
The Talk of 
The Town
Τρεις πόλεις που αλλάζουν 
κάθε μέρα μέσα στην Ελλάδα 
της κρίσης. 
Ένας Δήμος με τη σχετική 
αυτονομία του προαστίου που 
εισπράττει και δαπανά κάθε 
χρόνο δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ. 
Και 50.000 κάτοικοι που περι-
μένουν να πουν τις ιστορίες 
τους. Αυτή είναι η πρώτη ύλη 
μας, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης.
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των κατοίκων
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3The talk of the town

Φύλλο πρώτο 
σε πρώτο πληθυντικό

Π ρέπει να έχει έναν πολύ καλό λόγο κάποιος 
για να ξεκινήσει μια εφημερίδα σήμερα. Δεν 
θα λάβει ποτέ χρηματοδότηση ως εμπνευ-

στής startup, οι περισσότεροι θα του πουν ότι τα έντυπα 
πέθαναν, το τυπογραφείο λερώνει τα χέρια και εξάλλου 
υπάρχει και το διαδίκτυο. 

Η αλήθεια είναι όμως ότι οι πραγματικοί λόγοι έκδο-
σης του «Δημοσιογράφου» βρίσκονται κάθε μέρα 
μπροστά στα μάτια μας. Ένα διαφορετικό επίπεδο της 
επικαιρότητας, εστιασμένο στον τόπο όπου ζούμε, 
δεν έχει ακόμα καταγραφεί συστηματικά με τον τρόπο 
που θα θέλαμε ως αναγνώστες και ενεργοί πολίτες. 
Ναι, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, οι διεθνείς 
σχέσεις της χώρας, η αμυντική πολιτική, η κοινοβου-
λευτική δραστηριότητα είναι όσα έχουμε συνηθίσει 
να αποκαλούμε ειδήσεις, αλλά όλα αυτά μόνο έμμε-
σα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Αντιθέτως, η 
εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής Υπηρεσίας Καθα-
ριότητας, το πρόγραμμα συντήρησης των σχολικών 
κτηρίων, οι επενδύσεις για τους αθλητικούς χώρους 
ή το μοντέλο αξιοποίησης των κοινόχρηστων χώρων 
που μας περιβάλλουν, είναι μεταξύ πολλών άλλων 
ένα μέρος μιας ειδησεογραφίας που στην πραγματι-
κότητα ορίζει την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουμε.  
 
Συνοψίζοντας λοιπόν: Τρεις πόλεις που αλλά-
ζουν κάθε μέρα μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. Ένας 
Δήμος με τη σχετική αυτονομία του προαστίου που 

εισπράττει και δαπανά κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ. Και 50.000 κάτοικοι που περιμένουν να πουν 
τις ιστορίες τους. Αυτή είναι η πρώτη ύλη μας, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.   

Επιλέξαμε το παραδοσιακό χαρτί, διότι οι εφημερίδες 
διατηρούν μια αναντικατάστατη προσώρας λειτουργία: 
Αξιολογούν τα γεγονότα απορρίπτοντας τα ασήμαντα και 
ιεραρχούν τις ειδήσεις οπτικοποιώντας στους μικρούς ή 
μεγάλους τους τίτλους τη διαφορά του σημαντικού από 

το δευτερεύον. Κάθε τυπωμένη λέξη φέρει το ονοματε-
πώνυμο καθώς και τη συνείδηση του συντάκτη της ότι 
scripta manent, με ό,τι ευθύνη αυτή η πραγματικότη-
τα συνεπάγεται. Και τέλος, οι εφημερίδες φτάνουν σε 
όλους, χωρίς τους κοινωνικούς, ηλικιακούς και οικο-
νομικούς περιορισμούς που υψώνει μέχρι σήμερα η νέα 
τεχνολογία. 

Ο «Δημοσιογράφος» είναι από μια άλλη οπτική η έμπρα-
κτη θέση μας για το πώς βλέπουμε τον τοπικό Τύπο. 
Δημιουργούμε ένα ΜΜΕ με αποκλειστικά πρωτότυπη 
δημοσιογραφική ύλη, με επιμελημένη γλώσσα και εμφά-
νιση, που θα γράφει μόνο την αλήθεια, με ψυχραιμία και 
διασταυρωμένες πληροφορίες. Με έναν επαγγελματισμό 
που επιβάλλει στάση αποστασιοποίησης και ουδετερότη-
τας, ώστε να εκπληρώνεται η βασική ενημερωτική απο-
στολή της δημοσιογραφίας. 

Παράλληλα, αλλάζουμε το ύφος και τον τόνο. Θέλουμε 
ένα έντυπο όπου στο επίκεντρο θα υπάρχει η πληροφο-
ρία, η είδηση, το γεγονός. Όχι το πολιτικό πρόσωπο, ο 
αιρετός ή ο υποψήφιος. Εστιάζουμε στην πολιτική, όχι 
την παραπολιτική. Διαχωρίζουμε την είδηση από την 
άποψη, έχοντας όμως τη θεμελιώδη επίγνωση ότι και η 
επιλογή της είδησης είναι από μόνη της μια άποψη. Γρά-
φουμε χωρίς στρογγυλοποιήσεις ούτε όμως και περιτ-
τές οξύνσεις. Δεν καμουφλάρουμε τις διαφημίσεις με 
ειδησεογραφικό περιτύλιγμα.   

Ξεκινάμε γενικώς αντίστροφα από την πεπατημένη. Δεν 
δημιουργήσαμε έναν διαφημιστικό χώρο, γεμίζοντας 
έπειτα τις κενές σελίδες με το πρώτο διαθέσιμο περιε-
χόμενο. Αντίθετα, χαρτογραφήσαμε πλευρές της τοπικής 
επικαιρότητας που αξίζει να εξιστορηθούν. Σχεδιάσαμε 
έπειτα μια εφημερίδα που μπορεί να δημιουργήσει σχέ-
σεις εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο αναγνωστικό κοινό 
το οποίο μοιράζεται τον τόπο κατοικίας ως συνδετικό 
κρίκο. Έτσι (πιστεύουμε ότι) προέκυψε ένας ελκυστικός 
διαφημιστικός χώρος. 

Φιλοδοξία μας είναι αυτό το πρώτο φύλλο να ανοίξει 
ένα δρόμο. Και βέβαια τα θέματά μας να γίνουν the talk 
of the town. 

Γιώργος Λαουτάρης 
@laoutaris

“Χαρτογραφήσαμε 
πλευρές 
της τοπικής 
επικαιρότητας 
που αξίζει 
να εξιστορηθούν 



Το 20% του πληθυσμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης εκτίθεται καθημερινά σε 
στάθμες θορύβου μη αποδεκτές (πάνω 
από τα επιτρεπόμενα όρια) με άμεσο 
κίνδυνο δυσάρεστων επιπτώσεων στην 
υγεία του. Επιπλέον, 170 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι κατοικούν σε περιοχές 
με επίπεδα θορύβου που προκαλούν 
έντονη όχληση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. 

Σε αυτές τις περιοχές συγκαταλέγεται και 
η δημοτική ενότητα της Βάρης, οι κάτοικοι 
της οποίας αντιμετωπίζουν το πρόβλη-
μα της ηχορύπανσης από το 2001, όταν 
και μεταφέρθηκε το πρώην αεροδρόμιο 
Ελληνικού, στα Σπάτα, με αποτέλεσμα η 
διέλευση των αεροπλάνων να πραγματο-
ποιείται πάνω από τα σπίτια τους.

Οι πρώτες διαμαρτυρίες έγιναν το 2003, 
όταν κάτοικοι της περιοχής με μια κίνη-
ση συμβολικού χαρακτήρα, έκλεισαν την 
λεωφόρο Βάρης Κορωπίου με αποτέλε-
σμα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς 
όμως να βρεθεί λύση όπως διαπιστώθη-
κε στην πορεία. Πέρασαν 17 χρόνια από 
την έναρξη του προβλήματος, φτάνοντας 
στο 2018 με τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης να εκπονεί μελέτη με αντι-
κείμενο την «Καταπολέμηση της αεροπο-
ρικής ηχορύπανσης» ώστε να έχει τις επί-
σημες μετρήσεις από τον θόρυβο που προ-
καλούν τα αεροπλάνα όταν πετούν πάνω 
από την δημοτική ενότητα της Βάρης. Στην 
επιστημονική έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε για λογαριασμό του Δήμου συμ-
μετείχαν μεταξύ άλλων το Εργαστήριο 

Ακουστικής Οικολογίας Τμήματος Περι-
βάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου και η 
P&M Electromechanical. Σύμφωνα με τα 
πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ηχορύπαν-
ση που προκαλείται από τη διέλευση των 
αεροπλάνων στην περιοχή της Βάρης και 
συγκεκριμένα στο Κόρμπι είναι κάτω από 
τα όρια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
οποία είναι 60 dB τη νύχτα και 70 dB κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, τη στιγμή που η 
ηχορύπανση από τις διελεύσεις των οχη-
μάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και 
στη λεωφόρο Βάρης είναι 88 dB και 84 dB 
αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας έχει απευθύνει σύστα-
ση για θόρυβο κάτω των 40 dB κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και 55 dB την ημέρα, 
μετρήσεις που θεωρεούνται ικανοποιητι-
κές για μια βιώσιμη πόλη.

Ασφαλές 
επιτέλους 

το 1ο 
Δημοτικό 

Βάρης

Το κτήριο 
που χτίστηκε 

το 1958 
είχε κριθεί 
επικίνδυνο 
από το 2013

Το έργο στατικής ενίσχυσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης 
ολοκλήρωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο 
των παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία και αναβάθμι-
ση των σχολικών υποδομών. Η ανάγκη αντισεισμικής ενίσχυσης 
των δημοτικών κτιρίων έχει καταστεί ένα μείζον θέμα τα τελευταία 
χρόνια, μετά τη σημαντική αύξηση των γνώσεων στον τομέα της 
αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών, αλλά και στα αυστη-
ρά πλέον πρότυπα, όπως αυτά αποτυπώνονται στους σύγχρονους 
κανονισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό Αντισεισμικό 
Κανονισμό 2000. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ευνόητο ότι είναι πιο 
επιτακτική στα κτήρια μεγάλης σπουδαιότητας, όπως τα σχολικά. 
Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης των υφιστάμενων 
κτηρίων συνίσταται στην προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων, 
ενσωματωμένων στον φέροντα οργανισμό τους. Σημειώνεται ότι 
τέτοια τοιχώματα λείπουν εντελώς ή είναι εντελώς ανεπαρκή στα 
κτίρια που έχουν σχεδιασθεί ακολουθώντας αντισεισμικούς κανο-
νισμούς προγενέστερους του 1984. Αυτή ήταν η περίπτωση και του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης που έχει κατασκευαστεί το 1958 και 
κρίθηκε επικίνδυνο μετά από καταγγελίες ήδη από το 2013. 

Το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολείου ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 
και το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτω-
βρίου 2018, γεγονός που ανάγκασε τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης να προμηθευτεί τέσσερις προκατασκευασμένες αίθουσες 
για τις ανάγκες των μαθητών και των δασκάλων, για όσο διάστημα 
θα διαρκούσαν οι εργασίες. Ωστόσο, μετά από επιμονή των υπηρεσι-

ών και τη θέληση των εργατών οι οποίοι δούλευαν διπλές βάρδιες 
επί όλες τις ημέρες του Αυγούστου ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, 
η μάχη με το χρόνο κερδήθηκε με αποτέλεσμα το έργο της στατι-
κής ενίσχυσης του 1ου Δημοτικού Βάρης να παραδοθεί ακριβώς με 
το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς να λειτουργούν πλέον μέσα σε ένα απόλυτα ασφα-
λές κτήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις εργασίες στατικής 
ενίσχυσης, τοποθετήθηκαν επίσης νέες υδραυλικές και ηλεκτρο-
λογικές εγκαταστάσεις, αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα με νέα 
ενεργειακά και έγινε βάψιμο όλου του κτηρίου.

Τα συνεργεία δούλευαν διπλές βάρδιες για όλο τον Αύγουστο

Αεροπορικός θόρυβος
Η ηχορύπανση προβληματίζει τους κατοίκους 
στο Κόρμπι

Μελέτη 
του Δήμου 
έδειξε 
ότι η όχληση 
είναι κάτω 
του ορίου 

“
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Το ...Γεφύρι της οδού Αθανασίου Διάκου στη Βάρη
Σε ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας εξελίσσεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό 
Αθανασίου Διάκου στη Βάρη. Το έργο έχει ξεκινήσει από τις αρχές της θερινής περιόδου 
και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά τις συνεχείς καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των 
αρμοδίων. Καθημερινά θύματα αυτής της απίστευτης καθυστέρησης είναι πρώτοι απ’ όλους 
οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι για να φτάσουν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους 
κατευθύνονται μέσω παρακαμπτηρίων οδών αλλά και οι διάφοροι επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στο σημείο. 

Το συγκεκριμένο υδραυλικό έργο εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής και χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το «πάγωμα» των εργασιών κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες διάρκειας σαράντα ημερών, οφείλεται όπως μάθαμε στην καθυστέ-
ρηση πληρωμής του εργολάβου και κατ’ επέκταση των εργατών. Ωστόσο, το πρόβλημα 
ξεπεράστηκε και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
έργου να προγραμματίζεται για τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
θα μπορούσε να έχει ασκήσει περισσότερη πίεση προς την Περιφέρεια Αττικής εκμεταλλευ-
όμενος τις άριστες σχέσεις που διατηρεί τα τελευταία χρόνια.

Με το μείζον πρόβλημα της αναζήτησης 
θέσης στους βρεφονηπιακούς δημοτι-
κούς σταθμούς βρίσκονται αντιμέτω-
πες κάθε χρόνο χιλιάδες οικογένειες με 
μικρά παιδιά, ανεξαρτήτως αν δικαιού-
νται να ενταχθούν στο πρόγραμμα της 
ΕΕΤΑΑ για την «Εναρμόνιση οικογενει-
ακής και επαγγελματικής ζωής». 

Φέτος στη χώρα μας περισσότερα 
από 50.000 παιδιά θα μείνουν εκτός 
προγράμματος για δωρεάν φιλοξενία σε 
δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. 
Όσον αφορά την περιοχή μας, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι η 
φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα, καθώς 
εξυπηρετήθηκαν στο σύνολό τους οι 
αιτήσεις οικογενειών για φιλοξενία 
στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 
της Βούλας και της Βάρης. 

Σημειωτέον, στον Δήμο των 3Β λειτουρ-
γούν πέντε αδειοδοτημένοι δημοτικοί 
παιδικοί σταθμοί, που σύντομα θα γίνουν 
έξι, καθώς προχωρά με γοργούς ρυθ-
μούς η διαδικασία για την ανέγερση νέου 
κτηρίου για το σκοπό αυτό στη δημοτική 

ενότητα Βούλας και συγκεκριμένα επί 
των οδών Ηρακλειδών και Αλεξάνδρας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μεγαλύτερους 
Δήμους, όπως αυτοί της Αθήνας και του 
Πειραιά, όπου οι ανάγκες είναι μεγα-
λύτερες συγκριτικά με την περιοχή των 
3Β, μια σειρά από δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς κλείνουν. Επιπλέον, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ένας 
από τους 10 Δήμους της Αττικής οι οποί-
οι εφαρμόζουν από την τρέχουσα σχολι-

κή χρονιά την υποχρεωτική φοίτηση των 
προνηπίων (παιδιά 4 ετών) στα Νηπιαγω-
γεία, γεγονός που απελευθέρωσε αρκε-
τές θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς. Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση 
θα γίνει, σε βάθος τριετίας, υποχρεωτική 
σε όλους τους Δήμους της χώρας και θα 
ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 
ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης, κάτι που 
αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και τον παιδαγωγών.

Ούτε ένα παιδί εκτός παιδικών 
σταθμών στον Δήμο 3Β

Οι 5  
δημοτικοί 
βρεφονηπιακοί 
σταθμοί 
της Βούλας 
και της Βάρης 
απορρόφησαν 
το σύνολο 
των αιτήσεων

“
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Στη σηματοδότηση του χώρου που διατίθεται για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα που 
βρίσκονται στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα, έχει προχω-
ρήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την 
Άνοιξη του 2018. Η εφαρμογή της «κίτρινης γραμμής» 
είναι συνέχεια του νέου κανονισμού που εφαρμόζεται 
από 1ης Ιανουαρίου 2018 και προβλέπει ότι σε πεζο-

δρόμους πλάτους άνω των 5,5 μέτρων θα πρέπει να 
αφήνεται ελεύθερος δρόμος για τους πεζούς σε πλάτος 
3,5 μέτρων. Η πλειοψηφία των καταστηματαρχών στην 
πλατεία της Βούλας έχει συμμορφωθεί, ωστόσο υπάρ-
χουν και περιπτώσεις επιχειρηματιών οι οποίοι αγνο-
ούν προκλητικά να εφαρμόσουν το μέτρο της «κίτρινης 
γραμμής», αδιαφορώντας για τον κανονισμό χρήσης 

τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο. Μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης έχει και ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που στις περιπτώσεις παράβασης του 
κανονισμού του δείχνει μια αδικαιολόγητη ελαστικό-
τητα, σε σημείο να ακυρώνει ο ίδιος ο Δήμος το μέτρο 
που θέσπισε, αφού οι υπόλοιποι καταστηματάρχες που 
εφαρμόζουν το μέτρο, ενθαρρύνονται εμμέσως να επε-
κτείνουν τα τραπέζια τους σε περισσότερο κοινόχρηστο 
χώρο. Η Δημοτική Αστυνομία έχει αναλάβει τον ρόλο 
του επιτηρητή καθώς έχει πραγματοποιήσει δεκατρείς 
αυτοψίες με απομάκρυνση τραπεζιών που βρίσκονταν 
αρκετά εκτός ορίων της «κίτρινης γραμμής». Για όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα 
στους επιχειρηματίες της πλατείας Βούλας. 

Η «κίτρινη γραμμή» αποτελεί απλά ένα πλαίσιο, στο 
οποίο πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά η επιχειρημα-
τικότητα της Βούλας μαζί με την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και επισκεπτών.

Επιλεκτική εφαρμογή της «κίτρινης γραμμής» 
στην πλατεία Βούλας

Επεκτείνεται 
με αγορά οικοπέδου 
η πλατεία της Βάρκιζας

Την αγορά του οικοπέδου που 
συνορεύει με την υπό ανάπλαση 
πλατεία της Βάρκιζας δρομολόγησε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, 
το κόστος για την απευθείας αγορά 
του ακινήτου διαμορφώθηκε στις 
995.000 ευρώ, ένα ποσό χαμηλότερο 
από την αντικειμενική αξία του. 
Στόχος του Δήμου είναι να ανεγερθεί 
ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο και να 
διαμορφωθούν θέσεις στάθμευσης. 

Ο ανταγωνισμός έριξε 
το κόστος ρεύματος 
για τον Δήμο
Έκπτωση που προσεγγίζει το 19% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πέτυχε η δημοτική αρχή, μετά από συνά-
ντηση που είχε ο δήμαρχος με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, 
Εμμανουήλ Παναγιωτάκη. Συγκεκριμένα, η έκπτωση αγγίζει το 19% επί της τιμής 
της κιλοβατώρας και αφορά στην κατανάλωση ρεύματος για τον οδοφωτισμό, 
τα δημοτικά κτήρια, τα σχολεία, τα γήπεδα και τους υπόλοιπους κοινόχρηστους 
χώρους. Το ετήσιο κέρδος σύμφωνα με τις περσινές καταναλώσεις υπολογίζεται 
σε 165.000 ευρώ. Η συμφωνία έκλεισε μετά από διαπραγμάτευση κατά την οποία 
ο Δήμος προσκόμισε στη διοίκηση της ΔΕΗ ανταγωνιστικές προσφορές από εναλ-
λακτικούς παρόχους ρεύματος. 

6 Τοπικά νέα
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Κάποτε η ανακύκλωση θεω-
ρούνταν στοιχείο λάιφ στάιλ, 
μια εναλλακτική στάση ζωής και 
κατανάλωσης, εφάμιλλη του να 
βγάζει κανείς το κρέας από τη 
διατροφή του. Πλέον όμως έχει 
καταστεί σε όλους σαφές ότι η 
ανακύκλωση των υλικών που 
καταναλώνουμε και η μείωση του 
όγκου αποβλήτων που θάβουμε 
είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ 
για μην πληγεί ανεπανόρθωτα το 
περιβάλλον και η ποιότητα ζωής 
μέσα στις πόλεις. 

Δυστυχώς, ένα μεγάλο έλλειμ-
μα ενημέρωσης αποξενώνει 
τους πολίτες από τη διαδικασία 
της ανακύκλωσης. Η σχέση μας 
με τα σκουπίδια που παράγου-
με τελειώνει τη στιγμή που τα 
αποθέτουμε στους κάδους. Από 
εκεί και έπειτα αναλαμβάνει ο 
Δήμος, στέλνοντας στα νοικο-
κυριά έναν λογαριασμό ανάλο-
γα με την επιφάνεια των ακινή-
των. Η ανακύκλωση παραμένει 
μια προαιρετική πράξη, που για 
κάποιους είναι τρόπος ζωής και 
για άλλους περιττή ταλαιπωρία. 
Η αλήθεια όμως είναι ότι έχουμε 
και οικονομικό συμφέρον (μετα-
ξύ άλλων) από την αύξηση του 

όγκου της ανακύκλωσης και τη 
μείωση του περιεχομένου που 
αποθέτουμε στους πράσινους 
κάδους. Ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης πλήρωσε 
το 2017 μόνο για τέλη ταφής 
στο ΧΥΤΑ Φυλής το ποσό των 
1,36 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 
συντελεστές χρέωσης ανά τόνο 
απορριμμάτων έχουν ήδη ανέβει 
για το 2018, ενώ η κυβέρνηση 
έχει προαναγγείλει αναδρο-
μικές χρεώσεις παλαιότερων 
ετών αλλά και σύστημα οικο-
νομικής τιμωρίας των Δήμων 
που αυξάνουν αντί να μειώ-
νουν τα απόβλητα που θάβουν. 
Τα κόστη αυτά, μαζί με όλα τα 
συμπαρομαρτούντα (καύσιμα 
απορριμματοφόρων, διόδια 
κ.λπ.) καλύπτονται αποκλειστικά 
από τα δημοτικά τέλη – δηλαδή 
τους δημότες – ως ανταπο-
δοτική υπηρεσία. Οι επιδόσεις 
στην ανακύκλωση κρίνουν σε 
έναν Δήμο αν θα μειωθούν ή θα 
αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. 

Στα άδυτα του 
εργοστασίου
 Ο «Δημοσιογράφος» επισκέφτη-
κε το Κέντρο Διαλογής Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών στο Κορωπί, 

όπου καταλήγουν οι μπλε κάδοι 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. Μια υπερσύγχρονη 
και καθαρή μονάδα, την οποία 
λειτουργεί η εταιρεία Watt, έχο-
ντας ήδη διαχειριστεί πάνω από 
1 εκατομμύρια τόνους υλικών. 
Στο Κορωπί καταλήγουν οι μπλε 
κάδοι από 33 ακόμη Δήμους. 
Καταγράψαμε όλη τη διαδρομή 
των υλικών από το απορριμματο-
φόρο ως την τελική τους διάθεση 
στις αγορές των πρώτων υλών. Η 
διαλογή γίνεται κατά βάση μηχανι-
κά, σε τρία στάδια που διαχωρίζει 
τα υλικά με βάση, το μέγεθος, το 
σχήμα, το βάρος και τη σύστασή 
τους. Στη γραμμή παραγωγής 
όμως εμπλέκονται και εργαζόμε-
νοι, 30 περίπου άτομα ανά βάρδια.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 
μπλε κάδοι έχουν ...εκπλήξεις. 
Από γουρουνοκεφαλές που 
κάποιος πίστεψε ότι μπορούν να 
ανακυκλωθούν, ως φωτοβολί-
δες που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
επικίνδυνες για το προσωπικό. 

Από τα προς ανακύκλωση υλικά 
το περισσότερο αποδοτικό είναι 
το αλουμίνιο και εκείνο που 
πλέον έχει αρνητική αξία είναι οι 

Το μακρύ ταξίδι του μπλε 
κάδου ανακύκλωσης

Έλλειψη ενημέρωσης στέλνει το μισό περιεχόμενο 
των ειδικών κάδων ανακύκλωσης στη χωματερή

8 Έρευνα

Ένα δίκτυο 30 κόκκινων 
κάδων για ανακύκλωση 

παλιών ρούχων 
εγκαταστάθηκε 

στα 3Β

38.544
τόνοι

απορριµµάτων

1.360.870
ευρώ

τέλη ταφής

5.334
τόνοι

ανακύκλωσης

Ετήσιο κόστος πράσινου κάδου
στα 3Β

Τέλη ταφής (84.81%) Καύσιμα (13.28%) Διόδια (1.90%)



πλαστικές σακούλες. Τα σκληρά 
πλαστικά μετατρέπονται εκ νέου 
σε συσκευασίες απορρυπαντι-
κών, γιαουρτιών κ.λπ. Τα χαρτιά 
ξαναγίνονται πρώτη ύλη η οποία 
αξιοποιείται για την κατασκευή 
χαρτόκουτων. Παρόλ' αυτά, η 
αστοχία στον μπλε κάδο παρα-
μένει σε υψηλά επίπεδα. 

Παρόλο που η γραμμή επεξεργα-
σίας υλικών της Watt καταλήγει 
σε 14 ρεύματα, περίπου το 50% 
του όγκου που εισέρχεται στο 
εργοστάσιο, παραμένει υπόλειμ-
μα και οδεύει για ταφή, όπως μας 
εξηγεί ο Κώστας Βεργανελάκης, 
διευθυντής λειτουργιών της 
Watt. 

Το στοίχημα του Δήμου 3Β
Το διπλό στοίχημα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
που θα κριθεί αυτή τη χρονιά, 
είναι να συστηματοποιήσει 
την αποκομιδή δύο χωριστών 
ρευμάτων ανακύκλωσης: Των 
κλαδεμάτων και των βιοαποδο-
μήσιμων. 

Τα πράσινα απόβλητα των 
κήπων και τα υπολείμματα 
τροφών με μια συγκεκριμένα 
επεξεργασία που έχει ήδη απο-
δώσει εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα, παράγει εδαφοβελτιωτικό 
υλικό. Ήδη αυτές τις ημέρες 
ξεκινά η εφαρμογή των καφέ 
κάδων στις γειτονιές (ξεκινώ-
ντας από τα Πηγαδάκια). 

Σύμφωνα με τον διευθυντή 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
του Δήμου, Μιλτιάδη Καβράκο, 
«είναι εφικτός στόχος μέχρι το 
2020 να εκτρέψουμε 25% επι-
πλέον από την ταφή με τους 
καφέ κάδους, που από σπίτια 
και επιχειρήσεις μπορούν να 
συγκεντρώνουν 8.000 τόνους 
ετησίως». 

Παράλληλα, σε Βάρη, Βούλα και 
Βουλιαγμένη έχει εγκατασταθεί 
ένα δίκτυο 30 κόκκινων κάδων, 
για την ανακύκλωση ρούχων.

Σωστή και λάθος χρήση του μπλε κάδου

9

  Ναι   Όχι

Συσκευασίες με το σήμα της ανακύκλωσης Συσκευασίες από πατατάκια, κρουασάν

Υλικά εντός πλαστικής σακούλας Ρούχα

Χαρτόκουτες διπλωμένες Χαρτόκουτες που γεμίζουν τον κάδο

Μικρά αντικείμενα Μπάζα

Μπουκάλια Ποτήρια, τζάμια, καθρέφτες

Πλαστικά μιας χρήσης Διάφορα πλαστικά αντικείμενα

Συσκευασίες άπλυτες Συσκευασίες με περιεχόμενο

Ξεκινά από τα Πηγαδάκια 
η εφαρμογή 

των καφέ κάδων 
στις γειτονιές

Απορρίμματα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
38.500 τόνοι

Ανακύκλωση

Ταφή (86.16%) Ανακύκλωση (13.84%) Μπλε κάδος

20
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Κώδωνας (γυαλί) Κλαδέματα



Τα σχέδια της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα ακίνητα που διαθέτει στη Βουλιαγμένη 
παρουσιάζει ο Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομι-
κών, Επίσκοπος Σαλώνων Αντώνιος, μιλώντας στον «Δημοσιογράφο». Ο διαχειριστής 
της εκκλησιαστικής περιουσίας ζητά από τον Δήμο να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης 
στη Φασκομηλιά, ενώ περιμένει δικαίωση από τα ευρωπαϊκά Δικαστήρια για να αξιο-
ποιήσει πάνω από 200 δεσμευμένα οικόπεδα και δηλώνει ότι το Ορφανοτροφείο θα 
συνεχίσει τη λειτουργία του «όσο υπάρχουν παιδιά» σε αυτό.

| Η ιδιοκτησία της Εκκλησίας στη Φασκομηλιά έρχεται συχνά στην 
επικαιρότητα. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την έκταση αυτή;
Συνολικά, η ιδιοκτησία της Εκκλησίας στη Φασκομηλιά είναι 1.800 στρέμματα από τη 
Λίμνη Βουλιαγμένης μέχρι τη Βάρκιζα, μαζί με τα Λιμανάκια. Μέσα σε αυτή την έκτα-
ση υπάρχουν 4 οικοδομικά τετράγωνα, που βρίσκονται εντός Σχεδίου Πόλεως από το 
1955. Πρόκειται για 250 στρέμματα οικοδομήσιμα. Το πρόβλημα είναι ότι ο τότε Δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κασιδόκωστας όρισε συντελεστή δόμησης γι' αυτή την περιοχή 0,002. 
Επί της ουσίας αδρανοποίησε οποιαδήποτε δυνατότητα οικοδόμησης αυτής της έκτα-
σης. Στη Φασκομηλιά υπάρχουν περιοχές με δέντρα. Το σεβόμαστε αυτό. Το υπόλοιπο 
όμως κομμάτι είναι μόνο πέτρες. Όποιος σήμερα βλέπει κάτι διαφορετικό, ας μου φέρει 
φωτογραφίες. Αυτό που ζητάμε είναι μας δοθεί ένας λογικός και χαμηλός συντελεστής 

δόμησης ώστε να προωθήσουμε ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης. Ζητάμε τον χαμηλότερο 
συντελεστή της περιοχής. Να υπογραμμίσω ότι όποιος πάρει το κομμάτι αυτό, θα δημι-
ουργήσει και ένα μικρό άλσος φυτεύοντας δέντρα. Αυτό που θα θέλαμε είναι να γίνει ένα 
κόσμημα για την περιοχή, κάτι όμορφο που θα την αναβαθμίσει. 

| Έχετε δεχτεί συγκεκριμένες προτάσεις;
Βεβαίως, από Ρώσους και Άραβες. Όμως δεν προχωρά κάτι. Έχουμε κάνει κρούσεις 
στο σημερινό Δήμαρχο, με τον οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, όμως δυστυχώς 
υπάρχουν τα μικροπολιτικά ζητήματα κάθε περιοχής που εμποδίζουν τους δημάρχους 
να λάβουν αποφάσεις. Δυστυχώς στη χώρα μας βλέπουμε κοντόφθαλμα τα πράγματα. 
Εμείς θέλουμε μια προοπτική. 

| Συζητάτε για πώληση της έκτασης;
Επουδενί. Θα θέλαμε έναν επενδυτή, ο οποίος με ένα συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης 
θα χτίσει το ακίνητο και θα το εκμεταλλεύεται, παρέχοντας έτσι έσοδα στην Εκκλησία.

| Από πότε έχει στην κατοχή της η Εκκλησία τις εκτάσεις αυτές στη 
Βουλιαγμένη;
Από το 1713, πολύ πριν τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Το κτήμα της Βάρης το δώρισε 
η μητέρα του Σουλτάνου στον ηγούμενο της μονής Πετράκη, Παρθένιο Πετράκη. Έχουμε 
ασφαλώς τα χειρόγραφα του Σουλτάνου, επίσημα αναγνωρισμένα και μεταφρασμένα. 

| Πώς θα κινηθείτε για τα δεσμευμένα από τον Δήμο οικοδομικά 
τετράγωνα στην παραλιακή λεωφόρο και σε άλλα σημεία της Βου-
λιαγμένης;
Πρόκειται για 212 οικόπεδα σε όλη τη Βουλιαγμένη για τα οποία η Εκκλησία έχει τελε-
σίδικα δικαιωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Ο Δήμος πρέπει να άρει τις δεσμεύσεις 
που επέβαλλε επί Κασιδόκωστα ή να μας αποζημιώσει. Παρά τις αποφάσεις αυτές, ο 
Δήμος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν προχωρούν. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστι-
μα γι' αυτή τη στάση και έπεται και συνέχεια. Προσφύγαμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια 
και εντός των ημερών μάλιστα αναμένουμε το επίσημο ερώτημα του δικαστηρίου προς 
το ελληνικό κράτος για παροχή εξηγήσεων. 

| Αν αρθούν οι απαλλοτριώσεις, θα γίνουν οικοδομές;
Επί του παρόντος περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ο τότε Δήμαρχος για ψηφο-
θηρικούς λόγους είπε ότι δεσμεύει ακίνητα και προσφέρει στους κατοίκους πράσινο. Δεν 
είναι όμως δάσος αυτό. Είναι ένα ιδιωτικό οικόπεδο που κάποιος ξένος πήγε και το φύτε-
ψε. Προφανώς δεν θέλουμε να κάνουμε τη Βουλιαγμένη σαν την Αθήνα. Θέλουμε να κρα-
τήσει τον χαρακτήρα της αλλά να δοθεί και η δυνατότητα στην Εκκλησία να αξιοποιήσει την 
περιουσία της. Και άλλωστε, τι νομίζετε ότι είναι η «αμύθητη εκκλησιαστική περιουσία» 
που κάποιοι λένε; Τα μόνα αξιοποιήσιμα ακίνητα βρίσκονται στη Βουλιαγμένη, στην Κηφι-
σιά και στη Θεσσαλονίκη. Το συντριπτικά μεγαλύτερο 
κομμάτι των ακινήτων της Εκκλησίας είναι δάση. 

Υπάρχουν σκέψεις για κλείσιμο 
του Ορφανοτροφείου Βουλιαγ-
μένης και για αξιοποίηση της 
έκτασης αυτής για άλλο σκοπό;
Όσο υπάρχουν παιδιά στο Ορφανο-
τροφείο, αυτό θα λειτουργεί. Δεν 
είμαι ο υπεύθυνος γι' αυτό το χώρο, 
όμως εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρ-
χει καμία τέτοια σκέψη. Βεβαίως, 
υπάρχει η γύρω έκταση, όπου 
πάντα υπήρχαν σπιτάκια. Ο χώρος 
γύρω από το Ορφανοτροφείο μπορεί 
και πρέπει να αξιοποιηθεί για να έχει 
έσοδα το Ορφανοτροφείο και να επιβι-
ώνει. Τα σπιτάκια δεν πρέπει να γκρε-
μιστούν, αντίθετα μπορούν να μετα-
σκευαστούν σε κάτι ωραίο.

Η Εκκλησία 
επιθυμεί να χτίσει 
στη Βουλιαγμένη

            Ο Κασιδόκωστας φύτευε 
σε ιδιωτικά οικόπεδα για 
ψηφοθηρικούς λόγους

Επίσκοπος Σαλώνων Αντώνιος

 
Συνέντευξη στον  Γιώργο Λαουτάρη
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Μάξιμος Μητσόπουλος
Ο λησμονημένος δωρητής του Κόκκινου Σπιτιού της Βούλας

Ο κορυφαίος 
Έλληνας 

γεωλόγος 
δώρισε 

το ακίνητο 
στην Ακαδημία 

Αθηνών με στόχο 
τη χορήγηση 

δύο υποτροφιών

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα σπίτια έχουν ψυχή. Οπωσδήποτε έχουν 
τη δική τους ιστορία. Και στην περίπτωση του «κόκκινου σπιτιού» στη 
λεωφόρο Βασιλέως Παύλου 51 της Βούλας, της πέτρινης μονοκα-
τοικίας που σήμερα είναι ερειπωμένη, η ιστορία ξεφεύγει από την 
ιδιωτική σφαίρα. Το ακίνητο αυτό, που ανήκει σήμερα στην Ακαδημία 
Αθηνών, σύντομα θα μετατραπεί από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης σε ένα μοναδικό πολιτιστικό κέντρο, με βιβλιοθήκη και 
θερινό κινηματογράφο. 

Αναζητώντας το νήμα της ιστορίας πέφτει κανείς σε κενό. Ο Δήμος 
δεν διαθέτει στα αρχεία του την άδεια ή κάποιο σχέδιο αυτού του 
σπιτιού. Μόνο μια αεροφωτογραφία του 1955 διασώζεται που το 
απαθανάτισε και πλέον χρησιμεύει ως όριο (terminus ante quem) 
για το χρόνο ανέγερσής του, που εντοπίζεται στα έτη 1950-55. Ο 
πρώτος ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν ο ακαδημαϊκός Μάξιμος Μητσό-
πουλος. Άκληρος ο ίδιος, άτεκνες και οι δύο αδερφές του με τις 
οποίες κατοικούσε στο ίδιο σπίτι, που έφυγαν από τη ζωή πρώτες. 
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1968 πέθανε μόνος. Αιτία θανάτου του λέγεται 
ότι ήταν η αφυδάτωση, μετά από γαστρεντερίτιδα. 

Ο Μάξιμος Μητσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1897. Ο θείος του 
Ηρακλής και ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσόπουλος θεωρούνταν 
εκ των κορυφαίων γεωλόγων στην εποχή τους. Σπούδασε φυσικές 
επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε αργότερα ειδίκευση 
ως Γεωλόγος και Παλαιοντολόγος στα πανεπιστήμια του Μονάχου 
και του Βερολίνου. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1928 ως διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου του Μονάχου, αναλαμβάνοντας διδακτικό έργο στο 
Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1939 εξελέγη τακτι-
κός καθηγητής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ενώ διετέλεσε επί 15 χρόνια τακτικός καθηγητής Ορυκτο-
λογίας και Γεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τα 
έτη 1950-51 και 1960-61 υπήρξε κοσμήτορας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1955 εξελέγη τακτικό 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το έτος 1967 ήταν ο πρόεδρος του 
κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος της χώρας. Αν τον μνημονεύουμε 
σήμερα και το όνομά του αξίζει να διασωθεί στην ιστορία της Βούλας 
είναι επειδή την όμορφη αυτή οικία, που οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν το 
σπίτι των ονείρων του και όπου ζούσε τους 5 μήνες του χρόνου, την 

κληροδότησε στην Ακαδημία Αθηνών με έναν πολύ ευγενικό σκοπό: 
Να ενοικιάζεται και τα έσοδα που θα αποφέρει να χρηματοδοτούν ως 
υποτροφία τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωλογία και τη Βιολογία 
δύο αποφοίτων των γνωστικών αυτών αντικειμένων. 

Το διάστημα 1982-2002 η βούληση του διαθέτη έγινε πραγματικό-
τητα και το «κόκκινο σπίτι» έζησε μια δεύτερη ακμή. Η Ελένη Βλαχί-
δου, κάτοικος Βούλας μέχρι και σήμερα, έζησε εκεί με την οικογέ-
νειά της, συνδέοντας τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής της, όπως 
λέει, με το ακίνητο αυτό. Βρήκε το σπίτι άδειο και τον εντυπωσιακό 
κήπο επιφάνειας ενός στρέμματος ξερό, εκτός από τα δέντρα: Οι 
πορτοκαλιές, ροδιές, συκιές, μανταρινιές βρίσκονταν στη θέση τους. 
Εκείνη φύτεψε και φρόντισε 260 τριανταφυλλιές, μεταξύ άλλων 
πολλών λουλουδιών, καθιστώντας τον κήπο αυτό ένα τοπικό αξιο-
θέατο. Το καθεστώς όμως του κληροδοτήματος επέβαλλε διά νόμου 
να γίνεται πλειστηριασμός κάθε φορά που έπρεπε το συμβόλαιο να 
ανανεωθεί. Μια ψυχοφθόρα διαδικασία, κατά την Ελένη Βλαχίδου, 
που αναγκάστηκε, με πόνο ψυχής, όπως λέει, να εγκαταλείψει τη 
μονοκατοικία της Βασιλέως Παύλου. Μετά από αυτήν, παραδόθηκε 
στη φθορά και στους περιστασιακούς λαθραίους επισκέπτες. Ασφα-
λώς χωρίς έσοδα από μισθώματα, η υποτροφία αδρανοποιήθηκε... 

Μια τρίτη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα περίοδος θα ξεκινήσει για το 
«κόκκινο σπίτι» εντός του 2019. Ο Δήμος βρίσκεται σε προχωρημέ-
νη συνεννόηση με την Ακαδημία να μισθώσει με μακροχρόνιο συμ-
βόλαιο 40 ετών το ακίνητο. Έχει παράλληλα έτοιμη μελέτη ανακαί-
νισης και στατικής ενίσχυσης ενώ σκοπεύει να δαπανήσει περίπου 
400.000 ευρώ ώστε να μετατραπεί η οικία σε πολιτιστικό κέντρο. 
Σύμφωνα με το σχέδιο, στο ισόγειο θα υπάρχει ένας χώρος με μεγά-
λα τραπέζια για εργασία δημιουργικών ομάδων καθώς και εκθεσια-
κός χώρος. Στον όροφο θα στεγαστεί βιβλιοθήκη και χώρος διαβά-
σματος. Ενώ το καλοκαίρι στον κήπο θα λειτουργεί θερινό σινεμά. 
Τα 600 ευρώ που θα δίνει ως μηνιαίο μίσθωμα ο Δήμος στην Ακα-
δημία θα βοηθήσουν να ενεργοποιηθεί εκ νέου η υποτροφία και να 
εκπληρωθεί σε μόνιμη βάση η βούληση του Μάξιμου Μητσόπουλου.

Ο Δήμος θα μετατρέψει την οικία σε πολιτιστικό κέντρο 
με εκθεσιακό χώρο, βιβλιοθήκη και θερινό σινεμά

Η Ελένη Βλαχίδου φύτεψε 260 
τριανταφυλλιές όσο κατοικούσε 

(1982-2002)
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Η ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές: Μύθοι και πραγματικότητες

Οι διακρίσεις στον αθλητισμό 
απαιτούν και κίνητρα, όχι μόνο θυσίες

Με απόφαση που μπορεί να λειτουργήσει ως βόμβα, το 
ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο που 
εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εισόδου στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με προνομιακή μοριοδό-
τηση, για όσους υποψηφίους έχουν διακριθεί σε διάφορα 
αθλήματα, σε πανελλήνιες ή διεθνείς διοργανώσεις. 

Με αυτή την απόφαση αντί το κράτος να δώσει όσο το 
δυνατόν περισσότερα κίνητρα στους εφήβους να εκπρο-
σωπήσουν τη χώρα μας στο εξωτερικό, να ακουστεί ο 
εθνικός μας ύμνος και να σηκωθεί η σημαία της Ελλάδας 

σε όλη την υφήλιο, καταστρέφει και τα ήδη υπάρχοντα.
Θεωρώ πως η συγκεκριμένη διάταξη δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τα κοινωνικά πρότυπα περί ισότητας, αφού 
οι διακριθέντες αθλητές εξασφάλιζαν τη θέση τους στα 
ΑΕΙ, χωρίς να στερούν τη θέση από άλλο μαθητή. Δυστυ-
χώς, η απόφαση αυτή ουσιαστικά απωθεί τους νέους 
της χώρας μας από τον πρωταθλητισμό, υποβαθμίζο-
ντας έτσι τη δύναμη, το σθένος και την ικανότητά τους.
Στον πρωταθλητισμό, οι προπονήσεις είναι εντατικές και 
καθημερινές, οι αγώνες απαιτητικοί και πολύ συχνά ο 
μαθητής καλείται να επιλέξει πού θα ρίξει την απαραί-
τητη βαρύτητα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως η επιλογή 
της σχολής τους θα πρέπει να γίνεται με βάση τη λογική 
και όχι την προτίμηση. Για παράδειγμα, ένας αθλητής ο 
οποίος από δική του επιλογή έχει αφιερώσει όλο του 
τον χρόνο στα γυμναστήρια, θα πρέπει να κατανοεί πως 
αν θέλει να σπουδάσει Ιατρική, θα είναι αν όχι ακατόρ-
θωτο, πάρα πολύ δύσκολο να αποφοιτήσει από το Πανε-

πιστήμιο, ενώ δεν έχει ούτε γνώσεις από προηγούμενα 
σχολικά χρόνια ούτε και χρόνο λόγω των αθλητικών του 
υποχρεώσεων. Αντιθέτως, αν επιλέξει κάτι σχετικό με το 
αντικείμενο ενασχόλησής του (όπως Επιστήμες Φυσι-
κής Αγωγής) θα αποφοιτήσει εύκολα, έχοντας μελετήσει 
και εισπράξει παραπάνω γνώσεις γι' αυτό που αγαπά και 
έχει αφιερώσει το χρόνο του όλα τα παιδικά του χρόνια.

Ως μαθητής και αθλητής και εφόσον με αφορά αρκετά αυτό 
το θέμα, καθώς έχω λάβει μοριοδότηση λόγω της διάκρι-
σής μου ως Πρωταθλητής Ελλάδος στην υδατοσφαίριση, 
πιστεύω και ειλικρινά ελπίζω πως η πολιτεία, το συντομό-
τερο δυνατόν, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις 
προκειμένου να διορθωθεί η αδικία προς τους αθλητές και 
έτσι να έχουμε μια σαφή απάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι. 
Είναι ο μόνος τρόπος, θεωρώ, να ενισχυθεί ο ερασιτεχνικός 
αθλητισμός, ο οποίος είναι το φυτώριο μέσα από το οποίο 
θα ξεχωρίσουν ταλέντα, που θα ασχοληθούν με τον πρωτα-
θλητισμό και θα φέρουν διακρίσεις για τη χώρα μας.

*  Ο Στέφανος Κιρμίζογλου είναι μαθητής Γ' τάξης στο 2ο 
Λύκειο Βούλας και πανελλήνιος πρωταθλητής υδατο-
σφαίρισης

της  Γλυκερίας Σιούτη*

του  Στέφανου Κιρμίζογλου*

Όπου οι παραλίες 
είναι απολύτως ελεύθερες 
είναι σχεδόν αδύνατη  
η χρήση τους

Τα οικοσυστήματα των ακτών έχουν πρόδηλη και μέγι-
στη σημασία για χώρες, όπως η Ελλάδα, με έντονο ορι-
ζόντιο διαμελισμό, δηλ. με εκτεταμένο σύστημα ακτο-
γραμμής και μεγάλο αριθμό νησιών και μάλιστα μικρών. 
Αποτελούν στοιχεία του φυσικού κεφαλαίου, έναν πολύ-
τιμο φυσικό πόρο και χρειάζονται έντονη προστασία.

Στην έννοια του παράκτιου οικοσυστήματος περιλαμβά-
νονται ο αιγιαλός και η παραλία, που αποτελούν κοινό-
χρηστα πράγματα και ανήκουν στη δημόσια κτήση και ο 
παλαιός αιγιαλός, που αποτελεί δημόσιο κτήμα και ανή-
κει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Η κοινοχρησία 
αιγιαλού και παραλίας συνίσταται κυρίως στην ελεύθερη 
και απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων σε αυτά καθώς 
και προς το θαλάσσιο μέτωπο. Απαγορεύεται η παρα-
χώρηση της αποκλειστικής χρήσης τους, κατά κανόνα, 
ενώ επιτρέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης τους 
σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει η 
νομοθεσία και πάντοτε με αντάλλαγμα. Κάθε τεχνικό όμως 
έργο, που εκτελείται σε αιγιαλό και παραλία, πρέπει να 
είναι βιώσιμο, με την έννοια ότι πρέπει να αποσκοπεί στην 

ήπια χρήση της ακτής, να είναι συμβατό με άλλες χρήσεις 
της, να σέβεται τη μορφολογία της, να μην ρυπαίνει και 
να μην εμποδίζει την ακώλυτη πρόσβαση των ατόμων 
σε αυτήν.Μη αδειοδοτημένα νομίμως κτίσματα στις ακτές 
κατεδαφίζονται, ανεξαρτήτως του χρόνου ανέγερσης τους 
ή του εάν κατοικούνται ή όχι. Επιπλέον, απαγορεύεται η 
περίφραξη ιδιοκτησιών σε περιοχές, εκτός σχεδίων πόλε-
ων ή οικισμών που υφίστανται πριν το 1923, και σε ζώνη 
πλάτους 500 μέτρων από την ακτή. Οι αρμόδιες πολεοδο-

μικές αρχές μπορούν να διακόψουν εργασίες περίφραξης, 
καθώς και να κατεδαφίσουν υπάρχουσες περιφράξεις, οι 
οποίες παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ακτή ή βλάπτουν 
το περιβάλλον ή προσβάλλουν την αισθητική του τοπίου. 
Κυρίαρχη είναι η αντίληψη ότι για να εξυπηρετηθεί η προ-
στασία των ακτών και να προστατευθεί η ελεύθερη χρήση 
και απόλαυσή τους, αιγιαλός και παραλία πρέπει να παρα-
μένουν μακρυά από την ιδιωτική πρωτοβουλία και αξιο-
ποίηση. Αυτός είναι και ο πρώτος μύθος. Η πραγματικότητα 
είναι πλούσια σε άφθονα παραδείγματα για το αντίθετο. 
Όπου οι παραλίες είναι απολύτως ελεύθερες, ιδίως αυτές 

που περιλαμβάνονται στον αστικό ιστό, εκεί ακριβώς είναι 
και σχεδόν αδύνατη ή σε κάθε περίπτωση δυσχερής και 
δυσάρεστη η χρήση τους. Ασυδοσία, έλλειψη στοιχειωδών 
μέσων εξυπηρέτησης και ασφάλειας, καθώς και ρύπανση 
βασιλεύουν. Η ελεύθερη πρόσβαση υφίσταται, επομένως, 
μόνον κατ' όνομα και προς απελπισία των περιοίκων. Αντι-
θέτως, η ισορροπημένη και αναλογική εκμετάλλευση της 
παραλίας, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία σέβεται 
τον εαυτό της και το τοπίο και προσφέρει χρήσεις κατάλλη-
λες για τη απόλαυση της θάλασσας και την παραθαλάσσια 
αναψυχή, με προσιτό και κλιμακούμενο, αναλόγως με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, αντίτιμο, υπό τον σοβαρό και 
συνεπή έλεγχο των δημόσιων αρχών, εξυπηρετεί αληθινά 
και αποτελεσματικά το κοινωνικό συμφέρον.

Ο δεύτερος μύθος συνίσταται στο ποιος είναι υπεύθυνος 
για την περίφραξη των ακτών. Συχνά το φαινόμενο οφεί-
λεται, βεβαίως, στις ατομικές ιδιοκτησίες, όμως, ιδίως 
στον αστικό ιστό, η πρόσβαση σε θάλασσα και ακτές 
εμποδίζεται από το ίδιο το Κράτος, στις διάφορες μορ-
φές του, νομικών προσώπων και οργανισμών, που περι-
φράσσουν εκτενέστατες εκτάσεις, κατά τρόπο απολύτως 
δυσανάλογο με τους σκοπούς που υπηρετούν. Τέλος, 
κρίσιμη είναι και η ολιγωρία των αρμόδιων αρχών, όσον 
αφορά την επιβολή αλλά κυρίως την εκτέλεση και εφαρ-
μογή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων.

*  Η Γλυκερία Π. Σιούτη είναι δικηγόρος, καθηγήτρια 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Γιάννης Πλουμίδης

Ο άνθρωπος που ζει και αναπνέει 
για τον Πρωτέα Βούλας

Υπάρχουν φίλαθλοι, υπάρχουν οπαδοί, υπάρχει και ο Γιάννης Πλουμίδης, που αποτελεί 
μια κατηγορία μόνος του. Μια σχέση έντονου πάθους για το άθλημα της καλαθοσφαί-
ρισης, μια σχέση αγάπης, λατρείας και ολοκληρωτικής αφοσίωσης για τον σύλλογο 
του Πρωτέα Βούλας. «Βρίσκομαι τριάντα πέντε χρόνια δίπλα στον σύλλογο, στην ίδια 
οικογένεια, γιατί ο Πρωτέας Βούλας ήταν, είναι και θα είναι η ζωή μου, η αναπνοή μου, 
το αίμα μου, η καθημερινότητα μου για πολλές δεκαετίες ακόμα», λέει στον «Δημο-
σιογράφο». 

Ο Γιάννης Πλουμίδης, γεννηθείς το 1947, γνώρισε τον μεγάλο του έρωτα το 1983, 
όταν πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι του Πρωτέα Βούλας και από τότε μέχρι 
σήμερα έχει γίνει το δεύτερο του σπίτι. 

Από καθαριστής τερέν μέχρι Πρόεδρος
«Στον Πρωτέα πέρασα από όλα τα αξιώματα: Γενικός αρχηγός, έφορος των ομάδων, 
μέχρι πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας. Στα πρώτα χρόνια του γηπέ-
δου υπήρξα ακόμα και φύλακας και καθαριστής του τερέν πριν από τους αγώνες», 
αναφέρει. 

Το όνομα του Γιάννη Πλουμίδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλα τα στάδια στην 
ιστορία του συλλόγου: Με τη σύσταση του γυναικείου τμήματος καλαθοσφαίρισης 
του Πρωτέα Βούλας το 1986, με την ίδρυση των ακαδημιών του Πρωτέα το 1992 
και με την ταυτόχρονη διοργάνωση του εσωτερικού τουρνουά ακαδημιών «Αγγέλα 
Μικεδάκη» το 1992 στα ανοικτά γήπεδα του Πρωτέα. Αργότερα ήρθε η κατασκευή του 
κλειστού γηπέδου της Βούλας επί δημαρχίας Άγγελου Αποστολάτου, όταν γενικός 
γραμματέας αθλητισμού ήταν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και υφυπουργός Αθλητι-
σμού ο Ανδρέας Φούρας, το 1996. Ακολούθησε η 1η άνοδος της γυναικείας ομάδας 
στις εθνικές κατηγορίες 1997.

Κλειστό Γήπεδο Βούλας
Το μεγάλο όραμα που είχε ο Γιάννης Πλουμίδης μόλις κόλλησε το μικρόβιο του Πρω-
τέα ήταν η δημιουργία ενός κλειστού γηπέδου που θα χρησιμοποιούνταν για τις ανά-
γκες του συλλόγου. Αφηγείται ο ίδιος: «Αγωνίστηκα σκληρά, ζητιάνεψα για να απο-
κτήσει ο Πρωτέας Βούλας το δικό του κλειστό γήπεδο. Παρακάλεσα αρμοδίους,  δεν 

φοβήθηκα γραφειοκρατίες, με τους περισσότερους κατοίκους και προέδρους άλλων 
ομάδων να προσπαθούν να μπουν εμπόδιο στην κατασκευή του γηπέδου, αμφισβη-
τώντας την προσφορά του τότε δημάρχου και τη δική μου στους καθ' ύλην αρμοδίους. 
Οι περισσότεροι δεν με πίστευαν ότι τελικά θα γίνει κλειστό γήπεδο στη Βούλα. Όμως 
ξεπερνώντας τον εαυτό μου, με υπομονή, με όραμα, με κατάθεση καρδιάς, ψυχής και 
υγείας κατάφερα να γίνει το κλειστό γήπεδο και να παραδοθεί στις ομάδες τον Αύγου-
στο του 1996».

Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Η απόλυτη ευτυχία για έναν φίλαθλο είναι η κατάκτηση της κορυφής για την αγαπημένη 
του ομάδα, ωστόσο για τον Γιάννη Πλουμίδη η μεγαλύτερη στιγμή που έχει ζήσει σε 
αυτά τα 30 χρόνια που βρίσκεται στον Πρωτέα Βούλας ήταν η κατασκευή του κλειστού 
γηπέδου γιατί χωρίς αυτό, δεν θα έρχονταν οι επιτυχίες του συλλόγου. Μια από αυτές 
και πιο σημαντική ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από την γυναικεία ομάδα 
καλαθοσφαίρισης το 2013. 

«Ταξιδέψαμε στο Βόλο για την τελική φάση της διοργάνωσης όπου στον ημιτελικό 
θα αντιμετωπίζαμε τον πανίσχυρο και αδιαφιλονίκητο φαβορί Παναθηναϊκό. Ήμουν 
σίγουρος ότι θα κατακτούσαμε το Κύπελλο, το πιστεύαμε όλοι, αθλήτριες, προπονητές, 
φροντιστές, διοίκηση γιατί πάνω απ’ όλα ήμασταν οικογένεια και μετά ομάδα. Μάλιστα, 
όταν ένας δημοσιογράφος με ρώτησε αν ήμασταν ευχαριστημένοι που φτάσαμε μέχρι 
τους 4, του απάντησα ότι ήρθαμε εδώ για να κατακτήσουμε την κορυφή», ανακαλεί. 

Για την ιστορία, ο Πρωτέας Βούλας διέλυσε το «τριφύλλι» με 79-66 και την επόμενη 
ημέρα στον μεγάλο τελικό, επικράτησε του ΠΑΟΚ και σήκωσε στον ουρανό του Βόλου 
το πολυπόθητο τρόπαιο. Ο Πρωτέας Βούλας έγινε η πρώτη ομάδα Α2 Εθνικής Κατη-
γορίας που κατέκτησε ποτέ το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών.

Αναπολώντας το παρελθόν, ζώντας το παρόν και ανυπομονώντας για το μέλλον, στα 
μάτια του Γιάννη Πλουμίδη διαπιστώνει κανείς τη δίψα για νέα πράγματα, νέες φιλο-
δοξίες που θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τον σύλλογο. Γιατί αυτή η ομάδα είναι 
παιδί του, είναι γι’ αυτόν θρησκεία, ο Πρωτέας είναι για τον Γιάννη Πλουμίδη ό,τι ένα 
τσιγάρο ή ένα ποτηράκι κρασί για όλους. Εξάλλου το έχει δηλώσει πολλές φορές πως 
η τελευταία του επιθυμία είναι η σορός του πριν μεταφερθεί στο κοιμητήριο να περάσει 
για μία τελευταία φορά από το κλειστό γήπεδο της Βούλας, γιατί ο Πρωτέας είναι η 
μεγάλη του αγάπη και το παντοτινό σημείο αναφοράς της κοινωνικής του διαδρομής.
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Η εικόνα των 3Β στο εξωτερικό

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά κοινή ομο-
λογία είναι ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαι-
ρινούς προορισμούς για όλους τους Αθηναίους, διαθέ-
τοντας μοναδικό φυσικό τοπίο που δύσκολα κάποιος θα 
βρει στην Αττική, παραλίες που προσφέρουν η κάθε μια 
ξεχωριστά διαφορετικές ανέσεις αλλά και υψηλό επίπε-
δο στον τομέα της εστίασης.

Μετά τον εγχώριο τουρισμό ο οποίος θα αυξάνεται κάθε 
χρόνο λόγω της ανάπτυξης που παρουσιάζει η περιοχή 
αλλά και των σημαντικών επενδύσεων που θα γίνουν 
στο παραλιακό μέτωπο, ο Δήμος 3Β οφείλει να ανοίξει 
τις πόρτες του και να υποδεχθεί νέους επισκέπτες προ-
ερχόμενους από άλλες χώρες. Η τουριστική προβολή 
της περιοχής μας κρίνεται αναγκαία. Ο βασικός στόχος 
είναι η προβολή της πόλης μας στο εξωτερικό, αξιοποι-
ώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης 

όπως κατάλληλες στοχοποιημένες «καμπάνιες» σε όλα 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και με 
ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που αποκαλείται «Προβολή 
Τουριστικού Προορισμού». Ένας επιτυχημένος τρόπος 
προβολής ενός προορισμού είναι το YouΤube. Μέσα από 
αυτή την πλατφόρμα οι εν δυνάμει επισκέπτες μπορούν 
να δουν μέσω του YouTube πραγματικές σκηνές καθη-
μερινότητας και όχι μόνο. Η λογική των φυλλαδίων και 
των φωτογραφιών έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 

Η Βούλα, η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα διαθέτουν όλο το 
«τουριστικό πακέτο» για να προσελκύσουν νέους επισκέ-
πτες. Τα βασικά συστατικά του προϊόντος «Visit 3V» δεν 
είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα. Είναι και ο πολιτισμός με 

τους δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους, ο θαλάσσιος του-
ρισμός για όποιον λατρεύει τα θαλάσσια σπορ, είναι ο του-
ρισμός υγείας και ευεξίας με τα πολλά χιλιόμετρα παραλι-
ακού μετώπου να τρέξει κανείς ή και ακόμα να περπατήσει 
στα βουνά. Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι να ανακα-
λύψει περισσότερος κόσμος την περιοχή μας, θα αναδει-
χθεί στο εξωτερικό το φυσικό κάλος της Βουλιαγμένης, θα 
αυξηθεί ραγδαία η επισκεψιμότητα από κατοίκους άλλων 
χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο, ενώ θα γνωρίσουν από 
κοντά τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κάτοικοι της 
Αττικής οι οποίοι δεν έχουν επισκεφτεί την πόλη μας. 

Ωστόσο, για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Visit 3V», θα 
πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη τεχνογνωσία από τον 
ίδιο τον Δήμο. Σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιη-
θεί σχετικά με τη χρήση των social media από τους Δήμους, 
συμπεραίνεται πως οι περισσότεροι ΟΤΑ της χώρας δεν 
είναι εξοικειωμένοι ούτε με τις web εφαρμογές αλλά ούτε 
και με την ένταξη των social media στη στρατηγική τους. 
Εξάλλου, αυτό φαίνεται και από την σχέση του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τα social media, η οποία 
βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

#photo_view

Συναυλία με τον Κώστα Μακε-
δόνα μετά από ποδηλατοδρομία 
(Πλατεία Βούλας 22/9, 8:00 μ.μ.)

Εκφραστικός και θεατρικός 
μαέστρος επί σκηνής ο Σταύ-
ρος Ξαρχάκος (Βούλα 15/9)

Η Ζωή Χριστοδούλου στη συναυ-
λία για τον σύζυγό της Φιλάρετο 
Χατζηστεφάνου (Βούλα 5/9)

Τραγούδια του πατέρα της 
Λουκιανού ερμήνευσε η Μαρία 
Κηλαηδόνη (Βουλιαγμένη 13/7)

Ο Κώστας Κόκλας παρουσιάζει 
την ημέρα μνήμης για τη 
Μ. Ασία (Βούλα 14/9)

Φλαμπουράρης, Κωνσταντέλ-
λος, Μαυρωτάς (Βουλιαγμένη 
13/7)

Απογείωσε το Μεσογειακό 
Φεστιβάλ η Άλκηστη Πρωτο-
ψάλτη (Βάρκιζα 30/8)

Ένας δοκιμασμένος 
τρόπος προβολής 
ενός τουριστικού 
προορισμού 
είναι το YouTube
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32 xρόνια μαζί 
για την ασφάλειά σας

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
• 24/7 Κέντρο Λήψης Σημάτων

• Τεχνολογίες αιχμής


