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The Talk of
The Town
Σφράγισε ως επικίνδυνη και
αυθαίρετη την νέα καντίνα στα
Λιμανάκια ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ένα ζήτημα
που υπερβαίνει τη λειτουργία
μιας παράτυπης επιχείρησης
καθώς αφορά στην αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας για το καθεστώς διαχείρισης
της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη. Η πυγμή
που επέδειξε η δημοτική αρχή,
μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
Σελ. 3

2 Έγραψαν για τα 3Β στα social media...
@godelitsas

@ThemistoklisF

@SafeWaterSport

Με πανεπιστήμιο στη Γλυφάδα και campus σε Βούλα
Βουλιαγμένη κανείς δεν θα πατούσε στο Δυτικής Αττικής

Ολυμπιακή Αεροπορία 1987 στο πιλοτήριο του Β727:
captains Στράτος Γιαννακούλης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (νυν δήμαρχος των "3Β").

Καλοκαίρι 2019 - Παραλία Mεγάλο Καβούρι. Tο Safe
Water Sports, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, περιμένει τους μικρούς του φίλους για να τους ενημερώσει ψυχαγωγήσει σχετικά με την ασφάλεια στο νερό και στα
θαλάσσια σπορ! Συγχαρητήρια στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης!

@margopap
#Varkiza

@LaonikosStamos

@analog_works
- Δρόμος που οδηγεί στη Βουλιαγμένη και πέφτουν
πιστολίδια.
- Βάρης Κορωπίου πίου.

Όλα αυτά τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ από τις παραλίες που
ο ρεπόρτερ πάει και ρωτάει αυτούς που κάνουν μπάνιο
στη Βουλιαγμένη αν κάνει ζέστη και αυτοί απαντάνε
"λιώνουμε" ή "ναι". Όλα αυτά θέλω να μαζευτούν σε
ένα 10ωρο διαμάντι που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί ο
ανθρώπινος πολιτισμός.

@elephantyogi7
#Voula

@subversion669
#Varkiza
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Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:
1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα)
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη)
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη)
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη)
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα)
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη)
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63)
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα)
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα)
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα)
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη)
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη)
16. Καφέ Πλατείας Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)

@retrospecteur
#Vouliagmeni

@KriLilian
Βουλιαγμένη φορέβερ. Η σταθερή λύση στον καύσωνα.
@lenaandrianou
Πρωινά χωρίς φανάρια στη Βάρης Κορωπίου, η καθημερινή μας απόλαυση
@byron_kokkalanis
#Varkiza

@mariokrasimirovv
#Voula

The talk of the town
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Η μάχη της καντίνας
στα Λιμανάκια

του Γιώργου Λαουτάρη

Μ

“

ε την οριστική σφράγιση της επιχείρησης έληξε
τη Δευτέρα 22 Ιουλίου – σε αυτή τη φάση τουλάχιστον – η μεγάλη διαμάχη του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης με την καντίνα που επιχειρήθηκε
να λειτουργήσει φέτος στο πρώτο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης. Ακούγεται κάπως οξύμωρο να δίνει ένας Δήμος
μια «μεγάλη μάχη» απέναντι σε μια καντίνα. Κι όμως, η
λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης είχε μια πολύ
ευρύτερη σημασία για την περιοχή, ενώ δεν εμπλεκόταν
απλώς ένας μεροκαματιάρης. Στην πραγματικότητα, η
καντίνα αυτή ήταν ο δούρειος ίππος για την άλωση της
Φασκομηλιάς και της περιοχής των Λιμανακίων από
τα κτηματικά συμφέροντα που προωθεί η Εκκλησία της
Ελλάδος. Η καντίνα δεν βρισκόταν απλώς σε χώρο που
μίσθωσε στον επιχειρηματία η Εκκλησιαστική Κεντρική
Υπηρεσία Οικονομικών. Επί της ουσίας, η λειτουργία της
βασίστηκε σε μια ερμηνεία του Προεδρικού Διατάγματος
που καθορίζει τις χρήσεις γης στα Λιμανάκια, η οποία αν
υιοθετηθεί από τη δημόσια διοίκηση, τότε θα αλλάξει διά
παντός η σημερινή φυσιογνωμία της περιοχής.

Ο Κωνσταντέλλος
διαμήνυσε
στην Εκκλησία
ότι στα σχέδια
αξιοποίησης
της περιουσίας της
θα παίξει
«σκληρό ροκ»
χωρίς υποχωρήσεις

Το πόσο σκληρή είναι αυτή η μάχη έγινε φανερό κατά την
ημέρα της σφράγισης της επιχείρησης. Ο Δήμος έστειλε
για τη διαδικασία ένα κλιμάκιο από 6 υπαλλήλους της
Δημοτικής Αστυνομίας, δύο συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ παρόντες ήταν και δύο αντιδήμαρχοι. Παράλληλα ζητήθηκε η συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που έστειλε ένα περιπολικό
με το πλήρωμά του. Ωστόσο, η ένταση και τα επεισόδια που
απειλήθηκαν κατά τη διαδικασία, απαίτησαν την ενίσχυση
της αστυνομικής παρουσίας με άλλο ένα περιπολικό και
δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο
για να διασφαλίσουν την τάξη. Είχε προηγηθεί άλλη μια

απόπειρα των υπηρεσιών να προσεγγίσουν την καντίνα,
όμως όπως κατήγγειλε ο προϊστάμενος μηχανικός, δέχτηκε φυσική επίθεση. Σημειωτέον, ο ιδιοκτήτης της καντίνας
φέρεται ως άτομο με αναπηρία άνω του 67%... Ο Δήμαρχος τελικώς με απόφασή του σφράγισε την επιχείρηση,
αφού είχε προηγηθεί αυτοψία της Υπηρεσίας Δόμησης,
η οποία έκρινε την κατασκευή της καντίνας επικίνδυνη.
Συγκεκριμένα, η έκθεση αυτοψίας ανέφερε ότι «υπάρχει
σοβαρή πιθανότητα κατολίσθησης» και εκτιμούσε ότι «η
καντίνα λόγω της ασταθούς έδρασής της, σε περίπτωση
ισχυρών ανέμων που συχνά πνέουν στην περιοχή, είναι
πολύ πιθανόν να παρασυρθεί, με απρόβλεπτες συνέπειες

για τους εξυπηρετούμενους και λουόμενους στις κατάντι
παραλίες» και ζητούσε «ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η απομάκρυνση της καντίνας
από τον χώρο, λόγω ακαταλληλότητας». Πράγματι, παρόλο που επισήμως δηλώθηκε ως «τροχήλατη», είχε τοποθετηθεί με γερανό σε ένα πρανές αρκετά μέτρα κάτω από
τον δρόμο, όπου λόγω μεγάλης κλίσης στερεωνόταν στο
έδαφος με διάφορα πρόχειρα ξύλινα στηρίγματα. Παράλληλα, είχε τοποθετήσει μια δεξαμενή νερού, μια γεννήτρια,
ενώ ο ιδιοκτήτης είχε ξεκινήσει εργασίες περίφραξης και
αποψίλωσης του χώρου, προφανώς για να στήσει εξέδρα.
Ο Δήμος ουδέποτε αδειοδότησε τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αντί για άδεια είχε μια ηλεκτρονική γνωστοποίηση
και στη θέση της βεβαίωσης χρήσεων γης από τον Δήμο
είχε μια προσωρινή δικαστική απόφαση. Η υπόθεση άρνησης του Δήμου να χορηγήσει βεβαίωση χρήσεων γης θα
εκδικαστεί εκ νέου τον Νοέμβριο. Η δημοτική αρχή άλλωστε είχε προ ημερών ειδοποιήσει εγγράφως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τον Οργανισμό Αθήνας, την Περιφέρεια Αττικής, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
και την Εκκλησία της Ελλάδος για την επικινδυνότητα
της καντίνας. Την εντολή να πράξει κάθε νόμιμη ενέργεια
για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος έδωσε η
προϊστάμενη αρχή του Δήμου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η πυγμή που επέδειξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μήνυμα
με πολλούς αποδέκτες. Στο συγκεκριμένο επιχειρηματία
και όλους τους επιχειρηματίες, ότι ο Δήμος λειτουργεί
συντεταγμένα με κανόνες και με σεβασμό στην κείμενη
νομοθεσία, χωρίς εξαιρέσεις. Στην Εκκλησία της Ελλάδος
ότι στα σχέδια αξιοποίησης της περιουσίας της στη Βουλιαγμένη θα παίξει «σκληρό ροκ», χωρίς υποχωρήσεις.
Στην τοπική κοινωνία ότι η διατήρηση της φυσιογνωμίας
της Βουλιαγμένης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και
κεντρική επιλογή.
Δυστυχώς όμως, η υπόθεση ξεπερνά τη δικαιοδοσία του
Δήμου και την περίπτωση της συγκεκριμένης καντίνας. Η
μέχρι σήμερα διαμάχη βασίζεται στην ερμηνεία που δίνει
η Εκκλησία και τα συνδεδεμένα με αυτήν συμφέροντα
στο Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις χρήσεις στο
παραλιακό μέτωπο της Αττικής (ΦΕΚ 254Δ/04). Η πλευρά
αυτή υποστηρίζει ότι στα Λιμανάκια επιτρέπεται απεριόριστος αριθμός καντινών, που με τη γνωστή επεκτατικότητα
μετατρέπονται σε παραλιακά μπαρ. Το Προεδρικό Διάταγμα πάντως και ο χάρτης που το συνοδεύει κάνει αναφορά
αποκλειστικά σε ένα σημείο όπου επιτρέπεται χρήση καντίνας. Σύντομα η κεντρική διοίκηση θα κληθεί να θέσει τον
δάκτυλο επί των τύπον των ήλων και να ξεκαθαρίσει διά
παντός την ασάφεια αυτή που απειλεί την περιοχή.

4 Τοπικά

Επίτιμος
δημότης
ο Αριστείδης
Πατρινός

Στη Βούλα
τον Οκτώβριο
ο άνθρωπος
που «διάβασε»
το ανθρώπινο
DNA

Την ανακήρυξη του επιστήμονα Αριστείδη Πατρινού σε Επίτιμο
Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουλίου. Ο Έλληνας ομογενής θα τιμηθεί σε ειδική τελετή που θα λάβει
χώρα στο Δημαρχείο της Βούλας τον Οκτώβριο.
Ο Αριστείδης Πατρινός είναι ο γενετιστής πίσω από τη δημιουργία
των πρώτων συνθετικών βακτηριδιακών κυττάρων στο J. Craig
Venter Institute των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1947 και αποφοίτησε με άριστα από την
Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου το 1965. Σπούδασε μηχανολόγος στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα από όπου αποφοίτησε το
1970. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Μηχανική των
Ρευστών και στην Αστροναυτική στο Πανεπιστήμιο Northwestern
των ΗΠΑ (Ph.D. 1975).
Υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Rochester (1975-1976)
και ερευνητής σε θέματα κλιματικών αλλαγών στα Ερευνητικά
Κέντρα Oak Ridge National Laboratory (1976-1980) του Τενεσσί
και Brookhaven National Laboratory (1980-1988) της Νέας Υόρκης.
Από το 1988 έως το 2006 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του
τμήματος Βιολογικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας του Υπουργείου
Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας στην εποπτεία του
τις ερευνητικές δραστηριότητες του τομέα της μικροβιακής έρευνας, της δομικής Βιολογίας, της πυρηνικής Ιατρικής καθώς και της
παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής. Από αυτή την στρατηγικής
σημασίας θέση, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου
γονιδιώματος.
Το 2006 έγινε Πρόεδρος της εταιρείας Synthetic Genomics οι δραστηριότητες της οποίας επικεντρώνονται στην βιοτεχνολογία, στην

ανάπτυξη της συνθετικής βιολογίας, σε ιατρικές εφαρμογές και στον
τομέα της ενέργειας για την παραγωγής βιοκαυσίμων. Το Νοέμβριο
του 2012 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής στο κέντρο CUSP
(Center for Urban Sciences and Progress) στο Πανεπιστήμιο της
Νέας Υόρκης. Ο ελληνικής καταγωγής ερευνητής είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών στην Ελλάδα και την Αμερική και έχει
λάβει πλήθος βραβείων, χρυσών μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων μεταξύ των οποίων είναι και τρεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.
Να σημειώσουμε πως Επίτιμοι Δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν ήδη ανακηρυχθεί ο αστροφυσικός Σταμάτης Κριμιζής, η
ιστορικός Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος και ο διακεκριμένος φυσικός, Δημήτρης
Νανόπουλος. Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει
απονέμει το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλης στον ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλο καθώς επίσης και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Βάρκιζα

Ένα σύγχρονο γλυπτό, τοπόσημο της πλατείας
Τοποθετήθηκε στις 10 Ιουλίου στην πρόσφατα αναμορφωμένη κεντρική πλατεία της Βάρκιζας το γλυπτό
«Taurocathaption» παρουσία του Δημάρχου Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου και υπό την
εποπτεία του δημιουργού
του έργου, γλύπτη Κωστή
Γεωργίου. Το έργο αναπαριστά έναν ταύρο πάνω
στον οποίο χορεύουν τρεις
μορφές. Το γλυπτό έχει
αναφορά στα Ταυροκαθάψια, γιορτή της μινωικής
Κρήτης αφιερωμένη στον
θεό Ποσειδώνα. Το γλυπτό που κοσμεί
την πλατεία Βάρκιζας είναι το τρίτο

πλατεία Ιμίων στη Βούλα και
το «Εquus» στη Βουλιαγμένη. Μελλοντικός στόχος της
δημοτικής αρχής είναι η πόλη
να γίνει ένα υπαίθριο μουσείο
τέχνης που θα φιλοξενεί σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά
έργα τέχνης.

έργο του Κωστή Γεωργίου που έχει
τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο του
Δήμου, μετά το γλυπτό «Anatasis» στην

Η επιλογή του γλυπτού συζητήθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο
Βάρης που το επέλεξε ανάμεσα σε τέσσερα έργα του
ιδίου καλλιτέχνη. Ο Κωστής
Γεωργίου έχει προσφέρει
και τα τρία του έργα δωρεάν,
ενώ για την τοποθέτηση και τη χύτευση
του «Taurocathaption» o Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης δαπάνησε το ποσό
των 16.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», η δημοτική αρχή έχει απευθυνθεί και σε άλλους
καλλιτέχνες, χωρίς ωστόσο αυτοί να
έχουν ανταποκριθεί. Αξίζει να σημειωθεί
πως γλυπτά του Κωστή Γεωργίου έχουν
εγκατασταθεί στη Σαγκάη, στις Βρυξέλλες καθώς και σε δημόσιους χώρους και
δημόσια πάρκα και κήπους στην Κίνα.
Επιπλέον, ο διεθνώς καταξιωμένος
ζωγράφος και γλύπτης Κωστής Γεωργίου έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ατομικές εκθέσεις σε πόλεις του εξωτερικού
όπως στη Βιέννη, το Λονδίνο, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, το Σικάγο, τη Νέα
Υόρκη, τη Μαδρίτη κ.α.

Creating
life
moments

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 περιοχή των νοτίων προαστίων. Η διακεκριμένη κουζίνα του Riviera Coast, συνδυάζοντας μεσογειακές γεύσεις με πινελιές εμπνευσμένες από την γαλλική γαστρονομία, έχει αναδειχθεί ήδη ως μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία που απογειώνει τον ουρανίσκο. Το μπαρ με το μοναδικό πλεονέκτημα το βαθύ μπλε της θάλασσας, μας μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα εξωτικού νησιού συνδυάζοντας 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
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Αγάπη για τη σημαία στον Δήμο 3Β
Είναι δύσκολο να μην προσέξει κανείς την ελληνική
σημαία που από τα μέσα Μαΐου κυματίζει έξω από το
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Υψωμένη σε
έναν ιστό 19 μέτρων και έχοντας επιφάνεια 32 τετραγωνικών, διατρανώνει μια επιβλητική παρουσία στο χώρο
και ταυτόχρονα συνιστά και μια δήλωση: Η δημοτική
αρχή των 3Β αγαπά το εθνικό σύμβολο.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος από το 2014 που ανέλαβε
τη δημαρχία μέχρι σήμερα έχει άλλωστε δείξει διακριτικά ότι συγκινείται από τους συμβολισμούς αυτούς. Η
διοίκησή του καθιέρωσε να αποδίδονται κάθε δύο χρόνια
τιμές στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που έδωσαν
τη ζωή τους τη νύχτα των Ιμίων τον Ιανουάριο του 1996,
με μια ειδική σεμνή εκδήλωση που τελείται στην πλατεία
Ιμίων της Βούλας. Με πρωτοβουλία του επίσης άλλαξε
το πρωτόκολλο κατά το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο
που διοργανώνει η Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών για
τους πεσόντες καταδρομείς στο «λόφο των ΛΟΚ» στο
Καβούρι και πλέον προβλέφθηκε θέση για τον Δήμαρχο
δίπλα από τον Αρχηγό του Στρατού και τον Υπουργό Άμυνας και κατάθεση στεφάνου από τη δημοτική αρχή. Ενώ
και η πρωτοβουλία Κωνσταντέλλου για μετονομασία της

λεωφόρου Βάρης Κορωπίου σε Λεωφόρο Ευελπίδων,
με την παράλληλη απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της
πόλης στην ιστορική ανώτατη στρατιωτική σχολή, εγγράφεται στο ίδιο τόξο πρωτοβουλιών με σαφές πατριωτικό
πρόσημο. Ένας πατριωτισμός χωρίς φωνές και πατριδοκαπηλεία, χωρίς να παράγει εχθρότητα και μίσος, παρά
που δηλώνει προσήλωση σε κάποια ιδανικά. Μια πολιτική δήλωση που δεν παράγει πολιτική και δεν υποκινεί
ανθρώπους σε συγκεκριμένη κατεύθυνση ούτε φανατίζει, ως είθισται.
Στους συνομιλητές του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
συχνά εξηγεί ότι η επιλογή του αυτή εκτός από εσωτερική ανάγκη που ανταποκρίνεται σε έναν προσωπικό
ηθικό κώδικα, έχει και ένα άλλο νόημα. Σε μια εποχή που
ο πατριωτισμός έγινε περιτύλιγμα ακραίων πολιτικών
ομάδων, έχει για τον ίδιο μεγάλη σημασία να εκδηλωθεί μια θεσμική πρωτοβουλία που θα αποκαταστήσει
την αγάπη για την πατρίδα ως άδολη αλλά αποφασιστική εκδήλωση ευγενικών αξιών. Μια πρωτοβουλία που
θα αποκαταστήσει τον πατριωτισμό στη δημόσια σφαίρα, αποφορτίζοντάς τον από αρνητικές συνδηλώσεις.
Όπως είχε πει και κατά την τελετή ονοματοδοσίας της

Εμποδίζει
η Εκκλησία
τα έργα του Δήμου
Η ενέργεια της Εκκλησίας να βάλει εμπόδια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων
στη Βουλιαγμένη, έρχεται να επιβεβαιώσει σε απόλυτο βαθμό πως
οι σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στο ναδίρ.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανακατασκευής των πεζοδρομίων
στη Βουλιαγμένη επί των οδών Θησέως, Άρεως και Δήμητρας, οι
υπηρεσίες του Δήμου τοποθέτησαν έναν μικρό οικίσκο στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας για τις ανάγκες των εργατών για όσο
διάστημα θα διαρκούσαν οι εργασίες. Το εν λόγω οικόπεδο εντωμεταξύ δεν έχει περίφραξη και έχει μετατραπεί αυθαίρετα σε χώρο
στάθμευσης οχημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», κατά τις πρώτες
ημέρες εργασιών, τον χώρο επισκέφτηκαν τρία άτομα της Εκκλησίας και ζήτησαν να απομακρυνθεί εντός μιας ώρας ο οικίσκος,
απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρούσαν σε
μηνύσεις, με κίνδυνο οι εργάτες να οδηγηθούν στο αυτόφωρο.
Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναγκάστηκε να μετακινήσει τον οικίσκο, ολοκληρώνοντας την
ανακατασκευή των πεζοδρομίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βουλιαγμένη τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν εργασίες για πεζοδρόμια ήταν πριν 27 χρόνια πριν,
και συγκεκριμένα το 1992.

Λεωφόρου Ευελπίδων, θεωρεί ότι ευέλπιδες δεν πρέπει
να περιορίζονται στις τάξεις των στρατιωτικών: «Θεωρούμε πως η χώρα μας έχει ανάγκη όσο λίγες φορές στη
νεώτερη ιστορία της ανθρώπους επί των οποίων θα εναποθέσουμε τις καλές μας ελπίδες».

Εργασίες συντήρησης πριν την
ανάπλαση της Β’ πλαζ Βούλας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού της Β' πλαζ Βούλας
από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκταση
έχει δημοπρατηθεί με την ανάδειξη αναδόχου για την ανάπλαση της ακτής. Σύμφωνα με
πληροφορίες του «Δημοσιογράφου» οι εργασίες ανάπλασης θα ξεκινήσουν στις αρχές του
Φθινοπώρου. Μέχρι όμως να διευθετηθούν ορισμένες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, η
διαχείριση της έκτασης παραμένει στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου αποψίλωσαν τα ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 50
στρεμμάτων, καθάρισαν την αμμουδιά και απομάκρυναν από την ακτή τα φύκια. Επιπλέον,
τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι απορριμάτων καθώς οι προηγούμενοι είχαν βανδαλιστεί και
κλαπεί από διάφορα άτομα που παρεισφρέουν τις βραδινές ώρες στην παραλία. Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία για
την αντιμετώπιση του
φαινομένου. Χαρακτηριστική
ήταν η δήλωση του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου στο δημοτικό
συμβούλιο όταν τόνισε
ότι «Δημοτική Αστυνομία
και ΕΛΑΣ επιδίδονται σε
ένα καθημερινό κυνηγητό
εντός της Β' πλαζ για την
απομάκρυνση των ατόμων
που δεν έχουν καμία δουλειά
να βρίσκονται εντός της
έκτασης.
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Νέος φωτισμός σε κοινόχρηστους χώρους

“

Θερμά LED
σε πάρκα
και πλατείες
ρίχνουν
το κόστος
ρεύματος
φωτίζοντας
περισσότερο

Η προσπάθεια για επαρκέστερο, καλύτερο και οικονομικότερο φωτισμό συνεχίζεται στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μετά την ομολογουμένως
επιτυχημένη παρέμβαση αλλαγής 6.250
φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονο φωτισμό LED για τον
φωτισμό του οδικού δικτύου στις τρεις
πόλεις, σειρά παίρνει η αλλαγή των
χαμηλών φωτιστικών που βρίσκονται
σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και
παιδικές χαρές.
Οι μέχρι τώρα μετρήσεις πιστοποιούν
τον υπερδιπλασιασμό της φωτεινότητας
αλλά και την εξίσου σημαντική πλευρά
της εξοικονόμησης ενός ποσού περίπου
400.000 ευρώ ετησίως, που θα αποσβέσει γρήγορα την αρχική επένδυση και θα
επιστρέψει την οικονομική ωφέλεια αυτή
στο δημότη με διάφορους τρόπους. Με τα
νέα φωτιστικά LED έχει δημιουργηθεί
μια ψηφιακή πλατφόρμα έτοιμη να υποδεχτεί ένα σύνολο λύσεων που αφορούν
σε διαφορετικούς τομείς της ζωής στην
πόλη όπως η διαχείριση απορριμμάτων,
η έξυπνη στάθμευση, η διαχείριση υδάτων
και η μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση). Αντίστοιχα πλεονεκτήματα

θα προκύψουν από το Σεπτέμβριο και
μετά, αφού επίκειται η αλλαγή 3.250
λαμπτήρων με καινούργιους τεχνολογίας
LED (ισχύος 27W και θερμού χρώματος
3000K) αλλά και η αλλαγή στα σφαιρικά
φωτιστικά που τις προστατεύουν. Οι μπάλες αυτές θα έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όπου το μισό πάνω μέρος θα
είναι σκιασμένο και καλυμμένο από ειδικό υλικό που δεν θα επιτρέπει τη διάχυση του φωτός προς τα πάνω αλλά θα το
στέλνει προς το έδαφος αυξάνοντας τις
συνθήκες τοπικής φωτεινότητας και μειώνοντας τη φωτορύπανση.

Με την ολοκλήρωση και αυτού του
σταδίου μέσα στον Σεπτέμβριο, θα έχει
υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ο στόχος
για μία πόλη πιο φωτεινή, περισσότερο ασφαλή, φιλική στο περιβάλλον και
σίγουρα λιγότερο ενεργοβόρα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του
έργου αυτού είναι μέρος της συμφωνίας
της διοίκησης του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης με τον Αστέρα Βουλιαγμένης στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών
ωφελειών για την πόλη από τη λειτουργία του νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Αντιπλημμυρικά έργα σε Βάρη, Πανόραμα και Βουλιαγμένη
Αντιπλημμυρικά έργα και στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναλυτικά, υδραυλικά έργα θα πραγματοποιηθούν στη Βούλα επί της οδού Τεπελενίου στο
Πανόραμα προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ, στη Βάρη επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ και στη Βουλιαγμένη επί της Λεωφόρου Αθηνών και Πανός προϋπολογισμού 9.000.00 ευρώ. Σύμφωνα με την δημοτική αρχή, την 1η Οκτωβρίου 2019 θα ξεκινήσουν τα
έργα, ενώ οι εργολάβοι θα αρχίσουν να εγκαθίστανται στα σημεία από τις αρχές Σεπτεμβρίου ώστε να
αρχίσουν τις προεργασίες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα παραπάνω αντιπλημμυρικά έργα θα
έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημέρα έναρξης των εργασιών.
Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του ρέματος του Κόρμπι, οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και με
την ολοκλήρωση του έργου θα λυθούν οριστικά τα προβλήματα προσβασιμότητας στη γειτονιά και θα
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι ενδεχόμενης πλημμύρας. Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ολοκλήρωσε το υδραυλικό έργο στην οδό Αθανασίου Διάκου στη Βάρη, το οποίο ανακούφισε
την ευρύτερη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα. Τέλος, η δημοτική αρχή έχει εκπονήσει μελέτη για
αντιπλημμυρικά έργα στον Ασύρματο Βάρης. Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε φάση χρηματοδότησης και αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του έτους. Με αυτά τα υδραυλικά έργα θωρακίζονται
αντιπλημμυρικά και οι τρεις δημοτικές ενότητες, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τις ζωές και τις
περιουσίες των κατοίκων.
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Οι φρουροί του πρασίνου
Με σύμβαση απασχόλησης τεσσάρων μηνών θα απασχοληθούν οι 33 εποχικοί πυροσβέστες που προσελήφθησαν στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να
συνδράμουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας. Να
σημειωθεί πως ο αριθμός των εποχικών πυροσβεστών
συγκριτικά με την περσινή χρονιά παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα, ενώ σε σχέση με το 2017 αυξήθηκε κατά 14.
Η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται από τις 15 Μαΐου 2019 έως τις 15 Σεπτεμβρίου
2019 και από τις 16 Ιουνίου 2019 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, περίοδο κατά την οποία λήγει και η αντιπυρική
περίοδος.
Η ανάγκη για περισσότερους πυροσβέστες σε έναν
καταπράσινο Δήμο όπως είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης κρίθηκε επιτακτική. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», καθώς βρισκόμαστε στην
καρδιά του καλοκαιριού και ο κίνδυνος να εκδηλωθεί
πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οι υπάλληλοι της
Πολιτικής Προστασίας τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας χτυπά κόκκινο κάνουν διπλές βάρδιες στα
πυροφυλάκια της πόλης και στα διάφορα σημεία που
έχουν οριστεί ως περίπολα.

Δεν άφησε
ζημιές
ο σεισμός
Ο μεγάλος σεισμός της 19ης Ιουλίου μπορεί να έγινε ιδιαίτερα αισθητός στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ωστόσο
δεν φαίνεται να άφησε υλικές ή άλλες
ζημιές στην περιοχή.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συνεργεία από πολιτικούς μηχανικούς αμέσως μετά τον σεισμό
έλεγξαν λειτουργικές δομές που αφορούν παιδιά: Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε
όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία του Δήμου καθώς
και τις σχολικές μονάδες που φιλοξενούν
το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών (ΚΔΑΠ) και τη θερινή κατασκήνωση του Δήμου. Ο έλεγχος επρόκειτο
να επεκταθεί εντός των ημερών σε όλα
τα δημοτικά κτήρια. Ως αποτέλεσμα ανακοινώθηκε ότι δεν έχει αναφερθεί μέχρι
σήμερα καμία ζημιά από το σεισμό σε
κανένα κτήριο του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες των εποχικών πυροσβεστών είναι
κυρίως υποστηρικτικές ως προς τους εκπαιδευμένους
πυροσβέστες. Είναι σε θέσεις «δεύτερης γραμμής» του
μετώπου. Είναι κυρίως φύλακες παρατηρητηρίων που
στην περιοχή έχουμε στο Πανόραμα της Βούλας και
συγκεκριμένα στο κοιμητήριο και στο Καβούρι, δίπλα
από τις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκτός
λειτουργίας έχει τεθεί το παρατηρητήριο στο Πευκωτό
λόγω κακής προσβασιμότητας των οχημάτων αλλά και
επικινδυνότητας. Εκτός από τον ρόλο του παρατηρητή,
οι εποχικοί πυροσβέστες θα είναι συνοδοί οχημάτων
και σε περίπτωση πυρκαγιάς θα παρέχουν υποστηρικτική βοήθεια στους εκπαιδευόμενους πυροσβέστες.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέχει στους
εποχικούς πυροσβέστες στολή υπηρεσίας, ένα ζευγάρι
άρβυλα, είδη ατομικής προστασίας, ασύρματο για την
άμεση επικοινωνία με την Πυροσβεστική και ένα ζευγάρι
κιάλια. Να σημειωθεί ότι σε καθημερινή βάση υπάρχουν
σε διασπορά δεκαπέντε περίπολα που καλύπτουν από
άκρη σε άκρη τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Συγκεκριμένα, στη Βάρκιζα περίπολα βρίσκονται στην
ανατολική παραλία, στο Κόρμπι, στο Χέρωμα και στην
πλατεία Ζησιμοπούλου. Στη Βουλιαγμένη υπάρχουν στο

Μεγάλο Καβούρι, στο κοιμητήριο και στο Πευκωτό, ενώ
στη Βούλα υπάρχει ένα στο ΠΙΚΠΑ, στον Άγιο Νεκτάριο
και φυσικά στο Πυροφυλάκιο. Τέλος, το σύνολο των
ανθρώπων που βρίσκονται στις επάλξεις για να προλάβουν να σβήσουν ενδεχόμενη πυρκαγιά ανέρχονται
στους 80 μαζί με τους μόνιμους πυροσβέστες και τους
εθελοντές δασοπυροσβέστες.

«Πράσινο Σημείο» ανακύκλωσης
στις γειτονιές των 3Β
Στην προώθηση μεθόδων διαλογής στην πηγή στοχεύει η λειτουργία του Κινητού Πράσινου Σημείου που εγκαινίασε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το Κινητό Πράσινο Σημείο είναι ένα αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ειδικά
διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο καθώς και ξεχωριστά μέσα συλλογής για κάθε υλικό που συλλέγεται. Εκεί οι κάτοικοι
μπορούν να ανακυκλώνουν υλικά σε επτά ρεύματα: Μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, γυαλί, σύνθετη συσκευασία, μικρές
ηλεκτρικές συσκευές καθώς και βρώσιμα έλαια και λίπη. Παράλληλα, το πρόγραμμα επιβραβεύει όσους ανακυκλώνουν
μέσω πίστωσης πόντων, αναλόγως του είδους υλικού και της ποσότητας που απορρίπτεται, στην Κάρτα Ανακύκλωσης του
Δημότη (RFID card) η οποία διανέμεται δωρεάν στους κατοίκους του Δήμου στα σημεία λειτουργίας του Δήμου.
Το Κινητό Πράσινο Σημείο θα βρίσκεται:
Την Παρασκευή 2 Αυγούστου στην πλατεία
Δήμα (11.00-14-30) και στην παιδική χαρά
του Καβουρίου (15.00-19.00). Το Σάββατο
3 Αυγούστου στην πλατεία Ζησιμοπούλου
στη Βάρκιζα (11.00-14-30) και στην
πλατεία Βάρκιζας (15.00-19.00). Την
Παρασκευή 9 Αυγούστου στην πλατεία
Σοφοκλή Βενιζέλου στη Βούλα (11.0014-30) και στην πλατεία 24ης Ιουλίου στη
Βουλιαγμένη (15.00-19.00). Το Σάββατο
10 Αυγούστου στην πλατεία Βουλιαγμένης
(11.00-14-30) και στην παραλία του
Δημαρχείου Βούλας (15.00-19.00). Το
υπόλοιπο πρόγραμμα δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
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Πώς ψήφισαν τα 3Β για τη Βουλή
Η Γεωργία Μαρτίνου πρώτη βουλευτής στην Ανατολική Αττική

Ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία έδωσαν οι δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Το ποσοστό που συγκέντρωσε
το κυβερνών κόμμα στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης ήταν 61,53%,
αυξάνοντας κατά σχεδόν 7 ποσοστιαίες
μονάδες τις επιδόσεις του σε σχέση με
τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και
σημειώνοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Αττική, πίσω από τους Δήμους
Φιλοθέης Ψυχικού (69,06%) και Κηφισιάς (62,55%). Από την άλλη, το 18,70%
που συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο
3Β, είναι από τις χαμηλότερες επιδόσεις
σε Δήμο της Αττικής. Πτώση σε ψήφους
και ποσοστό σημείωσε το Κίνημα Αλλαγής συγκριτικά με τις ευρωεκλογές.
Στα ίδια επίπεδα βρέθηκαν τα κόμματα
της αριστεράς, ΜέΡα25 και ΚΚΕ (3,48%)
ενώ η Ελληνική Λύση έλαβε 2,20%. Σε
ελεύθερη πτώση βρέθηκε η Χρυσή Αυγή,
καθώς την ψήφισαν μόλις 531 δημότες
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ποσοστό 1,95%, χάνοντας περίπου 1 μονάδα
σε σχέση με τις πρόσφατες ευρωεκλογές.
Τα υπόλοιπα κόμματα που ψηφίστηκαν
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ήταν η Ένωση Κεντρώων 1,34%, Πλεύση Ελευθερίας 1,23%, Δημιουργία Ξανά
1,06%, ΕΠΑΜ ΑΚΚΕΛ 0,46%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
0,39%, Λαϊκή Ενότητα 0,19%, Ελλήνων
Συνεύλεσις 0,11%, ΚΚΕ (μ-λ) 0,04%, ΕΕΚ
Τροτσκιστές 0,03%, ΟΚΔΕ 0,01%. Να
σημειωθεί πως η συμμετοχή των δημοτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ξεπέρασε το 66%.
Από τους10 βουλευτές που ψηφίστηκαν
στην Ανατολική Αττική, εκλογική περιφέρεια που συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την πρώτη
θέση σε σταυρούς πήρε η Γεωργία Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας με 45.823
ψήφους. Ακολούθησαν οι Μάκης Βορίδης (42.257), Γιώργος Βλάχος (23.616),
Βασίλης Οικονόμου (18.388). Από την

πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκαν οι Πάνος
Σκουρολιάκος (9.160), Χρήστος Σπίρτζης
(23.042), Νάσος Αθανασίου (11.337). Με
το ΚΚΕ εκλέχθηκε η Ελένη Γερασιμίδου
(4.106) ωστόσο μετά την παραίτησή της,
τη θέση της πήρε ο Γιάννης Γκιόκας.
Εκπρόσωπο στην Ανατολική Αττική θα
έχει και η Ελληνική Λύση με τον Αντώνη Μυλωνάκη (4.161) όπως και το ΜέΡα
25 με την Μαρία Απατζίδη (2.121). Χωρίς
έδρα στην Ανατολική Αττική έμεινε το
Κίνημα Αλλαγής.

Οριστικοποιήθηκαν
οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Με την ανακήρυξη των επιτυχόντων
συμβούλων και παρατάξεων από το
Πρωτοδικείο έπεσε και ο οριστικά η
αυλαία των Περιοφερειακών Εκλογών
στην Αττική. Από τους περιφερειακούς
συμβούλους της Ανατολικής Αττικής,
ο Θανάσης Αυγερινός αναδείχθηκε
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης με
την παράταξη του Γιώργου Πατούλη.
Συγκεκριμένα, με την «Νέα Αρχή» εξελέγησαν οι Θανάσης Αυγερινός (15.525),
Ευρώπη Κοσμίδη (11.630), Νίκος Πέππας (10.822), Θανάσης Κατσιγιάννης
(10.481), Γεωργία Βλάχου (10.368).
Με τον συνδυασμό «Δύναμη Ζωής» της
Ρένας Δούρου εκλέχθηκαν οι Στέλιος Κοροβέσης (5.317), Καίτη Θεοχάρη
(5.248), Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη (4.805)
ενώ με την «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής» του Γιάννη Σγουρού περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέχθηκαν οι Γιάννης
Σμέρος (6.499), Βαγγέλης Αλμπάνης
(5.641), Σωτήρης Μεθενίτης (4.229).
Τέλος, με την Λαϊκή Συσπείρωση εκλέχθηκε η Ελένη Γερασιμίδου (5.352) και
με την Ελληνική Λύση η Μαρία Αλεξανδράκη (2.738). Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν ενεργό
ρόλο στα κοινά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημήτρης Κιούκης,
Άννα Λεντή και Δημοσθένης Δόγκας δεν
κατόρθωσαν να εκλεγούν.

Κόμμα
ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΙΝΑΛ
ΜέΡΑ25
ΚΚΕ
Ελληνική Λύση
Χρυσή Αυγή
Ένωση Κεντρώων
Πλεύση Ελευθερίας
Δημιουργία Ξανά
ΕΠΑΜ ΑΚΚΕΛ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Λαϊκή Ενότητα
Ελλήνων Συνέλευσις
ΚΚΕ (μ-λ)
Μ-Λ ΚΚΕ
ΕΕΚ Τροτσκιστές

Οι νέοι Βουλευτές
Ανατολικής Αττικής
Νέα Δημοκρατία
Γεωργία Μαρτίνου
Μάκης Βορίδης
Γιώργος Βλάχος
Βασίλης Οικονόμου

ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Σπίρτζης
Νάσος Αθανασίου
Πάνος Σκουρολιάκος

ΚΚΕ
Γιάννης Γκιόκας

Ελληνική Λύση
Αντώνης Μυλωνάκης

ΜέΡΑ25
Μαρία Απατζίδη

Βουλευτικές
%
ψήφοι
61,53
16.714
18,70
5.079
3,91
1.063
3,48
945
3,32
903
2,20
598
1,95
531
1,34
365
1,23
333
1,06
287
0,46
126
0,39
107
0,19
51
0,11
29
0,04
12
0,03
9
0,03
9

Ευρωεκλογές
%
ψήφοι
54,75
14.299
14,96
3.907
4,62
1.206
2,73
712
2,72
710
2,17
566
2,91
759
1,27
332
1,16
303
1,17
306
0,44
0,51
0,21

114
134
56

0,07
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Οι νέοι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Ανατολικής
Αττικής *
Νέα Αρχή
Θανάσης Αυγερινός
Ευρώπη Κοσμίδη
Νίκος Πέππας
Θανάσης Κατσιγιάννης
Γεωργία Βλάχου

Δύναμη Ζωής
Στέλιος Κοροβέσης
Καίτη Θεοχάρη
Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη

Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής
Γιάννης Σμέρος
Βαγγέλης Αλμπάνης
Σωτήρης Μεθενίτης

Λαϊκή Συσπείρωση
Ελένη Γερασιμίδου

Ελληνική Αυγή
Μαρία Αλεξανδράκη
* Αναλαμβάνουν καθήκοντα
την 1η Σεπτεμβρίου 2019

10 Locals

Κώστας -Κουτάλας- Ανδριόπουλος
Το πιο θρυλικό περίπτερο της χώρας
Τσιγάρα, χτένες
-και χαρταετοί,
τα προϊόντα αιχμής
στην παραλιακή
όταν ήταν
χωματόδρομος

Η φήμη του ξεπερνά τα όρια του Δήμου και της Αττικής. Ο Κουτάλας, ο
περιπτεράς με τη μοναδική εφεύρεση που έγινε τοπόσημο της παραλιακής λεωφόρου από τη δεκαετία του '60, είναι ένας άνθρωπος της
γειτονιάς μας. Ο Κώστας Ανδριόπουλος από τη Βούλα δούλεψε στη
ζωή του πολύ και πλέον θυμάται τις δημιουργικές εποχές με νοσταλγία. Η ίδια η κουτάλα βέβαια, το αρχικά ξύλινο και κατόπιν μεταλλικό
μακρύ εξάρτημα σαν φτυάρι με δαγκάνα που έβγαινε από το περίπτερο και έφτανε μέχρι τον οδηγό του αυτοκινήτου με τα προϊόντα για να
επιστρέψει με τα χρήματα και να ξαναδώσει τα ρέστα, ήταν εφεύρεση του Μιχάλη Παπαπολυχρονίου, του πεθερού δηλαδή του Κώστα
Ανδριόπουλου. Εκείνος ξεκίνησε τη λειτουργία του περιπτέρου το
1963. «Ήταν υποχρεωμένος πολύ συχνά να βγαίνει από το περίπτερο
για να εξυπηρετεί τους πελάτες του, γι' αυτό και λίγους μήνες αφότου ξεκίνησε επινόησε την κουτάλα ώστε να γλυτώσει τη διαδρομή»
θυμάται για τον πατέρα της γυναίκας του ο Κώστας Ανδριόπουλος.
Αμέσως το νέο εργαλείο έκανε θραύση και ανέβασε πολύ το τζίρο
του περιπτέρου, γι' αυτό και ο Μιχάλης Παπαπολυχρονίου έσπευσε
να κατοχυρώσει για την Αττική την ευρεσιτεχνία του.
Η Βούλα και τα Πηγαδάκια την εποχή εκείνη δεν είχαν καμία σχέση
με τη σημερινή τους εικόνα. Στο σημείο που βρισκόταν το περίπτερο,
στη συμβολή περίπου των σημερινών οδών Βάρης και Κ. Καραμανλή, τελείωνε η άσφαλτος της παραλιακής και ξεκινούσε ο χωματόδρομος. Όπως θυμάται η Χριστίνα Ανδριοπούλου, η κόρη του πρώτου περιπτερά και σύζυγος του Κώστα, ακόμη και μεταπολεμικά στην
κοντινή συνοικία των Δικηγορικών οι πρόσφυγες καλλιεργούσαν
κουκιά και φακές για να ζήσουν. Τότε λοιπόν το περίπτερο είχε στην
πραγματικότητα χαρακτήρα πολυκαταστήματος για τη γειτονιά.
Ο Κώστας Ανδριόπουλος δούλευε 12-14 ώρες την ημέρα, χωρίς διακοπές, ούτε για Πάσχα και Χριστούγεννα. Το κάπνισμα ήταν κυρίαρχη τάση
της εποχής επί πολλές δεκαετίες και τα περίπτερα είχαν το μονοπώλιο
για την διάθεση των τσιγάρων. «Εμείς λόγω περιοχής πουλούσαμε τα
ακριβά τσιγάρα, τα Καρέλια και τον Παπαστράτο που είχαν διπλάσια τιμή
από τα φτηνά», θυμάται ο Κουτάλας. Μεγάλο κέρδος όμως άφηναν και
οι ...χτένες που πωλούνταν κατά δεκάδες, τα είδη παραλίας και κάθε
Καθαρά Δευτέρα οι χειροποίητοι χαρταετοί που κατασκεύαζε η οικογένεια. Ο Κώστας Ανδριόπουλος ανέλαβε το περίπτερο τον Φεβρουάριο
του 1967 και συνταξιοδοτήθηκε στα τέλη του 1999. Ήταν 32 χρόνια
γεμάτα που άφησαν τη σφραγίδα τους στην περιοχή.

Ο Μιχάλης Παπαπολυχρονίου
που επινόησε την κουτάλα
ποζάρει στο ιστορικό περίπτερο
της παραλιακής λεωφόρου, που
λειτούργησε για πρώτη φορά
το 1963

Συνάντηση με τον Κασιδόκωστα
Η πρώτη συνάντηση του Κουτάλα με τον πρώην Δήμαρχο της Βουλιαγμένης ήταν αρκετά επεισοδιακή, όπως θυμάται. «Μου χαλάς την
είσοδο της Βουλιαγμένης», φέρεται να είπε απότομα ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας χωρίς περιστροφές μια μέρα του 1990 στον Κώστα
Ανδριόπουλο, ο οποίος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην απαξιωτική αναφορά του Δημάρχου, γνωρίζοντας ότι ο ισχυρός άνδρας του
διπλανού Δήμου δεν είχε καμία δικαιοδοσία έναντι της επιχείρησής του. Κι όμως, είκοσι χρόνια μετά, μια από τις πρώτες ενέργειες
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα μόλις ανέλαβε τη δημαρχία του ενιαίου
πια Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν να μετακινήσει το
συγκεκριμένο περίπτερο. Όπως θυμάται ο Κώστας Ανδριόπουλος,
ο Κασιδόκωστας ανέλαβε την πρωτοχρονιά του 2011 και την ίδια
εβδομάδα τον κάλεσε στο γραφείο του. Πλην όμως εκείνος είχε ήδη
συνταξιοδοτηθεί... Το περίπτερο φυσικά μετακινήθηκε και πλέον
λειτουργεί επί της οδού Ακτής στο Καβούρι, χρησιμοποιώντας τιμής
ένεκεν ακόμη την κουτάλα.
Ακούγεται περίεργο αλλά ο Κουτάλας είχε σταθερή πελατεία. «Το
80% της κίνησης ήταν γνωστοί πελάτες. Είχα αναπτύξει προσωπική
σχέση μαζί τους, ήξερα χωρίς να πουν τίποτα τι ήθελαν», διηγείται
ο Κώστας Ανδριόπουλος. Για το λόγο αυτό ίσως και δεν θυμάται
παρά μία μόνο περίπτωση κλοπής από την κουτάλα. Ήταν ένας
μεθυσμένος οδηγός που παίρνοντας αυτό που ήθελε, παρέλειψε να
πληρώσει. Από τους σταθερούς πελάτες του Κουτάλα ήταν ο λαϊκός
τραγουδιστής Μανώλης Αγγελόπουλος. Σταματούσε με την κόκκινη
ανοιχτή Μερσεντές και έκανε μεγάλους λογαριασμούς. Είχε όμως
και μια ιδιοτροπία όπως θυμάται ο Κουτάλας. Έκανε μονίμως παζάρια στην τιμή...
Ο Κώστας Ανδριόπουλος δεν περιορίστηκε πάντως στο περίπτερο.
Από το 1986 ως το 2010 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας,
έχοντας αναλάβει πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος. Τα πρώτα 12 χρόνια με τον αείμνηστο Άγγελο Αποστολάτο
και τις άλλες τρεις 4ετίες υπήρξε σύμβουλος του πρώην Δημάρχου Βούλας, Γιώργου Μάντεση. Το ...μικρόβιο δεν έφυγε από την
οικογένεια, έτσι και ο γιος του Κουτάλα, ο Μιχάλης Ανδριόπουλος,
σήμερα είναι αντιδήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ τον
Σεπτέμβριο ξεκινά τη δεύτερη θητεία του στα δημοτικά έδρανα.

Πρόσωπο

Θανάσης Αυγερινός

Σκοπός
της Περιφέρειας
να αλλάξει η Αττική
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
Την εκτίμηση ότι η ταυτόχρονη πολιτική αλλαγή σε Περιφέρεια και κυβέρνηση θα οδηγήσει σε πιο εποικοδομητικές διεκδικήσεις και τελικά, σε έργα, κάνει ο Θανάσης Αυγερινός,
πρώην αντινομάρχης και πρώτος σε σταυρούς προτίμησης περιφερειακός σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής κατά τις πρόσφατες εκλογές. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» εκτιμά ότι η απλή αναλογική δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση παρεμβάσεων,
στο βαθμό που η διοίκηση εισηγείται αξιόλογα και τεκμηριωμένα θέματα.

Τι χαρακτήρα πιστεύετε ότι είχαν οι πρόσφατες περιφερειακές εκλογές; Ψηφίστηκαν αυτοδιοικητικά προγράμματα ή κυριάρχησαν τα
κεντρικά πολιτικά ρεύματα;
Θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. Από τη μία πλευρά το πρόγραμμα του Γιώργου Πατούλη,
του συνδυασμού μας, ήταν υλοποιήσιμο με πολύ σωστά θέματα στην πρώτη γραμμή,
όπως είναι η πολιτική προστασία, η διαχείριση απορριμμάτων, η αποχέτευση και τα αντιπλημμυρικά έργα, πολύ στοχευμένες δηλαδή παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν πραγματικότητα και θα γίνουν. Βέβαια σαφή ρόλο έπαιξε και η πολιτική κατάσταση. Επειδή
είμαστε στην πλευρά της κεντροδεξιάς, βεβαίως έπαιξε ρόλο και το πολιτικό κομμάτι.
Οι περιφερειακές εκλογές εσωκλείουν στη δυναμική τους και την πολιτική συγκυρία,
που ήταν σε ένα βαθμό υπέρ μας.

Το γεγονός ότι η διοίκηση της Περιφέρειας και η κυβέρνηση έχουν
μια πολιτική σύμπλευση θα κάνει κατά τη γνώμη σας την περιφερειακή αρχή περισσότερο ισχυρή ή μήπως
λιγότερο διεκδικητική;
Η ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα της Περιφέρειας θα είναι σίγουρα θετική, αφού συμπλέουμε στην ίδια κεντροδεξιά κατεύθυνση. Όμως η διεκδίκηση
είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που δεν
επηρεάζεται από κυβερνήσεις και κόμματα. Σήμερα μπορεί να έχουμε κυβέρνηση ΝΔ, μετά από λίγα χρόνια κάποια
άλλη κυβέρνηση. Εμάς ως Περιφέρεια
μας ενδιαφέρει το καλό της περιοχής,
να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου
και θα είμαστε εξίσου διεκδικητικοί ή
και περισσότερο με την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας διότι είναι
σαφές ότι οι απαιτήσεις
μας θα είναι αυξημένες.
Άρα η διεκδίκηση τώρα
θα είναι σαφώς πιο
εποικοδομητική και
πιο ισχυρή από κάθε
άλλη φορά.

“
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Αναπτυξιακή προτεραιότητα
η παράκτια ζώνη στα 3Β

”

Η ανατολική Αττική είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ των Δήμων. Μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο
σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή;
Ενιαίο σχέδιο, το ίδιο για όλη την Ανατολική Αττική δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως ξέρετε
είναι μια περιοχή που έχει πραγματικά μεγάλες αντιθέσεις. Μια ανάπτυξη που μπορεί να
ταιριάζει στο νότιο κομμάτι είναι πολύ διαφορετική από αυτή που αρμόζει στο Γραμματικό, στον Μαραθώνα, στις Αχαρνές και τον Ωρωπό. Είναι ξεχωριστές περιοχές και σίγουρα θα πρέπει να γίνουν επιμέρους σχεδιασμοί για την ανάπτυξη ξεχωριστών δομών. Για
παράδειγμα στις Αχαρνές προτεραιότητα πρέπει να έχει η πάταξη της παραβατικότητας
και εγκληματικότητας. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει την παράκτια ζώνη.
Στο Λαύριο ή τη Ραφήνα μας ενδιαφέρει πώς θα στείλουμε τον Προαστιακό.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις
ρεκόρ από την απερχόμενη διοίκηση, παρόλο που ο Δήμαρχος και
η Περιφερειάρχης είχαν διαφορετική πολιτική προέλευση. Από την
εμπειρία σας κρίνετε ότι αυτό το φαινόμενο είναι η εξαίρεση ή ο
κανόνας;
Δεν είναι ο κανόνας. Ο φίλος και Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατάφερε με την
προσπάθειά του, την πίεση και τον τρόπο του πράγματι να εξασφαλίσει ένα πολύ μεγάλο
ποσό από την Περιφέρεια και αυτό είναι εξαιρετικό για τον Δήμο. Γι' αυτό τόνισα και
νωρίτερα ότι δεν έχει σημασία ποιος είναι Περιφερειάρχης ή στην κυβέρνηση. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ζητά κονδύλια και έργα. Αναμένουμε ως νέα περιφερειακή αρχή κι
εμείς πολλές απαιτήσεις από τους Δήμους, όπως και εμείς θα έχουμε από την κεντρική κυβέρνηση. Εκεί θα χρειαστεί λοιπόν συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας, ώστε να
αντλούμε περισσότερους πόρους από το κράτος για να κάνουμε έργα. Έργα, έργα, έργα,
αυτός είναι ο σκοπός μας, να αλλάξουμε την Αττική.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την απλή αναλογική, με δεδομένο ότι
θα βρεθείτε σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όπου δεν θα
υπάρχει καμία μονοπαραταξιακή πλειοψηφία;
Θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο όπως το αντιμετωπίζουν όλες οι περιφέρειες και οι
Δήμοι που δεν είχαν αυτοδύναμη εκλογή. Λέω το εξής: Βεβαίως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως άποψή μου είναι ότι όταν ένας Περιφερειάρχης ή ένας Δήμαρχος φέρνει
στο Συμβούλιο ένα θέμα σημαντικό, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί που
θα πουν «όχι». Αν είναι να κατασκευάσεις ένα σχολείο, μια παιδική χαρά, να κάνεις ένα
αντιπλημμυρικό έργο ή να βρεις λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων, ποιος μπορεί να
μην το ψηφίσει; Και αν δεν το ψηφίσει για όποιο λόγο η όποια παράταξη, όταν πρόκειται
για κάποιο σοβαρό, τεκμηριωμένο έργο, τότε θα πρέπει να απολογηθεί στους πολίτες, να
το αιτιολογήσει γιατί λέει «όχι». Θα πρέπει λοιπόν να φέρουμε θέματα που είναι αξιόλογα
και πιστεύω ότι θα βρεθούν λίγοι να τα τα καταψηφίσουν.

Πώς συνδυάζονται πολιτική και λογοτεχνία;
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η λογοτεχνία έχει στενούς δεσμούς με την πολιτική. Ο
κόσμος θέλει πολιτικούς που να βρίσκονται κοντά στη φιλοσοφία του απλού πολίτη, να
τον αγγίζουν συναισθηματικά. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να σε γνωρίζει ως άνθρωπο, όχι σαν πολιτικό που μιλάει τη γνωστή ξύλινη γλώσσα, με «θα» και με αριθμούς. Οι
άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, αλλά συναισθηματικά όντα. Πρέπει να έχεις κατανόηση
απέναντί τους, να τους ζεις πραγματικά και αυτό νομίζω ότι μπορείς να το πετύχεις μόνο
αν έχει καλή επαφή με τη λογοτεχνία. Για να είμαι ειλικρινής, αν σταματήσω την ενασχόλησή μου με την πολιτική, εκεί θα στραφώ. Με ηρεμεί και αισθάνομαι άλλος άνθρωπος
όταν γράφω. Δεν σας κρύβω ότι έχω σχεδόν έτοιμο το δεύτερο λογοτεχνικό μου βιβλίο.
Είναι ένας μονόλογος ενός παιδιού με τον Θεό, που προσπαθεί να δει τον κόσμο διαφορετικά, με άλλο μάτι.
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Παραλ

ίες

Η καθαρότητα των υδάτων 3Β
στις ακτές των 3Β
Ένας επικοινωνιακός πόλεμος
με παράπλευρη απώλεια την
ενημέρωση των πολιτών εξελίσσεται κάθε καλοκαίρι στο
γαλάζιο φόντο της ακτογραμμής
της χώρας. Στη μία πλευρά βρίσκονται οι «βραβεύσεις ακτών»
από το πρόγραμμα της Γαλάζιας
Σημαίας και στην άλλη παρατάσσονται οι κινδυνολογικές εκτιμήσεις του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών)
που συγκεντρώνει τα φώτα της
δημοσιότητας ανακοινώνοντας
ποιες ακτές είναι κατά την κρίση
του «ακατάλληλες».
Το συντεταγμένο κράτος βέβαια
κάνει τη δουλειά του ανεξάρτητα, μεθοδικά και με συνέχεια,
ωστόσο τα πορίσματα αυτά για
κάποιο ανεξήγητο λόγο σχεδόν
ποτέ δεν αποτελούν υλικό επικαιρότητας στα μέσα ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό ο «Δημοσιογράφος» δημοσιεύει σήμερα
τα πιο πρόσφατα στοιχεία των
επίσημων μετρήσεων που ανακοινώνει τακτικά και φέτος η
Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
υπουργείου Περιβάλλοντος σε
ό,τι αφορά τις ακτές του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Όπως φαίνεται από τα εργαστηριακά δεδομένα, όλες οι ακτές
του Δήμου κρίνεται ότι έχουν
κατά την τρέχουσα κολυμβητική
περίοδο «εξαιρετική» ποιότητα
νερών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας
2006/77, η οποία από το 2009
έχει ενσωματωθεί στο εθνικό
δίκαιο.

Πώς γίνονται
οι μετρήσεις
Στις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για
την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας των υδάτων καθώς και οπτικές παρατη-

ρήσεις από ερευνητές για την
εκτίμηση της φυσικοχημικής
ποιότητάς τους, ακριβώς όπως
επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια τα οποία συνεργάζονται
με την Διεύθυνση Υδάτων κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού. Στην Περιφέρεια
Αττικής
παρακολουθούνται
συνολικά 169 ακτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό λουομένων ή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι μετρήσεις
διεξάγονται σύμφωνα με ένα
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
δειγματοληψιών και τα μηνιαία
αποτελέσματα των μικροβιακών αναλύσεων αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Υδάτων. Η πρώτη δειγματοληψία διενεργείται πριν την έναρξη
της κολυμβητικής περιόδου (τον
Μάιο) και στη συνέχεια μηνιαία,
με μεταξύ τους διαστήματα όχι
μεγαλύτερα των 30 ημερών.
Σε περίπτωση υπέρβασης των
ορίων λόγω βραχυπρόθεσμης
ρύπανσης λαμβάνεται ένα
πρόσθετο δείγμα έτσι ώστε να
επιβεβαιώνεται ότι το περιστατικό έχει λήξει. Αξίζει επίσης
να σημειωθεί ότι η διαδικασία
χαρακτηρισμού της καταλληλότητας των ακτών κολύμβησης διενεργείται κάθε έτος υπό
τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας. Οι μικροβιολογικές
παράμετροι που παρακολουθούνται είναι η πυκνότητα σε εντερόκοκκους (Intestinal enterococci)
και κολοβακτηρίδια (Escherichia
coli). Οι οπτικά παρακολουθούμενες παράμετροι είναι τα κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά,
καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα
απορρίμματα. Η καταγραφή των
δειγμάτων, η στατιστική τους
επεξεργασία και η διαχρονική

Eντερόκοκκοι
(cfu/100ml )

Kολοβακτηρίδια
Κατάλ
(cfu/100ml)

Μάιος

Ιούνιος

Μάιος

Ιούνιος

Μάιο

Βάρκιζα

0

23

0

5

ΌΧΙ

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων οδηγεί στην αξιολόγηση
των ακτών που δημοσιοποιείται
κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα
της Γραμματείας Υδάτων και
συγκροτεί το «μητρώο ταυτότητας» κάθε ακτής κολύμβησης στη χώρα. Κάθε δύο χρόνια
πραγματοποιείται αναθεώρηση
του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης, μέσω προσθήκης
ή αφαίρεσης ακτών.

Λίμνη
Βουλιαγμένης

3

2

10

184

ΌΧΙ

Βουλιαγμένη

1

9

0

2

ΌΧΙ

Αστέρας
Βουλιαγμένης

7

5

0

0

ΌΧΙ

Όρμος
Μαλτσινιώτη
Καβούρι

1

10

0

1

ΌΧΙ

Μεγάλο Καβούρι
Νότια

0

71

1

20

ΌΧΙ

Μεγάλο Καβούρι
Βόρεια

5

46

3

23

ΌΧΙ

Καβούρι Νότια

1

24

1

6

ΌΧΙ

Τα αποτελέσματα αυτά αξιοποιούνται και για το πρόγραμμα
«Γαλάζιες Σημαίες», διαχειριστής του οποίου στην Ελλάδα
είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης που συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί
ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο
πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του
τα δεδομένα της προηγούμενης
χρονιάς ως προς τα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς ανακοινώνεται τον Μάιο κάθε έτους.
Επίσης, η Γαλάζια Σημαία απονέμεται στις ακτές βάσει μιας
μεγάλης σειράς κριτηρίων που
αφορούν και στις παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τους λουόμενους και από την καθαρότητα
των υδάτων. Για το λόγο αυτό
άλλωστε και σχεδόν πάντα από
τον κατάλογο των ακτών λείπουν οι δημόσιες παραλίες.
Σημειωτέον, «Γαλάζια σημαία»
κυματίζει και φέτος και στις 4
οργανωμένες ακτές του Δήμου
των 3Β: Στο Varkiza Resort,
στην Ακτή Βουλιαγμένης, στο
Astir Beach και στην Α' πλαζ
Βούλας. Μάλιστα, η φετινή
τελετή απονομής των σημαιών,
με την παρουσία των υπουργών
Τουρισμού και Περιβάλλοντος,
έγινε στις 15 Μαΐου στην Ακτή
Βουλιαγμένης.

Καβούρι Βόρεια

0

11

0

2

ΌΧΙ

«Νότος» Βούλας

0

0

0

1

ΌΧΙ

Δημαρχείο
Βούλας

0

12

0

6

ΌΧΙ

Β πλαζ Βούλας

0

0

0

1

ΌΧΙ

Α πλαζ Βούλας

1

1

1

2

ΟΧΙ

Εξαιρετική ποιότητα
Καλή ποιότητα

Επαρκής ποιότητα
Ανεπαρκής ποιότητα

Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ακτή
Β' πλαζ Βούλας
Α' πλαζ Βούλας
Ακτή Βάρκιζας
Λίμνη Βουλιαγμένης
Αστέρας Βουλιαγμένης
Καβούρι νότια
Ακτή Βουλιαγμένης
Καβούρι βόρεια

2012 2013 2014 2015 2016
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λοιπα πίσσας

ος

Γυαλιά

Πλαστικά

Καουτσούκ

Άλλα απορρίμματα

Ιούνιος

Μάιος

Ιούνιος

Μάιος

Ιούνιος

Μάιος

Ιούνιος

Μάιος

Ιούνιος

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Η φετινή απονομή των Γαλάζιων Σημαιών της χώρας
πραγματοποιήθηκε στην Ακτή Βουλιαγμένης

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΟΧΙ

ΌΧΙ

ΟΧΙ

ΌΧΙ

ΟΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

Στον αντίποδα της επιστημονικής μεθοδολογίας κινείται το
ΠΑΚΟΕ. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό φορέα που πραγματοποιεί μετρήσεις στα δικά του εργαστήρια και τα ανακοινώνει στον
Τύπο μέσω της ιστοσελίδας και
της εφημερίδας του. Κανείς δεν
μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα ή την αξιοπιστία των μετρήσεων, τη μεθοδολογία των δειγματοληψιών και την ακρίβεια των
οργάνων που χρησιμοποιεί στα
ιδιωτικά αυτά εργαστήρια. Ο
φορέας αυτός δεν λογοδοτεί σε
κανέναν άλλο, παρά στη διοίκησή του. Δεν είναι μάλιστα λίγες
οι φορές που οι ανακοινώσεις
του ΠΑΚΟΕ έχουν πυροδοτήσει
δικαστικές διενέξεις με Δήμους
που θεωρούν ότι δυσφημούνται.

Προδιαγραφές ποιότητας νερών κολύμβησης
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/77/ΕΕ
Παράμετρος
μικροβιολογικού ελέγχου
Κολοβακτηρίδια/100 ml
Εντερόκοκκοι/100 ml

μβησης

Ποιότητα νερών: Εξαιρετική
250*
100*

Ποιότητα νερών: Καλή Ποιότητα νερών: Επαρκής
500*
200*

500**
185**

*Το 95% των δειγμάτων

**Το 90% των δειγμάτων

Γαλάζια Σημαία
2017 2018

Varkiza Resort
Astir Beach

Α' πλαζ Βούλας
Ακτή
Βουλιαγμένης

Πηγές ρύπανσης
Οι μετρήσεις και οι αξιολογήσεις
καταγράφουν τη γενική εικόνα
και βέβαια δεν αποκλείεται η
βραχυπρόθεσμη ρύπανση των
ακτών από διάφορους εξωγενείς παράγοντες. Πρώτον, οι
καλοκαιρινές νεροποντές συνιστούν σημαντική αιτία ρύπανσης
των παραλιών όχι μόνο κατά την
εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, αλλά και για αρκετές
ώρες μετά από αυτά.
Αγωγοί ομβρίων υδάτων διάφορων διαμετρημάτων και χρήσεων καταλήγουν στις ακτές των
3Β σε 10 συνολικά σημεία: Τρεις
αγωγοί στην παραλία της Βάρκιζας, δύο αγωγοί στην παραλία
της Βουλιαγμένης και πέντε
συνολικά αγωγοί στο μέτωπο
της Βούλας. Για τον αγωγό που

καταλήγει από την παραλιακή
λεωφόρο στην Α' πλαζ Βούλας, η «Ταυτότητα υδάτων» της
ακτής αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι «οι επιφανειακές απορροές από τους δρόμους και τους
χώρους στάθμευσης των οχημάτων είναι δυνατόν να είναι
επιβαρυμένες με τοξικές ουσίες
(πετρελαιοειδή, βαρέα μέταλλα
κ.ά.) και σκουπίδια». Ένας γενικός πρακτικός κανόνας είναι
να αποφεύγεται η κολύμβηση
το 24ωρο μετά τις νεροποντές,
καθώς στη θάλασσα ξεπλένεται στην πραγματικότητα όλη η
πόλη. Η δημοφιλία των ακτών
είναι επίσης ένας παράγοντας
για τη ρύπανσή τους. Στα μέτρα
καλής συμπεριφοράς των λουομένων περιλαμβάνεται η αποφυγή χρήσης αντηλιακού μισή ώρα
πριν την είσοδο στο νερό και η
συστηματική χρήση των κάδων
για την απόθεση απορριμμάτων.
Τέλος, κοντά στις ακτές της
Βάρκιζας και της Βουλιαγμένης
ελλιμενίζονται σκάφη, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βάρκιζας και
στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. «Οι
απορρίψεις των σκαφών που
προσεγγίζουν την παραλία και
περιλαμβάνουν αστικά απόβλητα
και απορρίμματα, καθώς επίσης
και η πιθανή διαρροή πετρελαίου
από σκάφη με ελλιπή συντήρηση αποτελούν δυνητικές πηγές
ρύπανσης», σημειώνει για τις δύο
περιπτώσεις η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων, υπογραμμίζοντας ότι
«συνίσταται η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων
των σκαφών σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία».

14 Ιστορία

Νικόλαος Διαμαντόπουλος
Ο δωρητής της έκτασης του Γηροκομείου Βούλας

Από το Λαύριο
στην καταστροφή
της Σμύρνης
και από την
κατοχή
στη μεταπολεμική
ανοικοδόμηση
της Βούλας,
ένας περιπετειώδης
βίος που τον
σφράγισε
η γενναιοδωρία

Μαζί με τον πατέρα του,
ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος
υπήρξε από τους 6 μετόχους
της ΜΕΕΚΒ, έχοντας όμως
παραχωρήσει από το 1983 στο
Άσυλο Ανιάτων την αναλογία
του στα παραλιακά οικόπεδα
για τα οποία βρίσκονται στα
δικαστήρια οι κληρονόμοι της
εταιρείας με το Δημόσιο

Απαιτεί μεγάλη γενναιοδωρία να παραχωρεί κανείς ένα κομμάτι της
περιουσίας του – όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι αυτή – για έναν
κοινωφελή σκοπό. Σε αυτή τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων ανήκει
ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος, μια από τις παλαιότερες οικογένειες
της Βούλας, το όνομα του οποίου θα φέρει σύντομα το υπό ανέγερση
Δημοτικό Γηροκομείο. Στα τέσσερα οικόπεδα κοντά στο Ασκληπιείο
(στις οδούς Οδυσσέως και Πανός) που με τη διαθήκη του αφιέρωσε
για το σκοπό του Γηροκομείου, υπήρχε η τελευταία του παραθεριστική κατοικία.
Γεννημένος στις 15 Δεκεμβρίου 1901, ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος
έζησε έναν αρκετά περιπετειώδη βίο, ακολουθώντας τον ταραχώδη
βηματισμό της πατρίδας του. Ο εύπορος πατέρας του ήταν έμπορος
στο Λαύριο. Σε νεαρή ηλικία επιστρατεύτηκε και ακολούθησε τον
ελληνικό στρατό στα βάθη της Μικράς Ασίας. Είδε την καταστροφή της Σμύρνης και τραυματισμένος στο χέρι πήρε τον δρόμο της
επιστροφής με τα πόδια, περνώντας στην Ελλάδα το 1923 από την
Κομοτηνή. Ξεκίνησε τη δική του μονάδα παραγωγής οικοδομικών
υλικών (τούβλα και κεραμίδια) στο Καβούρι, με την οποία εξασφάλισε και το πρώτο του κεφάλαιο. Το 1927 μαζί με τον πατέρα του και
άλλα 5 άτομα δημιούργησαν τη Μετοχική Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως
Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ), μετά από την αγορά μιας έκτασης περίπου 2.000 στρεμμάτων από τη Μονή Πετράκη.
Ωστόσο ο πόλεμος σταμάτησε κάθε μελλοντικό σχέδιο. Η παραγωγή
οικοδομικών υλικών είχε ήδη σταματήσει και ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος, αναζήτησε μια σταθερή εργασία. Τα πρώτα χρόνια του
'40 προσελήφθη στην Τράπεζα της Ελλάδος, από όπου και τελικά
συνταξιοδοτήθηκε. Μάλιστα, όπως θυμάται η κόρη του, Κατερίνα
Κοσσίδα, μετά από δύο πρώτα χρόνια στην Αθήνα πήρε μετάθεση
για την Κομοτηνή. Αργότερα επέστρεψε στην πρωτεύουσα, όπου και
συνέχισε τον εργασιακό του βίο.
«Ήταν μια καθαρά επενδυτική κίνηση», εξηγεί για την αρχή της
ΜΕΕΚΒ στον «Δημοσιογράφο» ο Απόστολος Κοσσίδας, που δημιούργησε οικογένεια με την κόρη του Νικόλαου Διαμαντόπουλου,
Κατερίνα, και τον έζησε στενά. Η Εταιρεία συνέταξε με δαπάνες της
το πρώτο σχέδιο πόλης της Βούλας και με διανεμητήριο χώρισε τις ιδιοκτησίες του κάθε μετόχου. Άφησε
ωστόσο κάποιες εκτάσεις που έκτοτε μέχρι και σήμερα
έμειναν αδιανέμητες. Σε αυτές τις αδιανέμητες εκτάσεις
εντοπίζονται και τα παραλιακά οικόπεδα της Βούλας για
τα οποία οι κληρονόμοι των μετόχων της ΜΕΕΚΒ βρίσκονται σε μεγάλες δικαστικές διενέξεις με τον Δήμο
και το ελληνικό Δημόσιο, ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας τους. Ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος πάντως και
η οικογένειά του έμεινε εκτός των υποθέσεων αυτών.
Με τη διαθήκη του είχε προ πολλού δωρίσει στο Άσυλο
Ανιάτων όλη την αναλογία του επί της αδιανέμητης
περιουσίας της ΜΕΕΚΒ, μαζί και το μερίδιο που αφορά
τα επίμαχα οικόπεδα.
Οι δωρεές όμως δεν περιορίστηκαν εκεί. Εκτός από την
παραχώρηση των οικοπέδων για την ανέγερση Γηροκο-

Το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο ξεκίνησε να ανεγείρεται επί
Άγγελου Αποστολάτου προ 25 ετών και θα ολοκληρωθεί σύντομα
με τις ενέργειες του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
μείου στη Βούλα και την προσφορά στο Άσυλο Ανιάτων (μέρος των
ακινήτων αυτών ρευστοποιήθηκε από το ίδρυμα), ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος δώρισε στην Εκκλησία το παραλιακό οικόπεδο όπου
σήμερα βρίσκεται ο καθεδρικός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου της Βούλας. Ακόμη πιο δηλωτικό του χαρακτήρα του ήταν το γεγονός ότι
με τη διαθήκη του αποκατέστησε και τις δύο οικιακές βοηθούς της
οικογένειας: Κληροδότησε στη μία ένα κτήμα στις Αχαρνές και στην
άλλη τρία διαμερίσματα στη Βούλα. Αξίζει να σημειωθεί και πάλι
ότι ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος δεν ήταν άκληρος, όπως συμβαίνει ενίοτε με τους μεγάλους δωρητές. Και τον χρόνο σύνταξης της
διαθήκης του, το 1983, ήταν απολύτως ξεκαθαρισμένη η σημαντική
αξία της ακίνητης περιουσίας που δώριζε, σε βάρος των στενών του
συγγενών.
«Ήταν μια πολύ ισχυρή επιθυμία του, ήθελε να αφήσει κάτι για τη
Βούλα», τονίζει σήμερα ο γαμπρός του. Για το λόγο αυτό είχε εμπλέξει ως εκτελεστές της διαθήκης του την Κοινότητα Ελατούς στη
Ναυπακτία, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του, έναν ιερέα της Βούλας
και μέλη της οικογένειάς του. Έχοντας υποσχεθεί στον εκλιπόντα
προσωπικά ότι θα υλοποιήσει την επιθυμία του, ο Απόστολος Κοσσίδας από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα, ως ένας από τους τρεις
τελικούς εκτελεστές της διαθήκης, επισπεύδει τις ογκώδεις γραφειοκρατικές εκκρεμότητες ώστε το Δημοτικό Γηροκομείο να γίνει
πραγματικότητα.
«Τα 4 οικόπεδα για το Γηροκομείο ήταν δική του καθαρά ιδιοκτησία. Νιώθω χρέος μου να συμβάλω στην υλοποίηση της επιθυμίας
του», σημειώνει σήμερα, δηλώνοντας βαθιά ικανοποιημένος που
μετά από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας, η υπόθεση ανέγερσης
του Γηροκομείου μπαίνει στην τελική ευθεία. «Αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για την προσπάθεια την
οποία κατέβαλε ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Δήμο. Πιστεύω
ότι θα είναι ένα έργο που θα αφήσει τη σφραγίδα του Δημάρχου κ.
Κωνσταντέλλου», επισημαίνει στον «Δημοσιογράφο» ο Απόστολος
Κοσσίδας.

The Ultimate Fine Dining Experience

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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 2108963747
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Οι χρήσεις γης
σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Θέμα που εδώ και δεκαετίες
πυροδοτεί τοπικές αντιπαραθέσεις είναι αυτό των χρήσεων γης
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ειδικά στη Βούλα,
το πολεοδομικό καθεστώς
αποτελεί καίριο επιχείρημα στο
διάλογο σχετικά με τη φυσιογνωμία της πόλης που διεξάγεται ανελλιπώς σχεδόν σε κάθε
δημοτική εκλογική αναμέτρηση.
Δυστυχώς όμως, ο διάλογος
αυτός γίνεται πλέον σε ένα ιδεατό έδαφος, χωρίς επαφή με τη
διαμορφωμένη εδώ και αρκετά
χρόνια πραγματικότητα. Η απλή
καταγραφή του ισχύοντος σήμερα πολεοδομικού πλαισίου στις
τρεις πόλεις, που επιχειρεί ο
«Δημοσιογράφος», αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι
η «κηπούπολη» υπάρχει πλέον
μόνο στη φαντασία ή στις ρομαντικές αναμνήσεις για ένα προάστιο των μέσων του προηγούμενου αιώνα.

Η «εξοχική» Βούλα
Η Βούλα δημιουργήθηκε ως
«εξοχικός οικισμός» το 1926.
Ο συγκεκριμένος ορισμός επαναδιατυπώθηκε και το έτος
2000, σε σχετική απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας
που υποχρέωσε τον Δήμο 3Β σε
σύνταξη τεκμηριωμένων τεχνικών μελετών για την επικαιροποίηση των χρήσεων. Φυσικά,
η εξοχική Βούλα της δεκαετίας
του 1920 με τη σημερινή Βούλα

απέχουν έτη φωτός. Μια καθαρά
παραθεριστική περιοχή δεν έχει
ανάγκη από σχολεία και σχεδόν
καμία εμπορική δραστηριότητα
από αυτές που σήμερα θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για την
περιοχή. Οι εμπορικές νησίδες
με χρήσεις καταστημάτων που
καθορίστηκαν με προεδρικά και
βασιλικά διατάγματα τα οποία
συντάχθηκαν πριν από 40 και
παραπάνω χρόνια, έκαναν αορίστως λόγο για «καταστήματα»,
μια παρωχημένη έννοια με τα
σημερινά δεδομένα.
Η μεγαλύτερη όμως θεσμική
αλλαγή για τη Βούλα και όλο
τον ενιαίο Δήμο ήρθε από τη
Βουλή και όχι από τον Δήμο,
όπως ίσως ανέμεναν οι περισσότεροι. Με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας», έναν
νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά
(Ν.4277/2014), ολόκληρος ο
ενιαίος πλέον Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης εντάχθηκε «λειτουργικά» ως τμήμα
της Νότιας Αθήνας για την
οποία ο υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός ορίζει τα
εξής: «Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως
κατοικίας, αλλά και τουρισμού,
αναψυχής και εμπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική
οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον έλεγχο των χρήσεων
μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
(2014)

κατεύθυνση της εξισορρόπησης
των συγκρούσεων χρήσεων
γης, κυρίως όσον αφορά την
κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η καλύτερη δικτύωση
της Υποενότητας και η χωροθέτηση υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας».
Ακόμη, στο ίδιο Ρυθμιστικό Σχέδιο ορίζεται ότι ο άξονας του
θαλάσσιου μετώπου από τον
Φαληρικό όρμο ως τη Βουλιαγμένη έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και ως βασικό προσανατολισμό την «εξασφάλιση του
ανοίγματος του μητροπολιτικού
συγκροτήματος της Αθήνας
προς το παραλιακό μέτωπο και
της λειτουργικής διασύνδεσης
με αυτό, με την ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας». Στην πράξη
αυτό σημαίνει ότι η ελληνική
πολιτεία προορίζει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου των 3Β
για μια μεγάλη τουριστούπολη.
Πλησιάζει λοιπόν αναπόδραστα
η στιγμή που ο υπερκείμενος
σχεδιασμός της Αττικής θα χρειαστεί να εναρμονιστεί με τα αναχρονιστικά βασιλικά διατάγματα
της Βούλας.

Ο μύθος της κηπούπολης
Άλλωστε, τα περισσότερα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στη
σημερινή «κηπούπολη Βούλα»
δεν είναι παρά μύθος.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:
Κατοικία, Τουρισμός, Αναψυχή, Εμπόριο
Η ελληνική πολιτεία προορίζει την ευρύτερη περιοχή
του Δήμου των 3Β για μια μεγάλη τουριστούπολη

Κέντρα Διασκέδασης
Πού μπορούν να αδειοδοτηθούν σήμερα:
• Παραλιακή λεωφόρος
• Κέντρο Βάρης
• Κέντρο Βάρκιζας
• Κέντρο Βουλιαγμένης
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Χρήσεις γης
στη Βούλα
Ισόγεια καταστήματα

Ισόγεια καταστήματα
Καταστήματα

Παραλιακή λεωφόρος:
Ξενοδοχεία, διδακτήρια,
κέντρα αναψυχής,
πρατήρια βενζίνης

Χρήσεις γης σε Βάρη - Βουλιαγμένη

Αμιγής Κατοικία:
- Κατοικία
- Μικροί ξενώνες
- Εμπορικά καταστήματα
για καθημερινές ανάγκες
κατοίκων
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Κτίρια πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Θρησκευτικοί χώροι
- Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Γενική Κατοικία:
Επιπλέον χρήσεις:
- Ξενοδοχεία
- Γραφεία, τράπεζες
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Εστιατόρια,
αναψυκτήρια
- Κτίρια κοινωνικής
πρόνοιας
- Επαγγελματικά
εργαστήρια χαμηλής
όχλησης.

- Πρατήρια βενζίνης
- Κ τίρια, γήπεδα
στάθμευσης
Πολεοδομικό Κέντρο:
Επιπλέον χρήσεις:
- Κέντρα διασκέδασης
- Χώροι συνάθροισης
κοινού
- Εμπορικές εκθέσεις

Με Βασιλικό Διάταγμα του
1962 έχει οριστεί ότι χρήσεις
που απαγορεύονται εντός του
οικιστικού ιστού της Βούλας,
όπως διδακτήρια, ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων και
κέντρα αναψυχής, επιτρέπονται κανονικά στα οικόπεδα
επί της παραλιακής λεωφόρου
σε όλο το μήκος του Δήμου!
Ένα λοιπόν ή και περισσότερα νυχτερινά κέντρα από την
πλευρά των χρήσεων γης θα
μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να ξεκινήσει τη λειτουργία
του στη Βούλα, τη Βουλιαγμένη ή τη Βάρκιζα... Ακόμη, σε
μεγάλο μέρος της κεντρικής
Βουλιαγμένης και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπως
και σε σημαντικά κομμάτια της
Βάρης έχουν καθοριστεί χρήσεις «γενικής κατοικίας», μια
ιδιαίτερα ευρεία κατηγορία που
περιλαμβάνει μεγάλα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα,
γραφεία και τράπεζες, κτίρια
εκπαίδευσης, εστιατόρια, θρησκευτικούς χώρους και πολιτιστικά κτίρια. Και οι χρήσεις
όμως της «αμιγούς κατοικίας»,
που αφορούν στο μεγαλύτερο
μέρος της Βουλιαγμένης και
της Βάρης, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, δεν αφήνουν μόνο κατοικίες. Αντίθετα,
επιτρέπουν ξενώνες μικρού
δυναμικού, εμπορικά καταστήματα για τις καθημερινές
ανάγκες των κατοίκων (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κ.λπ.), κτίρια κοινωνικής
πρόνοιας, σχολεία, αθλητικές
εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς
χώρους και πολιτιστικά κτίρια.

Περιβαλλοντική
υποκρισία
Η συζήτηση για τις χρήσεις
γης συνδέεται συνήθως με το
περιβάλλον και την προστασία
του. Αν ισχύει αυτή η σύνδεση
στην περίπτωση των οχλουσών
χρήσεων, όπως οι βιομηχανίες
και οι βιοτεχνίες ή ακόμα και τα
πρατήρια καυσίμων, δύσκολα
μπορεί να υποστηριχθεί το ίδιο
όταν ο λόγος γίνεται για καταστήματα βασικής εξυπηρέτησης

μιας γειτονιάς. Πρώτον, διότι
οι χρήσεις από μόνες τους δεν
επηρεάζουν τους όρους δόμησης. Δεν μειώνεται το πράσινο,
ούτε αυξάνεται η κάλυψη των
οικοπέδων από τη μία ή την
άλλη χρήση ενός ακινήτου. Και
δεύτερον, επειδή η δημιουργία
μεγάλων οικιστικών περιοχών
χωρίς βασικές δομές εξυπηρέτησης της καθημερινότητας,
απλώς ενισχύει τη χρήση του
αυτοκινήτου, κάτι καθόλου
σύμφωνο με τους σύγχρονους
στόχους μιας βιώσιμης πόλης.
Όταν υπάρχουν δεδομένες ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας,
π.χ. για εκπαίδευση, αθλητισμό
ή ακόμη και διασκέδαση, στην
πραγματικότητα η διατήρηση
μιας γειτονιάς σε καθεστώς
προστατευτισμού απλώς μετακινεί την κίνηση στο πιο κοντινό διαθέσιμο μέρος. Αφού στη
Βούλα απαγορεύονται κατά
κανόνα τα φροντιστήρια και τα
γυμναστήρια για παράδειγμα, οι
κάτοικοι του Πανοράματος και
των Πηγαδακίων μεταβαίνουν
αναγκαστικά στη Βάρη ή τη Γλυφάδα. Το ισοζύγιο για το περιβάλλον πάντως δεν μεταβάλλεται, ίσως μάλιστα επιβαρύνεται
από τους ρύπους των ΙΧ.
H δημιουργία «κηπούπολης»
σήμερα συνεπάγεται αύξηση
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και μείωση δόμησης και
καμία σχέση δεν έχει με τη λειτουργία καταστημάτων εξυπηρέτησης άμεσων αναγκών. Μια
περιβαλλοντικά φιλική πόλη
απαιτεί μείωση της χρήσης ΙΧ
αυτοκινήτου και μετακινήσεις
με τα πόδια ή με το ποδήλατο.
Τα παραπάνω αποτελούν τη
σύγχρονη αντίληψη ανάπτυξης
και επέκτασης των πόλεων
και των περιχώρων τους. Με
το βλέμμα στη διαφύλαξη του
περιβάλλοντος, η σύγχρονη
πολεοδομική επιστήμη έχει οριστικά εγκαταλείψει το μοντέλο
των ...υπνουπόλεων (μια γειτονιά μόνο για ύπνο) και της υποχρεωτικής χρήσης των ΙΧ για
κάθε μετακίνηση.
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Ο ...Μποστ επισκέφτηκε τη Βούλα
Μια ακόμη θεατρική παράσταση επιπέδου,
καλοπαιγμένη, καλοσκηνοθετημένη και
επίκαιρη παρουσίασε η ...συνήθης ύποπτη
για την εξαιρετική δουλειά της Θεατρική
Ομάδα μαθητών του 2ου Λυκείου Βούλας. Το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» όπως
παρωδήθηκε με μοναδικό τρόπο από τον
Μποστ ήταν μια εξαιρετική επιλογή για το
ανοιχτό θέατρο «Σοφία Βέμπο» της Βούλας, που φυσικά γέμισε ασφυκτικά τη
νύχτα της 24ης Ιουνίου.
Οι νεαροί ηθοποιοί απέδωσαν με μεγάλη
επιτυχία τον αναχρονιστικό σε γλώσσα
και μέτρο δεκαπεντασύλλαβο στίχο του
πρωτοτύπου, απελευθερώνοντας τις
δραματικές τους δεξιότητες με το σώμα
και την κίνηση. Μια σειρά από εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις από τον σκηνοθέτη της ομάδας, Δημήτρη Αγορά, όπως η
εισαγωγή ραπ μονολόγων, έδωσε άλλη
δροσιά στο υπερρεαλιστικό κείμενο του
πιο ιδιόρρυθμου Έλληνα θεατρικού συγγραφέα κάνοντας την παρακολούθηση
απολαυστική.
Το ίδιο το έργο, που παρωδεί το σεξπιρικό πρωτότυπο, ήταν το τελευταίο κείμενο του Μποστ και γράφτηκε το 1995. Ο
συγγραφέας πρόλαβε να σατιρίσει «καινά
δαιμόνια» της ελληνικής κοινωνίας, ενώ
η καθαρεύουσα γλώσσα δημιουργεί από

μόνη της μια κωμική αντίθεση με τα περιγραφόμενα. Ίσως η μαθητική διασκευή θα
έπρεπε να προσπεράσει κάποια σημεία
όπου το γέλιο βασιζόταν σε σεξιστικά
στερεότυπα. Οπωσδήποτε η παρουσία
ορχήστρας επί σκηνής ήταν καταλυτική
για την παράσταση που συνολικά απέπνεε
ένα σφριγηλό νεανικό ταλέντο σε πολλά
επίπεδα.
Αφοσιωμένοι γονείς, νέοι άνθρωποι και
μαθητές έχουν δημιουργήσει πλέον μια
θεατρική παράδοση στη Βούλα, καλλιεργώντας τις ευγενικότερες και πιο δημιουργικές πλευρές της νεανικής ορμής.
Στις παραστάσεις αυτές οι θεατές δεν
βλέπουν «τα παιδιά να παίζουν», αλλά
παρακολουθούν μια θεατρική παράσταση που στέκει ως ψυχαγωγικό θέαμα από
μόνη της.
Η παράσταση ανέβηκε ως διοργάνωση
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Λυκείου Βούλας σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αρωγός με
όλους τους δυνατούς τρόπους ήταν και ο
νέος Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός
Σύλλογος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
«Τριλογία».

Κινηματογραφικές βραδιές στην πλαζ Βουλιαγμένης
Σε εστία πολιτισμού και τέχνης μετά τη δύση του ηλίου
μετατράπηκε από τα μέσα Ιουλίου η Ακτή Βουλιαγμένης - Λουκιανός Κηλαηδόνης. Η δημοφιλής παραλία,
την οποία διαχειρίζεται απ' ευθείας το Δημόσιο (μέσω
της ΕΤΑΔ ΑΕ), επεξέτεινε το ωράριο λειτουργίας της ως
τις 11 το βράδυ και αφιέρωσε έναν χώρο (όπου πέρσι
ήταν γήπεδο τένις) σε υπαίθριο χώρο κινηματογραφικών
προβολών.
Οι υπεύθυνοι της Ακτής σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών κατάρτισαν
ένα πρόγραμμα για κάθε γούστο (από σινεφίλ και παλιότερα μπλοκμπάστερ ως παιδικά) με καθημερινή εναλλαγή ταινιών, ενώ το ενιαίο μειωμένο εισιτήριο των
2 ευρώ για όλους (με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 6
ετών που μπαίνουν δωρεάν) ήταν αρκετό κίνητρο για μια
πολύ ικανοποιητική προσέλευση από την πρώτη κιόλας
εβδομάδα. Στις σκέψεις των υπευθύνων είναι να διορ-

γανωθούν και μουσικές βραδιές με τζαζ, δίνοντας μια
νότα πολιτισμού σε ένα χώρο που έχει συνδεθεί μέχρι
στιγμής μόνο με τη διασκέδαση στο νερό.
Στο χώρο προβολών αναπαυτικά πουφ στις πρώτες σειρές, άνετες καρέκλες στο μέσο και ...λάουντζ καναπέδες
στο βάθος διαμόρφωσαν ένα άνετο σκηνικό, με μόνο
μειονέκτημα τη σχετικά φτωχή ακουστική. Το μπαρ της
ακτής που παραμένει ανοιχτό εφοδιάζει τους επισκέπτες
με τα σχετικά εδώδιμα και ο καλοκαιρινός ουρανός σκεπάζει τις διαδρομές στην 7η τέχνη.
Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΤΑΔ πάντως σύμφωνα με
πληροφορίες προκάλεσε τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών θερινών σινεμά που διείδαν στην κίνηση αυτή της
ακτής μια πρωτοβουλία αθέμιτου ανταγωνισμού, παρόλο που το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει αποκλειστικά ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει προ αρκετών

ετών. Μέχρι την ώρα που ο «Δημοσιογράφος» πήγαινε
στο τυπογραφείο, δεν είχε οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των προβολών για τον Αύγουστο. Όλες οι πληροφορίες όμως θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της
Ακτής, vouliagmeni-akti.gr.
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Η Τέχνη στον δημόσιο χώρο
Ζητούμενο η αλληλεπίδραση του έργου με τον άνθρωπο
της Έλλης Κοκολιού
Αφορμή γι’ αυτό το άρθρο, αποτελεί αναμφισβήτητα το νέο γλυπτό
«Taurocathaption» που τοποθετήθηκε στην πόλη μας και συγκεκριμένα στη νέα πλατεία της Βάρκιζας, ολοκληρώνοντας με αυτό τον
τρόπο την ανάπλασή της. Το άγαλμα του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη,
κ. Κωστή Γεωργίου, το τρίτο που τοποθετείται στον Δήμο μας, μετά το
«Equus» στη Βουλιαγμένη και το «Anatasis» στην πλατεία Βούλας,
εμπνέεται από το άθλημα της μινωικής εποχής Ταυροκαθάψια, στο
οποίο ο αθλητής εκτελούσε άλματα πάνω από έναν ταύρο. Η γιορτή ήταν αφιερωμένη στον θεό Ποσειδώνα, του υπέρτατου θεού των
υδάτων, (λιμνών, ποταμών, πηγών) και της θάλασσας. Το άθλημα των
Ταυροκαθάψιων, σε αντίθεση με την ταυρομαχία, δεν απαιτούσε το
φόνο των ταύρων αλλά είχε σκοπό να αναδείξει την τόλμη και την
ευλυγισία των αθλητών. Συγκεκριμένα, τέσσερις άνδρες και γυναίκες κρατούσαν ξύλινα ρόπαλα και τριγυρίζοντας τον ταύρο, ένας από
αυτούς προσπαθούσε να ανέβει στη ράχη του ζώου και κρατώντας τα
κέρατα του εκτελούσε διάφορες ακροβατικές ασκήσεις. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η τοποθέτηση του «Taurocathaption», έχει προκαλέσει
έντονη δημόσια συζήτηση και έχει δεχθεί τόσο αρνητική όσο και θετική
κριτική. Οι αρνητικές κριτικές εστιάστηκαν τόσο στην αισθητική του εν
λόγω έργου, το κατά πόσο ταιριάζει με τη φυσιογνωμία της περιοχής,
το κόστος που είχε για τον Δήμο (20.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο
κόστος χύτευσης και τοποθέτησης του γλυπτού) όσο και για την ίδια
την δωρεά του καλλιτέχνη και κατά πόσο θα έπρεπε να την δεχθεί ο
Δήμος. Οι θετικές γνώμες εστίασαν στην αναβάθμιση του νέου δημόσιου χώρου και της νέας πλατείας και της ευκαιρίας που δίνεται στους
πολίτες και επισκέπτες που κατακλύζουν την περιοχή ιδιαίτερα τους
θετικούς μήνες, να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης.
Την ημέρα παραλαβής και τοποθέτησης του γλυπτού στη νέα πλατεία,
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο της περιοχής, ανακοίνωσε την
πρόθεσή του να μετατρέψει τον Δήμο μας σε μία «υπαίθρια γλυπτοθήκη», απευθύνοντας κάλεσμα και σε άλλους καλλιτέχνες, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Γεωργίου και να δωρίσουν στον Δήμο
έργα τους, τα οποία θα κοσμήσουν τους κοινόχρηστους χώρους της
πόλης μας. Αφορμής δοθείσης από το κάλεσμα του Δημάρχου και από
τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί, μπορούμε να πούμε ότι η τοποθέτηση αυτού του γλυπτού στην Βάρκιζα, έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό
τον σκοπό της. Και ποιος είναι αυτός;
Το αν αρέσει αισθητικά ή όχι το συγκεκριμένο γλυπτό σε ορισμένους
κατοίκους ή επισκέπτες της περιοχής είναι ένα ζήτημα. Το ότι όμως
έχει ξεκινήσει τη συζήτηση για τον ρόλο της Τέχνης που εκτίθεται
στους δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, κενές όψεις
κτιρίων) της πόλης μας και πώς αυτή δύναται να αλληλεπιδρά με την
πόλη και κατ' επέκταση τον άνθρωπο, είναι ένα άλλο ζήτημα και κατά
τη γνώμη μου το επιθυμητό και το πλέον σημαντικό. Γιατί η Τέχνη,
εκτός από ένα μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων
και σκέψεων του δημιουργού, αποτελεί παράλληλα και ένα μέσο επικοινωνίας. Ένα μέσο επικοινωνίας όπου οι θεατές/πολίτες γίνονται

Το έργο του Κωστή Γεωργίου στην πλατεία Βάρκιζας συγκέντρωσε
θετικά και αρνητικά σχόλια, ξεκινώντας ένα γόνιμο δημόσιο
διάλογο
κοινωνοί του έργου του καλλιτέχνη που βρίσκεται στον δημόσιο χώρο
και μεταξύ τους δημιουργείται ένας «ανοιχτός διάλογος». Υπό αυτό το
πρίσμα, η συνύπαρξη τέχνης και δημοσίου χώρου μπορεί να δώσει το
έναυσμα για την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και να προσδώσει
ταυτότητα και χαρακτήρα σε μία συγκεκριμένη περιοχή (να λειτουργήσει δηλαδή ως τοπόσημο).
Και σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να σταθούμε και να φανταστούμε
τους δημόσιους χώρους της πόλης μας σαν μία δεξαμενή συζητήσεων, διαφωνιών, σκέψεων και συναισθημάτων των θεατών/πολιτών
μέσω της παρεμβατικής παρουσίας του έργου μέσα στον δημόσιο
χώρο. Και η παρουσία των τριών έργων του κ. Γεωργίου στην πόλη
μας, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο και για τα δύο. Αφενός για
την προσέλκυση και άλλων καλλιτεχνικών έργων που θα κοσμήσουν
τους δημόσιους χώρους της πόλης μας και αφετέρου στη δημιουργία
μιας διακριτής πολιτισμικής ταυτότητας για την πόλη μας, που θα έχει
πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και θα μας δώσει ισχυρά
ερεθίσματα για να ανακαλύψουμε ξανά και να φανταστούμε την πόλη
μας και τη ζωή μας. Κλείνω με την τελευταία φράση από το κείμενο
του Δημήτρη Μυταρά «Τι είναι τέχνη;» (2007): «Δεν είναι υποχρεωτικό
να αισθάνεστε και να αγαπάτε την τέχνη. Απλώς είναι ένα προνόμιο.
Αλλά τι προνόμιο!».

Το γλυπτό
της Βάρκιζας
πέτυχε
το σκοπό του,
να ανοίξει δηλαδή
η συζήτηση
για την τέχνη
στον Δήμο

Το μινωικό άθλημα των
Ταυροκαθάψιων, σε αντίθεση
με την ταυρομαχία, δεν
απαιτούσε το φόνο των ταύρων
αλλά είχε σκοπό να αναδείξει
την τόλμη και την ευλυγισία των
αθλητών
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Ανθίζει ο στίβος
στη Βουλιαγμένη
Αναμφίβολα, αν κάποιο από τα σπορ θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο του «βασιλιά»
των σπορ, αυτό θα ήταν ο στίβος. Μπορεί στο χώρο του αθλητισμού η Βουλιαγμένη
να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το τμήμα υδατοσφαίρισης και γενικότερα με τον
υγρό αθλητισμό, ωστόσο τα πρώτα σημαντικά βήματα κάνει και το τμήμα στίβου του
Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Η μόλις 18 ετών αθλήτρια του στίβου, Δάφνη
Ευτυχία Λαβασά με τις σπουδαίες επιδόσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό κρατά τη
σημαία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Βουλιαγμένης ψηλά. Ο προπονητής της,
Θωμάς Ιακωβάκης, μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για το «αυθεντικό ταλέντο» όπως
χαρακτήρισε την Δάφνη Ευτυχία Λαβασά και το τμήμα στίβου του ΑΟΒ.

Κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια στα 5000 μ.
«Η Δάφνη Ευτυχία Λαβασά ξεκίνησε τον αθλητισμό από την ηλικία των 6 ετών και
δοκίμασε διάφορα αθλήματα (τένις και ιππασία μεταξύ άλλων) εκτός από τον στίβο.
Ο πρωταθλητισμός στον στίβο για την Δάφνη άρχισε από το 2016 όταν έκανε τις
πρώτες πανελλήνιες νίκες της. Η Δάφνη είναι αυθεντικό ταλέντο στους δρόμους
αποστάσεων και είμαι χαρούμενος που ένα κορίτσι που ξεκίνησε στίβο στη Βουλιαγμένη από τα 6 της χρόνια, έχει φτάσει στο επίπεδο να είναι η κορυφαία Ελληνίδα
στα 5000 μ. και να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις», τονίζει ο
Θωμάς Ιακωβάκης.
Το καθημερινό πρόγραμμα της 18χρονης Λαβασά είνα ιδιαίτερα φορτωμένο. Σπίτι,
σχολείο, προπόνηση. Μόλις φέτος αποφοίτησε από το σχολείο, ενώ κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας η αθλήτρια του ΑΟ Βουλιαγμένης πραγματοποιούσε δέκα προπονήσεις, την αποκατάστασή της (φυσιοθεραπείες κ.λπ.) και τα ιδιαίτερα μαθήματα
καθώς εκτός από τους αγώνες, προετοιμάζεται για την είσοδο της σε πανεπιστήμιο
των ΗΠΑ.

25 χρόνια στίβος στη Βουλιαγμένη
Το τμήμα στίβου του ΑΟ Βουλιαγμένης δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει βγάλει αρκετούς αθλητές με πανελλήνιες διακρίσεις στα 25 χρόνια της λειτουργίας του.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πανελληνιονίκες όλων αυτών των 25 ετών: Καλογερόπουλος Ιωάννης (3000 στιπλ), Παπαϊωάννου Βασίλειος (1500), Πρεκατέ Ζωή
(έπταθλο), Δούλης Αλέξανδρος (100-200), Χαρίτος Ιωάννης (100-200), Μπιτσάνης Δημήτριος (110 μ. εμπ.), Καρυτινού Ζέφη (100-200-4χ100), Βοϊκολάρη Ιωάννα

Η πρωταθλήτρια Δάφνη Ευτυχία Λαβασά με τον προπονητή της, Θωμά Ιακωβάκη
(σφυροβολία), Χατζηβασιλείου Δέσποινα (σφαιροβολία), Συμεωνίδου Πολυξένη
(100-200), Συμεωνίδου Βασιλική (100-4χ100), Γκότση Φυλλένια (60-100), Βλάρα
Μαρίνα (200-4χ100), Νίκας Αλέξανδρος (100-200), Βαγιονής Γεώργιος (400),
Κωτσοπούλου Νεφέλη (200-4χ100), Πλανάκη Μύριαμ (100-4χ100), Λαβασά Δάφνη
Ευτυχία (5000-3000-1500).

Το μέλλον του στίβου
Όπως εξηγεί ο Θωμάς Ιακωβάκης στον «Δημοσιογράφο», κατά τη φετινή αγωνιστική
χρονιά ο σύλλογος έχει στις τάξεις του 30 αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν
σε διασυλλογικούς και περιφερειακούς αγώνες και άλλα 50 παιδιά που στελεχώνουν τις ακαδημίες του ΑΟΒ και μαθαίνουν τα αγωνίσματα του στίβου. Από τις ηλικιακά μικρές αθλήτριες, ξεχώρισε φέτος η 13χρονη Αργυρού Παναγιώτα Γεωργία,
που κατέλαβε την 7η θέση στο μήκος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παγκορασίδων Α (Κ16) με επίδοση 5.18 στις 14/7 στη Χαλκίδα.

Η ανακατασκευή του γηπέδου
Από τον Απρίλιο του 2019 ο στίβος του γηπέδου της Βουλιαγμένης μπήκε σε νέα
εποχή, καθώς τοποθετήθηκε σύγχρονος ελαστικός τάπητας (ταρτάν) στις εγκαταστάσεις, μετά τις ενέργειες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, της Περιφέρειας
και του Αστέρα Βουλιαγμένης. «Το έργο αυτό θα αναπτύξει πολύ το τμήμα στίβου και
η νεολαία της περιοχής θα έχει την ευκαιρία να γυμνάζεται συστηματικά σε άριστες
συνθήκες. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 που θα ξεκινήσει η νέα σεζόν αναμένουμε
ότι πολλά παιδιά θα δοκιμάσουν να γνωρίσουν το άθλημα του στίβου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης, ενώ στις προθέσεις
μας είναι και η διοργάνωση αγώνων μέσα στο 2020. Αναμένουμε την κατασκευή
σκάμματος για το άλμα εις μήκος και τριπλούν αλλά και την τοποθέτηση στρώματος
για το άλμα εις ύψος ώστε να αναπτύξουμε και τα αγωνίσματα των αλμάτων στην
Βουλιαγμένη», αναφέρει ο προπονητής της Λαβασά, Θωμάς Ιακωβάκης.
Να σημειωθεί πως η χρήση του ταρτάν για τους δημότες είναι ελεύθερη κατά τις
εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή: 07:30- 14:00 χρήση των διαδρόμων
3,4,5 για τρέξιμο και 6 για περπάτημα και 17:00-22:00 χρήση του διαδρόμου 5 για
τρέξιμο και 6 για περπάτημα. Σάββατο: 09:00-13:00 χρήση του διαδρόμου 5 για τρέξιμο και 6 για περπάτημα. Η χρήση του ταρτάν το Σάββατο γίνεται μόνο όταν δεν
υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες ποδοσφαίρου.
Ο νέος στίβος του γηπέδου της Βουλιαγμένης είναι καθημερινά ανοιχτός για τους
δημότες
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Η αφρόκρεμα του στίβου συναντήθηκε στη Βάρη
Σημαντικές συμμετοχές και επιδόσεις στα φετινά «Δρόμεια»
Διεξήχθη το Σάββατο 20 Ιουλίου στο δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής»
το διεθνές μίτινγκ «Δρόμεια», με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αθλητών και αθλητριών. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 250 από συνολικά επτά χώρες. Αγωνίστηκαν
διακεκριμένοι παγκοσμίως αθλητές από το Ισραήλ, την Ισπανία, τη Ρουμανία τη Βουλγαρία, την Λευκορωσία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από
τον ΑΟ Βάρης Δρομέας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.
Το πρόγραμμα των αγώνων περιελάμβανε αγωνίσματα ταχύτητας και εμποδίων και
φυσικά, σκυταλοδρομίας. Στους αγώνες συμμετείχαν σπουδαία ονόματα του ελληνικού στίβου, ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα υψηλά εμπόδια, Κώστας Δουβαλίδης και οι σπρίντερ Ραφαέλα Σπανουδάκη, Γιάννης Νυφαντόπουλος και Παναγιώτης
Τριβυζάς.

Τα ρεκόρ
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του διεθνές μίτινγκ «Δρόμεια 2019» το οποίο έγινε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο δημοτικό στάδιο της Βάρης, ο δυνατός αέρας που
έπνεε στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν καλές επιδόσεις από τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Δουβαλίδης σημείωσε
13.41 (2,2) στα 110 μ. εμπόδιο και πλέον στο πανελλήνιο πρωτάθλημα θα επιδιώξει
με κανονικές συνθήκες να ξεπεράσει το φετινό του 13.46. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη με
τη βοήθεια του ανέμου πέτυχε 11.21 (3,4) στα 100 μ., ωστόσο έδειξε σε καλή κατάσταση και σε θέση να τρέξει σύντομα κάτω από το φετινό της 11.42. Το ίδιο ισχύει και για
την Κύπρια Ραμόνα Παπαϊωάννου, που τερμάτισε τα 200 μ. σε 22.99 (2,1) και άφησε

υποσχέσεις για τη συνέχεια. Οι ομάδες 4Χ100 μ. είχαν την ευκαιρία να κάνουν δυνατά
τεστ ενόψει των υποχρεώσεων που ακολουθούν. Οι γυναίκες έτρεξαν με ανανεωμένη
τετράδα αποτελούμενη από τις Σαμάνη, Πολίτη, Βενιέρη και Κεραμιδά και τερμάτισαν
σε 45.22 πίσω από την ομάδα της Ουγγαρίας (45.02). Στους Άνδρες επικράτησε η Λευκορωσία με 39.84 και η χώρα μας με τους Τριβυζά, Νυφαντόπουλο, Γκαραγκάνη και
Δουβαλίδη ακολούθησε στην δεύτερη θέση με 40.13.

Κωνσταντέλλος: Φιλόδοξο εγχείρημα
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μετά το τέλος
των αγώνων ανέφερε: «Ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια να χτίζουμε και να επισκευάζουμε τα δημοτικά στάδια που διαθέτει ο Δήμος. Σήμερα η πόλη έχει δύο στάδια, το δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής στη Βάρη και το δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης, τα οποία είναι εξαιρετικά και μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες
κλασικού αθλητισμού. Οι αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην πόλη
έχουν δημιουργήσει ένα μικρό φυτώριο νέων αθλητών. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα
πήρε σάρκα και οστά με τη συνεργασία του «Δρομέα» και του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε ανθρώπους όχι μόνο από την
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με σκοπό να δείξουμε στις μικρούς αθλητές των
συλλόγων μας, τους πρωταθλητές που τους θαυμάζουν. Θεωρώ, πως η διοργάνωση
«Δρόμεια 2020», θα είναι ακόμα πιο πλούσια με ακόμα μεγαλύτερες συμμετοχές».
Να σημειωθεί πως η διοργάνωση «Δρόμεια» αποτελεί εθνικό μίτινγκ επιπέδου 4 και
συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο ευρωπαϊκό καλεντάρι και φυσικά στο καλεντάρι
του ΣΕΓΑΣ.
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Η αισθητική του ξύλου
Διατηρείται ο εναλλακτικός αστικός εξοπλισμός στα 3Β

“

Οι ταμπέλες
των οδών
στη Βουλιαγμένη
κατασκευάζονται
στο ξυλουργείο
του Δήμου

Μπορεί ο «Καλλικράτης» να συνένωσε τρεις Δήμους σε έναν ενιαίο, όμως
κάποιες τοπικές ιδιομορφίες, εννέα
χρόνια μετά την ενοποίηση, παραμένουν
- ευτυχώς - υπαρκτές. Στην κατηγορία
αυτή ανήκει ο ξύλινος αστικός εξοπλισμός που κατά κύριο λόγο υπάρχει στη
Βουλιαγμένη. Στάσεις λεωφορείου,
πινακίδες οδοσήμανσης και κάγκελα
πεζοδρομίων κατασκευάστηκαν προ
πολλών ετών και επί διοίκησης Γρηγόρη Κασιδόκωστα από ξύλο, δίνοντας
έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή.
Απόφαση της σημερινής διοίκησης ήταν
να διατηρηθεί ο χαρακτήρας αυτός.

48 νέες στάσεις
Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα εγκατασταθούν σε όλο τον Δήμο νέες ξύλινες
στάσεις λεωφορείου, ακολουθώντας
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας
αλλά και την εναλλακτική αισθητική
που δίνει ένα υλικό που εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η
σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί κάνει
λόγο για 48 στάσεις λεωφορείου που
θα κατασκευαστούν από σουηδικό ξύλο,
βαμμένο αποκλειστικά με ασφαλή βερνίκια νερού. Στην οροφή τους θα υπάρχει κόκκινο ρωμαϊκό κεραμίδι, ενώ θα
προβλέπεται στην «πλάτη» κάθε στάσης
ένα πλαίσιο για την τοποθέτηση χάρτη με
τις διαδρομές. Έχουν προβλεφθεί τρεις
τύποι στάσεων, ανάλογα με το πλάτος
των πεζοδρομίων.

Οδοσήμανση
Μια «αθόρυβη» εργασία βρίσκεται
παράλληλα σε εξέλιξη από πέρσι στη

Βουλιαγμένη. Οι πολύ χαρακτηριστικές
ξύλινες ταμπέλες οδοσήμανσης της
πόλης αντικαθίστανται σταδιακά με το
ίδιο σχέδιο και υλικό. Όπως και κατά
την πρώτη τους κατασκευή επί Γρηγόρη Κασιδόκωστα, έτσι και σήμερα κατά
την αντικατάστασή τους με νέες από τη
διοίκηση Κωνσταντέλλου, οι πινακίδες
αυτές κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου, από τον ξυλουργό
Πάρη Κάτσικα. Το λιτό και κομψό σχέδιο
παραμένει αναλλοίωτο, ενώ το κόστος
για τον Δήμο είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο,
Νίκο Βάση, φέτος τοποθετήθηκαν 75
πινακίδες και άλλες 70 πέρσι, αντικαθιστώντας όσες είχαν πέσει ή φθαρεί
πολύ. Καινοτομία είναι ότι οι πινακίδες
πλέον αναγράφουν και στην πίσω όψη
το όνομα της οδού για μεγαλύτερη πρακτικότητα των οδηγών και διερχομένων
αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες.

Κάγκελα
Ένα τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο του
αστικού εξοπλισμού στη Βουλιαγμένη είναι τα ξύλινα χαμηλά κάγκελα
στα πεζοδρόμια. Άλλη μια ιδιοτροπία
Κασιδόκωστα που εντοπίζεται στους
κεντρικούς άξονες της Βουλιαγμένης
(παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της
Ερμού, Παντελεήμονος και Λητούς).
Παρόλο που τα κάγκελα αυτά παρουσιάζουν μεγάλες φθορές, τόσο φυσικές
όσο και από διάφορα μικροατυχήματα,
ποτέ μέχρι πρότινος δεν είχαν αντικατασταθεί. Κι αυτό διότι όπως έγινε
αντιληπτό, το ξύλο από το οποίο ήταν
κατασκευασμένα ήταν σχετικά δυσεύρετο. Πρόκειται για άγρια καστανιά
από τη Χαλκιδική. Πάντως η δημοτική
αρχή προχώρησε στις σχετικές ενέργειες και ήδη έχουν αντικατασταθεί στη
Βουλιαγμένη περίπου 3-4 χιλιόμετρα,
όπως μας ενημερώνει ο αρμόδιος σύμβουλος, Δημοσθένης Βαμβασάκης. Στον ξύλινο
εξοπλισμό του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης περιλαμβάνονται και τα καλάθια
απορριμμάτων για τους κοινόχρηστους χώρους. Σύμφωνα
με τη δημοτική αρχή, το ξύλινο
σχέδιο γενικεύεται στον Δήμο
και ήδη έχουν τοποθετηθεί
περίπου 200 νέα καλάθια
μικρά και μεγάλα σε πάρκα και
δρόμους, δίνοντας την ίδια ενιαία και όμορφη εικόνα.
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Αναβιώνουν οι παλιές καλές εποχές της Β' πλαζ Βούλας
του Ρόμπερτ
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η παραλία της Β' πλαζ Βούλας κατά τις δεκαετίες του ’70 και
του ’80 αποτελούσε τόπο συνάντησης για χιλιάδες Αθηναίους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα καταγάλανα νερά,
η καθαρή αμμουδιά αποτελούσαν πόλο έλξης για μικρούς
και μεγάλους. Οι εγκαταστάσεις της Β' πλαζ Βούλας για την
εποχή εκείνη ήταν πρωτοποριακές. Λίγα μέτρα μακριά από
την ακτή υπήρχαν εγκαταστάσεις για αθλητικές δραστηριότητες. Γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ τα οποία γέμιζαν από
λουόμενους αλλά και επισκέπτες. Επιπλέον, η Β' πλαζ ήταν
από τις ελάχιστες στη χώρα που διέθεταν οργανωμένα αποδυτήρια, όπου οι λουόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν
ντους και να αλλάξουν ρούχα διακριτικά και πολιτισμένα.
Κάθε πλαζ που ...σέβεται τον εαυτό της, διαθέτει εστιατόριο ή αναψυκτήριο για τις ανάγκες των λουομένων. Δεν
θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση η Β' πλαζ. 50 χρόνια
πίσω, λειτουργούσε ένα μικρό αναψυκτήριο και υπαίθρια
μπαρ, ενώ απέναντι από την πλαζ είχαν ανοίξει και οι πρώτοι χώροι εστίασης. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους

όσοι κραυγάζουν πως στις παραλίες δεν θα πρέπει να
λειτουργούν επιχειρήσεις. Τον καιρό εκείνο, την παραλία
επισκέπτονταν τακτικά μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου για να χαλαρώσουν ή ακόμα και να
γυρίσουν πλάνα για τις ταινίες τους. Οι εποχές άλλαξαν, τα
χρόνια πέρασαν και η κατάσταση που βρίσκεται η Β' πλαζ
Βούλας τα τελευταία –τουλάχιστον– 25 χρόνια δεν θυμίζει
σε τίποτα την άλλοτε «βασίλισσα» των ακτών. Πλήρης αδι-

Εκεί που κάποτε
γυρίζονταν ταινίες,
σήμερα είναι
σκηνικό για θρίλερ
αφορία και εγκατάλειψη, ο χώρος έκτασης 70 στρεμμάτων
έχει μετατραπεί σε άντρο παρανομίας και τοξικομανών. Οι
εγκαταστάσεις που συμπληρώνουν σχεδόν μισό αιώνα
ζωής είναι έτοιμες να καταρρεύσουν. Εκεί έχουν βρει στέγη
κυρίως ρομά αλλά και άστεγοι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι στοιχειωμένες. Φυσικά μετά τη δύση του ηλίου,
η Β' πλαζ Βούλας μετατρέπεται σε ιδανικό χώρο για ταινία

θρίλερ... Όλα τα παραπάνω σε λίγους μήνες θα αποτελούν
μια κακή ανάμνηση. Έπειτα από μια σειρά μεθοδικών και
αποτελεσματικών ενεργειών του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, οι οποίες
άρχισαν από το 2015, ξεκίνησε η διαδικασία παραχώρησης της Β' πλαζ από την ΕΤΑΔ προς το Δήμο για διαχείριση. Κατόπιν ο Δήμος 3Β, δημοπράτησε την έκταση και τον
Απρίλιο προέκυψε ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει
την ανάπλαση της Β' πλαζ Βούλας. Μάλιστα, η επένδυση
που θα κάνει η εταιρεία ιδιοκτησίας Κωνσταντακόπουλου
(Costa Navarino) θα ξεπεράσει τα 7.000.000 ευρώ. Αν όλα
πάνε καλά και δεν παρουσιαστεί κάποιο γραφειοκρατικό
πρόβλημα, οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο με
στόχο να έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος της Β' πλαζ
και να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2020, με ελεύθερη
είσοδο για τους δημότες.
Η επένδυση αφορά στη δημιουργία χώρων αθλητισμού
όπως γήπεδα beach volley, πισίνα η οποία θα παραχωρείται στον Δήμο 3Β κάθε χρόνο για οκτώ μήνες, τη δημιουργία
χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, νέες λουτρικές εγκαταστάσεις, αναψυκτήρια και χώρο εστίασης άνευ μουσικής.
Τέλος, στην παραλία θα τοποθετηθούν ομπρελοκαθίσματα
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουομένων.
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Η Λιζέτα Καλημέρη
στη Βάρκιζα
(29/6)

Κωστής Γεωργίου
και Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
στο γλυπτό (Βάρκιζα 10/7)

10 μετάλλια για την ομάδα
Τεχνικής Κολύμβησης του NOB
στο Πανελλήνιο (Χίος 14/7)

Ο Γιάννης Γκιόκας
σε εκδήλωση του ΚΚΕ
(πλατεία Βούλας 22/6)

Παραδοσιακοί χοροί
στο 2ο Πανηγύρι
στο Δίλοφο (1/7)

Ορφέας Περίδης
στο Μεσογειακό Φεστιβάλ
(Βάρκιζα, 29/6)

Ο σκηνοθέτης
Δημήτρης Αγοράς
(Βούλα, 24/6)

24 Φωτορεπορτάζ



Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ ΕΚΑΝΕ
«ΚΑΡΑΒΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ» ΚΑΙ
ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΝΕΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΕ
ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗ





Ο απερχόμενος αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
και νέος Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου δίπλα
στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο πρότεινε επί σκηνής
του Μεσογειακού Φεστιβάλ να επεκταθεί ο θεσμός
αγκαλιάζοντας όλους τους παραλιακούς Δήμους

ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ 140
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 3Β



«Θα είμαι σε άδεια από αύριο και για τα επόμενα 10
χρόνια» δήλωσε με χιούμορ ο Δημήτρης Κιούκης στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουλίου, κλείνοντας έναν
κύκλο συνεχούς ενασχόλησης με την αυτοδιοίκηση από
το 1984



Με απόφαση της Ιεράς
Συνόδου στις 28/6,
ο Αρχιμανδρίτης κ.
Νικόδημος Φαρμάκης
ανέλαβε την θέση του
Γενικού Διευθυντή
της Εκκλησιαστικής
Κεντρικής Υπηρεσίας της
Εκκλησίας της Ελλάδος
(ΕΚΥΟ) μετά από πρόταση
του Αρχιεπισκόπου

ΠΡΩΤΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 45.823 ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ



