης. Οι επιμέρους στόχοι των
εκπαιδευτικών δράσεων θα είναι: Ο εμπλουτισμός γνώσεων που
σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τις νέες τεχνολογίες στις μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για
την ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο. Η προώθηση εναλλακτικών του
ιδιωτικού αυτοκινήτου μέσων μετακίνησης σε ένα πλαίσιο που θα
διασφαλίζει την οδική ασφάλεια, θα προωθεί τις βιώσιμες μετακινήσεις και θα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η
πρόληψη της παραβατικότητας που σχετίζεται με την οδική κυκλοφορία. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται δράσεις ενεργοποίησης
πολιτών σε τοπικό επίπεδο για την προαγωγή του εθελοντισμού
και την ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς οδηγών και
πολιτών, στη δημιουργία ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού
οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας ενώ παράλληλα θα
εκπονηθούν επιστημονικές έρευνες σε θέματα οδικής συμπεριφοράς με σκοπό την διερεύνηση και την προαγωγή της κουλτούρας
οδικής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο και σε διαφορετικές ηλικίες.

Σύμφωνο
συνεργασίας
υπέγραψαν
ο Δήμος
Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
και το Ινστιτούτο
Οδικής
Ασφάλειας
«Πάνος
Μυλωνάς»

Τέλος, ο Δήμος των 3Β και το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» θα υλοποιήσουν δράσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε θέματα
υποδομών, ενδεικτικά πέριξ των σχολικών μονάδων ή και σε σημεία
που απαιτείται παρέμβαση και φυσικά θα συνεργάζονται στη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συναντήσεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και συναφών δράσεων.
«Το σημαντικό είναι να δώσουμε στους νέους ανθρώπους την παιδεία γιατί δυστυχώς το σύστημά μας δεν έχει σχεδιαστεί όπως στις
προηγμένες δυτικές χώρες ώστε η οδική παιδεία να διδάσκεται
μέσα από τα σχολεία. Η οδηγική ασφάλεια δεν είναι μόνο οδική,
είναι ένας τρόπος ζωής. Κινούμαστε ασφαλώς, σημαίνει ότι περπατάμε ασφαλώς, οδηγάμε ασφαλώς και δημιουργούμε τα πάντα
γύρα μας από ασφάλεια. Είναι θέμα παιδείας και θέμα υποδομών»,
ανέφερε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
είναι το αποτέλεσμα ενός
οράματος που γεννήθηκε
από μια τραγική και άδικη
απώλεια. Αυτή του Πάνου
Μυλωνά, που έχασε τη ζωή
του σε ηλικία μόλις 22 ετών
σε τροχαίο δυστύχημα το
μεσημέρι της 22ας Μαρτίου
2004 ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τα μαθήματά
του στο Πανεπιστήμιο της
Πάτρας.

Ο προσομοιωτής ανατροπής
αυτοκινήτου έδωσε στους
παρευρισκόμενους μια
δυνατή βιωματική εμπειρία
για την αξία της ζώνης
ασφαλείας
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Ανάβαση «Κρεμασμένος Λαγός»

Ραντεβού ιστορικών αυτοκινήτων στο Πανόραμα Βούλας

Ο Σύλλογος Ιδιόκτητων Σπορ Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ)
αναβιώνει το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 για 7η συνεχόμενη χρονιά την Ανάβαση Βούλας, το φημισμένο
«Κρεμασμένο Λαγό». Η Ανάβαση Βούλας είναι μία ήπια
μορφή αγώνα για ιστορικά αυτοκίνητα, που σέβεται το
περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής και τελεί
υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν
στη θρυλική διαδρομή του Κρεμασμένου Λαγού, σε τρεις κατηγορίες, Legends, Regularity & Touring.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έως 90
επιλεγμένα ιστορικά αυτοκίνητα. Η
εκκίνηση θα δοθεί το απόγευμα του
Σαββάτου 30/4 στις 17:00 από την
πλατεία «Άγγελου Αποστολάτου»
στο Πανόραμα Βούλας, όπου θα γίνει
και η απονομή επάθλων. Στον αγώνα
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα
συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος και ο τοπικός σύμβουλος Βάρης Παναγιώτης Παπάς. Η
αναβίωση της Ανάβασης Κρεμασμένου Λαγού έχει ιστορική σημασία
διότι από το 1972 έως το 1977 που
σταμάτησε ήταν ένας αγώνας πολύ
δύσκολος γρήγορος σκληρός και με πολλά ατυχήματα.
Ο ΣΙΣΑ το 2016 τον αναβίωσε και μάλιστα με πολλές
συμμετοχές.
Ο Παναγιώτης Παπάς «τρέχει» 20 χρόνια και αισθάνεται
ιδιαίτερα χαρούμενος κάθε φορά που αγώνας φιλοξε-

νείται στην αγαπημένη πόλη του. «Στον πρώτο αγώνα
έλαβα μέρος με μεγάλη συγκίνηση διότι από παιδί τον
«Κρεμασμένο Λαγό» τον ανέβαινα με ποδήλατο. Προσωπικά έχω παράδοση στον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς
κάθε χρόνο ανεβαίνω στο βάθρο των νικητών και το
2021 ήταν η κορύφωση καθώς κατέκτησα την 1η θέση.
Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι για εμένα έχει ακόμα
πιο σπουδαία σημασία διότι μέσα από τις βραβεύσεις
γνώρισα και τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και
από το 2021 τρέχουμε ως πλήρωμα σε αγώνες ιστορικών οχημάτων του ΣΙΣΑ», τονίζει στον «Δημοσιογράφο»
ο Παναγιώτης Παπάς. Μεγάλος στόχος του πληρώματος είναι να επαναλάβουν τον περσινό θρίαμβο και
στις τρεις κατηγορίες και ως ομάδα τριών αυτοκινήτων
μαζί με τον νικητή του 2017 Γιώργο Λάγγα. «Θα οδηγήσουμε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες είναι κάτι που
μας αρέσει, εναλλάσσουμε θέσεις είτε σαν οδηγοί είτε
ως συνοδηγοί. Δεν είναι εύκολος αγώνας και ας είναι 3
χλμ. Χρειάζεται τύχη, καθαρό μυαλό και ακρίβεια στον
χρόνο διότι πέρυσι κερδίσαμε με δύο δέκατα του δευτερόλεπτο από τον 2ο νικητή», εξηγεί ο Παναγιώτης
Παπάς. Η Ανάβαση Βούλας «Κρεμασμένος Λαγός 2022»
θα διεξαχθεί με τους κανόνες ασφάλειας που προβλέπει
το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Βάρκιζα
Ενημερωτική εκδήλωση για τις
αδέσποτες γάτες
Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Let’s Be
SMART (Successfully Managing Animal Rights
Today) και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώνουν στις 14 Μαΐου στη
Βάρκιζα εκδήλωση αναφορικά με τη διεθνή
εκστρατεία ευαισθητοποίησης αδέσποτων γατών. Επίσημος προσκεκλημένος θα
είναι ο αφροαμερικανός διασώστης γατών
Sterling Davis, ο οποίος θα αναφερθεί στο
διεθνές αναγνωρισμένο ειδικό πρόγραμμα
«Παγιδεύω - Στειρώνω - Ελευθερώνω», το
μόνο ευσπλαχνικό τρόπο διαχείρισης του
υπερπληθυσμού των γατών. Η επίσκεψη του
Sterling Davis στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει
επίσης τη συνάντηση με κυβερνητικούς ηγέτες και ανθρώπους με μεγάλη επιρροή για
την εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείρηση
του υπερπληθυσμού των γατών αλλά και τη
συνάντηση με άλλους διασώστες γατών για
την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης
καθώς πολλοί αντιμετωπίζουν τη λεγόμενη
κόπωση συμπόνιας, μια σύνηθες ψυχολογική
κατάσταση στον κόσμο της διάσωσης ζώων.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος θα αναφερθεί στο πρόγραμμα φροντίδας για τις
αδέσποτες γάτες που υλοποιεί ο Δήμος των
3Β. Υπενθυμίζουμε πως ο Δήμος έχει δημιουργήσει Δημοτικό Μητρώο Συνεργαζόμενων Φιλοζωικών Φορέων και Προσώπων,
στο οποίο μπορούν να εγγραφούν φιλοζωικές οργανώσεις που εδρεύουν στην περιοχή
καθώς επίσης και κάτοικοι. Ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης καλύπτει το 80% του
κόστους των παρεχόμενων κτηνιατρικών
υπηρεσιών για κάθε αδέσποτη γάτα, ενώ
έχει δεσμεύσει το ποσό των 50.000 ευρώ για
τις ανάγκες του προγράμματος. Σκοπός της
εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για
την κρίση των αδέσποτων γατιών που βιώνει η χώρα που σύμφωνα με στοιχεία ο αριθμός τους υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια. Η
οργάνωση Let’s Be SMART υποστηρίζει πως
χιλιαδες αδέσποτες γάτες μπορούν να διασωθούν από τη βαναυσότητα και την ταλαιπωρία που ζουν καθημερινά στην Ελλάδα.
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Μια γιορτή σαν παραμύθι

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στα 3Β
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσε το Σάββατο 2 Απριλίου μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία», με τη συμμετοχή των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, του Νηπιαγωγείου Διλόφου, του 3ου Δημοτικού Βούλας, του 1ου Δημοτικού
Βάρης και του Δημοτικού Βουλιαγμένης. Προσκεκλημένη της εκδήλωσης ήταν η
συγγραφέας Αθηνά Μπίνιου ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν οι συγγραφείς Τζένη
Κουτσοδημητροπούλου, με τα παραμύθια Ο βασιλιάς Φωνακλάς γαλήνη δεν βρίσκει
και Γκαζόζα Α.Α.Α., η Ιωάννα Μπαμπέτα με το Διακοπές στη βεράντα, η Γιώτα Κολοβού συγγραφέας του Η Αμυγδαλένια και ο Δράκος Φου Φου και η Βαγγελιώ Κονδάκη
Καραμέτου με το Χελιδόνι πληγωμένο.
Την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα (IBBY) το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου Δανού
παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα
παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της
IBBY ετοιμάζει ένα μήνυμα και μία αφίσα που διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Το
μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου με τίτλο «Οι ιστορίες
είναι φτερά που σε βοηθούν να πετάς ψηλά κάθε μέρα» υπογράφει ο πολυβραβευμένος Καναδός συγγραφέας Ρίτσαρντ βαν Καμπ και είναι το ακόλουθο: «Το διάβασμα είναι ελευθερία. Το διάβασμα είναι ανάσα. Το διάβασμα σ’ αφήνει να βλέπεις
τον κόσμο με τρόπο διαφορετικό και σε καλεί σε κόσμους που δεν θα θέλεις ποτέ
να τους αποχωριστείς. Το διάβασμα επιτρέπει στο πνεύμα σου να ονειρεύεται.
Λένε ότι τα βιβλία είναι φίλοι για όλη μας τη ζωή και συμφωνώ. Το ιδανικό δικό
σου σύμπαν πλαταίνει όταν διαβάζεις. Οι ιστορίες είναι φτερά που σε βοηθούν να
πετάς ψηλά κάθε μέρα, βρες, λοιπόν, τα βιβλία που μιλούν στο πνεύμα σου, στην
καρδιά σου, στο μυαλό σου. Τα βιβλία είναι γιατρικά. Θεραπεύουν. Καθησυχάζουν.
Εμπνέουν. Διδάσκουν. Ας ευγνωμονούμε τους παραμυθάδες, τους αναγνώστες και
τους ακροατές. Ας ευγνωμονούμε τα βιβλία. Είναι φάρμακα για έναν καλύτερο,
φωτεινότερο κόσμο».
Στην Ελλάδα, την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου υποστηρίζει από το 1996
ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, το ελληνικό τμήμα της
IBBY, που τυπώνει στα ελληνικά την αφίσα και το φυλλάδιο με το μήνυμα και
τα αποστέλλει σε ένα ευρύ δίκτυο σχολείων και σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη
την Ελλάδα, προτρέποντας έτσι και άλλους φορείς να οργανώσουν εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Το «παρών» στην
εκδήλωση έδωσε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής: «Η Παγκόσμια

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου είναι μια ιδιαίτερα ημέρα. Δεν ξέρω ούτε ένα σπίτι στην
υφήλιο που να μην είχε ή να μην έχει έστω
και ένα από αυτά, δεν ξέρω έναν άνθρωπο
και ένα παιδί στο οποίο δεν έχουν διαβάσει ένα παιδικό παραμύθι μέσα από ένα
παιδικό βιβλίο. Είναι λοιπόν μία μέρα
που γιορτάζουμε μέρος της ζωής μας την
οποία βιωματικά ζούμε και μεταφέρουμε
από γενιά σε γενιά. Πολλά από τα βιβλία
αυτά, οι μαμάδες καθώς και οι γιαγιάδες
τα αποστηθίζουν και τα διαβάζουν πλέον
από μνήμης στα επόμενα παιδιά και στα
εγγόνια, είναι ένας πολιτισμός βαρύς
και βαθύς. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας
να θυμόμαστε και τους ανθρώπους που
παράγουν αυτή την μυθοπλασία, τους
ανθρώπους οι οποίοι μετουσιώνουν τη
δική τους αγάπη και άποψη για ζωή μέσα από την πένα τους σε όμορφα βιβλία
που θα ταξιδέψουν τα παιδιά μας, θα τα γαλουχήσουν, θα τα παιδαγωγήσουν και
θα τα κάνουν καλύτερους και πιο χρήσιμους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους
γιορτάζουμε, τους δημιουργούς ουσιαστικά του παιδικού βιβλίου».
Μάλιστα, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τίμησε την συγγραφέα παιδικών βιβλίων
και κάτοικο των 3Β, Αθηνά Μπίνιου προσφέροντας της ένα συμβολικό δώρο ως
αναγνώριση της προσπάθειάς της για να διαπαιδαγωγούνται καλύτερα, υγιέστερα
και πιο ευφυή παιδιά.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στηρίζει και ενισχύει τις σχολικές βιβλιοθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα, το 2017 με πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας αρκετά σχολεία του Δήμου των 3Β μεταξύ άλλων το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης
έκαναν τις κατάλληλες διοικητικές πράξεις έτσι ώστε οι σχολικές βιβλιοθήκες τους
να ενταχθούν στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας. Είναι
μια σημαντική διαδικασία γιατί δίνεται η δυνατότητα να ψηφιοποιηθεί το υλικό
και επιπλέον με αυτή την ενέργεια ανοίγει ένας δρόμος επικοινωνίας ανάμεσα στα
σχολεία ενδυναμώνοντας την διαλειτουργικότητα μεταξύ των σχολικών μονάδων
και των μαθητών.
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Μοναδικές στιγμές προσέφερε το ορεινό τρίαθλο στη Βουλιαγμένη

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη
συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και
ξένων αθλητών πραγματοποιήθηκε από τις 15 μέχρι τις 17 Απριλίου
το κορυφαίο διεθνές τριαθλητικό
event XTERRA off Road Triathlon
Championship στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αθλητές από 30
χώρες του εξωτερικού έζησαν μια
ξεχωριστή εμπειρία, καθώς αγωνίστηκαν στην κολύμβηση, την ορεινή
ποδηλασία και το ορεινό τρέξιμο. Ο
μαγευτικός όρμος της Βουλιαγμένης
γέμισε από εκατοντάδες αθλητές σε
μια ειδική υδάτινη διαδρομή που
είχε σχεδιαστεί. Στη συνέχεια, τη
σκυτάλη πήρε το τερέν του βουνού
και συγκεκριμένα η Φασκομηλιά,
όπου οι τριαθλητές αγωνίστηκαν
στην ποδηλασία και το τρέξιμο. Οι
διαδρομές είχαν σχεδιαστεί με αγάπη
για τη φύση και τα σπορ με τρόπο
ώστε οι κορυφαίοι επαγγελματίες

αθλητές να ολοκληρώνουν την μεγάλη απόσταση, σε περίπου δύο ώρες
και 30 λεπτά.
Το ορεινό τρίαθλο της XTERRA διοργανώνεται για 6η συνεχόμενη χρονιά
στο Δήμο των 3Β και όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος του αγώνα, Κωνσταντίνος Μητρόπαπας η περιοχή
προσφέρει ένα από τα ωραιότερα
τριαθλητικά τερέν του πλανήτη ενώ
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αγκαλιάζουν κάθε χρόνο
τη διοργάνωση και την έχουν κάνει
δική τους, επομένως, «δεν μας αφήνουν περιθώρια για άλλη επιλογή».
Αξίζει να τονιστεί πως στη φετινή
διοργάνωση συμμετείχαν και δύο
αθλητές με μειωμένη όραση στο αγώνισμα της κολύμβησης. Το επόμενο
ραντεβού ορίστηκε για τις 23 Οκτωβρίου 2022 και με την διεξαγωγή του
IRONMAN στη Βουλιαγμένη.
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Συγκίνηση στο 1o τουρνουά στη μνήμη του Αλέξη Σταϊκόπουλου
Μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και πολλές ομάδες
της υδατοσφαίρισης τίμησαν τη μνήμη του
Αλέξη Σταϊκόπουλου που άφησε την τελευταία
του πνοή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2020 έπειτα
από τροχαίο δυστύχημα, με τη διοργάνωση
του 1ου τουρνουά «Μπέμπηδες - Αλέξης Σταϊκόπουλος» που πραγματοποιήθηκε από την
Πέμπτη 31 Μαρτίου έως και την Κυριακή 3
Απριλίου στο κολυμβητήριο του Λαιμού με τη
συμμετοχή αθλητών γεννημένους από το 2009
και αργότερα.
Ο ΝΟΒ έδωσε στο τουρνουά το όνομα του αδικοχαμένου αθλητή και προπονητή του Αλέξη
Σταϊκόπουλου, θέλοντας να αποτίσει φόρο
τιμής στη μνήμη του, με ένα άθλημα που ο ίδιος
αγάπησε και ξεκίνησε να ασχολείται το 1988.
Στο πλαίσιο των βραβεύσεων, ο ΝΟΒ τίμησε
τη σύζυγο του Αλέξη καθώς και τον αδελφό
του, Γιώργο, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η
κραυγή «Αλέξης» που ακούστηκε στο κολυμβητήριο του Λαιμού από τους παίκτες
του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης που αναμετρήθηκαν στον τελικό. Μιλώντας
στον «Δημοσιογράφο» ο Γενικός Διευθυντής του τμήματος υδατοσφαίρισης του
ΝΟΒ, Χρήστος Αφρουδάκης τόνισε: «Ο Αλέξης Σταϊκόπουλος ήταν μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία του Ομίλου εδώ και 35 χρόνια. Ήταν ένας πιστός στρατιώτης του
συλλόγου καθώς υπήρξε αθλητής, προπονητής ενώ μετέπειτα ασχολήθηκε επιχειρηματικά σε καταστήματα εστίασης εντός των εγκαταστάσεων. Όλοι όσοι βρισκόμα-

στε στη διοίκηση του ΝΟΒ θεωρήσαμε χρέος μας να
διοργανώσουμε το συγκεκριμένο τουρνουά τιμώντας την μνήμη του Αλέξη. Δυστυχώς, λίγες εβδομάδες πριν, έφυγε και η μητέρα του, η κυρία Καίτη
και δεν πρόλαβε να παρακολουθήσει το τουρνουά.
Ήταν επιθυμία της να γίνει αλλά δυστυχώς δεν το
πρόλαβε. Καλό θα ήταν να μην βρισκόμασταν ποτέ
στη θέση να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά
γιατί δεν θα είχε φύγει ο Αλέξης».
Θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Σταϊκόπουλος ασχολήθηκε
ενεργά με την υδατοσφαίριση ως παίκτης, συμμετέχοντας στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών του ΝΟΒ μέχρι και τη βαθμίδα της Α1. Εξελίχθηκε σε προπονητή αναλαμβάνοντας το φυτώριο των
υποδομών του Λαιμού, όπου καθοδήγησε αθλητικά
πολλά ταλέντα της υδατοσφαίρισης από την τρυφερή ηλικία των Αθλητικών Σχολών. Οδήγησε σε
πολλές διακρίσεις τις ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών, που κατέκτησαν πολλαπλούς τίτλους και
πρωταθλήματα.
Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος του τουρνουά που όπως είναι φυσιολογικό
πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ο ΝΟΒ κατέκτησε την πρώτη θέση, επικρατώντας στον
τελικό του Ολυμπιακού με 15-4 ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο
Παναθηναϊκός. Το τουρνουά «Μπέμπηδες - Αλέξης Σταϊκόπουλος» μπορεί να διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος, όμως απέδειξε ότι έχει τη δυναμική ώστε να καθιερωθεί στα αθλητικά δρώμενα του υγρού στίβου.

ΑΟ Βουλιαγμένης

Μία χρονιά άκρως επιτυχημένη
Ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης σε μια χρονιά που μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετική, καθώς
ο Α.Ο.Β τερμάτισε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος της Β’
ΕΠΣΑΝΑ. Ήταν η καλύτερη χρονιά μετά από αυτή του 2016, όταν ο σύλλογος τερμάτισε
στην 5η θέση. Μπορεί το αγωνιστικό σκέλος για την ομάδα να τελείωσε το Σάββατο 16
Απριλίου με την διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής η οποία συνοδεύτηκε με νίκη
με 1-0 επί της Λαυρεωτικής, ωστόσο άπαντες στη Βουλιαγμένη περιμένουν ένα «δώρο»
από τη Μαρκό μήπως και πάρουν το εισιτήριο ανόδου για την Α’ κατηγορία μετά από
πολλές δεκαετίες προσπαθειών. Αυτό θα γίνει εφόσον η Μαρκό η οποία παίζει στην Α’
κατηγορία καταφέρει και εξασφαλίσει την άνοδο της στη Γ’ Εθνική. Στην περίπτωση
αυτή, «αδειάζει» μια θέση, η οποία θα καλυφθεί από την 3η ομάδα της Β’ ΕΠΣΑΝΑ, εν
προκειμένω, η Βουλιαγμένη.
«Η ομάδα κέρδισε ξανά τον σεβασμό από φίλους και αντιπάλους. Ήταν μια πολύ καλή
χρονιά καθώς καθόλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος φανήκαμε ανταγωνιστικοί, παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο διατηρώντας την φιλοσοφία που έχουμε επισημάνει στα αποδυτήρια», τονίζει ο προπονητής του ΑΟΒ, Σωτήρης Κατράνας. Αξίζει να υπογραμμιστεί
πως το 60% των παικτών της Βουλιαγμένης προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου
αποδεικνύοντας την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της ομάδας.

«Τους περισσότερους ποδοσφαιριστές τους γνωρίζω από το 2004 όταν τους προπονούσα
στην κατηγορία pro-junior και πλέον τους προπονώ στην ανδρική ομάδα. Στηρίζουμε τις
ακαδημίες και θέλουμε όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται στην 1η ομάδα να προέρχονται
από αυτές. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει ένας ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος χωρίς να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα» αναφέρει ο Σωτήρης Κατράνας.
Ο ΑΟΒ δείχνει να μπαίνει ξανά σε σωστά ποδοσφαιρικά μονοπάτια και ευχή όλων είναι ο
σύλλογος να ξανά ζήσει τις στιγμές του παρελθόντος, όταν είχε μετατραπεί σε «φυτώριο»
νέων παικτών οι οποίοι στελέχωναν ομάδες της Α’ Εθνικής.
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Ζίου Ζίτσου

Πανευρωπαϊκή διάκριση για τους αθλητές του ΑΣ Λεύκαρου
Στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Κλειστό Γυμναστήριο Δύο Αοράκια Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ζίου ζίτσου για τις κατηγορίες
U16, U18, U21 το τριήμερο 1,2 και 3 Απριλίου. Πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό
γεγονός, καθώς πήραν μέρος 25 κράτη και πάνω από 750 αθλητές και αθλήτριες, 130
προπονητές και 50 διεθνείς διαιτητές. Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα διοργανώνεται
από την Ελληνική Φίλαθλο Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου, την Πανευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου
Ηρακλείου και τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου. Εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα για μια ακόμη φορά
και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι αθλητές του ΑΣ Λεύκαρος κατέκτησαν έξι
χρυσά, τρία ασημένια και πέντε χάλκινα μετάλλια, δίνοντας έτσι ένα μήνυμα για το επίπεδο του αθλητισμού στο σύλλογο των 3Β.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του ΑΣ Λεύκαρος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι τα παρακάτω Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι εξής
αθλητές: Στην κατηγορία Duo Classic Men U16 και Duo Show Men U16 οι Κωνσταντίνος
Γαλάνης - Βαγγέλης Μπαλιούσης. Στην κατηγορία Duo Show Men U18 οι Ευστράτιος
Μαυρογιάννης - Γιώργος Μαυρογιάννης. Στην κατηγορία Duo Classic Men U21 οι Άγγελος Μυλωνάς - Κωνσταντίνος Μυλωνάς. Στην κατηγορία Duo Show Men U21 οι Ερμής
Γκινοσάκης - Πάρης Καπλακίδης. Στην κατηγορία Jiu Jitsu Men U18-60 ο Kωνσταντίνος
Μυλωνάς. Αργυρό μετάλλιο έλαβαν οι εξής αθλητές: Στην κατηγορία Duo Classic Men U18
οι Στέφανος Ζαντιώτης - Λουκάς Γιαννακουδάκης. Στην κατηγορία Duo Show Men U18 οι
Νικόλαος Λάλουσης - Γιώργος Καστάνης. Στην κατηγορία Duo Show Men U21 οι Άγγελος
Μυλωνάς - Κωνσταντίνος Μυλωνάς. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι εξής αθλητές: Στην
κατηγορία Jiu Jitsu Men U16-46 ο Λεωνίδας Μιχταριάν. Στην κατηγορία Fighting Men U16-

66 ο Ευάγγελος Μπαλιούσης. Στην κατηγορία Fighting Men U21-56 ο Αλέξανδρος Κυρίδης.
Στην κατηγορία Fighting Men U21-69 ο Άγγελος Μυλωνάς ενώ στην κατηγορία Fighting
Men U21-94 το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιώργος Καψοκόλης.
Πολύ κοντά στα μετάλλια ήρθαν και οι αθλητές του ΑΣ Λεύκαρος Θεοδόσης Σερπάνος,
Σταμάτης Μπόικος, Νίκη Καλπακίδου, Ευαγγελία Κρομμύδα, οι οποίοι με εξαιρετική
εμφάνιση βοήθησαν και αυτοί την εθνική ομάδα κατακτώντας την 4η και την 5η θέση
στην κατηγορία τους. Να σημειωθεί πως την εθνική ομάδα συνόδευσε ο ομοσπονδιακός
προπονητής και προπονητής του ΑΣ Λεύκαρος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γιώργος
Ζαντιώτης καθώς και ο βοηθός προπονητή Πάνος Δαφεράνος.

Ολυμπιακός Βάρης

Άνοδος κατηγορίας
για τους «ερυθρόλευκους»
Την άνοδό του στην Α’ κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής
Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός Βάρης έπειτα από τη νίκη που πέτυχε με 1-0
στο Πολυδένδρι επί του Μαύρου Αετού, παίρνοντας το εισιτήριο για την 1η κατηγορία
εκεί όπου τη νέα αγωνιστική χρονιά θα συναντήσει την άλλη ομάδα της Βάρης, τον Αστέρα αλλά και τον Άρη Βούλας. Ο Ολυμπιακός Βάρης με τη μορφή αθλητικού σωματείου
ιδρύθηκε το 2015. Έως τότε λειτουργούσε αποκλειστικά ως σχολή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ
Ολυμπιακός στη Βάρη. Η ακαδημία του συλλόγου η οποία συνεχίζει να ανήκει (είναι από
τις 3-4 παλαιότερες) στο επίσημο δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διαθέτει τμήματα εκμάθησης ποδοσφαίρου σε ηλικίες 4-18 ετών και έχει όλα αυτά τα χρόνια
λειτουργίας της προωθήσει και στελεχώσει με δεκάδες ποδοσφαιριστές τα αγωνιστικά
τμήματα υποδομών της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.
Οι επιτυχίες δεν άργησαν να έρθουν και έτσι πολύ σύντομα οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν
στη σημερινή μεγάλη επιτυχία. Αξίζει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές
του συλλόγου προέρχονται από τη Βάρη.
«Η προσπάθεια και τα όνειρα 3 ετών έγιναν πραγματικότητα. Είμαστε όλοι τόσο ευτυχισμένοι. Με πολλή αγάπη, μεράκι και υποδειγματική οργάνωση καταφέραμε πολλά περισσότερα από ό,τι οι άλλοι πίστευαν για μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους
συνέβαλλαν σε όλο αυτό. Πρώτα από όλα τους παίκτες μας, την ακούραστη ομάδα με
τον προπονητή και τους συνεργάτες του, την ιατρική ομάδα και όλους όσοι στήριξαν την
προσπάθεια της ομάδας με κάθε τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός αρχηγός της
ομάδας, Γιώργος Μπουργάνης.

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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Ταξίδια από ανάγκη και ανάγκη για νόστο
Ταξίδια στον ελληνικό και παγκόσμιο χάρτη, στην ταραγμένη πολιτική ιστορία της Ελλάδας και σε
έναν ψυχικό κόσμο που μοχθεί για
ισορροπία και στέρεα πατήματα,
μας δίνει με τον μοναδικό της αφηγηματικό τρόπο η μέχρι σήμερα
συγγραφέας νεανικής λογοτεχνίας,
Αθηνά Μπίνιου στο νέο της μυθιστόρημα για «μεγάλους», με τίτλο
Αλυσίδα γυναικών που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Πατάκη.

Το νέο βιβλίο της συγγραφέα από τη Βούλα
Αθηνάς Μπίνιου δεν απευθύνεται σε παιδιά ή
νέους, αλλά σε ενήλικες, ιστορώντας μια βιωματική
εμπειρία μετάβασης στην ωριμότητα

Οι λίγες γραμμές του βιογραφικού
σημειώματος της συγγραφέα στο
«αυτί» του βιβλίου αρκούν για να
διαπιστώσει κανείς τον παραλληλισμό με τον πυρήνα της ιστορίας
και τις στενές σχέσεις της ηρωίδας Άρτεμης με τη δημιουργό της,
Αθηνά. Ο βιωματικός χαρακτήρας
άλλωστε για το υλικό που γεμίζει
τις ιστορίες του βιβλίου υπογραμμίζεται τόσο από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση όσο και από την
πρωτοτυπία του υλικού: Μόνο η
ίδια η ζωή μπορεί να δημιουργήσει τόσο ευφάνταστες ιστορίες και
τόσο αντι-στερεοτυπικούς ήρωες.
Η αφηγήτρια όμως είναι η ίδια

προϊόν μυθοπλασίας. Η ανθρώπινη
αλυσίδα των γενεών που ξεκινούν
από την παραδοσιακή Μάνη του
19ου αιώνα, περνούν στη μετεμφυλιακή Θεσσαλονίκη των διώξεων
εναντίον των αντιφρονούντων του
καθεστώτος, για να ωριμάσουν τη
Βραζιλία της ελληνικής παροικίας
και να φτάσουν στη σημερινή Γλυφάδα, ξεπερνά τα βιώματα της συγγραφέα και μας μιλά για μια ανθρώπινη κατάσταση: Το άχαρο ταξίδι
που γεννά η ανάγκη και την ανάγκη
τη νόστου σε μια χώρα ισορροπίας.
Έχει ενδιαφέρον ότι στις ιστορίες
της Αλυσίδας γυναικών η ηθική και
οι αξίες της ελληνικής Αριστεράς
παρουσιάζονται με απόλυτο σεβασμό αλλά αποστασιοποιημένα.
«Φαντάστηκα την πυραμίδα» της
κοινωνίας αναλογίζεται η αφηγήτρια «και μ’ έπιασε δυσφορία.
Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση ν’
ανήκω στη βάση με της γης τους
κολασμένους. Θα έβρισκα τρόπο
να χωρέσω στη μεσαία τάξη κι ας
σκοτωνόμουν στη δουλειά». Η
ιδεολογία όμως της κοινωνικής
ανέλιξης διά του μόχθου, όσο και

Η ανθρώπινη πλευρά της βαυαροκρατίας
Η Ιστορία συνήθως είναι η ιστορία των μεγάλων
ανδρών. Πόλεμοι, βασιλιάδες, πρωθυπουργοί, πολεμικές συγκρούσεις και μεγάλες αποφάσεις. Υπάρχει όμως
και η ιστορία των απλών ανθρώπων, η ιστορία της καθημερινότητας που καταγράφεται στις πηγές αλλά σπάνια
βγαίνει στην επιφάνεια από μελετητές. Αυτή την συστηματική προσπάθεια έκανε η συγγραφέας Βάνα Μπούσε
για μια αφώτιστη εποχή, στο νέο της βιβλίο Η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα του Όθωνα, που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Εστία. Η μελετήτρια αποκωδικοποίησε κυρίως
γερμανικές πηγές πολύτιμων πληροφοριών από την
εποχή της αντιβασιλείας και της βασιλείας του Όθωνα
(της λεγόμενης και βαυαροκρατίας) όπως ημερολόγια,
εμπορικά κατάστιχα, απομνημονεύματα και επιστολές.
Τις διάσπαρτες αυτές πληροφορίες τις αναδιέταξε σε
μεγάλες κατηγορίες που συγκροτούν πεδία της καθημερινότητας του ανθρώπου, για τα οποία κανείς ιστορικός
δεν συνηθίζει να μιλά: Διατροφικές συνήθειες (εδέσματα και γλυκά), ένδυση (παραδοσιακές και σύγχρονες
φορεσιές), υγεία (φάρμακα και γιατροσόφια), εκπαίδευση, τεχνολογία, βιοτεχνία κ.λπ.

Ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό πληροφοριών που ανασυνθέτουν μια εποχή που μοιάζει πολύ κοντινή και πολύ
μακρινή ταυτόχρονα. «Τα καθημερινά αυτά και εκ πρώτης όψεως ασήμαντα πράγματα, αν ληφθούν στο σύνολό τους, αποτελούν την πραγματικότητα μέσα στην
οποία εξελίσσεται η ζωή μας, και σε συνάρτηση με την
οικονομική κατάσταση διαμορφώνουν τις διαθέσεις
της κοινής γνώμης και επηρεάζουν τις κοινωνικές και
πολιτικές εξελίξεις », σημειώνει σχετικά η Βάνα Μπούσε
στην εισαγωγή της. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική
προσπάθεια που μπήκε στη βραχεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας - Bιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας και στη συνεδρίαση της επιτροπής
των βραβείων στις 3 Μαρτίου 2022 μολονότι δεν έλαβε
τη διάκριση, καταγράφηκε στα πρακτικά ότι συζητήθηκε
ιδιαιτέρως «για την παροχή νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων μέσα από ενδελεχή έρευνα στην καθημερινότητα
του 19ου αιώνα».

Την ανασύνθεση της ελληνικής καθημερινότητας στα
χρόνια 1830-1860 μέσα από έναν εντυπωσιακό αριθμό
πρωτότυπων πηγών επιχειρεί η Βάνα Μπούσε

αν δικαιώνεται στο τέλος, δεν εξιδανικεύεται. Η διαδρομή από τις
στερήσεις στην υλική ευμάρεια
στην ιστορία που πλάθει η Αθηνά
Μπίνιου έχει πολλές απώλειες,
οδυνηρή προσπάθεια, ανατροπές
και ψυχικές περιπέτειες. Οι χαρακτήρες της γίνονται ανάγλυφοι με
καθαρές μορφές ύστερα από μια
γερή πελέκηση, της αφηγήτριας
συμπεριλαμβανομένης.
Το βιβλίο διασώζει οικογενειακά
ενθυμήματα που αποτελούν όμως
συλλογικές παραδόσεις, λαογραφικούς θησαυρούς, όπως δημοτικά τραγούδια και μοιρολόγια, και
στοιχεία της παραδοσιακής ιδεολογίας της Μάνης. Είναι ενδιαφέρον
ότι όλα τα παραδοσιακά στοιχεία
αλλά και οι σύγχρονες αφηγήσεις
εγγράφονται στο τόξο της γυναικείας εμπειρίας, σε ένα μυθιστόρημα
που αποτελεί στο σύνολό του ένα
σχόλιο στις έμφυλες αντιθέσεις
που διαπερνούν την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα δυνατό, συγκινησιακό ανάγνωσμα που παρά τον
χαμηλό του τόνο, ανήκει στα page
turner βιβλία.

Με άποψη 31

Σε αναζήτηση πολιτικού σωσιβίου ο Δαβάκης
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» οδεύει πρόσω
ολοταχώς στα βράχια εν μέσω θαλασσοταραχής, με
τον επικεφαλής Δημήτρη Δαβάκη να βρίσκεται σε αναζήτηση σωσιβίου για το πολιτικό του ναυάγιο. Στις
τάξεις πλέον της παράταξης δεσπόζει η πεποίθηση
ότι ο Δημήτρης Δαβάκης σχεδιάζει την ηρωική έξοδο,
καθώς δεν έχει καταφέρει να πείσει τους δημότες
αλλά και τους συνεργάτες του -οι οποίοι αποχωρούν
από την παράταξη- ότι ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση παρά μόνο να εκκρίνει αδυσώπητο μίσος
προς την διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Τα δεδομένα αλλά και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί
γύρω από το πρόσωπο του κ.Δαβάκη συνηγορούν ότι
οι πιθανότητες να είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις προσεχείς εκλογές
του 2023 είναι ελάχιστες. Η φθορά που έχει υποστεί
ο έμπειρος αυτοδιοικητικός είναι μεγάλη καθώς έχει
ήδη τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες στο ενεργητικό

bullets

•••
•

•

•

•

•
•

του για να γίνει ο «πρώτος» πολίτης της πόλης. Εξάλλου, φέτος συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την
πρώτη απόπειρα που επιχείρησε να γίνει Δήμαρχος.
Ήταν το 2012 όταν στις ενδοπαραταξιακές εκλογές
της Ανεξάρτητης Κίνησης έχασε από τον Σπύρο Πανά
στην ψηφοφορία για τον διάδοχο του Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Ακολούθησε η ήττα του από τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο το 2014 ενώ στην τελευταία εκλογική
αναμέτρηση το 2019 έχασε συντριπτικά από τον κ.
Κωνσταντέλλο με την διαφορά ανάμεσα στους δύο
υποψηφίους να φτάνει το εκκωφαντικό 60%.
Η κατάρρευση της παράταξης Κύμα Ενωμένων Πολι-

Δήμαρχος, του εύχομαι ποσοστά Κάστρο στη συνέχεια. Είναι ένας εξαιρετικός Δήμαρχος και είναι ικανός να τα φέρνει και χωρίς να είναι Κάστρο στη διακυβέρνηση» Ευτυχώς, δεν τα άκουσε ο Δαβάκης
αυτά να πάει να διαμαρτυρηθεί.
Η σοβαρότητα επέστρεψε στην τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Η εκδήλωση με τους
δύο διεθνολόγους βουλευτές έδειξε ότι οι τοπικοί
εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος άλλαξαν σελίδα από την ελαφρότητα του παρελθόντος
Μια συζήτηση με απροσδόκητη προσέλευση που
άφησε άφωνους και τους ομιλητές που το τόνισαν
ιδιαίτερα Ο Δημήτρης Καιρίδης απηύθυνε και
επιστολή προς τον πρόεδρο Νίκο Μακρή σημειώνοντας ότι «η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης και στο έργο σας» Κάποιοι
που αισθάνονται ότι η συλλογική επιτυχία τους μειώνει προσωπικά, φρόντισαν να απουσιάζουν.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι νεοδημοκράτες στα 3Β θα δεχτούν πολλές πιέσεις προσεχώς
Η ανατολική Αττική θα γίνει Ροντέο όσο πλησιάζουν οι εκλογές καθώς πολλοί δυνατοί «παίκτες»
θα χτυπηθούν για περιορισμένες έδρες Η επιλογή Μαξίμου να ρίξει στην εκλογική περιφέρεια του
ακλόνητου διδύμου Μαρτίνου Βορίδη, τον Στέλιο
Πέτσα και τη Σοφία Ζαχαράκη δυσκολεύει τη μάχη
για Οικονόμου και Βλάχο Τα τραπεζώματα ξεκίνησαν Αλλά άπαντες γνωρίζουν ότι απαιτεί πολλά
περισσότερα η μάχη του σταυρού σε μια τόσο μεγάλη
περιοχή Οι δε τοπικές οργανώσεις συνήθως επηρεάζουν αποκλειστικά έναν περιορισμένο κύκλο
ανθρώπων

•

τών συνεχίζεται. Μετά την παραίτηση του δημοτικού
συμβούλου Δημήτρη Αθανασίου, ένα ακόμα ενεργό
μέλος της παράταξης αποχώρησε. Ο λόγος για τον
Στέλιο Κλήμη. Αν κάτι έχει σημασία για τον Δημήτρη
Δαβάκη είναι το εξής: Και οι δύο αποχωρήσαντες ανέφεραν στις επιστολές τους πως ο επικεφαλής του συνδυασμού δεν δικαιολογεί τον ρόλο του, ενώ άσκησαν
δριμεία κριτική και στη δημοτική σύμβουλο κα. Ζανέτ
Δόγκα η οποία -όπως ανέφεραν στις επιστολές τουςεξέθετε τόσο την παράταξη όσο και τους ίδιους με την
συμπεριφορά και τις ενέργειες της.
Ο Δημήτρης Δαβάκης προκειμένου να αποφύγει
και μια τέταρτη διαδοχική εκλογική ήττα και τρίτη
συνεχόμενη από τον ίδιο αντίπαλο θα επιδιώξει
να συμπράξει με άλλη νέα δημοτική κίνηση που θα
παρουσιαστεί ενόψει των εκλογών.
Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Μετά από δέκα
περίπου χρόνια ως επικεφαλής συνδυασμού θα δεχτεί
να κάνει ένα βήμα πίσω και να βρεθεί κάτω από την
ομπρέλα ενός άλλου επικεφαλής; Μην ξεχνάτε πως ο
κ. Δαβάκης κατάγεται από τη Μάνη, και σαν Μανιάτης
έχει έντονο πείσμα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

•
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Μεταφέρω αυτούσιο τον διάλογο που αντάλλαξαν από μικροφώνου Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
και Κωνσταντίνος Φλώρος, Δήμαρχος και Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Ήταν κατά τη διάρκεια του φιλικού δείπνου
που παρέθεσε ο Δήμαρχος στη Βούλα προς τους
συμμαθητές του στη Σχολή Εθνικής Άμυνας Μια
ημέρα χωρίς πρωτόκολλο, καθώς ο αρχηγός των
ενόπλων δυνάμεων και οι άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί όχι απλώς δεν είχαν στολή Ούτε γραβάτα δεν
φορούσαν, ενώ συνοδεύονταν από τις συζύγους
Χαιρέτισε λοιπόν πρώτος ως οικοδεσπότης ο Κωνσταντέλλος με τη γνωστή σε όλους άνεση χρόνου
Συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ότι πρέπει να συντομεύει και αυτοσαρκαζόμενος μνημονεύει το αστείο
που του έχει πετάξει προ πολλού ο Δαβάκης
«Ξέρετε, συνάδελφοί μου και συνεργάτες στα δημοτικά με πειράζουν ότι όταν πιάνω μικρόφωνο μιλάω
όσο και ο Φιντέλ Κάστρο» Ο ηγέτης της Κούβας
έχει το ρεκόρ ομιλίας στη συνέλευση του ΟΗΕ από το
1960, με 4 ώρες και 29 λεπτά Μετά τον χαιρετισμό
του Δημάρχου που πάντως ήταν σύντομος, πήρε το
μικρόφωνο ο Φλώρος Και λέει ενώπιον περίπου
100 ατόμων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν
ο αρχηγός του ΓΕΣ «Αναφέρθηκε στον Κάστρο ο
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Τρεις αποτυχίες να γίνει
Δήμαρχος μέσα σε 10
χρόνια και το δημοτικό
μέλλον του φαντάζει
δυσοίωνο
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Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ

Πλαστήρα 8, Βούλα
Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580
Υποκαταστήματα
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210 8943888

Άνω Γλυφάδα
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210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000
Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr
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ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΪΝΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
ΣΤΙΣ 17/4 ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΨΑΛΜΩΝ



Μια μεγάλη αγκαλιά για τον Σύλλογο Φίλων του
ΠΙΚΠΑ Βούλας και τα παιδιά του ιδρύματος άνοιξε στη
Βουλιαγμένη, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου
που πραγματοποίησε φιλανθρωπικό πασχαλινό παζάρι
στις 15, 16 και 17/4 συγκεντρώνοντας πόρους που θα
γίνουν δράσεις και υποδομές

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3Β ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΙΣ
5/4 ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΠΟ
ΚΟΣΜΟ ΑΙΘΟΥΣΑ «ΙΩΝΙΑ»



Χρώματα, γεύσεις και είδη δώρων από την Ουκρανία
πλημμύρισαν την παραλία της Βάρκιζας στις 16/4
συγκεντρώνοντας την αγάπη των διερχομένων που είχαν
άλλη μία ευκαιρία να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη
τους στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό εντός και εκτός της
πατρίδας του

Πάνω από 70 παιδιά
προαγωνιστικών
κατηγοριών συγκέντρωσε
το τουρνουά πινγκ πονγκ
του Άρη Βούλας στις 9/4
γεμίζοντας την αίθουσα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης
με την νέα γενιά του
αθλήματος



ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΥ
ΣΤΙΣ 12/4 ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ



