
The Talk of 
The Town
Πληρώνουμε άραγε τα «υψηλό-
τερα δημοτικά τέλη στη χώρα»; 
Συγκριτική μελέτη στην Αττική 
δείχνει ότι το ύψος των τελών 
στα 3Β κινείται σε μεσαία επί-
πεδα.
Παράλληλα, ο έμμεσος αυτός 
φόρος προορίζεται αποκλει-
στικά για τις υπηρεσίες καθα-
ριότητας και οδοφωτισμού. Η 
μείωσή του περνά απαραίτητα 
από τη μείωση του κόστους δια-
χείρισης απορριμμάτων και την 
εξοικονόμηση ενέργειας.
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αναζητώντας 
εργασία 
σε Βάρη, Βούλα 
και Βουλιαγμένη
Οι διαχρονικοί δείκτες της ανεργίας 
εξειδικευμένοι τοπικά και οι ενέργειες 
του Δήμου για την απασχόληση
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Το έργο 
της Περιφέρειας 
στα 3Β

Η πιο λαμπρή 
σελίδα 
του ΝΟΒ
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Δημοσιογράφος

Το τραμ είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να περιπλανιέσαι 
στην παραλιακή (όχι όμως και για να πηγαίνεις εγκαίρως 
στη δουλειά σου)
@Dimi_Ibrahim

Πόσο καταπληκτική (και χωρίς κίνηση) βόλτα είναι η δια-
δρομή Φλοίσβος - Βούλα με το τραμ

Το πράσινο ακρωτήρι του Αστέρα από ψηλά
jimmys_triantafyllou

Νοσταλγία για τα διώροφα Ε22...
@ggkriniaris

Τόσο αργά που πάει το λεωφορείο αν δεν το είχα δει 
καλά θα πίστευα ότι μπήκα στο διώροφο τουριστικό που 
πάει Σύνταγμα Βουλιαγμένη για να έβλεπα και τα αξιο-
θέατα

Σχολιάζοντας τον κυκλώνα
@KKE_Voulas

Ναι γεια σας, από Πανόραμα Βούλας, κάτι ρούχα 
που βρήκα στο μπαλκόνι, δικά σας είναι;

Φθινόπωρο στη Βάρκιζα...
george_mule

Η Αττική Οδός ως status symbol
@kosmasharismas

άμα πεις σε Αθηναίους ότι χρησιμοποιείς Βάρης Κορω-
πίου για να πας αεροδρόμιο σε περνάνε για λοκάλ. δοκι-
μάστε το

Αγναντεύοντας την Υδρούσα τον Οκτώβριο
pejvel

Δεν έφυγε από την προσοχή του twitter η φωτογραφία 
του Πέτρου Φιλίππου με τον Νίκο Βάση
@Prokanas

το ρέμα του Κόρμπι Βάρης έχει καταντήσει σαν το γεφύ-
ρι της Άρτας. Ο συμβολισμός της φωτογραφίας με τους 
ψαρομάλληδες άντρες να κοιτάνε με τάχα στοχαστικό 
βλέμμα....

Ο Γιώργος Μαυρωτάς για την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου της Κύπρου να χρηματοδοτήσει την ανέ-
γερση νοσοκομείου στην περιοχή που επλήγη από τις 
πυρκαγιές
@Mavrogiorgos

Το ότι το πρώτο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική θα 
μας το φτιάξει η Κύπρος (λόγω της φωτιάς στο Μάτι), 
ενώ έχουμε 10 νοσοκομεία σε 1 τετραγωνικό km στο 
κέντρο, είναι ενδεικτικό του ανορθολογισμού μας...

Μελέτη ρόλου πριν τη βουτιά στην Ακτή Βουλιαγμένης
elenikarakasi

Μια καταγγελία στις 7 Οκτωβρίου από τον γενικό γραμ-
ματέα της ΟΕΝΓΕ Πάνο Παπανικολάου, νευροχειρουργό 
στο Κρατικό Νικαίας
@PGPapanikolaou

Μ.Κ. 74 ετών. Χήρα, μητέρα και γιαγιά καθημερινών 
ανθρώπων. Δεν έχει μπάρμπα στην Κορώνη. Εγκεφαλι-
κή αιμορραγία. Τρίτη μέρα διασωληνωμένη εκτός ΜΕΘ 
σε κοινό θάλαμο στο Ασκληπιείο Βούλας λόγω έλλει-
ψης κλινών ΜΕΘ στο λεκανοπέδιο.

Η Φασκομηλιά ανήκει στα παιδιά της!
giorgos.syr



3The talk of the town

Μύθοι και αλήθειες
για τα δημοτικά τέλη

A κούγεται συχνά στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης: «Πληρώνουμε τα ακριβότερα δημο-
τικά τέλη στη χώρα». Η δήλωση αυτή όσο και αν 

συνοδεύει δικαιολογημένα παράπονα για την ανταπόκρι-
ση του Δήμου στις ανάγκες των κατοίκων του, δεν είναι 
αληθής. Για την ακρίβεια, δεν είναι πλέον αληθής. 

Από το 2008 ως το 2013 ο Δήμος Βουλιαγμένης και 
κατόπιν η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης πράγματι 
είχε έναν από τους υψηλότερους συντελεστές Δημο-
τικών Τελών στο Λεκανοπέδιο, δηλαδή 2,20 ευρώ 
το τετραγωνικό. Ωστόσο, έκτοτε ο συντελεστής έπεσε 
αισθητά και διαμορφώθηκε πλέον ενιαία από το 2016 
για όλο τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα 1,52 
ευρώ ανά τετραγωνικό (μιλώντας πάντα για τις οικίες). 

Χωρίς να είναι ο συντελεστής αυτός χαμηλός, πάντως 
δεν είναι ο υψηλότερος. Οι κάτοικοι της Δημοτικής 
Ενότητας Εκάλης χρεώνονται σήμερα με 2,25 ευρώ το 
τετραγωνικό, στη Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό ο ίδιος 
συντελεστής είναι 1,96, στον Δήμο Αθηναίων 1,55 και 
στα Καλύβια 1,57. Ακριβότερα δημοτικά τέλη από τα 3Β 
έχουν ακόμη στον Άλιμο (1,83), στη Νέα Σμύρνη (1,55), 
στην Πεντέλη (1,85) και στον Δήμο Πειραιά (2,05). Από 
την άλλη πλευρά, χαμηλότερους συντελεστές δημο-
τικών τελών βρίσκουμε σήμερα στη Γλυφάδα (1,45), 
στο Λαύριο (1,44), στην Ελευσίνα (1,14) και στον Δήμο 
Ελληνικού Αργυρούπολης (1,15). Στη Δημοτική Ενότητα 
Κουβαρά ο συντελεστής είναι μόλις 0,92. 

Γίνεται από την παράθεση και μόνο των αριθμών κατα-
νοητό ότι οι συντελεστές των δημοτικών τελών είναι 
ανεξάρτητοι από το επίπεδο διαβίωσης σε μια πόλη, από 
τις υποδομές της ή την τιμή ζώνης στην αξία της γης.  

Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Όποιο και αν είναι το ύψος 
των τελών που καταβάλλουν μέσω των λογαριασμών 
κατανάλωσης ρεύματος οι πολίτες, ο προορισμός των 
πόρων αυτών είναι από τη νομοθεσία πολύ αυστηρά 
καθορισμένος: Προορίζονται αποκλειστικά για τις αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων και συγκεκριμένα για 
την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό ισχύ-
ει και αντίστροφα: Κανένα έξοδο για απορριμματοφό-
ρα οχήματα, κάδους απορριμμάτων, μισθούς εργατών 
καθαριότητας, λαμπτήρες οδοφωτισμού ή τέλη ταφής 
απορριμμάτων δεν μπορεί να καλυφθεί από το γενικό 
ταμείο ενός Δήμου. Υπάρχουν τα δημοτικά τέλη για τις 
δαπάνες αυτές. Συνεπώς, ο καθορισμός του συντελεστή 
των δημοτικών τελών, μια απόφαση που λαμβάνει το 
Δημοτικό Συμβούλιο κάθε χρόνο περί τον Οκτώβριο, 

εξαρτάται αποκλειστικά από τα έσοδα και τα έξοδα των 
ανταποδοτικών του υπηρεσιών, που πρέπει σύμφωνα με 
τη νομοθεσία να είναι ισοσκελισμένα. Σχετική εγκύκλιος 
του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι τα δημοτικά 
τέλη πρέπει «να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλο-
γα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας 
σε κάθε κατηγορία υπόχρεων». Ακόμη, ορίζεται ότι «η 
αύξηση τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση 
του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών» για να είναι 
νόμιμη. Ασφαλώς, μετά την εκδήλωση της οικονομικής 
κρίσης ουδείς διανοείται να προτείνει αύξηση. 

Άλλωστε, τα έσοδα των Δήμων προέρχονται από πολλές 
άλλες πηγές. Το αν ένας Δήμος μπορεί να χρηματοδοτή-
σει έργα υποδομών, αναπλάσεις, εξωραϊσμούς, μεγά-
λες ή μικρές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των 
κατοίκων είναι ένα ζήτημα παντελώς αδιάφορο από τα 
δημοτικά τέλη που χρεώνει. Υπολογίσαμε ότι στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μια κατοικία 100 τετραγω-
νικών με μεσαία παλαιότητα πληρώνει στον λογαριασμό 
του ρεύματος για τον Δήμο περίπου 250 ευρώ το χρόνο. 
Πιστεύει κανείς ότι αυτός ο πόρος μπορεί να επαρκεί για 
όλη τη λειτουργία και ανάπτυξη του Δήμου;  

Αν σήμερα η δημοτική διοίκηση υποστηρίζει με αυτοπεποί-
θηση ότι το ταμείο του Δήμου 3Β είναι εύρωστο, αυτό οφεί-
λεται σε πολλούς παράγοντες: Σε διαχρονικά ορθές επιλο-
γές διαχείρισης που δεν κληροδότησαν δανειακά βάρη. Στα 
αυξημένα έσοδα από τη μίσθωση της δημοτικής περιουσί-
ας, που υπολογίζονται σήμερα κατόπιν ανανέωσης όλων 
των συμβάσεων στις 900.000 ευρώ το χρόνο (άσχετα αν 
το κράτος παίρνει πίσω με φορολογία ένα μεγάλο ποσο-
στό). Στην κάλυψη του κόστους έργων και παρεμβάσεων 
από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως πόροι της 
Περιφέρειας και ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάντως όχι στα 
χρήματα που καταβάλλουν απευθείας οι πολίτες. 

Είναι ασφαλώς δίκαιο και επιβεβλημένο να ζητούν οι 
δημότες τη μείωση των δημοτικών τελών σήμερα, έναν 
ακόμη έμμεσο φόρο που έρχεται να προστεθεί στους 
υπόλοιπους, ων ουκ έστι αριθμός. Η μείωση των δημο-
τικών τελών τεχνοκρατικά περνά μέσα από τη μείωση 
στο κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, 
από τη μείωση των απορριμμάτων που παράγουν τα 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και την ανάλογη αύξηση 
της ανακύκλωσης και από τη μείωση της ενέργειας που 
καταναλώνει ο δημοτικός φωτισμός. Σε αυτά τα πεδία 
θα πρέπει να κριθεί η δημοτική αρχή και να πιεστεί ώστε 
να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις.  

Γιώργος Λαουτάρης           @laoutaris

“Οι συντελεστές 
χρέωσης τελών 
προς τον Δήμο 
είναι ανεξάρτητοι 
από τα εν γένει 
οικονομικά του



Φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές 
τεσσάρων σχολείων του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης τοποθετήθηκαν 
αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο του ολο-
κληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού. 
Πρόκειται για το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Βάρης, το Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγ-
μένης, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 
και το Γυμνάσιο της Βουλιαγμένης ενώ 
μελλοντικά, σειρά θα πάρουν και τα υπό-
λοιπα σχολικά κτίρια και οι δημοτικές 
εγκαταστάσεις. 

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι τα σχολικά 
κτίρια να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα 
και να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Με τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα δεν προκαλούνται ρύποι, η λει-

τουργία τους είναι αθόρυβη, έχουν μικρές 
απαιτήσεις συντήρησης και η ηλιακή ενέρ-
γεια που χρησιμοποιείται είναι ανεξάντλη-
τη ενεργειακή πηγή, ενώ ταυτόχρονα εξοι-
κονομούνται πόροι στο ταμείο του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Η επιλογή των σχολικών κτιρίων έγινε 
με βάση τη θέση, τον προσανατολισμό 
και την ελεύθερη επιφάνεια του κτιρί-
ου, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και 
λειτουργίας των αντίστοιχων φωτο-
βολταϊκών συστημάτων. Πριν από την 
τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών είχε 
προηγηθεί στατικός έλεγχος ώστε να 
διερευνηθεί η μηχανική καταπόνηση και 
η ανεμοπίεση της επιφανειακής έδρα-
σης των πλαισίων. Τη συνολική δαπά-

νη του έργου χρηματοδότησε ο ίδιος ο 
Δήμος των 3Β. 

Με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στα σχολεία επιτυγχάνεται 
οικονομικό όφελος στο ταμείο του Δήμου 
και των σχολείων από τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με συμψηφισμό 
ενέργειας. Έτσι πλέον τα σχολεία ηλε-
κτροδοτούνται μέσω ηλιακής ενέργειας 
και το καθαρό ποσό που απομένει, το δια-
νέμουν οι σχολικές επιτροπές στα σχο-
λεία για τις λειτουργικές τους ανάγκες. 
Επιπλέον, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται 
και ενημερώνονται σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος, αξιοποίησης εναλλα-
κτικών πηγών ενέργειας φιλικών προς 
το περιβάλλον και στις νέες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Έρχονται 
αποζημιώσεις 

για το 
ατύχημα του 

«Αγία Ζώνη II»

Διεθνές Ταμείο 
θα καταβάλει 

435.000 ευρώ 
για τις δαπάνες 

που έκανε 
ο Δήμος

Το χορό των αποζημιώσεων ανοίγει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, ένα χρόνο μετά το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» στο Σαρωνικό 
Κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποζημίωση που έχει εγκριθεί 
από το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαίου 
(IOPC) για τον Δήμο των 3Β ανέρχεται σε 435.000 ευρώ και αφορά 
κατά βάση την πόντιση πλωτών απορρυπαντικών φραγμάτων, αλλά 
και τη μισθοδοσία και υπερωριακή εργασία για την περισυλλογή του 
μαζούτ στη θάλασσα έξω από το φράγμα και στις παραλίες.

Όταν το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ» βυθιζόταν τα ξημερώματα τις 
10ης Σεπτεμβρίου του 2017 στα νερά του Σαρωνικού μεταφέροντας 
χιλιάδες τόνους καυσίμων, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τη 
θαλάσσια περιβαλλοντική ρύπανση που θα συνέβαινε τα επόμενα 
24ωρα στο μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού μετώπου της Αττι-
κής. Το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μετά το ναυάγιο, οι 
κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας ξύπνησαν από την έντονη μυρωδιά του 
πετρελαίου. Ήταν όμως πολύ αργά, όλες οι παραλίες της Γλυφάδας 
είχαν παραδοθεί στο έλεος της πετρελαιοκηλίδας. Η πρώτη ενέργεια 
του Δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου ήταν να απευθύνει έκκληση σε 
κατοίκους και επισκέπτες να μην κατεβαίνουν για μπάνιο στις παρα-
λίες του Δήμου. 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βλέ-
ποντας την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στη θάλασσα και στις 
ακτές της Γλυφάδας, εφάρμοσε σχέδιο για την αποτροπή της ρύπανσης 
προτού εκδηλωθεί και στις παραλίες της Βούλας. Τα μεσάνυχτα της 
13ης Σεπτεμβρίου, δύο σκάφη που είχε επιστρατεύσει ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης έκαναν επιτόπια αυτοψία της ακτογραμμής της 

Βούλας και σε συνδυασμό με τις λήψεις από το drone, εντόπισαν μια 
κηλίδα ανοιχτά της Χερσονήσου Πούντας (ΠΙΚΠΑ). Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης προνόησε και ενοικίασε πλωτά φράγματα 
μήκους τριών χιλιομέτρων κάνοντας χρήση των προβλέψεων της 
έκτακτης ανάγκης. Για την πρωτοβουλία αυτή αλλά και για το ύψος 
της δαπάνης που πραγματοποίησε ο Δήμος, ο Δήμαρχος δέχτηκε τα 
πυρά της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 14 Σεπτεμ-
βρίου πάντως με το πρώτο φως της ημέρας τα σκάφη της Πολιτικής 
Προστασίας τοποθέτησαν το θαλάσσιο φράγμα ανοιχτά της Βούλας 
προκειμένου να προστατέψουν τις ακτές από πιθανή ρύπανση, γεγο-
νός που τελικά το κατάφεραν.

Πλωτό φράγμα 3 χιλιομέτρων απλώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 
για να προστατεύσει τη Βούλα

Ενεργειακά αυτόνομα σχολεία
Με φωτοβολταϊκά θα λειτουργούν 4 σχολικές μονάδες 
σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Ηλιακή 
ενέργεια 
ηλεκτροδοτεί 
τα κτήρια 
και αποφέρει 
έσοδα

“
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Διάφορες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης είναι 
έτοιμος να δρομολογήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης αρχικά με μια σειρά μονοδρομήσεων ή και αντι-
δρομήσεων που έχουν στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
περιορισμένου πλάτους των οδών αλλά και τη μείωση 
των σημείων εμπλοκής στις διασταυρώσεις.Στις οδούς 
Πειραιώς και Προόδου στη δημοτική ενότητα Βούλας 
επιλέγεται η εφαρμογή μονόδρομων, καθώς οι συγκε-
κριμένοι δρόμοι βρίσκονται σε περιοχή με πυκνή δόμηση 
και κυκλοφορία. Στις παραπάνω οδούς που προωθείται 
η μονοδρόμηση, προτείνεται επίσης η αναβάθμιση της 
διατομής με κύριο στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφά-

λειας (βελτίωση ορατότητας στις διασταυρώσεις, μείω-
ση μήκους διαβάσεων πεζών, διαπλάτυνση πεζοδρομίων 
ώστε οι πεζοί να μην βαδίζουν στο οδόστρωμα) και δευτε-
ρευόντως για βελτίωση λειτουργικότητας και αισθητικής. 
Η πρόθεση είναι να λειτουργήσει η προτεινόμενη αναβάθ-
μιση ως μία πιλοτική επέμβαση η οποία εφόσον αξιολο-
γηθεί και επιβεβαιώσει την αποδοτικότητά της, θα επε-
κταθεί σε μεγαλύτερα τμήματα των οδών και σε άλλους 
οδούς. Η συγκεκριμένη περιοχή επεμβάσεων αφορά στο 
σηματοδοτημένο κόμβο Λ. Βουλιαγμένης-  Πειραιώς - 
Σωκράτους και στις οδούς Πειραιώς και Προόδου από τη 
Λ. Βουλιαγμένης μέχρι την Απόλλωνος.

Η Πειραιώς και η Προόδου είναι παράλληλες οδοί διπλής 
κατεύθυνσης με έντονες κλίσεις που συνδέουν την κάτω 
Βούλα με το Πανόραμα. Λόγω της περιορισμένης κίνησης 
αλλά και των κλίσεων που υπάρχουν αναπτύσσονται υψη-
λές ταχύτητες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθή-
κες μειωμένης οδικής ασφάλειας.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού 
Πειραιώς στο τμήμα μεταξύ Λ. Βουλιαγμένης και Απόλ-
λωνος με κατεύθυνση προς τη Λ. Βουλιαγμένης. Παράλ-
ληλα, στο τμήμα αυτό θα διαμορφωθούν εσοχές παρ-
καρίσματος εκατέρωθεν και σε όλο το μήκος της οδού 
στο υπόψη τμήμα με «φουσκώματα» των πεζοδρομίων 
στις συμβολές με τις κάθετες οδούς για την εξασφάλιση 
της ορατότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 
Ομοίως και στην περίπτωση της μονοδρόμησης της οδού 
Προόδου στο τμήμα μεταξύ Λ.Βουλιαγμένης και Απόλ-
λωνος με κατεύθυνση προς την Απόλλωνος.

Στις συμβολές της οδού Προόδου με τις οδούς Σοφοκλέ-
ους, Δημητρακοπούλου και Βουτυρά που γειτνιάζουν με το 
χώρο λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας, 
προτείνεται η κατασκευή υπερυψωμένων διασταυρώσεων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές οι οποί-
ες θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας των 
διερχόμενων οχημάτων αλλά και την ασφαλέστερη διέλευ-
ση των μαθητών και γενικότερα των πεζών.

Μονοδρομήσεις στα Δικηγορικά

Υποστελεχώνεται 
το Αστυνομικό Τμήμα 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης
Ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό παρουσιάζει το ενιαίο πλέον ΑΤ Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, παρά τη συγχώνευση των παλιών τριών χωριστών τμημάτων. Όπως μας 
αναφέρει ο γραμματέας της ΠΟΕΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, σήμερα το Τμήμα των 3Β 
λειτουργεί με το 55% περίπου της οργανικής του δύναμης. Με άλλα λόγια, το προσω-
πικό δεν φτάνει στον ιδανικό αριθμό για να επιτελεί ορθά την αποστολή του, παρά τις 
υποσχέσεις που έδωσε η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ ότι η κατάργηση των τοπικών τμημάτων 
θα εξισσορροπούνταν με ενισχύσεις που θα κάλυπταν όλες τις οργανικές θέσεις.  

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι, δεν είναι λίγες οι φορές που καλούνται 
εκτάκτως να ενισχύσουν υπηρεσίες στο κέντρο της Αθήνας (π.χ. πεζές περιοπολίες) ή 
ακόμα και μεταγωγές κακοποιών στα Δικαστήρια, εγκαταλείποντας φυσικά την περι-
οχή. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός ενστόλων απασχολείται στη φύλαξη «υψη-
λών» προσώπων. Τα φαινόμενα αυτά αφαιρούν αστυνομικούς από τις περιπολίες 
εντός των πόλεων. Στο στόχαστρο της κριτικής των συνδικαλιστών προς τη φυσική 
και πολιτική ηγεσία της ΕΛΑΣ βρίσκονται ακόμη οι ελλείψεις στον υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό τους, όπως τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο 
Χρήστος Συνδρεβέλης από ατομικό εφόδιο έχει καταστεί ...κοινόχρηστο. 

Εικόνα παρακμής 
στην είσοδο της Βούλας
Ένα μόλις χρόνο μετά την αναστολή της λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος 
Βούλας και το κτήριο που φιλοξενούσε την Υπηρεσία βρίσκεται σε κατάσταση απο-
σύνθεσης. Σήμερα είναι ένας χώρος επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, με ποντίκια 
και σκουπίδια, μια εστία κινδύνου για την περιοχή και τους κατοίκους. Στο χώρο 
έχουν βρει καταφύγιο άστεγοι και τοξικομανείς. Η εικόνα με τα γκράφιτι, τις σκι-
σμένες τέντες και τα ορθάνοιχτα σπασμένα παράθυρα είναι η χειρότερη «βιτρίνα» 
στην είσοδο της Βούλας. Το ακίνητο που στεγαζόταν το πρώην ΑΤ Βούλας δεν 
ανήκει στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά στην Κτηματική Υπηρεσία 
του Δημοσίου. Θα πρέπει όμως να βρεθεί ένας φορέας για να σώσει το κτήριο και 
μαζί ένα κομμάτι της ιστορίας της Βούλας και βέβαια την εικόνα της πόλης. 
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Κανένα ακίνητο του Δήμου 3Β 
δεν μεταβιβάστηκε στο Υπερταμείο

Το Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων χτύπησε την πόρτα χιλιάδων ακινήτων, εκτάσεων και 
δημοσίων κτηρίων με σκοπό την οικονομική αξιοποίησή τους εν αγνοία και ερήμην των 
άμεσα ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων. Πάντως, σύμφωνα με έρευνα που κάναμε στη 
λίστα με τα 10.119 ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, δεν υπάρχει κανένα που να ανήκει 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, παρά τα δεκάδες «φιλέτα» που υπάρχουν στην 
πόλη. Μόλις πριν δυο χρόνια, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), παραχώρησε 540 
στρέμματα του παραλιακού μετώπου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά από 
προσπάθειες ετών, με αποτέλεσμα όλες οι παραλίες της περιοχής να ανήκουν πλέον στον 
Δήμο. Στην περίπτωση που δεν είχε επέλθει η συμφωνία, θα ήταν βέβαιο πως οι ακτές θα 
βρίσκονταν και αυτές στη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων.

Επιπλέον, εκτός λίστας μένουν όλα τα δημοτικά κτήρια, οι πλατείες και οι αρχαιολογικοί 
χώροι. Αντιθέτως στον Δήμο Αλίμου χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται 24 ακίνητα, ανάμεσα 
τους ένα αρχαίο θέατρο, μια ελεύθερη παραλία, ένα σχολικό κτήριο, ένα γήπεδο μπάσκετ, 
ακόμη και το συμμαχικό νεκροταφείο. Η πολιτιστική και γεωλογική κληρονομιά της Βάρης, 
Βούλας και Βουλιαγμένης παραμένει στα δικά μας χέρια.

Οι ταβέρνες στα Βλάχικα της Βάρης απο-
τελούν σημείο αναφοράς για την περιοχή. 
Για τους γνήσιους κρεατοφάγους είναι ο 
απόλυτος προορισμός. Ωστόσο όσο περ-
νάνε τα χρόνια, τη θέση των ταβερνών 
παίρνουν τα συνεργεία αυτοκινήτων με 
κίνδυνο να αλλάξει τελείως η φυσιο-
γνωμία της περιοχής. Το Δίλοφο Βάρης 
ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα 
ως κέντρο τσοπαναραίων, το 1960-80 
ανθούσαν μπουζουκτσίδικα, αλλά βαθ-
μιαία τη σκυτάλη πήραν οι χασαποταβέρ-
νες. Οι τσολιάδες  - κράχτες έγιναν το 
σήμα κατατεθέν ότι βρίσκεσαι στα Βλά-
χικα της Βάρης, πριν απαγορευτούν διά 
νόμου. 

Τα Βλάχικα προσπαθούν να κρατήσουν 
με νύχια και με δόντια τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα τους, να αντισταθούν σθενα-
ρά στο νέο κύμα επιχειρηματικότητας που 
έχει κάνει την εμφάνισή του με τα δεκά-
δες συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν 
ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια τα τελευταία 
χρόνια. Βάζοντας στο κάδρο τα πρατήρια 
υγρών καυσίμων αλλά και τα πλυντήρια 
αυτοκινήτων, ο κίνδυνος να αλλοιωθεί η 
φυσιογνωμία της περιοχής είναι πιο ορα-
τός από ποτέ. Και αν μιλάμε για «κίνδυνο» 
είναι διότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
προσελκύουν δεκάδες και εκατοντάδες 

οχήματα, που επεκτείνονται σταθμεύο-
ντας σε κοινόχρηστους χώρους και πεζο-
δρόμια και βέβαια προκαλούν σημαντική 
ηχορρύπανση.

Η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη όπως 
κατευθυνόμαστε προς τη Λεωφόρο Βάρης 
Κορωπίου μέχρι και την είσοδο της Σχολής 
Ευελπίδων, με τα συνεργεία αυτοκινήτων 
να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Συγκε-
κριμένα, σε απόσταση λιγότερη των 3 
χιλιομέτρων, υπάρχουν τέσσερα πρατήρια 
υγρών καυσίμων, τρία πλυντήρια αυτοκι-
νήτων και δεκατέσσερα συνεργεία αυτο-

κινήτων και βουλκανιζατέρ. Οι βασικοί 
λόγοι αύξησης των παραπάνω επιχειρή-
σεων είναι η γεωγραφική θέση της Βάρης, 
οι νέες υποδομές που πραγματοποιήθηκαν 
στον τομέα των μεταφορών (Αττική οδός, 
Προαστιακός Σιδηρόδρομος, λεωφόρος 
Βάρης Κορωπίου) αλλά και η τροποποίηση 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, μέσα 
από την οποία ορίσθηκαν νέες χρήσεις γης. 

Όσοι θέτουν λοιπόν σε δημοτικό επίπεδο 
ζήτημα χρήσεων γης και προστασίας της 
φυσιογνωμίας της περιοχής, ας βάλουν 
στο «κάδρο» και την ...ξεχασμένη Βάρη.

Το Δίλοφο χάνει τη γραφικότητά του

Κίνδυνος 
να αλλοιωθεί 
η φυσιογνωμία 
της περιοχής 
λόγω 
των 
επιτρεπόμενων 
χρήσεων γης

“
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8 Ιστορία

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Ένα φυτώριο ελπίδων στη Βάρη ανοιχτό στην τοπική κοινωνία

Εκατοντάδες 
πολίτες 

περνούν 
καθημερινά 

την πύλη 
της Σχολής, 

χρησιμοποιώντας 
τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις της

Με την ιστορία του ελληνικού στρατού είναι άρρηκτα πλέον συνδε-
δεμένη η Βάρη. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων που ιδρύθηκε το 
1828 στο Ναύπλιο από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ξεκίνησε 
να λειτουργεί στις σημερινές της εγκαταστάσεις, επί της λεωφόρου 
Βάρης Κορωπίου, το 1982. 

Η μετεγκατάσταση στη Βάρη συνέπεσε με μια σειρά μεγάλων αλλα-
γών που άλλαξαν ριζικά τον χαρακτήρα της Σχολής, αν και ο σκοπός 
της παραμένει πάντα ο ίδιος. Η δεκαετία του 1980 άλλωστε σηματο-
δότησε βαθιές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στη χώρα μας και 
αυτές αφορούσαν και το στράτευμα, η ηγεσία του οποίου προέρχεται 
από τα αμφιθέατρα αυτής της Σχολής. Είναι ενδιαφέρουσα σύμπτωση 
ότι ο σημερινός Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Αντιστρά-
τηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, αποφοίτησε από την Σχολή Ευελπίδων το 
1982 ως Ανθυπίλαρχος, όταν δόθηκαν ξίφη αξιωματικών για πρώτη 
φορά στη Βάρη. 

12 χρόνια έργα
Η διαδικασία μετεγκατάστασης της Σχολής από το Αβερώφειο οικοδο-
μικό συγκρότημα στο Πεδίον του Άρεως (όπου σήμερα βρίσκονται τα 
δικαστήρια) στη Βάρη ήταν ιδιαίτερα μακρά. Η έκταση εξασφαλίστηκε 
από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το 1970. Από τη συνολική έκταση των 
4.310 στρεμμάτων, τα 1.620 στρέμματα προήλθαν από απαλλοτριώ-
σεις για τις οποίες δαπανήθηκαν 225 εκατομμύρια δραχμές (σε τιμές 
του 1970). Τα υπόλοιπα 2.690 στρέμματα που βρίσκονται στο ορει-
νό κομμάτι της έκτασης, επί του Υμηττού, ανήκαν στην Εκκλησία και 
ανταλλάχθηκαν με στρατιωτικές εκτάσεις στο Κολωνάκι, κοντά στη 
Μονή Πετράκη. Τα εγκαίνια έγιναν με την ορκωμοσία των πρωτοετών 
ευέλπιδων του 1982, στις 10 Δεκεμβρίου, από τον τότε Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, παρόντος του τότε πρωθυ-
πουργού, Ανδρέα Παπανδρέου. 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής κατασκευάστηκαν μετά τα 
εγκαίνιά της. Σημαντικότερη από αυτές είναι το κλειστό κολυμβητήριο 
ολυμπιακών διαστάσεων, το οποίο πήρε το όνομα «Κύπρος», καθώς 
αποτέλεσε δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας που δαπάνησε 2 δισ. 
δραχμές. Το κολυμβητήριο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου 1995 από τον 
τότε Κύπριο Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη. 

Μια εποχή αλλαγών
Το 1983 πραγματοποιήθηκε μια αλλαγή σταθμός στην εξέλιξη της Σχο-

λής Ευελπίδων. Από τη χρονιά εκείνη και μέχρι σήμερα η είσοδος των 
Ευέλπιδων στη Σχολή εντάχθηκε στο σύστημα των πανελληνίων εξετά-
σεων, καταργώντας τις ιδιαίτερες εξετάσεις που ίσχυαν από την ίδρυσή 
της. Από το 1945 ως το 1981 απαιτείτο άλλωστε από τους υποψηφίους 
Πιστοποιητικό Κοινωνικών Φρονημάτων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί 
ότι ουδέποτε στην ιστορία της Σχολής Ευελπίδων, από το 1928 μέχρι 
σήμερα, το θρήσκευμα των υποψηφίων δεν αποτέλεσε κριτήριο απο-
κλεισμού τους. 

Τελευταίο ορόσημο στο πραγματικό άνοιγμα της Σχολής στην ελλη-
νική κοινωνία ήταν η είσοδος γυναικών. Μόλις τον Δεκέμβριο του 
1990 ψηφίστηκε ο νόμος που επέτρεπε την είσοδο κοριτσιών στη 
Σχολή Ευελπίδων! Στις 16 Σεπτεμβρίου 1991, οι 3 πρώτες μαθήτρι-
ες πέρασαν την πύλη της της Σχολής Ευελπίδων. Ήταν η Αλεξάνδρα 
Βούλγαρη, η Ειρήνη Σταματάκη και η Παναγιώτα Φραγκιάδου (αντι-
συνταγματάρχης σήμερα και διοικήτρια στο Στρατόπεδο του Γυθείου). 

Σχολή ανοιχτή στην κοινωνία
Η Σχολή Ευελπίδων είναι μια αμιγώς στρατιωτική εγκατάσταση: 
Ψηλοί φράχτες και φυλάκια με ένοπλους σκοπούς αποτρέπουν την 
είσοδο σε όσους δεν έχουν ειδική άδεια. Και βέβαια, πινακίδες επι-
σημαίνουν ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια οι διοικήσεις της Σχολής και βέβαια η ηγεσία του Στρατού 
έχουν επιτρέψει ένα μεγάλο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία. Η σημα-
ντική έλλειψη μεγάλων αθλητικών υποδομών στην ευρύτερη περι-
οχή ώθησε τοπικούς φορείς να χτυπήσουν την πόρτα της Σχολής, η 
οποία συναίνεσε σε γενναίες παραχωρήσεις του κλειστού κολυμ-
βητηρίου. Την αρχή έκανε ο ΝΑΟ Κέκρωψ Κορωπίου το 2007 για τα 
τμήματα εκμάθησης κολύμβησης. Ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα 
ο νεοσύστατος τότε Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκι-
ζας, ο Αρίων Γλυφάδας και πρόσφατα ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγ-
μένης. Φέτος η Σχολή γιορτάζει τα 190 χρόνια από την ίδρυσή της. 
Στο πλαίσιο των εορτασμών ζήτησε από τους όμορους Δήμους και 
αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα, να μετονομαστεί η λεωφό-
ρος Βάρης Κορωπίου σε «Λεωφόρος Σχολής Ευελπίδων». Η τελετή 
μετονομασίας ορίστηκε για τις 11 Νοεμβρίου 2018, παρουσία του 
ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλου. 

Οι σημερινές εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν το 1982, σε περίοδο 
μεγάλων αλλαγών για το στρατό και την ελληνική κοινωνία

Μόλις το 1991 πέρασαν  
στη Σχολή τα πρώτα  

τρία κορίτσια Ευέλπιδες



Ένα νέο αγαπημένο στέκι στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με εξωτική ομορφιά και πολυδιάστατο χαρακτήρα, ήρθε για να αποτελέσει μια νέα διαφορετική επιλογή στην ατμοσφαιρική περιο-
χή των νοτίων προαστίων. Η διακεκριμένη κουζίνα του Riviera Coast, συνδυάζοντας μεσογειακές γεύσεις με πινελιές εμπνευσμένες από την γαλλική γαστρονομία, έχει αναδειχθεί ήδη ως μια ιδι-
αίτερη γαστρονομική εμπειρία που απογειώνει τον ουρανίσκο. Το μπαρ με το μοναδικό πλεονέκτημα το βαθύ μπλε της θάλασσας, μας μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα εξωτικού νησιού συνδυ-
άζοντας premium serves με απολαυστικά κόκτειλς. Ο ανακαινισμένος χώρος του εστιατορίου του Riviera Coast αποτελεί την ιδανική επιλογή και για τους χειμερινούς μήνες ταξιδεύοντάς μας  
σε fine dining εμπειρίες που γοητεύουν όλες τις αισθήσεις.

ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 

RSV: 210 8992453

Creating
life
moments



Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου, μιλά για το γραφειοκρα-
τικό πλέγμα που εμποδίζει τη γρήγορη υλοποίηση των έργων, σχολιάζει τις σχέσεις 
του με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και δηλώνει ότι έκλεισε τον κύκλο του 
στην Περιφέρεια Αττικής. 

| Αυτές τις ημέρες ξεκίνησε η κατασκευή του ρέματος του Κόρμπι, 
το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έγινε ποτέ στον Δήμο και υλοποιεί 
η Περιφέρεια Αττικής. Παρόλ' αυτά, η «ωρίμανσή» του χρειάστηκε 
τρεις δημοτικές διοικήσεις. Για ποιο λόγο σημειώθηκε αυτή η 
καθυστέρηση;
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, αρχικά να τονίσω ότι είναι ένα έργο απαραίτητο για όλη 
τη λεκάνη της Βάρκιζας, το οποίο ξεκινά περίπου από τη Σχολή Ευελπίδων και καταλήγει 
στην παραλία. Στην Περιφέρεια Αττικής με δεδομένα τα ακραία καιρικά φαινόμενα των 
τελευταίων ετών που οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή, έχουμε δώσει μεγάλη 
προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Εδώ στην ανατολική Αττική 
έχουμε προϋπολογίσει ένα πρόγραμμα έργων περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ σε 
όλους τους Δήμους, από το οποίο περίπου το 50% αφορά σε αντιπλημμυρικά έργα. Σε 

αυτό το πλαίσιο έχουμε εντάξει και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όχι μόνο με 
το έργο στο Κόρμπι, αλλά και την κατασκευή αγωγών ομβρίων μέσα στη Βουλιαγμένη, 
η οποία σήμερα δεν έχει καμία αντιπλημμυρική προστασία. Δυστυχώς, υπάρχει ένα πολύ 
μεγάλο πλέγμα γραφειοκρατίας που έχει να κάνει με τις πολλαπλές εγκρίσεις. Ειδικά στα 
αντιπλημμυρικά έργα εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν. 
Για ένα έργο αυτής της φύσης χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 8 ως 10 χρόνια, από τη στιγμή 
που θα γίνει η μελέτη. Ειδικά στο έργο του Κόρμπι είχαμε και μια σημαντική καθυστέρηση 
που αφορούσε τις απαλλοτριώσεις. 

| Η Περιφέρεια δεν είναι μέρος του γραφειοκρατικού πλέγματος;
Πρέπει να ξέρετε κάτι. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, δεν 
νομοθετεί. Είναι εκτελεστική εξουσία και υλοποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία. Έχουμε 
ζητήσει επανειλημμένα να απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες. Με τη μεγάλη πυρκαγιά 
στο Μάτι, όταν πήγαμε να καθαρίσουμε ρέματα, δεν μπορέσαμε σε πολλά σημεία. Ήταν 
χτισμένα σε πάρα πολλά σημεία μάντρες αλλά και σπίτια. Δυστυχώς είναι περίπλοκη 
διαδικασία να γκρεμίσεις ή να διευθετήσεις ένα ρέμα. Και οι απαλλοτριώσεις είναι ένα 
ζήτημα ιδιαίτερα χρονοβόρο. 

Παρά τις αντιξοότητες εδώ στο Κόρμπι με την άριστη συνεργασία του Δήμου, ξεκινάμε. 
Την επόμενη διετία εκτιμώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο θα ξεκινήσει από 
την παραλία. Δεν υπάρχει δημοτική ή περιφερειακή αρχή που να μην ήθελε αυτά τα έργα 
να είχαν γίνει χτες. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία μας εμποδίζει και ζητάμε από την κυβέρ-
νηση να λάβει σχετικές πρωτοβουλίες. 

| Μετά από 4 χρόνια, σε ποιο σημείο του διαλόγου αυτού βρίσκεστε;
Έχουν υποβληθεί προτάσεις από μας για κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει να απλοποι-
ηθούν και η κυβέρνηση τις εξετάζει. Όμως μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Πολλά από αυτά τα 
έργα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω άλλων 
προγραμμάτων. Και αυτά μας δυσκολεύουν δημιουργώντας καθυστερήσεις.

| Το ρέμα του Κόρμπι θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους;
Ναι, προς το παρόν είναι από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, αλλά έχει προταθεί για 
χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.

| Μετά από τις παρεμβάσεις που έχετε δρομολογήσει σε Βάρη, 
Βούλα και Βουλιαγμένη εκτιμάτε ότι θα είναι θωρακισμένη πλέον 
αντιπλημμυρικά η περιοχή;
Εμείς κινούμαστε είτε με τις προτάσεις που κάνουν οι Δήμοι τις οποίες υιοθετούμε και 
στη συνέχεια υλοποιούμε, είτε με δικά μας διαδημοτικά προγράμματα, όπως το ρέμα της 
Ραφήνας ή του Ερασίνου. Εκτιμώ ότι τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν δείξει οι μελέτες, 
η λεκάνη της Βάρκιζας θωρακίζεται και η Βουλιαγμένη αποκτά προστασία, για έναν ορί-
ζοντα πεντηκονταετίας. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει όλα τα μετεωρολογικά 
και κυρίως τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

| Στο Κορωπί θα γίνει ΧΥΤΥ;
Όχι, δεν νομίζω. Ο Νόμος 3164 του 2003 
είχε προτείνει έξι περιοχές στην 
Αττική. Όμως στον περιφερειακό 
σχεδιασμό, πρώτη προτεραιότη-
τα για μας είναι η μείωση των 
απορριμμάτων. Ήδη έχει γίνει 
μία σημαντική μείωση περί-
που 25% στα απορρίμματα 
που πηγαίνουν στη Φυλή σε 
σχέση με τα τρία τελευταία 
χρόνια. Σήμερα, πέρα από 
ένα δημοσίευμα που ξεσή-

Τέλος οι πλημμύρες 
για Βάρη, Βάρκιζα 
και Βουλιαγμένη

           Είμαι αντίθετος 
στη χωροθέτηση ΧΥΤΥ 
στο Κορωπί

Πέτρος Φιλίππου

 
Συνέντευξη στον  Γιώργο Λαουτάρη
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κωσε τον κόσμο, δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Δεν υπάρχει κανένα σημείο από το Σούνιο 
ως τον Ωρωπό που μια τέτοια χρήση θα γινόταν αποδεκτή. Πουθενά. Και για ποιο λόγο 
λοιπόν ένας περιφερειάρχης να ανακοινώσει κάτι τέτοιο, αφού γνωρίζει τις τεράστιες 
αντιδράσεις που δημιουργούνται; 

Προσωπικά είμαι αντίθετος σε αυτή τη σκέψη για το Κορωπί, όπως είχαμε δώσει αγώνα 
για τον ίδιο λόγο και στην Κερατέα. Πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο διαχείρισης. 
Η όποια συζήτηση για τη χωροθέτηση θα έχει νόημα μόνο όταν ξεκινήσει η οργανωμέ-
νη διαχείριση στην λογική της μείωσης στην πηγή, δηλαδή ανακύκλωση, επανάκτηση, 
επαναχρησιμοποίηση κ.λπ. Δυστυχώς τα προγράμματα αυτά ειδικά από την πρωτοβάθμια 
αυτοδιοίκηση προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς. 

| Για τις σχέσεις του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την 
περιφερειακή αρχή και τη Ρένα Δούρου λέγονται και γράφονται 
πολλά. Το ερώτημα όμως των πολιτών είναι άλλο: Πώς καταρτί-
ζονται οι προτεραιότητες για τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας 
Αττικής;
Στην περιοχή της ανατολικής Αττικής έχουμε 13 Δήμους με τους οποίους συνεργαζόμα-
στε και προσπαθούμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση, διότι είναι συνεργάτες μας. Δεν 
αξιολογούμε με πολιτικά κριτήρια, όπως κατά καιρούς γράφεται από αντιπάλους μας. 
Προχωράμε στη χρηματοδότηση όποιας πρότασης είναι σωστή και ολοκληρωμένη σε 
όλα τα επίπεδα. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή θέσαμε άξονες προτεραιότητας. Πρώτη 
προτεραιότητα ήταν η αντιπλημμυρική θωράκιση και οι αποχετεύσεις. Αυτά τα έχουμε 
ήδη δρομολογήσει είτε κεντρικά είτε σε συνεργασία με τους Δήμους. Από εκεί και έπει-
τα, δεν υπάρχει κάποιος Δήμος που να είναι ωφελημένος ή ριγμένος. Ανάλογα με το 
βαθμό επάρκειας των μελετών που μας υποβάλουν, παίρνουν και προτεραιότητα. Όπως 
κρινόμαστε εμείς, έτσι κρίνεται και κάθε Δήμος για τις επιδόσεις του. Εμείς κάνουμε 
αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων. 

| Συχνά υποστηρίζετε ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει κομματικό 
χρώμα. Ωστόσο η αναμέτρηση του 2014 στην Περιφέρεια Αττικής 
είχε κατεξοχήν χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής μάχης. Λογικά 
και η επερχόμενη...
Πολιτικές είναι όλες οι αναμετρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Κομματικές αναμετρήσεις δεν 
είναι και δεν θα πρέπει να είναι, με τον κομματικό εναγκαλισμό που υπήρχε σε προη-
γούμενες δεκαετίες. Στη χώρα μας υπάρχει μια φιλοσοφία αυτοδιοίκησης σύμφωνα με 
την οποία δημιουργούνται ομάδες από τους ίδιους τους πολίτες και όχι από τα κόμματα. 
Ακόμη και αν ο επικεφαλής έχει μια κομματική προέλευση, αυτή δεν διαχέεται σε όλο 
τον συνδυασμό. 

| Κατά τη διαβούλευση του «Κλεισθένη» διατυπώσατε τη διαφωνία 
σας οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, όπως εσείς, να προέρχονται 
από τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους. Γιατί;
Μια Περιφέρεια θα έπρεπε να είναι μια μικρή τοπική κυβέρνηση. Δυστυχώς σήμερα είναι 
τόσο μεγάλη η εξάρτηση από το κράτος, που απέχουμε πολύ από αυτό το στόχο. Ακόμη 
και έτσι όμως, ο όποιος Περιφερειάρχης εκλεγεί θα πρέπει να αποτελεί μια δεμένη 
ομάδα με τους χωρικούς του αντιπεριφερειάρχες για να μπορούν να διοικούν. 

Με τα αποτελέσματα του 2014 και με απλή αναλογική, στην Περιφέρεια Αττικής θα έπρε-
πε να είχε τρεις αντιπεριφέρειες η κ. Δούρου, τρεις αντιπεριφέρειες ο κ. Σγουρός και δύο 
αντιπεριφέρειες ο κ. Κουμουτσάκος. Πέστε μου εσείς, σε μια κατάσταση όπως αυτή που 

είδαμε στο Μάτι, τι συνεργασία θα είχε ο αντιπεριφερειάρχης με τον Περιφερειάρχη, αν 
ανήκαν σε διαφορετικές παρατάξεις; Θα πρέπει λοιπόν η ομάδα που διοικεί να έχει μια 
ενότητα για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με επάρκεια. Σήμερα υπάρχει συνευθύνη 
σε ό,τι κάνουμε και κρινόμαστε για όλα. 

| Δικαιολογείται η ανησυχία πολλών αυτοδιοικητικών παραγόντων 
ότι η απλή αναλογική θα φέρει ακυβερνησία στους Δήμους; 
Όντως υπήρξε πολύ μεγάλη αντίθεση, διότι όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση, εμού συμπε-
ριλαμβανομένου, είχαμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο και σκεπτικό. Τώρα διαμορφώνεται 
μια καινούργια κουλτούρα, η οποία θα κριθεί στην πράξη. 

| Εσείς θα είστε παρών στο ψηφοδέλτιο για την Περιφέρεια Αττικής;
Έχω κλείσει τον κύκλο μου στην Περιφέρεια Αττικής. Υπήρξα 24 χρόνια Δήμαρχος και 5 
χρόνια υπηρέτησα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Σε αυτοδιοικητικό επίπεδο έκανα 
μία μεγάλη διαδρομή, χρειάζεται τώρα να έρθουν νέα πρόσωπα. Ωστόσο, δεν έχω κατα-
λήξει ακόμη σε κάποια απόφαση.

            Χρηματοδοτούμε 
ολοκληρωμένες προτάσεις, 
δεν αξιολογούμε Δήμους 
με πολιτικά κριτήρια
“ 

” 
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τον κύκλο μου 
στην Περιφέρεια



1 2 Έρευνα

Η ανεργία δεν είναι ένα στατιστι-
κό μέγεθος, είναι μια ανθρώπινη 
κατάσταση. Τα στατιστικά μεγέθη 
βοηθούν φυσικά να κατανοήσου-
με το μέγεθος του κοινωνικού 
φαινομένου, τις βραχυπρόθεσμες 
ή δομικές συνέπειές του. Δίνουν 
εργαλεία σε όσους χαράσσουν 
πολιτική να διατυπώσουν τις 
προτάσεις τους. Και βέβαια απο-
καλύπτουν μια αλήθεια που δεν 
φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού. 
Παρόλ' αυτά, εκτός από αναπτυ-
ξιακό πρόβλημα, ως ένας παρά-
γοντας που αφήνει αναξιοποίητο 
το εργατικό δυναμικό μιας χώρας, 
η ανεργία είναι και ένα ζήτημα 
κοινωνικής ψυχολογίας. Η οδύνη 
του ανέργου, η εσωτερίκευση 
της αποτυχίας, οι δυσχέρειες 
που επιφέρει στη διαβίωση του 
ίδιου και της οικογένειάς του δεν 
μετρούνται με τα εργαλεία των 
πολιτικών επιστημών. Η κατά-
σταση αυτή βιώνεται κατ' εξοχήν 
εντός του οικογενειακού πλαισίου 
όμως είναι και ορατή στο επίπεδο 
της τοπικής κοινότητας. Ερευνή-
σαμε τα μεγέθη της ανεργίας στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης έχοντας κατά νου μια διαδε-
δομένη κοινοτοπία: Ότι τα προά-
στια αυτά εξαιρούνται από όλους 
τους κανόνες. Η πραγματικότητα 
όμως είναι ότι τα τοπικά μεγέθη 

της ανεργίας μετά το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης το 2010 
ακολουθούν πιστά την πορεία 
των ανάλογων μεγεθών σε όλη 
τη χώρα. Σε έναν Δήμο με συνο-
λικό πληθυσμό περίπου 50.000 
ατόμων (ο ενεργός οικονομικά 
πληθυσμός, εξαιρουμένων δηλ. 
παιδιών και συνταξιούχων, είναι 
πολύ μικρότερος) το μέγεθος των 
καταγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέρ-
γων μοιάζει μεγάλο: Είναι 2.627 
άτομα τον Αύγουστο του 2018 (ο 
τελευταίος μήνας για τον οποίο 
υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία). 

Διαχρονικά καταγράφεται μια 
σαφής τάση ανόδου της ανερ-
γίας μετά το 2010 και με κορύ-
φωση το 2013, παρουσιάζοντας 
μικρές διακυμάνσεις έκτοτε και 
μέχρι σήμερα. Είναι προφα-
νές ότι οι γυναίκες ήταν αυτές 
που επλήγησαν περισσότερο 
από την αύξηση της ανεργίας, 
καθώς πλέον αντιπροσωπεύ-
ουν το 67% των ανέργων του 
Δήμου. Στο επίπεδο εκπαίδευ-
σης των ανέργων καταγράφεται 
στην περίοδο που ερευνήθηκε 
μια καθαρή έξοδος στην ανερ-
γία προσώπων που δεν έχουν 
λάβει καθόλου εκπαίδευση. 
Ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι 
των καταγεγραμμένων ανέρ-

γων στον ΟΑΕΔ (περίπου 45%) 
είναι απόφοιτοι μέσης εκπαί-
δευσης, ανοδική πορεία παρου-
σιάζουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ. 

Προωθώντας 
την απασχόληση
Μια σημαντική προσπάθεια για 
την προώθηση της απασχόλησης 
κάνει με συγκεκριμένες δομές ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Το Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου συμπληρώνει αυτές 
τις μέρες ένα χρόνο λειτουργίας, 
έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη 
στήριξη των ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων. Το Κέντρο βοηθά 
τους δημότες που έχουν την ανά-
γκη και το ανάλογο δικαίωμα να 
λάβουν τα προβλεπόμενα κοινω-
νικά επιδόματα, με τελικό στόχο 
την πλήρη κοινωνική τους έντα-
ξη, μέσω της εργασίας. «Είδαμε 
άνθρωπο να μπαίνει στο γραφείο 
με την όψη άστεγου και μετά από 
μήνες, αφότου βρήκε δουλειά 
και ορθοπόδισε στη ζωή μπήκε 
ξανά αναγεννημένος, άλλος 
άνθρωπος», διηγείται με συγκί-
νηση η Ολυμπία Σταθακοπούλου, 
υπεύθυνη για την προώθηση της 
απασχόλησης στο Κέντρο Κοι-
νότητας των 3Β. Η στοχευμένη 
δράση προώθησης της απα-

Ανεργία και απασχόληση 
σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Εύρεση εργασίας από το Κέντρο Κοινότητας 
και το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου

Εγγεγραμμένοι άνεργοι
(σύνολο χώρας)

Προσλήψεις και αποχωρήσεις στα 3Β

Στοιχεία 2018, πηγή: Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη – Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ

Άνεργοι άνδρες και γυναίκες στα 3Β 

(μήνας αναφοράς Αύγουστος)
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σχόλησης λειτουργεί μόλις δύο 
μήνες, από τον Αύγουστο του 
2018. Μέσα σε αυτό το διάστημα 
150 περίπου άτομα έχουν αναζη-
τήσει τις υπηρεσίες αυτές, εκ των 
οποίων 20 άνθρωποι βρήκαν 
εργασία. Το Κέντρο Κοινότητας 
συγκεντρώνει τις προκηρύξεις 
που δημοσιεύουν οι δημόσιοι 
φορείς (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Υγεί-
ας κ.λπ.) ενημερώνοντας σχετικά 
τους ενδιαφερόμενους, συμπλη-
ρώνοντας αιτήσεις, γράφοντας 
βιογραφικά, δίνοντας πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, ακόμα και κατα-
θέτοντας τα δικαιολογητικά με 
εξουσιοδότηση σε περιπτώσεις 
ατόμων με αναπηρίες. Για τη 
σύνδεση των δημοτών με την 
τοπική αγορά εργασίας του ιδι-
ωτικού τομέα ιδρύθηκε και λει-
τουργεί τον τελευταίο χρόνο ένα 
δημοτικό Γραφείο Απασχόλησης. 
«Ξεκινήσαμε από το μηδέν, με το 
σκεπτικό ότι οι τοπικές επιχειρή-
σεις ενδιαφέρονται να προσλά-
βουν κατοίκους του Δήμου μας 
και ότι οι κάτοικοι με τη σειρά 
τους προτιμούν να εργάζονται 
κοντά στο σπίτι τους», εξηγεί η 
Χριστίνα Διβριώτου, υπεύθυνη 
του Γραφείου Απασχόλησης. Η 
προσπάθεια αυτή απέδωσε καρ-
πούς. Ήδη 7 άνθρωποι βρήκαν 
μια θέση εργασίας από τη δημοτι-
κή αυτή δομή, σε θέσεις μεσαίας 
ειδίκευσης. Περίπου 50 υποψήφι-
οι έχουν απευθυνθεί στο Γραφείο, 
ενώ 20 θέσεις εργασίας έχουν 
κοινοποιηθεί. Παράλληλα, ο 
Δήμος «τρέχει» διά του Γραφείου 
Απασχόλησης αυτό το διάστημα 
ένα πρόγραμμα υποστήριξης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας, 
σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ που 
υποστηρίζει τις λεγόμενες νεο-
φυείς επιχειρήσεις. Ήδη 10 τοπι-
κές ομάδες βρίσκονται σε φάση 
υλοποίησης της επιχειρηματικής 
τους πρωτότυπης ιδέας και τον 
Νοέμβριο θα παρουσιάσουν στο 
Ζάππειο τα πορίσματα αυτής της 
διαδρομής, που είχε σεμινάρια και 
υποστήριξη κάθε είδους. Οι ιδέες 
δύο ομάδων θα υιοθετηθούν από 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ο οποίος θα τις εφαρ-
μόσει πιλοτικά. 

Για επικοινωνία με το Κέντρο 
Κοινότητας που βρίσκεται στη 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα, μπορείτε 
να καλέσετε στο 213 2019932

Το Γραφείο Απασχόλησης 
εδρεύει στο πρώην δημαρχείο  
Βουλιαγμένης και έχει τηλέφωνο 
213 2020730

Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων 
(Δήμος 3Β Αύγουστος 2010)

Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων 
(Δήμος 3Β Αύγουστος 2018)

Εγγεγραμμένοι άνεργοι
(Δήμος 3Β)

Πηγές στοιχείων: ΟΑΕΔ  - Υπηρεσία Στατιστικής

1.606

20

εξυπηρετούμενοι

ευρέσεις εργασίας

(από Σεπτέμβριο 2017)

(από Αύγουστο 2018)

20

7
θέσεις εργασίας

προσλήψεις

(στον ιδιωτικό τομέα)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(στον ιδιωτικό τομέα)
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Ο «Δημοσιογράφος» από αυτό το φύλλο 
ξεκινά να δημοσιεύει δωρεάν αγγελίες 
εργασίας από επιχειρήσεις που αναζη-
τούν εργαζόμενους στην περιοχή του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Για δημοσίευση στο επόμενο φύλλο 
γίνονται δεκτές αγγελίες στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση editor@dimosiografos.
com

•  Η TBSP ENGINEERING, εταιρεία τεχνο-
λογίας και παροχής υπηρεσιών τεχνο-
λογίας, ζητά να προσλάβει: Μηχανικούς 
Εγκαταστάσεων και Υποστήριξης Συστη-
μάτων Ελέγχου. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας σχολής 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού, εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες 
υποψηφίους), ηλικία 25-30 ετών, να είναι 

κάτοικοι μόνιμης κατοικίας των περιο-
χών Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας, 
Βάρης. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν βιογραφικό ταχυδρομικώς, Υπ' όψιν 
κου Μπούρα, στη διεύθυνση της εταιρεί-
ας: 1ο χιλ. Κορωπίου Βάρης Τ.Κ. 19400 
Κορωπί ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@tbspengineering.gr. Στα βιογραφι-
κά να υπάρχει απαραιτήτως φωτογραφία 
του υποψηφίου και να σημειώνεται ο 
κωδικός της θέσης: ΜΕ 1.

• Ζητείται σερβιτόρος για μερική απασχό-
ληση (Σαββατοκύριακα) από την ταβέρ-
να Βοσκοπούλα, στη Βάρη (Λεωφόρος 
Βάρης-Κορωπίου). Επικοινωνήστε στο 
τηλέφωνο: 210 8957 875.

• Η ομάδα του Family Cafe Bar 
Restaurant στη Βούλα (Λεωφ. Βασιλέως 

Παύλου 72) μεγαλώνει και αναζητά προ-
σωπικό για την στελέχωση των θέσεων 
Α', Β' και Γ' μάγειρα. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καλέσουν στο 210-8955002 
(14:00-18:00).

•  Αν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι και θέλετε 
μια θέση μάγειρα στο κατάστημα Βατίστας 
στη Βάρη (Αναγυρούντος 23) στείλτε ένα 
βιογραφικό στο vatistas@mail.com.

• Από τον πολυχώρο δεξιώσεων 
Majestic στο Κορωπί (Λεωφόρος Βάρης 
Κορωπίου 238) ζητούνται εξωτερικοί 
πωλητές και πωλήτριες εκδηλώσεων. 
Οι υποψήφιες-οι μπορούν να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
majesticroofgarden.gr ή επικοινωνώ-
ντας στα τηλέφωνα 210 9653 054 και 
6986 740 506.

•  Άτομο για μπουφέ - κρύα κουζίνα και 
ταμίας άνω των 25 ετών με γνώσεις 
παραγγελιοληψίας, ζητούνται από ψητο-
πωλείο στη Βούλα. Πληροφορίες στο 
210 8951131.

•  Υπάλληλος έως 30 ετών ζητείται από 
μανάβικο - salad bar στη Βούλα, 5θήμε-
ρο, πρωινό ωράριο, tips, ασφάλιση, 
ευχάριστο περιβάλλον. Τηλέφωνο: 6986 
239671. 

•  Ζητείται βοηθός συμβολαιογράφου 
από συμβολαιογραφείο στη Βούλα Αττι-
κής για ημιαπασχόληση και με προοπτική 
πλήρους απασχόλησης. Κάποια προϋ-
πηρεσία των υποψηφίων στον τομέα 
κρίνεται απαραίτητη. Για αποστολή βιο-
γραφικών χρησιμοποιήστε τη διέυθυνση 
dknotary1@gmail.com.

Αντίθεση  
Κωνσταντέλλου  

στην 
αξιοποίηση  

της 
εκκλησιαστικής 

περιουσίας

Δεν συναινεί 
στα αιτήματα 

της Εκκλησίας 
η δημοτική αρχή 

των 3Β

Την αντίδραση της δημοτικής αρχής προκάλεσε το πρωτοσέλι-
δο δημοσίευμα του πρώτου φύλλου του «Δημοσιογράφου», με τη 
συνέντευξη του Επισκόπου Σαλώνων Αντωνίου. Η δημοσιοποίη-
ση των προθέσεων της Εκκλησίας ως προς την αξιοποίηση ή μη 
της ακίνητης περιουσίας της στη Βουλιαγμένη συζητήθηκε ευρέως 
στον Δήμο και ενεργοποίησε έναν υγιή προβληματισμό για το μέλ-
λον της πόλης. Ώθησε παράλληλα τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να 
πάρει θέση επί του ζητήματος, τονίζοντας χωρίς περιστροφές ότι 
«οποιαδήποτε μορφή αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας 
εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα έχει 
ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι ελεύθεροι χώροι και ο συντελεστής 
πρασίνου της πόλης με αρνητικές συνέπειες στην συνθήκες διαβί-
ωσης των κατοίκων».

Παραθέτουμε αυτούσια τη δήλωση του Δημάρχου:

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης χαρακτηρίζεται από φυσι-
κό τοπίο το οποίο αποτελείται από παραλιακό μέτωπο περίπου 50 
χιλιομέτρων, περιαστικό δάσος και ελεύθερους, πράσινους χώρους 
εντός του οικιστικού ιστού. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην πόλη 
μας μοναδικό χαρακτήρα και παρέχει στους κατοίκους μας υψηλού 
επιπέδου ποιότητα ζωής. Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι πως 
οποιαδήποτε μορφή αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας 
εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα έχει 
ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι ελεύθεροι χώροι και ο συντελε-
στής πρασίνου της πόλης με αρνητικές συνέπειες στην συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων. Συνεπώς όπως ήδη έχουμε ενημερώσει 
την Εκκλησία της Ελλάδος σε ανώτατο επίπεδο, δεν είναι στις προ-

θέσεις μας να συναινέσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα ή προσπάθεια 
αξιοποίησης που θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Για 
το λόγο αυτό, το νομικό επιτελείο του Δήμου είναι σε διαδικασία 
προετοιμασίας να αντιμετωπίσει την προσφυγή της Εκκλησίας στα 
ευρωπαϊκά δικαστήρια με σειρά ισχυρών νομικών επιχειρημάτων. 
Μοναδικός στόχος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της φυσι-
ογνωμίας της πόλης μας».

Η συνέντευξη του πρώτου φύλλου του «Δημοσιογράφου»  
άνοιξε το διάλογο 

Αγγελίες εργασίας
Προσλαμβάνουν υπαλλήλους επιχειρήσεις 
σε Βάρη, Βούλα, Κορωπί

The Talk of 
The Town
Τρεις πόλεις που αλλάζουν 
κάθε µέρα µέσα στην Ελλάδα 
της κρίσης. 
Ένας ∆ήµος 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 ∆ήµος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγµένης.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΡΗ

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΠΟΨΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ
Η άγνωστη ιστορία
του κόκκινου σπιτιού
στη Βούλα

Ποιος ευθύνεται 
για τις 
καθυστερήσεις 
του έργου
στην Αθ. ∆ιάκου;

∆εκτές όλες
οι αιτήσεις
των κατοίκων

Ο ∆ήµος 
επεκτείνει
την πλατεία µε 
αγορά ακινήτου

Η ατελής 
εικόνα 
των 3Β
στο εξωτερικό

«Κλικ» από 
την πολιτιστική 
κίνηση του 
καλοκαιριού

Οι µύθοι
για τις
ελεύθερες ακτές

Σελ. 12

Σελ. 5

Σελ. 5 Σελ. 6 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 3

Σελ. 8-9

Σελ. 13Σελ. 14

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Έρευνα για τις επιδόσεις 
των δηµοτών και το 
στοίχηµα του ∆ήµου 3Β 

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

Σεπτέµβριος  2018

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η Εκκλησία 
επιθυµεί
να χτίσει
στη Βουλιαγµένη
Ο διαχειριστής της εκκλησιαστικής 
περιουσίας απαντά για τη Φασκοµηλιά
και τα αδόµητα οικοδοµικά τετράγωνα

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σελ. 10

ΒΑΡΗ |  ΒΟΥΛ Α |  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Δημοσιογράφος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ
Το πρόσωπο
σύµβολο
του Πρωτέα Βούλας

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ελεύθερες ακτές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ



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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Παιδική χαρά... Εκεί όπου η 
βόλτα στα αυτιά ενός μικρού 
παιδιού ακούγεται ως το ωραι-
ότερο δώρο. Ποιος από εμάς 
δεν έχει παίξει στην παιδική 
χαρά της γειτονιάς του συνο-
δευόμενος από έναν μεγαλύ-
τερο; Κι αργότερα, μόνοι μας 
για να συναντηθούμε με τους 
μικρούς συνομήλικους φίλους 
και φίλες μας.

Από την εποχή εκείνη πέρασαν 
χρόνια και το πρωτόγονο τοπίο 
με τον πεπαλαιωμένο συνήθως 
εξοπλισμό ήρθε να αντικατα-
σταθεί από ένα αυστηρά καθο-
ρισμένο νομικό πλαίσιο βάσει 
του οποίου «η παιδική χαρά λει-
τουργεί με ευθύνη του οικείου 
Δήμου ο οποίος λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφαλή λειτουργία της... Οφεί-
λει να ελέγχει την τήρηση του 
προγράμματος συντήρησης και 
γενικά τη σωστή λειτουργία της 
παιδικής χαράς».

Πιστοποιήσεις
Οι περισσότεροι από τους 
Δήμους της χώρας ενεργοποι-
ήθηκαν προς την κατεύθυνση 
αυτή κι ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της κάθε περιοχής, 
την έμφαση που έδωσαν για την 
επίλυση του προβλήματος όπως 
και τις οικονομικές δυνατότη-
τες που είχαν, προσπάθησαν να 
παραδώσουν προς χρήση στους 
μικρούς δημότες τους παιδικές 
χαρές ασφαλείς, λειτουργικές, 
που η κατασκευή και τα υλικά 
υπακούν στα διεθνή πρότυπα 
ασφαλείας. Άλλος με μικρότερη 

και άλλος με μεγαλύτερη επι-
τυχία. Η περίπτωση του δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχει μια ομοιότητα και μια δια-
φορά σε σχέση με τους άλλους 
δήμους της χώρας. 

Το 2014 δεν είχε καμία πιστο-
ποιημένη παιδική χαρά όπως 
και οι περισσότεροι δήμοι. Έχει 
όμως το προνόμιο της ύπαρ-
ξης 47 παιδικών χαρών, που 
καλύπτουν μια επιφάνεια που 
ξεπερνά αθροιστικά τα 30.000 
τ.μ., αριθμός πολύ μεγάλος σε 
σχέση με τον πληθυσμό και 
την έκταση του Δήμου. Εάν 
προστεθούν σε αυτά οι χώροι 
των νηπιαγωγείων και των 
παιδικών σταθμών τότε το 
νούμερο αυτό αυξάνει κατά 
πολύ. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου, τα τελευταία 
4 χρόνια ο δημοτικός προϋπο-
λογισμός χρηματοδότησε την 
ολική ή μερική ανακατασκευή 
και συντήρηση των παιδικών 
χαρών με ποσό που ξεπερνά τα 
3.000.000 ευρώ!

Ασφάλεια  
και λειτουργικότητα
Βασικοί στόχοι της παρέμβα-
σης αυτής ήταν με τη δημι-
ουργία αυτών των χώρων 
να αναδειχθεί η σημασία του 
παιχνιδιού και της επαφής με 
τη φύση για τα παιδιά, κάτι 
που θα ενισχύσει τη σωματική, 
νοητική και συναισθηματική 
τους ανάπτυξη. Η επισκεψι-
μότητα και προσβασιμότητα 
των χώρων, η ασφάλεια, η 

λειτουργικότητα και η αισθητι-
κή των οργάνων και του όλου 
εξοπλισμού, όπως και η χρήση 
των οργάνων από παιδιά με 
ειδικές ανάγκες προσφέρουν 
εναλλακτικές ευκαιρίες για 
παιχνίδια και εκπαίδευση σε 
διαφορετικές ηλικιακές ομά-
δες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του 
αειφόρου σχεδιασμού και της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά 
και ο εξοπλισμός είναι ως επί 
το πλείστον ανακυκλώσιμα 
και έχουν παραχθεί από ανα-
κυκλωμένα υλικά. 

Με μια επιπλέον χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» 
θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με 
πληροφορίες εντός των προ-

Βόλτα σε έναν κόσμο 
μόνο για τα παιδιά...

Οι παιδικές χαρές είναι κάτι πολύ περισσότερο 
από έναν κοινόχρηστο χώρο που πρέπει 
να συντηρεί ο Δήμος

47
3

30

παιδικές χαρές

εκατομμύρια € 
σε αναπλάσεις

χιλιάδες m2 
πάρκα

Πάνω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα

Δίπλα στο πλακόστρωτο 
της Βάρκιζας
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σεχών μηνών η ανακατασκευή 
και των τελευταίων παιδικών 
χαρών που χρήζουν πιστοποίη-
σης και έτσι θα έχει ολοκληρω-
θεί ένα πραγματικά σημαντικό 
έργο προς όφελος των δημοτών, 
παρακαταθήκη και για τις επόμε-
νες γενιές. 

Έργο σημαντικό και καθοριστικό 
για τη ζωή, την υγεία, την ψυχο-
σωματική, γνωστική, συναισθη-
ματική και πνευματική ανάπτυ-
ξη, την προσωπικότητα και την 
εκπαίδευση των παιδιών. Γιατί 
και κατά τον Πλάτωνα, «η αποτε-
λεσματικότερη εκπαίδευση είναι 
αυτή που αφήνει το παιδί να παί-
ζει με όμορφα πράγματα».

Σενάρια παιχνιδιού
Ασφαλώς, πιστοποίηση των 
οργάνων και κατασκευή σύμ-
φωνα με όλα τα πρότυπα ασφα-
λείας δεν σημαίνει ότι όποιος 
πέσει αποκλείεται και να γρα-
τζουνιστεί. Στο εξωτερικό ήδη 
καταγράφεται ένα ρεύμα αμφι-
σβήτησης των αυστηρών προ-
τύπων που κάνουν τα πάρκα 
για παιδιά απολύτως ασφαλή 
και συγχρόνως καθόλου ενδι-
αφέροντα για παιχνίδι, μιας και 
η διασκέδαση κρύβεται πολλές 
φορές στο ρίσκο. 

Εμφανής είναι στις παιδικές 
χαρές που ανακαινίστηκαν 
τελευταία στα 3Β η προσπάθεια 
των μελετητών και κατασκευ-
αστών να φτιάξουν ένα «σενά-
ριο» παιχνιδιού, σύμφωνα με το 
οποίο η παιδική χαρά έχει ένα 
κεντρικό θέμα. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι η παιδική 
χαρά στο Μεγάλο Καβούρι, όπου 
αντί για χλοοτάπητα υπάρχει η 
φυσική άμμος, ξύλινα καράβια, 
σταθερά και κινητά, μικρά και 
μεγάλα, που μπορεί εύκολα 
να ζωντανέψει στην παιδική 
φαντασία ένα πειρατικό παρα-
μύθι. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι 
πυκνώνουν τα ραντεβού για παι-
δικά πάρτυ εντός των παιδικών 
χαρών του Δήμου.

Αναστασία Ρωμανού

Στην παραλία 
του Μεγάλου Καβουρίου

Στην παραλία 
του «Νότος» στη Βούλα

Στην πλατεία 24ης Ιουλίου,  
στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης

Στο «Αλώνι» της Βάρης
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Ο Χρήστος και ο Μάριος Τσικνάκος, τα 
αδέλφια πίσω από τον Faidon, μίλησαν 
στον «Δημοσιογράφο» για όλα αυτά που 
βλέπουν και νιώθουν, 7 χρόνια μετά το 
άνοιγμα του πρώτου καταστήματος από τα 
τρία που διατηρούν, στην καρδιά της Βού-
λας. «Ο πατέρας μας αποφάσισε να ανοίξει 
την πρώτη κάβα το 1978 στην Καλλιθέα και 
από τα 12 μας χρόνια δουλεύαμε και τα τρία 
αδέρφια μαζί του, τον βοηθούσαμε καθημε-
ρινά. Μεγαλώσαμε μέσα στην κάβα, μάθα-
με την δουλειά από πολύ μικρή ηλικία. «Το 
2011 κάναμε μια έρευνα αγοράς για να 
ανοίξουμε στα νότια προάστια ένα δεύ-
τερο μαγαζί για να το αναλάβουμε απο-
κλειστικά ο Μάριος και εγώ», μας λέει 
ο Χρήστος Τσικνάκος. «Διαπιστώσαμε 
ότι υπήρχε τεράστια έλλειψη στο κομ-
μάτι των ξηρών καρπών, διότι η βασική 
μας δουλειά είναι η κάβα αλλά είμαστε 
εξειδικευμένοι στο κομμάτι του ξηρού 
καρπού. Στο κατάστημα της Καλλιθέας 
εξυπηρετούσαμε πελάτες που έρχονταν 
από τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη για 
να προμηθευτούν ξηρούς καρπούς», 
συμπληρώνει ο Μάριος Τσικνάκος.

Το πρώτο βήμα
Το πρώτο από τα τρία βήματα που πραγ-
ματοποίησαν τα αδέρφια Τσικνάκου, το 
έκαναν το 2011 όταν και άνοιξαν στη 
Βούλα, την Κάβα Φαίδων. «Όταν ήρθα-
με να υπογράψουμε με τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου, κοιτάξαμε τον δρόμο (σ.σ. 
την Αγ. Ιωάννου) και διαπιστώσαμε ότι 
ήταν σε πλήρη εγκατάλειψη. Σπασμέ-
νες λάμπες στο δρόμο, μια παιδική χαρά 

φάντασμα, ελάχιστα καταστήματα αλλά 
δεν το βάλαμε κάτω και είπαμε ότι αυτό 
το σημείο θα προσπαθήσουμε να του 
δώσουμε ζωή. Το πρώτο διάστημα ήταν 
αρκετά δύσκολο γιατί ο κόσμος δεν μας 
γνώριζε, δεν κατοικούσαμε στη Βούλα, 
συνεπώς τα πρόσωπά μας ήταν άγνωστα 
και σε μια μικρή κοινωνία αυτό παίζει 
ρόλο. Θυμάμαι ότι υπήρχε κόσμος στο 
μαγαζί που μας αντιμετώπιζε με επιφύ-
λαξη, ψυχρός θα έλεγα αλλά πλέον, έχο-
ντας περάσει τα χρόνια, με τους ίδιους 
πίνουμε κρασί αναπολώντας τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. 
Νιώθουμε την αγάπη του κόσμου με απλά 
πράγματα. Μας φωνάζουν με το μικρό 
μας όνομα, είναι πολύ σημαντικό να απο-
κτά σχέση εμπιστοσύνης ο πελάτης με 
τον επιχειρηματία και το αντίστροφο». 

Wine bar «για να βλέπουμε 
τους φίλους μας»
Στα τέλη του 2014 ήρθε το δεύτερο βήμα 
των αδερφών Τσικνάκου με τη δημιουρ-
γία του «Faidon Delicatessen». «Μετά από 
σχεδόν τέσσερα χρόνια αποφασίσαμε να 
ανοίξουμε και δεύτερο μαγαζί, στην πραγ-
ματικότητα, είχα πει στον αδερφό μου να 
το ανοίξουμε για να έρχονται οι φίλοι μας 
για να τους βλέπουμε, καθώς δουλεύαμε 
στην Κάβα Φαίδων, κάθε μέρα όλη μέρα» 
εξηγεί ο Χρήστος Τσικνάκος. «Μετά από 
αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως 
στην Τοσκάνη, για οινοποιεία, γευστικές 
δοκιμές και εκπαίδευση πάνω στο κρασί 
και την κουλτούρα του στην Ευρώπη, 
ετοιμάσαμε ένα καινούργιο concept που 

δεν υπήρχε στη ελληνική αγορά. Από την 
πρώτη μέρα ο κόσμος το αγκάλιασε και 
τολμώ να πω ότι έχει γίνει το καθημερινό 
στέκι για πάρα πολύ κόσμο». 

Έχει βελτιωθεί η Βούλα 
συγκριτικά με το 2011
Μετά από 7 χρόνια καθημερινής παρου-
σίας στη Βούλα, τα αδέρφια Τσικνάκου 
συγκρίνουν τη Βούλα του 2011 με την 
σημερινή. «Έχουν περάσει επτά χρόνια 
από την ημέρα που ήρθαμε στην περι-
οχή και μπορούμε να πούμε πως έχουν 
αλλάξει πολλά στην πόλη, στην καθημε-
ρινότητα του πολίτη, όλα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Η επιχειρηματική Βούλα 
έχει ανεβάσει την ποιότητά της, έχει μια 
πλατεία φιλική προς τα παιδιά και την 
οικογένεια γενικότερα. Μπορεί ο γονέας 
να κάτσει να απολαύσει τον καφέ του και 
το παιδί του να παίζει στην πλατεία χωρίς 
κανέναν απολύτως κίνδυνο. Νομίζω πως 
η πλατεία της Βούλας, έτσι όπως έχει 
διαμορφωθεί, μπορεί να χαρακτηριστεί 
οικογενειακή πλατεία. Το πρόβλημα που 
παραμένει και θα πρέπει οι αρμόδιοι να 

βρουν μια λύση, είναι η στάθμευση. Τα 
αυτοκίνητα πνίγουν τα πεζοδρόμια».

Το μοναδικό μαγαζί  
στην περιοχή με last call
Ο «Faidon» μπορεί να περιτριγυρίζεται 
από σπίτια αλλά ποτέ δεν έχει δημιουρ-
γήσει το παραμικρό πρόβλημα στους 
ενοίκους των σπιτιών. «Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης δεν μας έχει ενο-
χλήσει ποτέ, θεωρώ ότι είναι υπέρ της 
επιχειρηματικότητας αλλά υπέρ των επι-
χειρηματιών που σέβονται τους κανόνες 
που έχει θεσπίσει ο Δήμος και νομίζω 
ένας από αυτούς είμαστε και εμείς. Μου 
αρέσει πολύ που στη Βούλα δεν υπάρ-
χουν νυχτερινά κέντρα ή Bar να παίζουν 
μουσική μέχρι το πρωί. Εμείς από την 
πλευρά μας σεβόμαστε τους κατοίκους 
και τον κανονισμό και στις δώδεκα τα 
μεσάνυχτα κλείνουμε τη μουσική και 
μάλιστα εφαρμόζουμε και το last call 
(σ.σ. τελευταία παραγγελία). Την αγαπάμε 
την Βούλα αλλά πιο πολύ αγαπάμε τους 
ανθρώπους της», προσθέτουν τα αδέλ-
φια Χρήστος και Μάριος Τσικνάκος.

Faidon’s Brothers
Η κάβα που έγινε αγαπημένο στέκι

Χρήστος Τσικνάκος Μάριος Τσικνάκος



Αδέσποτα ζώα και φιλόζωοι

Γιατί το Facebook 
δεν είναι ασύμβατο με τις πανελλήνιες

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστά και ως social 
media, μέσα σε ένα διάστημα λίγων χρόνων κατάφεραν να 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως έχει αναπτυχθεί μια 
ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε αυτά και στους νέους. Παρόλα 
αυτά, καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται μέρα με 
την μέρα, αμφιλεγόμενο παραμένει το ζήτημα της επίδρα-
σής τους στους νέους.

Ως μαθήτρια της Γ’ Λυκείου θεωρώ πως τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης μας έχουν προσφέρει ένα εύρος δυνατο-

τήτων και επιλογών. Πιο συγκεκριμένα, μας προσέφεραν 
τη δυνατότητα της ανέξοδης επικοινωνίας, που είχε ως 
απόρροια την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων και 
ειδικά για εμάς τους μαθητές, την ενίσχυση της συνεργα-
σίας. Παραδείγματος χάριν, λόγω της έλλειψης ελεύθε-
ρου χρόνου πολλές είναι οι φορές που για τη διεκπεραί-
ωση ή την ολοκλήρωση μιας εργασίας έχουμε καταφύγει 
στη χρήση τους. 

Επιπρόσθετα, έντονο είναι το στοιχείο της αλληλεπίδρα-
σης στα social media καθώς τα άτομα λειτουργούν και ως 
πομποί και ως δέκτες, μεταδίδοντας μηνύματα και παράλ-
ληλα λαμβάνοντας πληροφορίες. Με άλλα λόγια, δεν 

κυριαρχεί η μονόδρομη πληροφόρηση αλλά ο πλουραλι-
σμός, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να μοιραστούν 
διάφορες ιδέες, γνώμες και απόψεις. Εκτός όμως από 
την επικοινωνία και την πληροφόρηση, έχουμε την ευκαι-
ρία να μοιραστούμε διάφορα ταλέντα (όπως το τραγούδι, 
την φωτογραφία κ.ά.), σκέψεις και προβληματισμούς που 
έχουν ως αποτέλεσμα την τόνωση της αυτοπεποίθησής 
μας. Παράλειψη θα ήταν να μην αναφέρω πως μας εξα-
σφαλίζουν ποικίλες και διαφορετικές δυνατότητες ψυχα-
γωγίας, βοηθώντας μας να αποβάλλουμε το άγχος και την 
πίεση της καθημερινότητας.

Ωστόσο, παρά τις θετικές απόψεις, σήμερα γίνεται λόγος 
για την αρνητική επιρροή τους στη ζωή των μαθητών που 
αγγίζει μερικές φορές τα όρια του εθισμού. Προσωπική 
μου άποψη είναι πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν 
επιδρούν αρνητικά στους μαθητές. Παρόλ' αυτά η λανθα-
σμένη τους χρήση από ενήλικες και ανηλίκους αποτελεί 
γενεσιουργό δύναμη για τη δημιουργία ενός μη φιλικού 
έως και ακατάλληλου περιβάλλοντος όχι μόνο για τους 
μαθητές αλλά για όλους μας. 

*  Η Όλγα Καβουρίνου είναι μαθήτρια Γ' τάξης στο Γενικό 
Λύκειο Βουλιαγμένης

της  Γλυκερίας Σιούτη*

της  Όλγας Καβουρίνου*

Το δικαίωμα της φροντίδας 
συνοδεύεται από την 
υποχρέωση για σεβασμό 
στον κοινόχρηστο χώρο

Τα social media προσφέρουν 
ανέξοδη επικοινωνία 
και πλουραλισμό 
στην πληροφόρηση

Τα βλέπεις να βολτάρουν στους δρόμους ή να λιάζονται 
με τις ώρες σε πλατείες και λοιπά μέρη. Οι αδέσποτοι 
σκύλοι και γάτες καλώς ή κακώς αποτελούν, ένα αναπό-
σπαστο στοιχείο του αστικού τοπίου στην Ελλάδα. Τα ζώα, 
αδέσποτα και μη, προορίζονται από τη φύση να ζουν ελεύ-
θερα στο περιβάλλον, ένα περιβάλλον που ο άνθρωπος με 
τις απανωτές του επεμβάσεις έχει αλλοιώσει στο έπακρο 
ώστε να το φέρει στα μέτρα του. Επιβιώνουν με δυσκολία 
στους ελάχιστους φυσικούς χώρους που υπάρχουν ενώ 
είναι αναγκασμένα να προσαρμοστούν στα νέα μέτρα και 
σταθμά που επιβάλει το αστικό τοπίο.

Στην Ελλάδα είμαστε φιλόζωοι, βέβαια πάντοτε υπάρ-
χουν και οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Η θέσπιση νόμου για 
την προστασία των αδέσποτων είναι ένα τεράστιο βήμα 
στην ελληνική κοινωνία. Οι άνθρωποι στην τεράστια 
πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν τα ζώα αποκλειστικά 
και μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες τους είτε αυτές 
είναι συναισθηματικές είτε είναι πρακτικές. Συγχρόνως, 
η μέριμνα που πολλοί φιλόζωοι επιδεικνύουν, κυρίως 
για τα αδέσποτα ζώα, δημιουργεί πεδία έντασης με τους 
κατοίκους των σημείων, στα οποία η μέριμνα αυτή εκδη-

λώνεται. Δικαιώματα και υποχρεώσεις όμως υφίστανται 
και για τις δύο πλευρές. 

Ας δούμε όμως και τι προβλέπεται με βάση την πρόσφα-
τη νομοθεσία για το ζήτημα αυτό. Με το ν. 4039/2012, 
όπως ισχύει, κατοχυρώνεται το θεσμικό πλαίσιο προστα-
σίας των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή τους για 
κερδοσκοπικούς λόγους. Παράλληλα, καθορίζονται οι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των ιδιοκτητών 

ζώων συντροφιάς, όσο και των φιλόζωων πολιτών ανα-
φορικά με τα αδέσποτα ζώα, καθώς και οι αρμοδιότητες 
και οι υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών για την προ-
στασία τους. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρ. 9 του ν. 
4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του 
ν. 4235/2014 «δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και 
νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους 
πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες 
καθαριότητας και υγιεινής». Από τα ανωτέρω συνάγεται 
ότι το δικαίωμα ενός φιλόζωου πολίτη να φροντίζει τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς, παρέχοντάς τους τροφή και 
νερό, κατοχυρώνεται ευθέως από το νόμο, υπό τις ορι-
ζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις. Ειδικότερα, επιτρέπεται 
σε κάθε φιλόζωο πολίτη να παρέχει τροφή και νερό σε 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εφόσον τηρεί τους κανόνες 
υγιεινής. Η ως άνω διάταξη δεν ορίζει το ακριβές περιε-
χόμενο των εννοιών καθαριότητας και υγιεινής. Από την 
ερμηνεία της εν λόγω διάταξης προκύπτει ότι η υποχρέ-
ωση τήρησης των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής, 
αναφέρεται τόσο στην παροχή της φροντίδας, όσο και 
στον τόπο που αυτή παρέχεται. Δηλαδή, κάθε φιλόζωος 
πολίτης υποχρεούται αφενός, κατά την παροχή νερού 
και τροφής στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς να τηρεί τους 
κανόνες καθαριότητας και υγιεινής και αφετέρου, να 
τηρεί τους αυτούς κανόνες στον κοινόχρηστο χώρο που 
παρέχει την φροντίδα του σε αυτά. Δεδομένου του γεγο-
νότος ότι η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνο-
νται και προστατεύονται αφενός, με την συνεχή συνερ-
γασία δημοτών – κατοίκων και του Δήμου και αφετέρου, 
με την τήρηση των υποχρεώσεων κάθε πολίτη, η υπο-
χρέωση μέριμνας των κανόνων καθαριότητας και υγιει-
νής συνίσταται στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής 
καθαριότητας των χώρων, στους οποίους παρέχεται η 
φροντίδα προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και 
στην προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών 
υγιεινής.

*  Η Γλυκερία Π. Σιούτη είναι δικηγόρος, καθηγήτρια 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το χωράφι που έγινε στολίδι
Η ιστορία και το μέλλον 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης

Το 1993 η 
Βουλιαγμένη 

έγινε η πρώτη 
ερασιτεχνική 

ομάδα 
με γήπεδο 

φυσικού 
χλοοτάπητα

Το γήπεδο ποδοσφαίρου της «Δόξας» στο Καβούρι είναι ένα από τα 
ιστορικότερα στην πόλη μας, καθώς αρκετοί αθλητές που πάτησαν το 
χορτάρι του έκαναν σπουδαία καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το 
δημοτικό στάδιο της Βουλιαγμένης είναι έτοιμο να αλλάξει σελίδα, 
με την ανακατασκευή του χλοοτάπητα και των δικτύων αποστράγ-
γισης, έργα που όταν ολοκληρωθούν θα αλλάξουν το επίπεδο της 
αθλητικής εγκατάστασης. 

Το γήπεδο της Βουλιαγμένης τα τελευταία χρόνια είχε εγκαταλει-
φθεί πλήρως, θυμίζοντας περισσότερο χωράφι, παρά αθλητική 
υποδομή. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο με τα συνεργεία του 
εργολάβου να δουλεύουν πυρετωδώς ώστε το νέο γήπεδο της Βου-
λιαγμένης να είναι έτοιμο προς χρήση στις αρχές Νοεμβρίου.

Έργο αξίας 400.000 ευρώ 
Η ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης χρηματο-
δοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ο σκοπός του έργου 
είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος 
αποστράγγισης του γηπέδου ποδοσφαίρου, με γνώμονα την ασφά-
λεια των αθλούμενων. Η κατασκευή νέου αποστραγγιστικού δικτύου 
θα αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία του γηπέδου. 

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση του υπάρχοντος 
χλοοτάπητα και την τοποθέτηση νέου με 80% φυσικό και 20% συνθετικό 
τελευταίας γενιάς, τη διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφα-
νειακού νερού, την κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου 
και περιμετρικού καναλιού απορροής ομβρίων, την κατασκευή εκ νέου 
δευτερεύοντος και τριτεύοντος συστήματος άρδευσης, την εγκατάσταση 
αντλιοστασίου και υπέργειων δεξαμενών, την αποκατάσταση του στίβου 
περιμετρικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου με σύγχρονο ταρτάν και τέλος 
την τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. 

Από την ακμή στην παρακμή
Το 1993 η Βουλιαγμένη έγινε η πρώτη ομάδα σε ερασιτεχνικό επί-

πεδο που αγωνιζόταν σε γήπεδο με 100% φυσικό χλοοτάπητα. Ήταν 
τόσο πρωτοποριακό για την εποχή, που όλες οι ερασιτεχνικές ομά-
δες της Αττικής ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο στο χορτάρι και όχι 
σε χώμα, όπως ήταν όλα τα υπόλοιπα γήπεδα της Αττικής. 

Η συντήρηση που πραγματοποιούνταν στον φυσικό χλοοτάπητα ήταν 
τέτοια, που ανάγκασε το 1996 την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, 
τον πανίσχυρο Άγιαξ, να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις αυτές για 
να προπονηθεί λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο 
πλαίσιο των ημιτελικών αγώνων του Τσάμπιονς Λιγκ. Προπόνηση 
που την παρακολούθησαν περισσότερα από 1.000 άτομα, σύμφωνα 
με τον Τύπο της εποχής.

«Ο αγωνιστικός χώρος διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση μέχρι το 2008 
και αυτό οφειλόταν μόνο σε δύο τρεις ανθρώπους οι οποίοι αγαπού-
σαν την ομάδα και το χώρο αλλά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν κυρίως 
για οικονομικούς λόγους. Από εκείνο το σημείο και ύστερα ξεκίνησε η 
παραμέληση του γηπέδου, θυμίζοντας σε πολλές περιπτώσεις πραγ-
ματικό χωράφι. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να τραυματιστούν αθλητές, 
γενικότερα ήταν ακατάλληλος ο αγωνιστικός χώρος για τη διεξαγωγή 
αγώνων. Υπαίτιοι της παρακμής του γηπέδου ήταν οι τότε διοικήσεις του 
Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης και του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης» 
εξηγεί στον «Δημοσιογράφο» πρώην αθλητής του ΑΟΒ. 

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας επιθυμούσε να 
κάνει μια μικρή ανακατασκευή της εγκατάστασης μέχρι ενός σημεί-
ου, χωρίς να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα για την επί-
τευξη υψηλών στόχων και αυτό διότι δεν ήθελε να αποκτήσει η 
ομάδα τη φιλοσοφία του οπαδισμού.

Με την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου αλλά και του στί-
βου, θα επωφεληθεί πολύς κόσμος που έρχεται για να αθληθεί ή 
να περπατήσει σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, σε αυτό το μαγικό 
τοπίο. Οι αθλητές ανυπομονούν να μπουν στον νέο στίβο, οι γονείς 
ανυπομονούν να δουν τα παιδιά τους να αθλούνται σε έναν απόλυτα 
ασφαλή χώρο. 

Ο νέος υβριδικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς κρατάει  
τις ιδιότητες του φυσικού, αποφεύγοντας τη γρήγορη φθορά

Από το 2008 και έπειτα 
το γήπεδο αφέθηκε στη φθορά 

του χρόνου
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Γιάννης Γιαννουρής

Ο δημιουργός των «μπέμπηδων» 
της Βουλιαγμένης

Γιάννης Γιαννουρής και Βουλιαγμένη είναι μια σχέση ζωής που κρατάει μισό αιώνα 
και συγκεκριμένα από το 1964, όταν ο εξάχρονος τότε κ. Γιαννουρής κολύμπησε για 
πρώτη φορά στα νερά του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, πολύ πριν κατακτήσει την 
κορυφή της Ευρώπης με τον αγαπημένο του σύλλογο. «Η πρώτη μου γνωριμία με τον 
υγρό στίβο ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν σε ηλικία έξι ετών ξεκίνησα να 
κολυμπάω σε μια πλωτή πισίνα μπροστά από τις σημερινές εγκαταστάσεις του Ομίλου. 
Για έντεκα χρόνια ήμουν κολυμβητής, κατακτώντας πρωταθλήματα νέων και εφήβων 
αλλά σε ηλικία 16 ετών αποφάσισα να σταματήσω την κολύμβηση και να αφοσιωθώ 
στην υδατοσφαίριση», λέει στον «Δημοσιογράφο». 

Ο πρώτος αθλητής του ΝΟΒ που συμμετείχε σε Ολυμπιάδα
Η ιστορία του πόλο της Βουλιαγμένης ξεκινά από τη δεκαετία του ’50 όταν και οι αγώνες 
πραγματοποιούνταν στη θάλασσα με τη συμμετοχή του ΝΟΒ στη Γ' Εθνική κατηγορία. 
«Φτάνοντας στα τέλη του ’70, η ομάδα συνεχώς ανέβαινε επίπεδο και παράλληλα βελ-
τιωνόμουν ως αθλητής με αποτέλεσμα την κλήση μου στην Εθνική Ομάδα και τη συμ-
μετοχή μου στην Ολυμπιάδα του 1980 στη Μόσχα. Ωστόσο μετά από δύο χρόνια κρέμασα 
το σκουφάκι μου και αφοσιώθηκα στην προπονητική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
δίψας που είχα να υπηρετήσω την υδατοσφαίριση από τη θέση του προπονητή ήταν το 
γεγονός πως στην Ολυμπιάδα που συμμετείχα, ζήτησα από την Ομοσπονδία να γυρίσω 
πίσω για να ξεκινήσω άμεσα την προπονητική, με αποτέλεσμα να παρακολουθήσω την 
Τελετή λήξης των Αγώνων από την τηλεόραση», εξηγεί ο κ. Γιαννουρής. 

Η ομάδα που άφησε εποχή
Το 1982 είναι η χρονιά ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία της Βουλιαγμένης. «Είχα 
τέτοιο πάθος με τη δουλειά μου που το σπίτι μου ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου, εκεί που είναι τα σημερινά ιατρεία, διότι δεν είχα χρήματα για να πληρώνω 
ούτε το ενοίκιο. Συγκεκριμένα από το 1977 μέχρι το 1982 δούλευα εντελώς δωρεάν, 
αλλά τελικά άξιζε τον κόπο. Η επιμονή και η πίστη σε αυτό που έκανα ανταμείφθηκε 
μετά από μια δεκαετία. Διονύσης Πρωτόπαπας, Βαγγέλης Ρούπακας, Γιώργος Μαυ-
ρωτάς ήταν η πρώτη φουρνιά των μπέμπηδων που ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του 

ελληνικού πόλο το 1991, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Λίγα χρόνια μετά, την σκυτάλη 
πήρε η παρέα του Γιώργου Αφρουδάκη όπου κατέκτησε τα πάντα, με αποκορύφωμα 
το Κύπελλο Ευρώπης. 

Εκτός από τους τίτλους και τις πορείες, το σημαντικότερο απ’ όλα ήταν ο χτίζαμε γερά 
θεμέλια στο σύλλογο. Ο ΝΟΒ για την εποχή εκείνη ήταν πρωτοπόρος στη δημιουργία 
ακαδημιών, αγωνιστικών τμημάτων για αγόρια και κορίτσια από τα οποία στη συνέχεια 
κάποια συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Γενικότερα, η Βουλιαγμένη έχει ανα-
δείξει πάρα πολλά παιδιά και προπονητές που έχουν κάνει καριέρα. Για μένα είναι μία 
ηθική ικανοποίηση, στον Ναυτικό Όμιλο οφείλω πολλά γιατί μου δόθηκε ένας χώρος 
για να δραστηριοποιηθώ και να δημιουργήσω, είμαι τυχερός και ευγνώμων γιατί είχα 
την τύχη να είχα δίπλα μου και παράγοντες που στήριζαν εμένα και τη δουλειά μου. 
Ένας προπονητής είναι πολύ τυχερός όταν δουλεύει με ικανούς αθλητές και σωστή 
διοίκηση. Το ζητούμενο είναι ο αθλητής να έχει όρεξη. Για παράδειγμα το '82 που 
ανεβήκαμε στην Α' Εθνική μέχρι το '88 τα παιδιά της Βουλιαγμένης δεν έπαιρναν ούτε 
μία δραχμή, το 1988 για πρώτη φορά το σωματείο τους έδωσε οδοιπορικά. Μετά από 
10 χρόνια κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης» μας εξηγεί.

Η Βουλιαγμένη Κυπελλούχος Ευρώπης
Το ημερολόγιο δείχνει 22 Μαρτίου 1997 και το κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ είναι 
ασφυκτικά γεμάτο από 7.000 φιλάθλους οι οποίοι πανηγυρίζουν μαζί με τους «μπέ-
μπηδες» του Γιάννη Γιαννουρή την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης. 
«Πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία την καταλάβαμε μετά από χρόνια. Δεν είχαμε ηττηθεί 
από κανέναν, αντιμετωπίζαμε υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού πόλο και κάθε φορά που 
κερδίζαμε, πιστεύαμε ότι θα πάμε πολύ ψηλά όπως και έγινε. 

Η ομάδα του 1997 αποτελούνταν από αθλητές που βγήκαν από τα σπλάχνα της Βου-
λιαγμένης. Ήταν ένα απίστευτο μοντέλο ομάδας, όλα τα παιδιά τότε παίζανε με την 
καρδιά τους, δεν ήμασταν καθαρά επαγγελματική ομάδα. Η απήχηση στον Τύπο της 
εποχής ήταν τεράστια. Εξώφυλλα, αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά για μια 
ελληνική ομάδα που κατέκτησε την Ευρώπη με γηγενείς παίκτες. Αθλητές όπως ο 
Ζάχος Αφρουδάκης, ο Νίκος Καφετζόπουλος και ο Δημήτρης Τσίκλος, ήταν μόλις 17 
ετών όταν συμμετείχαν σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πλέον, όλα έχουν 
αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου. Αυτή την στιγμή στην ομάδα μόνο ο 
Χρήστος Αφρουδάκης προέρχεται από τις ακαδημίες του ΝΟΒ και οι υπόλοιποι αθλη-
τές είναι μεταγραφές. Ορισμένοι παίκτες που ξεχωρίζουν από το «φυτώριο» του ΝΟΒ 
δυστυχώς αναζητούν σε άλλη ομάδα καριέρα. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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47 γυναίκες με αναπηρίες φιλοξενήθηκαν στον Δήμο 3Β 
στις 24-30 Σεπτεμβρίου, παρακολουθώντας μαθήματα 
αυτοάμυνας στο πλαίσιο του προγράμματος EVA-FEM

Νατάσα Κουρεντζή, Βίκυ Αμπελικάκη και Ελπίδα 
Γεωργακοπούλου από το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας στην 
ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου 

Η Μαρία Ευθυμίου στις 
14 Οκτωβρίου επιδεικνύει 
χαρούμενη τον συλλεκτικό 
τόμο με την ιστορία της 
Βούλας μετά την ομιλία της 
στην κατάμεστη αίθουσα 
«Ιωνία», προσκεκλημένη του 
συλλόγου «Απολλωνία»

Ο πρόεδρος του ΝΑΟ 
Βάρης Βάρκιζας 
Ιωάννης Μαρκουλάκης 
παρουσιάζει δίπλα 
από τον Δήμαρχο σε 
συνέντευξη Τύπου 
κάτω από την Ακρόπολη 
το Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Ιστιοσανίδας Techno 
293 που θα φιλοξενήσει 
η Βάρκιζα στις 20-27 
Οκτωβρίου

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΙΡΚΙΤΣΟΣ ΕΞΗΓΕΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΑ 
ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ «ΤΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΥ» ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Επαγγελματίας δημοτικός σύμβουλος

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Καθώς έχουμε μπει στον Οκτώβριο και οι δημοτικές 
εκλογές του Μαΐου πλησιάζουν, η δημοτική κίνηση 
στους Δήμους φαίνεται να αναθερμαίνεται. Μετά από 
τον τετραετή λήθαργο, σε πολλές περιπτώσεις, οι διοι-
κήσεις και αντιπολιτεύσεις δείχνουν δειλά δειλά να 
θυμούνται ότι υπάρχουν και πολίτες που θα κληθούν 
να ψηφίσουν σε οκτώ μήνες.

Σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα που συμμετέχει 
πλήθος κόσμου, υπάρχουν άνθρωποι ρομαντικοί που 
θέλουν να προσφέρουν στον τόπο με έναν δικό τους –
μη ρεαλιστικό– τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 
τις γνώσεις και την εμπειρία για να βοηθήσουν την 
πόλη τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που λειτουργούν 
εντελώς επαγγελματικά. Τους αποκαλούν γυρολόγους 
της αυτοδιοίκησης. Είναι αυτοί, που σε κάθε εκλογή 
δημοτικών αρχών αλλάζουν συνδυασμούς σαν τα που-

κάμισα, χωρίς καμία πολιτική βάση, στηριζόμενοι απο-
κλειστικά στις δημόσιες σχέσεις που τις δουλεύουν 
σε καθημερινή βάση με στόχο τον σταυρό στο ψηφο-
δέλτιο. Η παραπάνω κατηγορία υποψηφίων, είναι αυτή 
που διατηρείται στον αφρό της τοπικής πολιτικής σκη-
νής. Αδυνατώ να πιστέψω ότι θεωρούν ύψιστη κοινω-
νική καταξίωση την ιδιότητα του δημοτικού συμβού-

λου, όταν αδιαφορούν για την ίδια τους την πόλη, για 
τη γειτονιά τους. Προφανώς, αν τους ρωτήσει κάποιος 
ενεργός πολίτης που έχει γνώσεις για τα τοπικά θέμα-
τα του Δήμου στον οποίο κατοικεί ή δραστηριοποιεί-
ται, τι και γιατί ψηφίζουν στα δημοτικά συμβούλια ή 

αν έχουν προτείνει λύσεις για τα όποια προβλήματα 
παρουσιάζονται στους Δήμους της χώρας, δεν θα 
ξέρουν να απαντήσουν. Είναι άεργοι και μέσα από 
αυτή την διαδικασία ελπίζουν να χτίσουν μια εφήμε-
ρη καριέρα μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. 
Όσο περνά ο καιρός και πλησιάζει η 26η Μαΐου 2019, 
οι εξορμήσεις στις πλατείες και στα καφενεία του 
«χωριού» θα πληθαίνουν, οι χειραψίες και οι αγκαλιές 
θα είναι ψηλά στη λίστα με τα «πρέπει». Το κοινωνικό 
τους προφίλ θα αλλάξει επίπεδο. Μέθοδος προηγού-
μενων ετών, ξεπερασμένες προεκλογικές ενέργειες 
που έχουν φθαρεί με το πέρασμα των χρόνων.  Όλα 
αυτά δεν θα τα κάνουν επειδή κάποιος επικοινωνιο-
λόγος τους τα είπε για να εκλεγούν δήμαρχοι, αλλά 
για να εκλεγούν απλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Ευχή 
όλων είναι στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές οι 
υποψήφιοι δήμαρχοι να επιλέξουν νέους ανθρώπους 
στα ψηφοδέλτιά τους, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους 
θα δώσουν νεανική ορμή στους συνδυασμούς και 
γενικότερα ένα φρέσκο αέρα αλλαγής. Βαρεθήκαμε 
να βλέπουμε τα ίδια αδρανή πρόσωπα. Η ενασχόληση 
με την πολιτική δεν είναι προνόμιο αποκλειστικά των 
ηλικιακά μεγαλύτερων.

#photo_view

Μαθητές και απόφοιτοι της 
Βούλας στο αρχαίο Θέατρο Δίου 
(28/9)

Το ανδροειδές Leo στο 4ο 
Δημοτικό Βούλας (7/10)

Ποδηλατοδρομία από το Φάληρο 
ως τη Βούλα (22/9)

Ο Δημοσθένης Δόγκας 
παρουσιάζει την ποιητική 
συλλογή του (Βούλα 15/10)

Μαριέττα Γιαννάκου και 
Γιάννης Ιωαννίδης σε εκδήλωση  
της ΝΔ (Βούλα 26/9)

Κωνσταντέλλος, Αυτιάς, 
Λεβέντης και Μαυρωτάς 
(αίθουσα Ιωνία 14/10)

Ο Μάκης Βορίδης αναλύει 
τον «Κλεισθένη» στην αίθουσα 
«Ιωνία» (26/9)

Βαρεθήκαμε να βλέπουμε 
τα ίδια αδρανή πρόσωπα 
που στηρίζονται 
στις δημόσιες σχέσεις 
χωρίς καμία πολιτική βάση
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32 xρόνια μαζί 
για την ασφάλειά σας

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
• 24/7 Κέντρο Λήψης Σημάτων

• Τεχνολογίες αιχμής


