
The Talk of 
The Town
Μία ακόμη ιστορία γραφει-
οκρατικής παραφροσύνης 
αποκαλύπτεται πίσω από την 
καθυστέρηση εργασιών στην 
υπό ανάπλαση πλατεία 25ης 
Μαρτίου στη Μηλαδέζα της 
Βάρης.
Ένας νόμος του 2015 δίνει έξω 
από κάθε λογική αρμοδιότητες 
ελέγχου εντός του οικιστικού 
ιστού στο Δασαρχείο, καθορί-
ζοντας ταυτόχρονα με ανεδα-
φικό τρόπο τις προδιαγραφές 
των αστικών πάρκων.
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Δημοσιογράφος

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)

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

@nikos7gio

-Τι έπαθες ρε; Γιατί πας έτσι; 
-Λουμπάγκο φίλε. Πάω Καλύβια για παϊδάκια  
μπας & περάσει
-Γιατί Καλύβια;
-Μου είπε ο γιατρός όχι βάρη

@dimitris.tsioulis

#Varkiza

@ElenaManiati

Η μοναξιά που αισθάνεσαι στη θάλασσα είναι προσωπική 
και ζωντανή. Δεν σε καταβάλλει ούτε σε αποθαρρύνει. 
Είναι μια διεγερτική μοναξιά... (Βάρκιζα Νοτιαδούρα...)

@koinonou

οι μπάχαλοι που σπάνε τις στάσεις λεωφορείου και 
γεμίζουν τα παγκάκια με γυαλιά δεν ενοχλούν τον φρα-
γκάτο αναρχικό από τη Βουλιαγμένη που κατεβαίνει στην 
παραλιακή με το convertible του μπαμπά αλλά τον απλό 
λαό που περιμένει με τις ώρες το λεωφορείο

@berndetty

#Voula

@bazioto

Δεν ξέρω που τα βρίσκετε αυτά τα σαχλά για την κατα-
γωγή του Τσιτσιπά αλλά εγώ ξέρω οτι μεγάλωσε στην 
περιοχή μου στο πανόραμα Βούλας.

@spathumpa

#Flamingos @ Four Seasons Astir Palace Hotel 

@rosenred

Πήγα μια φορά στον αξιωματικό υπηρεσίας του ΑΤ Βού-
λας για ένα αυτοκίνητο που είχαν παρατήσει κάθετα σε 
στενό και ήταν επικίνδυνο για ατύχημα και μου είπε "και 
τι θες να κάνω εγώ ρε φίλε να βγω να το σπρώξω;"

@NRW4theWin

Βούλα Βούλας, όχι Βούλα Γλυφάδας μαρή Παπαρίζου... 
#TheVoiceGR

@KwstasMAIDEN

Λιμανάκια και λίμνη Βουλιαγμένης αλεπούδες τρεις, οι 
δύο στα λιμανάκια!!!

@bilonio1

#Voula

@vasilis_dem

#athensriviera

@matina_kos

#Varkiza

@giovzpzt

#Voula



3The talk of the town

Ο νόμος που ...απαγορεύει
παιδικές χαρές σε πάρκα

Α ναρωτιέται κανείς πώς και γιατί κάποια τεχνι-
κά έργα σε δημόσιους χώρους ξεκινούν και 
έπειτα παραμένουν ως ανενεργά εργοτάξια για 

μήνες ή και για χρόνια. Αυτή είναι η περίπτωση της πλα-
τείας 25ης Μαρτίου στη Μηλαδέζα της Βάρης, ένα έργο 
που παρουσιάστηκε ως σχέδιο αρκετά χρόνια νωρίτερα 
και μετά από διάφορες γραφειοκρατικές περιπέτειες, ως 
προς την εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίησή 
του, ξεκίνησε να κατασκευάζεται με πόρους της Περιφέ-
ρειας Αττικής ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τον Δεκέμ-
βριο του 2018 από τη σημερινή δημοτική αρχή. Όμως το 
έργο από το καλοκαίρι «κόλλησε» και οι μπουλντόζες 
έμειναν στη μέση, μέχρι και σήμερα. Ο απίστευτος λόγος 
για τον οποίο δεν προχωρά είναι ότι δεν παίρνει η Τεχνική 
Μελέτη του έργου την έγκριση του Δασαρχείου Πειραιά. 

Όσοι γνωρίζουν την περιοχή της Μηλαδέζας, μια γειτονιά 
εντός σχεδίου πόλης, ρυμοτομημένη και στο μεγαλύτερο 
ποσοστό ήδη δομημένη, αναρωτιούνται ήδη ποια δικαι-
οδοσία μπορεί να έχει το Δασαρχείο εντός του οικιστι-
κού ιστού. Έχει λοιπόν την αρμοδιότητα που της δίνει 
ένας νόμος του Δεκεμβρίου 2015, που υπογράφει ο τότε 
υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, σύμφωνα 
με τον οποίο ορίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για 
τα νέα πάρκα και άλση εντός των πόλεων. Όποια μελέ-
τη για κοινόχρηστο χώρο, ο οποίος είχε την ...ατυχία να 
χαρακτηριστεί κατά τη σύνταξη του σχεδίου πόλης ως 
«πάρκο», δεν ανταποκρίνεται στους όρους που έθεσε η 
προηγούμενη κυβέρνηση, «κόβεται» από τον Δασάρχη και 
επιστρέφεται για διόρθωση. 

Έτσι έγινε και με την πλατεία 25ης Μαρτίου, η μελέτη 
της οποίας συντάχθηκε μεν παλαιότερα αλλά εγκρίθηκε 
λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου νόμου. Και αν 

έλαβε την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
ψηφίστηκε κατόπιν από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, εγκρίθηκε έπειτα από τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής ως προς την επάρκειά της και έλαβε 
τελικά και την έγκριση μετά από ψηφοφορία του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής για να υπογραφεί η σύμβαση 
και να χρηματοδοτηθεί, όλα αυτά εκμηδενίστηκαν από την 
υπογραφή ενός δασολόγου.   Ήταν άραγε κατά οποιον-
δήποτε τρόπο «δάσος» ή έστω κάποια κατάφυτη περιοχή 
το συγκεκριμένο σημείο; Κατά κανένα τρόπο. Ήταν –και 
παραμένει δυστυχώς– μία επιφάνεια 6 περίπου στρεμ-
μάτων χωμάτινη, όπου στο βόρειο τμήμα υπήρχε ένα 
εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο και στα νότια υπάρχει 
ένας ελαιώνας. Σύμφωνα με τα σχέδια της ανάπλασης 
που έλαβαν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις (πλην μίας 
όπως ήδη τονίστηκε), θα κατασκευαστούν καταβυθισμέ-
να πράσινα παρτέρια κατά μήκος της μίας εισόδου για 
πλήρη αξιοποίηση του βρόχινου νερού, χώροι πρασίνου 

με τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής, θα εγκατασταθούν 
ψηλά ανεπτυγμένα δέντρα στην περίμετρο της πλατεί-
ας, κάποιες επιδαπέδιες γλυπτικές συνθέσεις, σύστημα 
άρδευσης και μία παιδική χαρά, που λείπει από τη γειτονιά. 
Πρέπει να υπογραμμιστεί με έμφαση ότι σύμφωνα με τη 
μελέτη, ο υφιστάμενος ελαιώνας με τα 17 παλιά δέντρα 
διατηρείται ως έχει.

Όμως η υπουργική απόφαση Τσιρώνη απαγορεύει αυτή τη 
διαρρύθμιση. Σύμφωνα με αυτήν, η παιδική χαρά δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 5% της έκτασης, δηλαδή επί της πλα-
τείας 25ης Μαρτίου τα 300 τ.μ., μια επιφάνεια εντελώς 
οριακή. Στα δε «πάρκα» ή απλούς κοινόχρηστους χώρους 
«που έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι το χαρακτηρισμό 
πάρκου» και έχουν επιφάνεια κάτω του ενός στρέμματος, 
η ίδια απόφαση απαγορεύει την ύπαρξη παιδικής χαράς! 
Επιπλέον, κατά τον ίδιο απίστευτο νόμο, «η διατιθέμενη 
σε κάθε περίπτωση επιφάνεια πρασίνου σε πάρκο πρέπει 
οπωσδήποτε να υπερβαίνει το 80% της επιφάνειάς του». 
Με βάση αυτή την παράγραφο του νόμου, το Δασαρχείο 
«κόβει» τη μελέτη και τον σχεδιασμό της πλατείας, επειδή 
θεωρεί ότι οι διάδρομοι με πατητό χώμα, οι βάσεις για τα 
παγκάκια και βέβαια η παιδική χαρά συνολικά νοούνται 
ως «μη πράσινο», άρα ...τσιμέντο που υπερβαίνει το 20% 
της πλατείας.   

Οι αρμόδιοι του Δήμου δηλώνουν ότι σήμερα βρίσκο-
νται σε ένα πολύ καλό σημείο διαλόγου με το Δασαρχείο 
και η μελέτη τροποποιείται με βάση τις οδηγίες, ώστε να 
προχωρήσει το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 
Όμως δεν μπορεί κανείς παρά να αγανακτεί με τον παρα-
λογισμό της αλληλογραφίας του Δήμου με το Δασαρχείο, 
το οποίο ζητά με κάθε επισημότητα «την ορθή υποβολή 
της προβλεπόμενης τεχνικής έκθεσης» για έναν καθαρά 
αστικό χώρο, τον οποίο σχεδιάζει, κατασκευάζει, πληρώ-
νει, συντηρεί και για τον οποίο λογοδοτεί στους πολίτες η 
(λεγόμενη) Αυτοδιοίκηση. 

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2828Β/23-
12-2015) έρχεται να προσθέσει άλλον έναν ελεγκτικό 
μηχανισμό, στους ήδη υπάρχοντες (Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Ελεγκτών Δημόσι-
ας Διοίκησης κ.λπ.) κρίκους της κρατικής γραφειοκρατί-
ας οι οποίοι με μια υπογραφή ενός δημόσιου υπαλλήλου 
μπορούν να σταματήσουν μια μελετημένη και «ώριμη» 
πρωτοβουλία παρέμβασης στο δημόσιο χώρο. Εξ όσων 
γνωρίζουμε, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, έχει ήδη προβεί σε πολιτι-
κά διαβήματα στους αρμόδιους υπουργούς, ώστε οι 
συγκεκριμένες διατάξεις να θεραπευτούν. Μέχρι τότε, 
υπομονή...

“Γιατί το Δασαρχείο
καθυστερεί 
την κατασκευή 
της πλατείας 
25ης Μαρτίου στη 
Μηλαδέζα της Βάρης

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Ξεκίνησε και για τη νέα δημοτική περίοδο τη λειτουργία 
της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ένα σημαντικό 
θεσμοθετημένο όργανο που σκοπό έχει την άμεση συνερ-
γασία των πολιτών με τη διοίκηση του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Ουσιαστικά, δίνει ένα βήμα στους 
εκπροσώπους των τοπικών φορέων αλλά και στους 
απλούς δημότες να μπορούν από κοινού με τη δημοτική 
αρχή να καταγράφουν και να δρομολογούν λύσεις στα 
μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την τοπική 
κοινωνία, γνωμοδοτώντας για καίρια θέματα του Δήμου, 
όπως ο προϋπολογισμός.  Σύμφωνα με την αυτοδιοικητι-
κή νομοθεσία, πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή ο Νίκος Ψαλλίδας. 
Στην πράξη, όλοι οι φορείς και πολίτες που εκδήλωσαν 
το ενδιαφέρον τους μετά από σχετική δημόσια πρόσκλη-
ση, έγιναν μέλη. Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής είναι: 
Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος 
Βάρκιζας: Μαρκόπουλος Γεώργιος, Αθλητικός Όμιλος 
«Κυανούς Αστήρ Βάρης»: Γκορίτσας Νικόλαος, Αθλη-

τικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας (ΑΚΟΒΒ): 
Αργυροπούλου Λυδία, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος 
Βάρης Βάρκιζας (NAOBB): Μαρκουλάκος Ιωάννης, ΑΟ 
Αναγυρούς Βάρης: Παύλος - Μιχάλης Σάββας, Εκπολιτι-
στικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης 
«Ο Νυμφόληπτος»: Τρακάκης Μιχάλης, Επιμορφωτικός 
Σύλλογος Βάρης: Ριφιώτης Χρήστος, Εθελοντική Ομάδα 
Δασοπυρόσβεσης Βάρης: Tσίλος Θεόδωρος, Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Κόρμπι Βάρης: Γρεβενίτης Βασίλειος, 
Σύλλογος Σαρακατσαναίων: Πετρογιάννου Ευαγγελία, 
Σύλλογος «Αρχέδημος»: Ιωάννης Δαμανάκης, Εξω-
ραϊστικός Σύλλογος Δικηγορικών Βούλας: Ηλιού Π. 
Δημήτριος, Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Ελλάδος 
- Παράρτημα Βούλας: Αδάση Ζηνοβία, Ένωση Πολιτών 
Βούλας: Δημητριάδης Ιωάννης, Εξωραϊστικός Πολιτιστι-
κός και Αθλητικός Σύλλογος «Εξοχή» Βούλας: Τσαντάνη 
Κάλια, Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως 
Δημοτών Δήμου Βουλιαγμένης: Κρομύδα Μανιάτη Έλενα, 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Μουζάκη 
Ελευθερία, Ένωση Κρητών 3Β: Καλλιόπη Ηλιάδη. Επι-
πλέον, στην επιτροπή συμμετέχουν και οκτώ δημότες 
που είναι οι εξής: Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δημήτριος 
Ζουγανέλης, Ιωάννης Πλουμίδης, Αναστάσιος Ζησάκης, 
Γεώργιος Χατζής, Ιωάννης Ασλανίδης, Πολύμνια Μίστε-
λη, Ανθή Σταματούδη.  Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια. 
Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης λήγει 
τον Δεκέμβριο του 2023. 

«Παγωμένα» 
για έκτη χρονιά 

τα δημοτικά 
τέλη

Μεσαίες 
οι χρεώσεις 

στα 3Β, 
με τον 

Δήμο Αθηναίων 
να επιβάλλει 

υψηλότερα τέλη

Αμετάβλητα θα παραμείνουν για έκτη συνεχή χρονιά τα οικιακά και 
εμπορικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2020, όπως αποφάσισε 
η διοίκηση του Δήμου και ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ θα 
συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τις χρεώσεις οι άποροι κάτοικοι, 
τα άτομα με αναπηρία έως 67%, τα άτομα με αναπηρίες, οι μονο-
γονεϊκές οικογένειες, οι τρίτεκνες και πολύτεκτες οικογένειες και 
οι μακροχρόνια άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα, οι κατοικίες σε Βάρη, 
Βούλα και Βουλιαγμένη θα συνεχίσουν να χρεώνονται με 1,52€ ανά 
τετραγωνικό, ενώ οι χρεώσεις για τα καταστήματα (μέχρι 1.000 τ.μ) 
θα χρεώνονται με 5,87€/τ.μ στη Βουλιαγμένη, 4,63€/τ.μ στη Βάρη 
και 3,81€ ανά τετραγωνικό στη Βούλα. Να τονιστεί πως τα δημο-
τικά τέλη στα 3Β είναι τα 22α πιο ακριβά στην Αττική, την στιγμή 
που ενδεικτικά ο Άγιος Παντελεήμονας στο κέντρο της Αθήνας έχει 
ακριβότερα δημοτικά τέλη, καθώς χρεώνει 1,55€/τ.μ. 

Αναλυτικά οι χρεώσεις τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2020: Στεγασμένοι 
χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες 1,52€/τ.μ και για τις τρεις 
δημοτικές ενότητες. Δημόσια νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 1,52€/τ.μ. Στεγασμένοι χώροι γενι-
κής χρήσης, όπως καταστήματα, βιομηχανίες, γραφεία και λοιποί 
επαγγελματικοί χώροι και οι βοηθητικοί χώροι αυτών έως 1.000 τ.μ. 
αλλά και οι στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης από 1.000 τ.μ έως 
6.000 τ.μ διαμορφώνονται ως εξής: 4,63€/τ.μ στη Βάρη, 3,81€/τ.μ 
στη Βούλα και 5,87€/τ.μ στη Βουλιαγμένη. Οι χρεώσεις για τους στε-
γασμένους χώρους γενικής χρήσεις άνω των 6.000 τ.μ. διαμορφώ-
νονται ως εξής: Στη Βάρη τα τέλη ορίζονται σε 2,32€/τ.μ, στη Βούλα 
1,91€/τ.μ και στη Βουλιαγμένη 2,94€/τ.μ. Στα αθλητικά κέντρα του 
Δήμου, οι χρεώσεις είναι ίδιες και διαμορφώνονται στα 3€/τ.μ. Μη 
στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης έως 6.000 τ.μ. 4,63€/τ.μ στη 

Βάρη, 3,81€/τ.μ στη Βούλα και 5,87€/τ.μ στη Βουλιαγμένη. Για τους 
ίδιους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. 1,39€/τ.μ στη Βάρη, 1,14€/τ.μ 
στη Βούλα και 1,76€/τ.μ στη Βουλιαγμένη. Ενιαία χρέωση 3€/τ.μ 
αφορά τους μη στεγασμένους χώρους αθλητικών κέντρων έως 
6.000 τ.μ, ενώ στους χώρους άνω των 6.000 τ.μ η ενιαία χρέωση 
είναι 0,90€/τ.μ. 

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία το 15% από τα 
δημοτικά τέλη αξιοποιείται στη συντήρηση του δικτύου φωτισμού 
του Δήμου και το 85% στην περισυλλογή και διαχείριση των απορ-
ριμμάτων. Για κανέναν άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί 
αυτός ο πόρος. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος έχει αναφέρει πως στις προθέσεις της δημοτικής αρχής είναι η 
σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών στα νοικοκυριά του Δήμου. 

Επιτροπή Διαβούλευσης
Η φωνή της κοινωνίας στη διοίκηση

18 τοπικοί φορείς 
και 8 δημότες 
τα μέλη της
“



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



6 Τοπικά

Ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για τις ημέρες των 
Χριστουγέννων έχει ετοιμάσει ο Οργανισμός Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμ-
βάνουν συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, αφι-
ερώματα, παραστάσεις, χορωδιακές βραδιές, χορευτικά, 
καλλιτεχνικά εργαστήρια για τα παιδιά, εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, διαδραστικά παιχνίδια και φυσικά το χριστουγεν-
νιάτικο χωριό που κάθε χρόνο στήνεται στην πλατεία Ιμίων 
στη Βούλα. Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
ανοίγει την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο 
Βάρης (Άττιδος 7), με συναυλία από τη μεικτή χορωδία της 
Βάρης με χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά και αφιέρωμα 
στο έντεχνο. 

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 
υπαίθρια χριστουγεννιάτικη γιορτή με εργαστήρια κατα-
σκευών και παιχνιδιών και πολλές εκπλήξεις, ενώ στις 
7.30 μ.μ. θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με 
τους Dimitris Tasenas and the soul vibrators. Τραγούδια 
του Frank Sinatra κι όχι μόνο, τραγούδια από το χριστου-
γεννιάτικο ρεπερτόριο διασκευασμένα σε τζαζ και ροκ εν 
ρολ ήχους αλλά και ελληνικά και ξένα από τα 60's . Συμ-
μετέχει η χορευτική ομάδα Hobnob Southern Hoppers. 

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 12 μ. στο Θέατρο Βάρης 
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια 
πρωτότυπη και ανατρεπτική μουσικοθεατρική παράσταση 
από τους δημιουργούς του «Τικ τακ». Με το χιούμορ, την 
πλοκή και την έντονη ρυθμικά σκηνική δράση, τα παιδιά 
μαθαίνουν τη σημασία των Χριστουγέννων μέσα από τον 
κύκλο των εποχών. 

Τέλος, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. στο πολιτι-
στικό κέντρο «Ιωνία» (λεωφ. Κ. Καραμανλή 17) ο ΟΑΠΠΑ 
με τη σύμπραξη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τριλογία» 
θα διοργανώσουν μια διπλή συναυλία με τίτλο «Δώστε 
αγάπη στα παιδιά»και «Των αγγέλων τα τραγούδια» με 
την 30μελή Ορχήστρα Νέων Δίου, τον τενόρο της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής Μπάμπη Βελισσάριο και την ερμηνεύτρια 
Ζωή Παπαδοπούλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρα-
γούδια γνωστών συνθετών που γράφτηκαν για τα παιδιά, 
απαγγελίες ποιημάτων από γνωστούς ηθοποιούς (Κάρμεν 
Ρουγγέρη, Ιωάννα Σούκου) καθώς και προβολή μηνυμά-
των της UNICEF, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδιού. 
Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με εορταστικά τραγούδια που 
υπογράφουν σπουδαίοι συνθέτες της διεθνούς μουσικής 
σκηνής. Στη συναυλία θα συμμετέχει και η παιδική χορωδία 
του 2ου Γυμνασίου Βούλας, υπό τη διεύθυνση της Πέρσας 
Σάφλα. Την καλλιτεχνική διεύθυνση θα έχει ο μαέστρος 

Ν. Πατρής, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει 
ο Αλέξης Κωστάλας. Να σημειωθεί πως στην εκδήλωση 
θα συγκεντρωθούν χρήματα για το Παιδικό Χωριό SOS 
Βάρης. Το χριστουγεννιάτικο χωριό θα λειτουργήσει στην 
κεντρική πλατεία Βούλας κατά τις ημέρες: 13 Δεκεμβρίου 
και από 21 ως 31 Δεκεμβρίου και ώρες 11:30 π.μ. έως 
1.30 μ.μ. και 6 μ.μ. έως 8 μ.μ. Θα περιλαμβάνει τέσσερις 
σταθμούς - εργαστήρια, με εναλλασσόμενα εκπαιδευτικά 
πρoγράμματα (εικαστικά, διαδραστικά παιχνίδια, αθλητικά 
παιχνίδια, face painting).

Χριστούγεννα στην πόλη για μικρούς και μεγάλους

Παρεμβάσεις στην οδό 
Παναγούλη της Βουλιαγμένης
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες στην οδό Πανα-
γούλη της δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης. Στον συγκεκριμένο δρόμο οι οδηγοί των οχημάτων 
αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες εις βάρος της οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει χώρος 
στάθμευσης για τους κατοίκους της περιοχής. Από την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης προτάθηκε η κατασκευή μικρής υπερβατής διαχωριστικής νησίδας στην οδό Μενε-
λάου (πλάτους 1 μέτρου) με στόχο τον καλύτερο διαχωρισμό των κυκλοφοριακών ρευμάτων και 
τον έλεγχο της ταχύτητας στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Παναγούλη και ειδικά αυτά από 
Βάρκιζα.
Ουσιαστικά, γίνεται επανασχεδιασμός της διατομής της οδού Παναγούλη στο τμήμα με την οδό Μενε-
λάου ώστε να επιτευχθεί η μείωση της ταχύτητας με την ταυτόχρονη μείωση του πλάτους της οδού 
Παναγούλη, την κατασκευή θέσεων 
στάθμευσης και την αύξηση του 
πλάτους των πεζοδρομίων. Συγκε-
κριμένα, η οδός Παναγούλη θα στε-
νέψει κατά 3,5 μέτρα ενώ το πλάτος 
των πεζοδρομίων θα αυξηθεί κατά 
40 εκατοστά. Με αυτόν τον τρόπο, 
σύμφωνα με τους συγκοινωνιολό-
γους, οι οδηγοί δεν θα μπορούν να 
αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. 
Να τονιστεί πως η οδός Παναγούλη 
έχει 4% κλίση και δεν επιτρέπεται 
να τοποθετηθούν ειδικές διατάξεις, 
όπως σαμαράκια.

Δωρεάν διανομή 
εδαφοβελτιωτικού 
Vita Green 
Βιολογική πιστοποίηση έλαβε το εδαφοβελτιωτικό Vita Green 
που παράγει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τα 
πράσινα απόβλητα της πόλης μαζί με τα υπολείμματα τρο-
φών που συλλέγονται στους καφέ κάδους. Το πιστοποιητικό 
έδωσε ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων ΔΗΩ και είναι το πρώτο που δίνεται σε Δήμο. Η 
ΔΗΩ, ένας από τους 12 φορείς ελέγχου και πιστοποίησης, 
παρακολουθεί και ελέγχει 5.000 ενεργούς βιοκαλλιεργητές 
(27% του συνόλου) και είναι ο μόνος φορέας που έχει διαδι-
κασία πιστοποίησης αλλά και τη δυνατότητα να εκδώσει σχε-
τική βεβαίωση των εισροών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, 
φυτοφάρμακα). 
Η παραγωγή του Vita Green είναι μέρος του προγράμματος για 
τη συνολική αποκομιδή 10.000 τόνων πράσινων και βιοαπο-
βλήτων ετησίως που θα παράξουν εδαφοβελτιωτικό, με στόχο 
τη δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων του Δήμου 
που οδηγούνται στην ταφή. Το εδαφοβελτιωτικό διανέμεται 
δωρεάν στους δημότες κάθε Τετάρτη από τις 5.15 - 8 μ.μ. στο 
δημοτικό φυτώριο του Δήμου (Ακτής και Θέτιδος, Καβούρι). 
Μάλιστα, στο σημείο θα βρίσκεται ο επιστημονικός συνεργά-
της του προγράμματος, Δρ. Γκίκας με σκοπό να ενημερώνει 
τους δημότες για τυχόν απορίες.



Αισθητή μείωση της εγκληματικότητας 
καταγράφουν τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας σε ό,τι αφορά τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 
2017, χρονολογία κατά την οποία τα τρία 
αστυνομικά τμήματα της περιοχής συγ-
χωνεύτηκαν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα στοιχεία που αποκαλύπτει ο «Δημοσι-
ογράφος» με τα αδικήματα που έχουν να 
κάνουν με την καθημερινότητα του πολί-
τη, γεγονός που απασχολεί έντονα την 
τοπική κοινωνία.

Στο δεκάμηνο του 2019, σε σύγκριση 
με το 2018, μειώθηκαν οι κλοπές και 
διαρρήξεις, οι κλοπές αυτοκινήτων ενώ 
στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι κλο-
πές από καταστήματα της περιοχής. Πιο 
συγκεκριμένα, τη φετινή χρονιά έως 31 
Οκτωβρίου έχουν σημειωθεί συνολικά 
690 κλοπές ενώ την περσινή χρονιά και 
στο αντίστοιχο διάστημα σημειώθηκαν 
745 κλοπές. Αναλυτικά (σε παρένθεση ο 
αριθμός κλοπών το 2018), το 2019 κατα-
γράφηκαν 161 κλοπές από οικίες (217), 
31 κλοπές καταστημάτων (29), 355 κλο-
πές από οχήματα (412), ενώ ο αριθμός 
των εξιχνιάσεων για το 2019 είναι 42, σε 
σύγκριση με το 2018 που εξιχνιάστηκαν 
26 περιστατικά.

Η μείωση της εγκληματικότητας στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
το τρέχον έτος αποτυπώνεται και με μια 
απλή σύγκριση των κλοπών στην περιοχή 
το 2017, χρονιά κατά την οποία με βάση τα 
επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας σημειώθηκαν τα περισσότερα κρού-
σματα κλοπών. Κατά το πρώτο δεκάμηνο 
του 2017, οι συνολικές κλοπές ανήλθαν 
σε 828, από τις οποίες οι 245 αφορούσαν 
κλοπές σπιτιών, 383 κλοπές από αυτοκί-
νητα και 180 κλοπές οχημάτων.

Ωφέλησε η συγχώνευση
Όταν το 2017 μπήκε σε εφαρμογή το 
σχέδιο συγχώνευσης αστυνομικών τμη-
μάτων σε όλη τη χώρα –σε επίπεδο καλ-
λικρατικών δήμων– τα 3Β έμειναν με ένα 
αστυνομικό τμήμα, αυτό της Βουλιαγμέ-
νης καθώς τα υπόλοιπα δύο, της Βούλας 
και της Βάρης έκλεισαν. Τότε, υπήρξαν 
πιέσεις από τους κατοίκους της περιοχής 
προς τη διοίκηση του Δήμου να κάνει ό,τι 
μπορεί για να αποφύγει το κλείσιμο των 
δύο παραπάνω τμημάτων, καθώς υπήρ-
χαν φόβοι πως η εγκληματικότητα στην 
πόλη θα εκτοξευθεί. Βέβαια, οι συγχω-
νεύσεις των τμημάτων ήταν απόφαση της 
τότε κυβέρνησης, με τα χέρια όλων των 
Δημάρχων της χώρας να είναι δεμένα.

Οι φόβοι των κατοίκων της Βάρης, Βού-
λας και Βουλιαγμένης ευτυχώς δεν 
επιβεβαιώθηκαν, καθώς με τα στοιχεία 
που συγκεντρώνει το Τμήμα Ασφάλειας 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η εγκλη-
ματικότητα στον Δήμο όταν λειτουργού-
σαν και τα τρία τμήματα ήταν σε υψηλότε-
ρα επίπεδα σε σχέση με σήμερα. Συγκε-
κριμένα, προ συγχώνευσης των αστυ-
νομικών τμημάτων και συγκεκριμένα το 
2016 (σε παρένθεση ο αριθμός κλοπών 
το 2019), σημειώθηκαν συνολικά 736 
κλοπές (690), 173 κλοπές σπιτιών (161) 
ενώ σχεδόν ίδιος παρέμεινε ο αριθμός 
κλοπών οχημάτων. 

Για τη μείωση της εγκληματικότητας 
στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, εκτός 
από την Ελληνική Αστυνομία, έχει συμ-
βάλει και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. Το καλοκαίρι του 2018, ο 
Δήμος δώρισε δύο νέα σύγχρονα αστυ-
νομικά οχήματα με μοναδική προϋπόθε-
ση να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
περιπολίες εντός των ορίων του Δήμου, 
κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε απόλυτο 
βαθμό. Παράλληλα, με ενέργειες του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από 
το 2017 και κάθε χρόνο, δύο περιπολι-
κά ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, περι-
πολούν όλο το 24ωρο για διάστημα έξι 
μηνών (θερινοί μήνες), όλο το μήκος του 
παραλιακού μετώπου της πόλης καθώς 
και στις ελεύθερες παραλίες.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως με δική του 
πρωτοβουλία, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης έχει προτείνει τη μεταφο-

ρά της Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής 
στη Βούλα και συγκεκριμένα στο κτίριο 
που στεγαζόταν μέχρι πρότινος το τοπικό 
Αστυνομικό Τμήμα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του «Δημοσιογράφου», η δημο-
τική αρχή έχει δώσει διορία έως στις 31 
Ιανουαρίου 2020 για να πάρει απάντηση. 
Σε περίπτωση που η Τροχαία Ν/Α Αττικής 
αποφασίσει να μεταφερθεί στη Βούλα, 
τότε ο Δήμος θα ανακατασκευάσει με 
δικούς του πόρους και με χορηγίες το κτί-
ριο που στεγαζόταν το πρώην ΑΤ Βούλας.

7Έρευνα

Μειώνεται η εγκληματικότητα στα 3Β
Η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας 
περιόρισε τις κλοπές

2016 2017 2018 2019
Σύνολο κλοπών 736 828 745 690
Κλοπές 
από σπίτια 173 245 217 161

Κλοπές 
από καταστήματα 19 24 29 31

Κλοπές από ΙΧ 348 383 412 355

Περιστατικά Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πηγή: Αρχηγείο ΕΛΑΣ, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Ν/Α Αττικής, Τμήμα Ασφαλείας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στοιχεία για τους 
πρώτους 10 μήνες κάθε έτους.

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου



8 Τοπικά

Στήριξη στους εργαζομένους της καθαριότητας
Απεμπλοκή των προσλήψεων 
από τον κυβερνητικό έλεγχο ζητά η δημοτική αρχή

Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στη Συρία
Την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία καταδίκασε με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, το οποίο ωστόσο εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία. Μέσω του ψηφίσματος, το σώμα εξέφρασε την ομόθυμη καταδίκη 
του για την εισβολή, την χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη για την ασφάλεια, τη 
σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ εκφράζει 
την αμέριστη συμπαράστασή του στα δεινά των αμάχων που αντιμετωπίζουν την βαρ-
βαρότητα του πολέμου.

Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος: «Η Τουρκία για μία ακόμη φορά, καταστρατήγησε 
το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, εισβάλλοντας σε ξένο έδαφος 
διατηρώντας για τον εαυτό της το θλιβερό προνόμιο του διεθνούς ταραξία. Η απροκάλυ-
πτη κλιμάκωση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου έχει βασικό υπόβαθρο το ενεργειακό ζήτημα και τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές. Οι σφαγές αμάχων στο έδαφος μιας ξένης χώρας εντείνουν έτι περαιτέρω τα 
προσφυγικά ρεύματα αναμοχλεύοντας έτσι τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και το φανα-
τισμό. Το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Συρία το οποίο υπεγράφη προ ημερών στο Σότσι 
μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας ανακαθορίζει τις εξελίξεις στην αραβική χώρα, εντείνοντας 
τη διεθνή ανησυχία για συνολική διευθέτηση του συριακού προβλήματος με επανακα-
θορισμό των συνόρων σε μια “εύφλεκτη” περιοχή του πλανήτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταδικάζοντας την τουρκική εισβολή και τις 
συντελούμενες θηριωδίες στο έδαφος της Συρίας, ενώνει τη φωνή του με όλους όσους 
απαιτούν ειρηνική λύση και διευθέτηση στο συριακό πρόβλημα και στην ευρύτερη περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών 
Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των 
Δήμων έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, σε μια προσπάθεια στήριξης των εργα-
ζομένων του Δήμου στον αγώνα τους να παραμείνουν 
οι υπηρεσίες καθαριότητας της αυτοδιοίκησης αποκλει-
στικά δημόσιες.

Το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που 
έφερε η δημοτική αρχή. Εισηγητής του θέματος ήταν ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος εξήρε 
τη δουλειά και την προσφορά των εργαζομένων του 
Δήμου, τονίζοντας ότι το προσωπικό δουλεύει με επάρ-
κεια και με θετικά αποτελέσματα. «Με αυτό το ψήφισμα 
για άλλη μια φορά δεσμευόμαστε δημοσίως ότι εμείς 
δεν επιθυμούμε την ιδιωτικοποίηση καμίας δράσης της 
καθαριότητας και δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε και 
στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος και 
συνέχισε λέγοντας «εάν παρουσιαστούν ποτέ στον Δήμο 
ανυπέρβλητα θέματα δημόσιας υγείας, έλλειψη προσω-
πικού και οχημάτων ή συμβεί κάτι το οποίο είναι καθο-
λικό, απόλυτο και καταστροφικό, τότε και μόνο τότε, ο 
Δήμος θα αποτανθεί σε άλλες λύσεις πέραν και έξω από 

τις λύσεις που έχει σήμερα, πάντα σε συνεννόηση με το 
προσωπικό». 

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Υπαλλήλων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, Μανώλης Λουδάρος, ο οποίος τόνισε ότι «σε πολύ 
μεγάλο βαθμό μας βρίσκει σύμφωνους η τοποθέτηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου» στο σκέλος της αντίθεσης 
με την ιδιωτικοποίηση, ωστόσο διευκρίνισε ότι το θέμα 
θα συζητηθεί στα όργανα του Συλλόγου, ο οποίος ευθυ-
γραμμίζεται με τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες της ΠΟΕ 
ΟΤΑ. 

Αναλυτικά το ψήφισμα: «Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης στηρίζει ανεπιφύλακτα το δημόσιο χαρακτή-
ρα των ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας 
και του ηλεκτροφωτισμού. Παρά τη σειρά προηγούμε-
νων νομοθετικών ρυθμίσεων αντίστοιχων με το επίμα-
χο άρθρο 178 του νέου νόμου, ο Δήμος εναντιώθηκε 
διαχρονικά σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης αυτών 
των υπηρεσιών. Η όποια πιθανή παρέμβαση από αυτή 
την εκπεφρασμένη θέση θα αφορά μόνο περιπτώσεις 
ανυπέρβλητων, λόγω δημόσιας υγείας και ασφάλειας 

καταστάσεων. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
επιθυμεί και θα διεκδικήσει μέσω των συλλογικών 
οργάνων της Αυτοδιοίκησης την απεμπλοκή των προ-
σλήψεων από τον κρατικό - κυβερνητικό έλεγχο βάσει 
των δυνατοτήτων που παρέχουν κατά περίπτωση τα 
ανταποδοτικά έσοδα καθαριότητας που διαθέτει ο κάθε 
Δήμος με αποφάσεις των κατά τόπους Δημοτικών Συμ-
βουλίων».

Το αίτημα για ειρήνη 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
υιοθέτησε το Δημοτικό 
Συμβούλιο των 3Β

“
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Θωρακίστηκε και φέτος το πράσινο της πόλης

Ξεκίνησε η διαδικασία ανακατασκευής των νέων αποδυτηρίων του 
δημοτικού γηπέδου της Βούλας, ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών που 
γίνεται πραγματικότητα. Τις εργασίες που πραγματοποιούνταν το 
προηγούμενο διάστημα «κατήγγειλε» στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο σύμβουλος της αντιπολίτευ-
σης, Νατάλης Πέτροβιτς. Ο σύμβουλος υποστήριξε ότι η κατεδάφιση 
των παλαιών αποδυτηρίων είναι παράνομη καθώς –όπως είπε– δεν 
υπάρχει άδεια κατεδάφισης. Μάλιστα, κατηγόρησε ευθέως τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι προχωρά ακάθεκτος στην υλο-
ποίηση του έργου δίχως να διαθέτει τις νόμιμες άδειες, δηλαδή ότι 
δρα παρανόμως. 

Στην πραγματικότητα, οι εγκαταστάσεις των αποδυτηρίων είχαν 
ανεγερθεί χωρίς άδεια το 1959, επεκτάθηκαν το 1975 και είχαν 
ανακατασκευαστεί το 1981. Ωστόσο, μια αυθαίρετη εγκατάσταση 
για να μπορέσει κάποιος να την κατεδαφίσει ή να την επισκευάσει, 
θα πρέπει πρώτα να υπαχθεί στο νόμο 4178 περί «τακτοποίησης» 
αυθαιρέτων και ύστερα να εκδοθεί σχετική άδεια κατεδάφισης. Ανά-
λογα έπραξε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και στις καντί-
νες του Μεγάλου Καβουρίου το 2016. Συμπερασματικά, ο Δήμος 
τακτοποίησε την αυθαίρετη εγκατάσταση, πήρε άδεια κατεδάφισης 
και αυτή τη στιγμή έχει προεγκριθεί η άδεια ανέγερσης. 

Για το θέμα, ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του Άρη Βούλας απα-
ντώντας –χωρίς να κατονομάσει– στον Νατάλη Πέτροβις και στον 
συνδυασμό Κύμα Ενωμένων Πολιτών, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα 
εξής: «Διαπιστώνουμε, ότι από συγκεκριμένο δημοτικό συνδυασμό 
γίνεται προσπάθεια να εμποδίσει την εκτέλεση του έργου εις βάρος 
του συλλόγου μας, της νεολαίας του Δήμου και του αθλητισμού της 
περιοχής μας, παρά το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις είχε τοπο-
θετηθεί θετικά και δεν είχε επιδείξει τις ανάλογες "ευαισθησίες". 
Κάνουμε σαφές σε όποιο μέλος του Συλλόγου αντιστρατεύεται την 
εκτέλεση του έργου, δεν έχει θέση στην οικογένειά μας και θα μας 
βρει αντίθετους».

Το έργο της ανακατασκευής των αποδυτηρίων του Άρη Βούλας 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
πριν το καλοκαίρι, προσφέροντας στους αθλητές του συλλόγου, στα 
παιδιά της πόλης, μια ασφαλή αθλητική εγκατάσταση.

Χωρίς να καεί ούτε ένα δέντρο στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έληξε η φετινή 
αντιπυρική περίοδος που διαρκεί κάθε χρόνο από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας των 3Β. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» 
η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δήμητρα 
Σουτόγλου, τόνισε πως η φετινή αντιπυρική περίοδος έληξε με απόλυτη επιτυχία και αυτό 
συνέβη καθώς ο μηχανισμός του Δήμου αλλά και οι εθελοντικές ομάδες της πόλης βρί-
σκονταν σε πλήρη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για την άμεση αντιμε-
τώπιση των περιστατικών. Επιπλέον, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος εξήρε και την 
συμβολή των εθελοντικών ομάδων: «Έχουμε άριστη συνεργασία με τους εθελοντές μας, 
οι οποίοι προσέφεραν με γνήσιο αλτρουισμό και γενναιότητα τις υπηρεσίες τους για να 
διασφαλίσουν το πράσινο στον Δήμο», ανέφερε η Δήμητρα Σουτόγλου, η οποία ανέλαβε 
τα καθήκοντά της τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας και της Εθελοντικής Ομάδας Δασο-
προστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης, καταγράφηκαν 17 περιστατικά κατάσβεσης φωτιάς 
κυρίως σε ξερά χόρτα που προκλήθηκαν από αναμμένα τσιγάρα και 10 περιστατικά άντλη-
σης υδάτων. Επίσης, διενεργήθηκαν 15 έλεγχοι για υπαίθριες ψησταριές, ενώ πραγματο-
ποιήθηκαν και 52 κοπές δέντρων που είχαν πέσει εξαιτίας των ανέμων.  Να σημειωθεί πως 
τον περασμένο Αύγουστο, όταν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε κηρύξει 
σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» την Αττική συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όλος ο μηχανισμός του Δήμου βρισκόταν σε επιφυλακή για 
ένα 48ωρο, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες σε όλο τον ορεινό όγκο της πόλης 
και στις περιοχές περιαστικού πρασίνου. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα 24ωρα 
μπλόκα και συνολικά 50 μπάρες για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε όλη 

την έκταση περιαστικού πρασίνου της πόλης. Η αντιπυρική περίοδος πέρασε αναίμακτα 
και τώρα για την Πολιτική Προστασία και τις εθελοντικές ομάδες υπάρχει η πρόκληση της 
αντιμετώπισης προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν στη διάρκεια του Χειμώνα, λόγω 
των έντονων καιρικών φαινομένων. Ήδη από τις πρώτες ημέρες του Φθινοπώρου, γίνεται 
συστηματικός καθαρισμός των φρεατίων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.  
Συμπερασματικά, τόσο τα μέλη των εθελοντικών ομάδων όσο και η ομάδα της Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου, με ιδιαίτερη αυτοθυσία συνέβαλαν στην προστασία της ζωής και 
της περιουσίας των συμπολιτών τους.

Αστήρικτες 
αιτιάσεις 
από την 
αντιπολίτευση

“

Η Δήμητρα Σουτόγλου με τους διοικητές του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού, νυν Νίκο 
Τσόγκα (μέσο) και πρώην Στέφανο Πιερρακάκη (αριστερά) σε φιλική βραδιά που 
διοργάνωσε η Πολιτική Προστασία των 3Β στις 3 Νοεμβρίου

Αθλητικό Κέντρο Βούλας
Προχωρά το έργο αναβάθμισης



1 0 Αυτοδιοίκηση

Η απόλυτη επικράτηση του ψηφοδελτίου Ενωμένη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής χαρακτήρισε τις εκλογές της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, που διεξή-
χθησαν στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου. Αποτυπώνοντας 
τους πολιτικούς συσχετισμούς των τελευταίων δημο-
τικών εκλογών, η παράταξη στην οποία συμμετείχε και 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως υποψήφιος, έλαβε 
τις 13 από τις 25 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης, αποσπώντας την αυτοδυναμία στο νέο σώμα. 

Καθώς η παράταξη δεν είχε επικεφαλής, νέος πρόε-
δρος της ΠΕΔΑ αναδείχθηκε ο πρώτος σε σταυρούς 
υποψήφιος, που ήταν ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος 
Μαρκόπουλος, ενώ ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήρθε 
δεύτερος σε σταυρούς. Η επιλογή της μη διάσπασης 
της κεντροδεξιάς παράταξης των Δήμων της Αττικής 
επιβραβεύτηκε από το αποτέλεσμα, τερματίζοντας μια 
μεγάλη περίοδο κατά την οποία η ΠΕΔ Αττικής ήταν 
έρμαιο μιας ετερόκλητης συμμαχίας μειοψηφιών, που 
δεν έφερε αποτελέσματα στη διαχείριση της αυτοδιοι-
κητικής πολιτικής. 

Όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά, ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης υπέβαλε την παραίτησή του γρα-
πτώς στον νέο πρόεδρο, με σκοπό να μην θεωρηθεί ότι 
θα υπονομεύσει με την παρουσία του την πορεία της νέας 
διοίκησης, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην επιστολή 
του προς τον Γιώργο Μαρκόπουλο, δίνοντας παράλ-
ληλα στον νικητή και τα συγχαρητήριά του. Ωστόσο, με 
ομόφωνη απόφασή της, η παράταξη του Δημάρχου των 
3Β απέρριψε την παραίτηση, ζητώντας από τον Γρηγό-
ρη Κωνσταντέλλο ως το εμπειρότερο στη διοίκηση της 
Ένωσης στέλεχος, να παραμείνει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Αίτημα για την ανάκληση της παραίτησης απηύ-
θυνε στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και το ΔΣ της Ένωσης 
Δημάρχων Αττικής. Κάτι που τελικά ο Δήμαρχος των 3Β 
αποδέχτηκε. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΠΕΔΑ για τη συγκρότηση του νέου οργάνου, 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν αυτός που πρότεινε για 
πρόεδρο της Ένωσης τον Γιώργο Μαρκόπουλο του οποί-
ου τις θέσεις υπερασπίστηκε και θερμά κατά τη συζή-

τηση, σε ένδειξη πολιτικού πολιτισμού αλλά και για να 
στείλει ένα μήνυμα ενότητας προς τα μέσα και τα ...έξω. 
Επόμενος σταθμός για τη συγκρότηση των νέων οργά-
νων της αυτοδιοίκησης είναι οι εκλογές για την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι οποίες θα πραγματοποιη-
θούν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας. Τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα 
εκπροσωπήσει στο εκλεκτορικό σώμα ο Δήμαρχος Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος. 

Εκλογές στην ΠΕΔ Αττικής

Συνέδριο πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη» την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με τη συμμετοχή του Υφυπουργού 
Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, την Πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου 
και του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα τουρι-
σμού Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, 
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Πρόεδρος του Ομίλου 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους του 
ομίλου που αποσκοπούν στην εδαφική συνοχή μεταξύ των περιοχών 
καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυ-
νοριακή συνεργασία των μελών του, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε τα 6 έργα που υλοποιούνται 
σήμερα με περισσότερους 
από 3.000 άμεσα ωφελού-
μενους (Consume-Less, 
Aristoil, Teeschools, Triton, 
designscapes, EduFootprint) 
στα οποία συμμετέχουν 33 
Δήμοι, 2 Περιφέρειες, 1 Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση, 4 ακα-
δημαϊκοί και λοιποί φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη 
συνέχεια ο κ. Κόνσολας και η 
κα Γκερέκου ανέφεραν τους 
εθνικούς στόχους της πολιτι-

κής ηγεσίας για τον τουρισμό και τις ενέργειες που είναι ήδη σε εξέλιξη 
για την υλοποίηση τους, ενώ ο κ. Κουρσογιαννόπουλος μετέφερε τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο σχεδιασμό. Βασικοί στόχοι του 
Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση εθνικών και περιφερειακών πολιτικών 
για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η παρουσίαση του μοντέλου 
Consume-Less Med (Καταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο), στο πλαίσιο 
του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου. 

Το έργο Consume-Less απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς 
τουριστικούς Δήμους της Μεσογείου, για τη προώθηση της έξυπνης 
και βιώσιμης ανάπτυξης στις μεσογειακές παράκτιες τουριστικές 
πόλεις και βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: Τη δημιουργία ενιαίας 
στρατηγικής για τις μεσογειακές πόλεις με υψηλό αριθμό τουριστών 
για αειφόρο διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των απορριμμά-
των με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης των ανωτέρω πόρων και της 
πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων. Και την προώθηση βιώσιμων 
μοντέλων τουρισμού, βασισμένων στη βελτίωση της τοπικής πολιτι-
στικής κληρονομιάς, φυσικών πόρων και προϊόντων και την ενίσχυση 
υπεύθυνης συμπεριφοράς εκ μέρους των τουριστών. Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται στην Ελλάδα από τον ΕΟΕΣ 
«Εύξεινη Πόλη» και το Δήμο Νάξου.

Ο ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη αποτελεί τη μετεξέλιξη του Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 
για την κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική και αγροτική 
ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1995 και είχε την ίδια επωνυμία. 

Το δίκτυο 
υλοποιεί 
σήμερα  

6 έργα με 
3.000 άμεσα 

ωφελούμενους

«Εύξεινη Πόλη» 
Συνέδριο για την αειφορία στον τουρισμό



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25/11), η γυναικεία οργάνωση Κέντρο Διοτίμα και η Art Director και Make up 
Artist, Ελεάνα Δημοπούλου, ενώνουν τις δυνάμεις τους στην καμπάνια #PAINted. Η καμπάνια αξιοποιεί το χρώμα για να «μιλήσει» για όλες τις μορφές έμφυ-
λης βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, οικονομική και σεξουαλική) δίνοντας ορατότητα σε ένα «αόρατο φαινόμενο», που πλήττει καθημερινά εκατομμύρια 
γυναίκες και νεαρά κορίτσια, σε όλο τον κόσμο.  

Τα γραφεία Τελετών SKLIAS Funeral Office 
αναλαμβάνουν με σεβασμό και διακριτικότητα 

κάθε είδος επικήδειας τελετής 
και μνημοσύνου με βάση πάντα 

τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες

ΚΗΦΙΣΙΑ (Διοίκηση)
Λεωφόρος Κηφισίας 198
Τηλ.: 210 80.88.000

sklias.funeral.office@gmail.com  |  Κιν.: 698 1214151  |  www.sklias.com

Παλαιό Φάληρο
Λεωφόρος Αμφιθέας 118
Τηλ.: 210 98.10.110

SKLIAS
Funeral Office

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  Τ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
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Σε φάση δημιουργίας νέων 
και βελτίωσης υπαρχουσών 
υποδομών βρίσκεται ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
όπως προκύπτει από το Τεχνι-
κό Πρόγραμμα του 2020 που 
ψηφίστηκε μαζί με τον Προϋ-
πολογισμό του νέου έτους στις 
30 Οκτωβρίου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Πρόκειται για ένα σύνολο 
περίπου 20 νέων παρεμβάσε-
ων, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων εντοπίζεται στον άξονα 
δράσεων με τίτλο «λειτουργία 
της πόλης - συνθήκες διαβί-
ωσης και ποιότητα ζωής στον 
Δήμο». Εκείνη που ξεχωρίζει 
είναι το μεγάλο έργο ανανέ-
ωσης του συνόλου του οδι-
κού δικτύου στον Δήμο με νέα 
ασφαλτόστρωση. 

Όπως τονίζει ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Νίκος Βάσης, «σχε-
διάζουμε έργα με ορίζοντα 
διετίας – τριετίας σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις του Δημάρ-
χου και βέβαια του χρόνου θα 
προσθέσουμε έργα στο Τεχνι-
κό Πρόγραμμα, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες 
του Προϋπολογισμού». Μια 
απολύτως αναγκαία παρέμ-
βαση υποδομής ξεκινά στον 
Ασύρματο Βάρης, όπου η έκτα-
ση που εντάχθηκε στο σχέδιο 
πόλης το 2016 και ακόμη δεν 
έχει δομηθεί, θα αποκτήσει 
σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρ-
των. Ένα σημαντικό κονδύλι 
100.000 ευρώ θα διαθέσει ο 
Δήμος για την ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου στο 
Καβούρι (τον αρχαίο αμαξι-
τό δρόμο που σήμερα έχει 

καταχωθεί) αλλά και κάποια 
κομμάτια αρχαίων μνημείων 
στο Λαιμό της Βουλιαγμένης.
Εντός του ερχόμενου έτους 
σχεδιάζεται να ξεκινήσει το 
έργο διαπλάτυνσης της λεω-
φόρου Βασιλέως Παύλου, στο 
κομμάτι από την οδό Διγενή ως 
την οδό Αυλώνος, που θα απο-
δώσει σε κοινή χρήση διάφορα 
δεσμευμένα σήμερα κομμάτια. 

Στα έργα που μελετώνται και 
προωθούνται προς κατασκευή 
εντός του 2021 είναι και η 
μεταφορά των εγκαταστάσεων 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
(συνεργείο, σταθμός οχημά-
των κ.λπ.) σε χώρο ιδιοκτησίας 
της Σχολής Ευελπίδων. Εκτός 
αυτού, ο Δήμος θα αποκτήσει 
σύντομα και ένα μόνιμο Πράσι-
νο Σημείο, μια σύγχρονη εστία 
για τη συγκέντρωση όλων των 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

Νέοι δρόμοι 
και πεζοδρόμια
Μια βασική προεκλογική εξαγ-
γελία του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου τίθεται επίσης σύντο-
μα σε εφαρμογή. Το μεγάλο 
έργο οδοποιίας που κατά την 
προηγούμενη τετραετία επί 
της ουσίας επικεντρώθηκε 
στη Βάρη με δαπάνη 4,8 εκα-
τομμυρίων ευρώ, επεκτείνεται 
από το νέο χρόνο σε ολόκληρο 
τον Δήμο. 

Ένα ποσό 5 ακόμη εκατομμυ-
ρίων δεσμεύεται από τα δημο-
τικά ταμεία για τους δρόμους 
της Βουλιαγμένης (ξεκινώ-
ντας από τα σημεία που θα 
σκαφτούν για τους αγωγούς 
ομβρίων) και της Βούλας, 

ολοκληρώνοντας ένα μεγά-
λο έργο της δημοτικής αυτής 
θητείας, καθώς στο τέλος της 
4ετίας όλες οι οδοί των τριών 
πόλεων θα έχουν ανανεωμένο 
οδόστρωμα. 

Η βούληση της δημοτικής 
αρχής να αλλάξουν οι βασικές 
υποδομές των τριών πόλεων 
αποτυπώνεται και με άλλη μία 
μεγάλη εργολαβία ανανέωσης 
πεζοδρομίων, κόστους 2 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα 
με τα σχέδια, σε κάθε δημο-
τική ενότητα θα στρωθούν 
από 3.000 τετραγωνικά μέτρα 
νέων πεζοδρομίων (να σημει-
ωθεί βέβαια ότι σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, η κατασκευή 
πεζοδρομίων είναι ανταποδο-
τικό έργο και χρεώνεται στους 
ιδιοκτήτες). 

Επίσης, σημαντική παρέμβα-
ση για το Πανόραμα Βούλας 
είναι η κατασκευή της πλα-
τείας Ριμινίτου Γ. Χριστοδού-
λου στην οδό Ζακύνθου που 
ξεκινά τη χρονιά που έρχεται. 
Έχει ενδιαφέρον ότι το βασικό 
σχεδιασμό της νέας πλατεί-
ας μελέτησε εθελοντικά και 
πρόσφερε στον Δήμο ένας 
κάτοικος της περιοχής, ο αρχι-
τέκτονας Αντώνης Δρογώσης. 
Σημαντική ακόμη παρέμβαση 
που ξεκινά μετά από χρόνια 
στασιμότητας το χρόνο που 
έρχεται είναι και η πλατεία στα 
Πηγαδάκια. Η μελέτη ανάπλα-
σης θα ανατεθεί σύντομα ώστε 
η γειτονιά να αποκτήσει έναν 
χρήσιμο κοινόχρηστο χώρο. 

Ένα έργο εμβληματικής 
αισθητικής αλλά επίσης και 

Τα νέα έργα 
σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Η νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου 
Βουλιαγμένης, όπως εμφανίζεται στις αρχιτεκτονικές μελέτες 
που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, αφού εγκρίθηκε το κονδύλι 
του 1,2 εκατ. ευρώ για την κατασκευή της από τον Δήμο.

Μπαίνει σε εφαρμογή  
το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 

Η πεζογέφυρα που θα τοποθετηθεί στην παραλιακή λεωφόρο 
δίπλα από το κέντρο «Νότος» θα είναι περιπατητική – χωρίς 
σκάλες και ανελκυστήρες – και με σχεδιασμό που θυμίζει 
ιστιοφόρο. Το κόστος της, που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, θα 
καταβληθεί είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε 
από την Περιφέρεια Αττικής. 
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σπουδαιότητας για την οδική 
ασφάλεια είναι η κατασκευή 
της πεζογέφυρας στην παραλι-
ακή λεωφόρο της Βούλας, στο 
ύψος του κέντρου «Νότος». Το 
έργο έχει προωθηθεί ως πρό-
ταση για να χρηματοδοτηθεί 
από την Περιφέρεια Αττικής ή 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ως εκ τού-
του απουσιάζει από το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου. 

Υποδομές παιδείας και 
αθλητισμού
Δύο σημαντικές παρεμβάσεις 
που χαρακτηρίζουν το Τεχνι-
κό Πρόγραμμα του 2020 είναι 
πρώτον η κατασκευή μιας 
νέας μεγάλης και κατάλληλης 
αίθουσας πολλαπλών χρήσε-
ων στο Δημοτικό Σχολείο της 
Βουλιαγμένης, μια υποδομή 
που έλειπε από το συγκρότημα 
παρόλο που υπάρχει ο χώρος, 
και δεύτερον, η κατασκευή σκε-
πάστρου στο προπονητήριο για 
την καλαθοσφαίριση του Αθλη-
τικού Κέντρου Βούλας. Για την 
μεν αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων προϋπολογίζεται κονδύ-
λι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, για 
το δε σκέπαστρο πάνω από τις 
κερκίδες του μπάσκετ 1 εκα-
τομμύριο. 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 
2020 εγγράφεται και η ανά-
πλαση των εγκαταστάσεων του 
γηπέδου ποδοσφαίρου (είσο-
δος, περίφραξη, κερκίδες, στέ-
γαστρο κ.λπ.). 

Το σημαντικότερο δημοτικό 
έργο παιδείας ωστόσο δεν 
περιλαμβάνεται στον δημοτικό 
προϋπολογισμό που ψηφίστη-
κε, καθώς θα χρηματοδοτηθεί 
από πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής. Ο νέος βιοκλιματικός 
βρεφονηπιακός σταθμός στη 
Βούλα (στις οδούς Αλεξάν-
δρας και Ηρακλειδών) έχει 
βραβευτεί σχεδιαστικά διότι 
δημιουργεί ένα ιδανικό μικρο-
κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και στοχεύει στην επί-
τευξη μηδενικού ενεργειακού 
αποτυπώματος. 

Σήμερα η διαδικασία ανέγερσης 
βρίσκεται στη φάση έκδοσης 
της άδειας και μέσα στο 2020 
αναμένεται να δημοπρατηθεί 
το έργο, που προϋπολογίζεται 
ότι θα κοστίσει 2,2 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Για τις επισκευές και 
ετήσιες συντηρήσεις που θα 
χρειαστούν τα σχολικά συγκρο-
τήματα του Δήμου (προτεραιό-
τητα σε αυτή τη φάση σύμφω-
να με τους αρμοδίους είναι οι 
σχολικές τουαλέτες, τα εξω-
τερικά βαψίματα και οι αύλει-
οι χώροι) ο Δήμος δέσμευσε 
πόρους ύψους 1 εκατομμυρίου 
ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη 
φορά θα πραγματοποιηθεί μια 
συνολική μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας όλων των 
σχολικών κτηρίων του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Ενώ στην ίδια ομάδα δαπανών 
βρίσκεται και ο στατικός έλεγ-
χος του Δημοτικού Θεάτρου 
Βάρης αλλά και του Γυμναστη-
ρίου του σχολείου.

70 έργα σε εξέλιξη
Αξίζει φυσικά να υπογραμ-
μιστεί ότι εκτός από τα νέα 
έργα, σήμερα βρίσκονται ήδη 
σε εξέλιξη 50 τεχνικές παρεμ-
βάσεις, εκ των οποίων οι 32 
είναι έργα και οι υπόλοιπες 
τεχνικές μελέτες. Συνολικά το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
(με συνεχιζόμενα και νέα έργα) 
περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
προϋπολογισμού 42 εκατομ-
μυρίων ευρώ, εκ των οποίων 
μόλις τα 2,7 εκατομμύρια θα 
δαπανηθούν από τα ταμεία του 
Δήμου (στο ποσό αυτό περι-
λαμβάνεται φυσικά το πολύ 
δαπανηρό έργο κατασκευής του 
ρέματος Κόρμπι). 

Το κόστος για τα νέα έργα και 
μελέτες ανέρχεται στα 3,5 εκα-
τομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 
η Περιφέρεια Αττικής χρημα-
τοδοτεί τα 2,2 εκατ. Ο Δήμος 
τέλος ας υπογραμμιστεί ότι δεν 
θα δανειστεί ούτε ευρωσέντ για 
τις τεχνικές του παρεμβάσεις.

Ο νέος βιοκλιματικός 
παιδικός σταθμός της 
Βούλας, για τον οποίο η 
Περιφέρεια Αττικής έχει 
δεσμεύσει 2,2 εκατομμύρια 
ευρώ, διακρίθηκε για 
τον πρωτοποριακό του 
σχεδιασμό καθώς το νέο 
κτήριο θα αφήνει μηδενικό 
ενεργειακό αποτύπωμα, 
ενσωματώνοντας 
παράλληλα τις πιο 
σύγχρονες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις.

Την ανάπλαση της 
πλατείας Ριμινίτου 
Γ. Χριστοδούλου στο 
Πανόραμα μελέτησε 
εθελοντικά ο 
αρχιτέκτονας και κάτοικος 
της περιοχής, Αντώνης 
Δρογώσης, και ο Δήμος 
με πόρους του ύψους 
200.000 ευρώ προχωρά 
στην ανακατασκευή της.  
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Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης
Ένας αιώνας προσφοράς

Στο Δημοτικό 
Σχολείο 

του Ιδρύματος 
από το 1920 
ως το 1960 
φοιτούσαν 

όλα τα παιδιά 
της Βουλιαγμένης

Για τη φυσιογνωμία της Βουλιαγμένης διατυπώνονται πολλές από-
ψεις, άλλες αναπαράγοντας στερεότυπα και άλλες πιο κοντά στην 
πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αναπόσπαστο στοιχείο της ιστο-
ρικής ταυτότητας της Βουλιαγμένης, από γεωγραφική, ανθρωπολο-
γική και κοινωνική σκοπιά, αποτελεί το Εκκλησιαστικό Ορφανοτρο-
φείο. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι εκ των 
παλαιότερων κατοίκων της πόλης είναι οι τρόφιμοι του Ιδρύματος 
που λειτούργησε για πρώτη φορά με το σκοπό αυτό το 1920, σχεδόν 
έναν αιώνα πριν. Τότε, σε εποχές πολέμων, υπήρχαν εκατοντάδες και 
χιλιάδες ορφανά παιδιά που ζητούσαν μια εστία. Σήμερα, τα κοινωνικά 
αίτια που στερούν από παιδιά ένα ασφαλές σπιτικό και τα στοιχειώδη 
της επιβίωσης είναι διαφορετικά. Η αποστολή επομένως του ιδρύμα-
τος παραμένει ίδια. 

Στις 31 Μαΐου 1920 έγιναν από τον πρώτο εμπνευστή του Ορφανοτρο-
φείου, Μητροπολίτη Αθηνών Μελέτιο Μεταξάκη τα εγκαίνια του ιδρύ-
ματος. Οι πρώτες βασικές εγκαταστάσεις προϋπήρχαν από το 1910, 
όπως μαρτυρούν μέχρι και σήμερα μαρμάρινες επιγραφές. Στην πρώτη 
του μορφή, το Ίδρυμα λειτούργησε ως παιδικές εξοχές για τα παιδιά της 
Αθήνας. Ήταν ιδέα του γυμναστή και ιδρυτή του προσκοπισμού στην 
Ελλάδα, Αθανάσιου Λευκαδίτη, που υλοποιήθηκε χάρη στη δωρεά της 
Σοφίας Σλίμαν και των Δημάρχων Αθηναίων Σπύρου Μερκούρη και 
Εμμανουήλ Μπενάκη, οι οποίοι διέθεσαν δημοτικούς πόρους για την 
ανέγερση των πρώτων κτισμάτων. Ωστόσο, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 
διέκοψε τις θερινές κατασκηνώσεις για τα φτωχά παιδιά της Αθήνας 
και οι εγκαταστάσεις ερήμωσαν. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, 
το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο φιλοξένησε αντιμετωπίζοντας με 
μεγάλες δυσκολίες 20 παιδιά. Λίγο αργότερα, το 1923, επί αρχιεπισκό-
που Αθηνών Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, το Ορφανοτροφείο απέ-
κτησε νομικά και ιδιοκτησιακά υπόσταση. Όμως ο πόλεμος του 1940 
και η Κατοχή πάλι ανέκοψαν την πορεία του Ιδρύματος. Οι Γερμανοί 
μάλιστα κατέλαβαν τα κτήρια του Ορφανοτροφείου και εγκατέστησαν 
το 1941 εκεί τη Ναυτική Διοίκηση Νοτιοανατολικού Αιγαίου της Βέρ-
μαχτ. Τα παιδιά διώχτηκαν για πρώτη και τελευταία φορά. Τη σκυτάλη 
για την ανασυγκρότηση του Ορφανοτροφείου ανέλαβε μετά την απε-
λευθέρωση της χώρας ο δικηγόρος Χρυσόστομος Νεαμονιτάκης. Το 
Ίδρυμα μεγάλωσε απότομα, φτάνοντας τα 165 παιδιά και έγινε σχεδόν 
αύταρκες. Υποδηματοποιείο έφτιαχνε τα παπούτσια των τροφίμων. 
Συνεργείο υφαντουργίας έντυνε τα παιδιά. Ξυλουργείο επισκεύαζε τις 

παράγκες του λόφου, οι οποίες ενοικιάζονταν τα καλοκαί-
ρια αποφέροντας έσοδα στο Ίδρυμα. Τέλος, αγελάδες και 
χοίροι εκτρέφονταν στο χώρο για την καθημερινή διατροφή. 

Κομμάτι της κοινωνίας
Πολύ πριν επινοηθούν από την ψυχιατρική επιστήμη οι όροι 
ιδρυματοποίηση και αποϊδρυματοποίηση, το Ορφανοτρο-
φείο Βουλιαγμένης λειτουργούσε ως δομή ανοιχτή στην 
τοπική κοινωνία. Από την ίδρυσή του το 1920 εντός του 
χώρου λειτουργούσε Δημοτικό Σχολείο. Σε αυτό, εκτός 
από τους τροφίμους, φοιτούσαν και τα παιδιά των μόνιμων 
κατοίκων Βουλιαγμένης, όσων συγκεκριμένα επέλεγαν να 
γλιτώσουν την πεζοπορία μέχρι το Δημοτικό Σχολείο της 
Βάρης, που ήταν η επόμενη επιλογή. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η Βουλιαγμένη του 1920 είχε μόλις 59 μόνιμους κατοίκους. Το 
σχολείο του Ορφανοτροφείου σταμάτησε τη λειτουργία του το 1960, 
όταν δηλαδή χτύπησε το κουδούνι στο νέο Δημοτικό Σχολείο της Κοι-
νότητας. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πολλοί παλιοί κάτοικοι της 
Βουλιαγμένης σήμερα έχουν μνήμες από το σχολείο αυτό όπου φοίτη-
σαν. Όμως και τότε, το Ορφανοτροφείο δεν απομονώθηκε. Αντίθετα, 
μέχρι σήμερα τα παιδιά του Ιδρύματος φοιτούν στα τρία δημόσια σχο-
λεία της Βουλιαγμένης, όπως όλα τα παιδιά της περιοχής. Μια καθη-
μερινή όσμωση και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία που λει-
αίνει τις όποιες διαφορές, εντάσσοντας τα παιδιά που ζουν στο Λαιμό 
αρμονικά στην κανονικότητα της γειτονιάς. Άλλωστε, τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του Ιδρύματος, οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης κάλυπταν 
εκεί και τις θρησκευτικές τους ανάγκες στον ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Ορφανοτροφείο. 

Μια από τις πλέον αγαπημένες μορφές του Ορφανοτροφείου κατά 
την παλιά του εποχή ήταν και η μοναχή Δωροθέα, η επονομαζόμενη 
«Μητερούλα της Βουλιαγμένης». Υπηρετώντας 35 χρόνια, μέχρι το 
θάνατό της το 1970, στο ίδρυμα, έγινε με όλη της την καρδιά και με 
στοργή που έχει μείνει στη συλλογική μνήμη των τροφίμων, η μητρική 
φιγούρα που αναζητούσαν τα παιδιά. 

Σήμερα
Σήμερα το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης φιλοξενεί 
15 παιδιά όλων των ηλικιών, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις. 
Μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο με πολύ μικρό αριθμό τροφί-
μων, οι ανησυχίες για το μέλλον του ιδρύματος διαψεύστηκαν έμπρα-
κτα από τον πρόεδρό του Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο και τον αντιπρόεδρο Επίσκοπο Ανδρούσης Κωνστάντιο, 
που έδωσαν την έγκρισή τους για την εισαγωγή 7 νέων παιδιών 
καθώς και τις διαβεβαιώσεις τους ότι το Εκκλησιαστικό Ορφα-
νοτροφείο έχει πολλά ακόμη να προσφέρει. Νέος διευθυντής του 
Ορφανοτροφείου έχει αναλάβει τον τελευταίο χρόνο εθελοντικά ένας 
παλιός του τρόφιμος, ο συνταξιούχος σήμερα δάσκαλος και σχολικός 
σύμβουλος, Απόστολος Κουρουμιχάκης. 

Η πρώτη σελίδα του 
Ορφανολογίου που τηρείται 
σχολαστικά μέχρι σήμερα,  
με ένα αγόρι που το 1924  
ήταν 7 ετών,  
«ορφανός εξ αμφοτέρων»

Οι Γερμανοί κατακτητές το 1941 ήταν οι μόνοι στην ιστορία 100 ετών 
που έδιωξαν τα παιδιά από το Ορφανοτροφείο, καταλαμβάνοντας 
τις εγκαταστάσεις και εγκαθιστώντας στο Λαιμό τη Ναυτική τους 
Διοίκηση
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Ου γαρ έρχεται μόνος ο ...άνθρω-
πος. Η προαστιακή ζωή στον 
σημερινό Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, που ξεκίνησε 
τις πρώτες δεκαετίες του προη-
γούμενου αιώνα και εξελίσσεται 
αμείωτα μέχρι τις μέρες μας, έχει 
αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο 
στη γη που κατοικήθηκε, αλλά και 
στην παράκτια ζώνη. Διαχρονική 
έρευνα του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 
την οποία φέρνει στη δημοσιότη-
τα ο «Δημοσιογράφος», μέσα από 
χάρτες του 19ου αιώνα και αερο-
φωτογραφίες της δεκαετίας του 
1930, δείχνει πολύ παραστατικά 
πώς άλλαξε το παράκτιο μέτω-
πο μέσα στα χρόνια «τόσο στην 
γεωποικιλότητα των παράκτιων 
μορφών όσο και στη λειτουργία 
του», όπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά. Την έρευνα υπογρά-
φουν ο Διευθυντής Ερευνών του 
ΕΛΚΕΘΕ, γεωλόγος και ωκεα-
νογράφος Χρήστος Αναγνώστου 
και η περιβαλλοντολόγος ερευ-
νήτρια Χαρά Κυριακίδου.

Τι είναι όμως η παράκτια ζώνη 
για την ακτή; Αντίθετα από τη 
μονομερή οπτική που υιοθετούμε 
σήμερα, οι επιστήμονες σημειώ-
νουν ότι «η παράκτια ζώνη με τα 
μορφολογικά της γνωρίσματα 
χαρακτηρίζεται ως τροφοδότης 
της ακτής με νερό και φερτές 
ύλες, κυρίως μέσω του απορρο-
ϊκού δικτύου». Η ακτή μπορούμε 
να πούμε ότι «τρέφεται» από την 
παράκτια ζώνη. Και συνεχίζει η 
μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ: «Αυτή η 
δυναμική της τροφοδοσίας της 
ακτής και η δυναμική του κυμα-
τικού καθεστώτος στην ακτή, σε 
συνέργεια διαμορφώνουν την 
παράκτια γεωποικιλότητα: βρα-

χώδεις ακτές, αμμώδεις ακτές, 
αμμοθίνες, αμμολωρίδες, λιμνο-
θάλασσες». 

Ασφαλώς στις ακτές –και ειδικά 
στις ακτές της Αττικής– εκτός 
από τη φύση υπάρχει και η 
ανθρώπινη δραστηριότητα που 
πλέον δημιουργεί νέα δεδομένα. 
«Η παράκτια ζώνη από την άλλη 
μεριά αποτελούσε και αποτελεί 
πόλο έλξης για τον άνθρωπο, 
τόσο για τις παραγωγικές δρα-
στηριότητες του όσο και για την 
αναψυχή του. Οι ανθρωπογε-
νείς δραστηριότητες κατά μήκος 
των ακτών, στην περίπτωση του 
παράκτιου μετώπου του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
έχουν επιφέρει αλλαγές τόσο 
στην γεωποικιλότητα των παρά-
κτιων μορφών όσο και στην 
λειτουργία του», διαπιστώνει 
εισαγωγικά η έρευνα. Και διευ-
κρινίζει: «Η μονομερής οπτική 
της λογικής της με κάθε τρόπο 
“ανάπτυξης” έχει δράση υπο-
βαθμιστικά τόσο στην γεωποι-
κιλότητα των ακτομορφών, όσο 
και στη φυσική τους λειτουργία. 
Έχει περιφρονηθεί η ζωτική αξία 
της ακτής για τον άνθρωπο, για 
τη βιολογική και πνευματική του 
υπόσταση. Ο άνθρωπος προ-
σφεύγει στην ακτή για την ανα-
ζωογόνηση του σώματός του 
αλλά και για την ανάταση των 
ψυχικών και πνευματικών του 
λειτουργιών».

Οι λιμνοθάλασσες των 3Β
Η ανθρώπινη παρουσία έχει 
αλλάξει πολλά, όχι όμως και 
τους ορεινούς όγκους που ορί-
ζουν διαχρονικά τις δύο μεγάλες 
λεκάνες απορροής των υδάτι-
νων όγκων στη Βούλα και τη 

Βουλιαγμένη από τη μία μεριά και 
στη Βάρκιζα από την άλλη.

Αυτό που πράγματι έχει αλλάξει 
είναι το παράκτιο σύστημα. Οι 
ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ εντόπι-
σαν και μελέτησαν τους χάρτες 
της Αττικής που εξέδωσε το 
1885 ο χαρτογράφος του πρω-
σικού στρατού Γιόχαν Άουγκουστ 
Κάουπερτ, όπου διακρίνονται 
καθαρά οι ποταμοχείμαρροι που 
απέρρεαν στην ακτή και την τρο-
φοδοτούσαν με φερτές ύλες, 
σχηματίζοντας με τη βοήθεια του 
κυματισμού αμμώδεις παραλίες, 
αμμολωρίδες, αμμοθίνες αλλά 
και βραχώδεις ακτές. Στους 
χάρτες αυτούς αποτυπώνεται το 
παράκτιο σύστημα της περιοχής 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης σχεδόν απείραχτο από 
τον άνθρωπο. 

Εκεί θα εντοπίσουμε τρεις λιμνο-
θάλασσες που δεν υπάρχουν πια. 
Στο ακρωτήρι της Πούντας, στην 
περιοχή του κάμπινγκ Βούλας και 
του ΠΙΚΠΑ, η λιμνοθάλασσα ήταν 
τέτοιας έκτασης που το ακρωτή-
ρι στο χάρτη σημειώνεται ως 
«νησί», καθώς το κομμάτι ενω-
νόταν με την ξηρά με δύο λεπτές 
αμμολωρίδες. Λιμνοθάλασσα 
σχηματιζόταν και στο κεντρικό 
τμήμα της ακτής στη Βούλα, αφή-
νοντας μια στενή λωρίδα άμμου 
να παρεμβάλλεται με τη θάλασ-
σα όπου σχηματίζονταν θίνες 
άμμου. Ακριβώς ίδιο ανάγλυφο 
είχε και η παραλία της Βάρκιζας, 
με λιμνοθάλασσα και αμμοθίνες. 

Στα χρόνια που ακολουθούν το 
τοπίο στις ακτές αλλάζει. Σήμε-
ρα σώζονται αεροφωτογραφίες 
του 1938 στις οποίες η διαφορά 

Η ακτογραμμή των 3Β 
από τον 19ο αιώνα στο σήμερα

Έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ καταδεικνύει  
τους κινδύνους της ασύμμετρης ανάπτυξης

Η περιοχή του ακρωτηρίου της Πούντας, στα 
όρια Γλυφάδας - Βούλας. Διακρίνεται ένα νησί 
που ενώνεται με την ξηρά με δύο αμμολωρίδες, 
οι οποίες οριοθετούν μια λιμνοθάλασσα (από 
τους χάρτες του Κάουπερτ του 1885). Ένα φυσικό 
σύστημα σχεδόν απείραχτο από τον άνθρωπο.

Το κεντρικό τμήμα της ακτής της Βούλας. 
Διακρίνεται μια λιμνοθάλασσα, που οριοθετείται 
από εκτεταμένη αμμολωρίδα με σχηματισμό 
θινών (από τους χάρτες του Κάουπερτ του 1885).

Η προσχωσιγενής ακτή του Όρμου της Βάρκιζας. 
Διακρίνεται μια λιμνοθάλασσα, που οριοθετείται 
από εκτεταμένη αμμολωρίδα με σχηματισμό 
θινών (από τους χάρτες του Κάουπερτ του 1885).

Αμμολωρίδα  
με αμμοθίνες

Αμμολωρίδα  
με αμμοθίνες

Λιμνοθάλασσα

Αμμολωρίδα  
με αμμοθίνες

Αμμολωρίδα με αμμοθίνες

Λιμνοθάλασσα

Λιμνοθάλασσα
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δεν είναι αμελητέα. «Το 1938 ο 
άνθρωπος δηλώνει την παρουσία 
του στην περιοχή. Έχουν χαραχτεί 
οι δρόμοι με πολεοδομικό σχεδι-
ασμό στην περιοχή της Βούλας, 
αλλά και της Βουλιαγμένης, έχει 
χτιστεί το Ασκληπιείο», σημειώ-
νουν περιγραφικά οι μελετητές. 

Το τοπίο αλλάζει
Η προαστιακή ζωή των πρώτων 
δεκαετιών του προηγούμενου 
αιώνα και κατόπιν το μοντέλο 
των κλειστών πλαζ που επικρά-
τησε κατά τα μεταπολεμικά χρό-
νια άλλαξε σημαντικά τη φυσι-
ογνωμία της ακτογραμμής. Με 
τη βοήθεια των δορυφορικών 
φωτογραφιών από το Google η 
μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ εντοπίζει τις 
μεγάλες μεταβολές. 

«Συγκρίνοντας την κατάσταση 
του 1938 με αυτήν του 2018 δια-
πιστώνουμε αμέσως τις τερά-
στιες μεταβολές του φυσικού 
συστήματος μέσα σε 80 χρόνια 
(1938-2018)», αναφέρουν οι 
ερευνητές και συμπληρώνουν: 
«Έχει επικρατήσει η δόμηση τόσο 
της μονοκατοικίας όσο και της 
πολυκατοικίας. Έχουν χαθεί τα 
ίχνη των ποταμοχειμάρρων που 
καταλήγουν στην ακτή. Έχουν 
γίνει παρεμβάσεις στις ακτές, 
έχουν ιδιωτικοποιηθεί ακτές και 
παραλίες. Τα συρματοπλέγματα 
έχουν γίνει φράκτες στην προ-
σπάθεια του ανθρώπου να φτάσει 
στην ακτή. Έχουν γίνει κατασκευ-
ές στην ακτή που έχουν αλλάξει 
την γεωποικιλότητα των ακτών». 

Ίσως λοιπόν να μην ευθύνεται 
αποκλειστικά η κλιματική αλλα-

γή για τα πλημμυρικά φαινόμενα 
που παρατηρούνται στην Αττική 
και ειδικότερα στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Για τον 
Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕ-
ΘΕ, Χρήστο Αναγνώστου, υπάρ-
χει ένα όραμα για το μέλλον που 
θα μπορούσε να επαναφέρει τη 
φυσική ισορροπία. «Αν ο άνθρω-
πος θεωρεί ότι ανήκει στο είδος 
Ηomo sapiens, “άνθρωπος ο 
σώφρων”, πρέπει να σχεδιάσει 
σε μακροχρόνια βάση την ανά-
κτηση του φυσικού συστήματος», 
υποστηρίζει. Κατά τη γνώμη του, 
«βασική αρχή πρέπει να είναι ότι 
ο άνθρωπος προσαρμόζεται και 
εντάσσει τις δραστηριότητες του 
στη λειτουργία και τη δυναμική 
του φυσικού συστήματος». 

Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να 
είναι ένας σχεδιασμός για το 
μέλλον; Για τους ερευνητές του 
ΕΛΚΕΘΕ θα έπρεπε να επαναλει-
τουργήσουν οι ποταμοχείμαρροι, 
με σταδιακή απομάκρυνση των 
δομών που έχουν κατασκευαστεί 
στις ζώνες απορροής τους. Έτσι 
θα αποφεύγονταν οι πλημμυρι-
κές καταστροφές. Επιπρόσθετα 
προτείνουν: «Σχεδιασμοί κατοι-
κιών σε ανθρώπινες κλίμακες. 
Απομάκρυνση των κατασκευών 
στις ακτές, που έχουν διαταράξει 
την βιοποικιλότητα και γεωποι-
κιλότητα του συστήματος. Ακτές 
ελεύθερες για όλους και προ-
σβάσιμες από όλους». Πρόκειται 
για ένα σχέδιο στον αντίποδα των 
σημερινών κατευθύνσεων που 
ονομάζουν «αποανάπτυξη».

Η οριοθέτηση των 
δύο σημαντικών 
λεκανών απορροής 
του παράκτιου 
συστήματος του 
Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης: 
Η δυτική λεκάνη 
απορροής της 
Βούλας και της 
Βουλιαγμένης και η 
ανατολική λεκάνη 
απορροής του όρμου 
της Βάρκιζας.

Οι περιοχές του παράκτιου μετώπου της Βούλας 
και της Βουλιαγμένης από αεροφωτογραφίες 
του 1938 σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση 
(2018).

Σύγκριση της παράκτιας ζώνης της 
Βουλιαγμένης από αεροφωτογραφία 
του 1938 (αριστερά) και την εικόνα του 
Google Earth του 2018.

Πηγή: Χ. Αναγνώστου (ΕΛΚΕΘΕ), Α. Πετρόπουλος (Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ), Α. Κικάκη (ΕΛΚΕΘΕ), «The 
coasts at the front of the city of Attica Basin: Landforms, coastal uses and management proposals under 
the principles of integrated coastal management»

Π. Φάληρο - 
Άλιμος

Ελληνικό - 
Γλυφάδα Βούλα - Βουλιαγμένη Σύνολο

Μήκος ακτογραμμής 4,6 χλμ. 6,7 χλμ. 6,3 χλμ. 17,6 χλμ.

Ανθρώπινες  
επεμβάσεις 
(μαρίνες,  
κυματοθραύστες 
κ.λπ.)

2,4 km
(52%)

2,21 χλμ.
(33%)

0,19 χλμ.
(3%)

4,8 χλμ.
(27,2%)

Μη προσβάσιμες 
ακτές λόγω 
περιφράξεων

3,49 χλμ.
(52%)

2,52 χλμ.
(40%)

6,01 χλμ. 
(34,2%)

Κλειστές πλαζ 0,88 χλμ. (14%) 0,88 χλμ. (5%)

Ελεύθερες ακτές 2,20 χλμ. 
(48%)

1 χλμ.
(15%)

2,71 χλμ.
(43%)

5,91 χλμ. 
(33,6%)
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Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Μεγάλες συναυλίες για τους μαθητές Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης

Τη συνέχιση και αυτή τη σχολική χρονιά μιας συνεργασί-
ας από τις πλέον γόνιμες και δημιουργικές αποφάσισε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η φημισμένη Κρα-
τική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) επέστρεψε στα 3Β, αυτή τη 
φορά με ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρου-
σιάζει επί σκηνής το σύνολο των κλασικών οργάνων 
και με μια αφηγηματική και μουσική διαδρομή στους 
αιώνες, προσφέρει στο νεανικό κοινό με πολύ εύληπτο 
τρόπο την ιστορία της συμφωνικής μουσικής. Αντίθε-
τα με το περσινό πρόγραμμα, που μικρά τμήματα της 
Ορχήστρας επισκέπτονταν κάθε σχολική μονάδα, φέτος 
ολόκληρα τα σχολεία παρακολουθούν μια μεγάλη εκδή-
λωση σε κλειστό γήπεδο, όπου ακούν και βλέπουν 73 
μουσικούς επί σκηνής, σε ένα θέαμα που παρουσιάζεται 
κατά κανόνα αποκλειστικά σε αίθουσες όπως αυτές του 
Μεγάρου Μουσικής. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο 
κλειστό γήπεδο «Γιώργος Γεννηματάς» της Βούλας 
που διαμορφώθηκε ειδικά για τις συναυλίες της ΚΟΑ 
και συνεχίστηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου, με διπλές 
παραστάσεις, κάθε μία από τις οποίες παρακολουθού-
σαν πάνω από 300 μαθητές. Εν συνεχεία, το διάστημα 
20-24 Ιανουαρίου 2020 η Ορχήστρα θα πραγματοποι-
ήσει άλλες 10 παραστάσεις στο κλειστό γήπεδο του 
1ου Δημοτικού Βάρης. Συνολικά, η δράση απευθύνεται 
στους 5.150 μαθητές των Δημοτικών, των Γυμνασίων 
και των Λυκείων του Δήμου. Έχει τη σημασία του το 
γεγονός ότι το υψηλό κονδύλι της δράσης αυτής, συνο-
λικά 106.000 ευρώ,  το ενέκρινε το Δημοτικό Συμβού-
λιο με ομόφωνη απόφασή του και με τοποθετήσεις των 
αρχηγών της αντιπολίτευσης (Θάνος Ματόπουλος και 
Κώστας Πασακυριάκος) να επικροτούν την εισήγηση της 
δημοτικής αρχής. 

Η Ορχήστρα ερμηνεύει έργα των Ζαν Μπατίστ Λυλί, 
Αντόνιο Βιβάλντι, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γιόζεφ 
Χάυντν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λούντβιχ βαν 

Μπετόβεν, Φραντς Σούμπερτ, Γιοχάνες Μπραμς, Πιοτρ 
Ίλιτς Τσαϊκόφσκυ, Γκούσταβ Μάλερ, Ρίχαρντ Στράους 
και Ντμίτρι Σοστακόβιτς. Με τα κείμενα να ακούγονται 
εμβόλιμα, δύο ηθοποιοί αφηγητές αλληλεπιδρούν με 
τους μουσικούς και τα βίντεο και εικονοποιούν την αφή-
γηση. Συνολικά πρόκειται για ένα ωριαίο ταξίδι στην 
ιστορία της συμφωνικής ορχήστρας, που λειτουργεί 
τόσο ψυχαγωγικά όσο και εκπαιδευτικά για τους μαθη-
τές. «Στόχος της δράσης αυτής είναι τα παιδιά να αγα-
πήσουν την κλασική και τη σύγχρονη μουσική μέσα από 
τα έργα διάσημων ξένων μουσικών», όπως επισημαί-
νουν οι υπεύθυνοι της ΚΟΑ. Παράλληλα ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης συμφώνησε με την ορχήστρα να 
λάβει 840 ατομικές προσκλήσεις άνευ αντιτίμου για τις 
συναυλίες της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που 

θα δοθούν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ΚΑΠΗ και 
πολιτιστικούς συλλόγους. Ενώ την Κυριακή 22 Δεκεμ-
βρίου 2019, όπως και πέρσι την αντίστοιχη εποχή, η 
Κρατική Ορχήστρα θα δώσει μια εορταστική συναυλία 
στο Καβούρι. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει 
ο μόλις 33 ετών Κωνσταντίνος Ρωμανός Παπάζογλου, 
που μελέτησε τραγούδι και βιολί στην Παιδική Χορω-
δία της Βιέννης και στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης. 
Συνέχισε στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης σπουδάζοντας 
βιολί, πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά. Έπειτα φοίτησε 
στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστα-
τικών Τεχνών της Βιέννης στη Διεύθυνση Ορχήστρας 
και στη Συνοδεία Όπερας. Έχει διευθύνει μεταξύ άλλων 
την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, την ΚΟΑ και την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 

Η βιολίστα της ΚΟΑ Ίρις Λουκά είχε την ιδέα του προ-
γράμματος, επιμελήθηκε τη συναυλία και έγραψε τα κεί-
μενα. Οι νέοι ηθοποιοί Βασίλης Αφεντούλης και Τάσος 
Δημητρόπουλος κάνουν την δραματοποιημένη αφήγηση 
στα παιδιά. 

Για όσους δεν γνωρίζουν την Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών, πρόκειται για το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό 
σύνολο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου 
αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και 
έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια, τόσο ως προς την 
ονομασία, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. 
Η πρώτη συναυλία της ως ΚΟΑ δόθηκε στις 28 Φεβρου-
αρίου του 1943. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρα-
τική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την 
δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του 
παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυ-
φαίος εκφραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής. 
Έχει σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα πραγ-
ματοποιώντας πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως.
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Μενέλαος Ντάφλος 
20 χρόνια ερασιτεχνικό θέατρο στη Βούλα

«Ήταν κάποτε ένας πόλεμος»
Η ιστορία διδάσκεται καλύτερα μέσα από την τέχνη. Με μια παράσταση θεάτρου, λόγου 
και μουσικής ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τίμησε την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου στην αίθουσα «Ιωνία» της Βούλας, με πρωταγωνίστρια την Εθελοντική 
Θεατρική Ομάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

Κεντρικό ρόλο στο επετειακό αφιέρωμα με τίτλο «Ήταν κάποτε ένας πόλεμος» είχε μια 
θεατρική διασκευή σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Ντάφλου που εστίαζε στο πώς βίω-
σαν σε προσωπικό επίπεδο οι άνθρωποι της εποχής τη μετάβαση από την ειρήνη στην 
περίοδο του πολέμου. Από την αρχική σκηνή των προπόσεων και της αισιοδοξίας σε 
ένα φιλικό τραπέζι, στη σκηνή της πρώτης γραμμής του μετώπου, η παράσταση αναβί-
ωσε τις στιγμές συλλογικής πολεμικής ανάτασης αλλά και της ατομικής συντριβής των 
προσωπικοτήτων. Με έναν έξυπνο τρόπο, η ένταση στην αίθουσα κλιμακωνόταν και 
αποκλιμακωνόταν με τη χρήση της αφήγησης, της απαγγελίας ποιημάτων και βέβαια, 
με το τραγούδι, που έκλεισε και την παράσταση σε μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.Την 
παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 

η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαίρη Φουρναράκη, η αντιδήμαρχος Διοί-
κησης Νανά Καραγιάν, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, 
Βασίλης Παπαδόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Γεωργιάκος και Κατερίνα 
Σταμπέλλου, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου.

Ένας θεατράνθρωπος που σε όλη του τη διαδρομή 
συνδύασε την εκπαίδευση με τη δραματική δημιουργία 
συμπληρώνει φέτος δύο δεκαετίες προσφοράς στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Μενέλαος Ντά-
φλος, η ψυχή της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, μίλησε στον «Δημο-
σιογράφο» για τη μεγάλη του πορεία. 

Το θέατρο ήταν η αιτία για να χάσει ο Μενέλαος Ντάφλος 
την πρώτη του εργασία ως δασκάλου. Πρωτοδιόριστος 
στην Κεφαλλονιά, έχοντας ήδη σπουδάσει θέατρο και 
δραματοθεραπεία στο Λονδίνο, οργάνωσε μια μικτή 
θεατρική ομάδα μαθητών και γονέων με στόχο να ανε-
βάσει την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ήταν όμως τα χρόνια 
της δικτατορίας και ο σκηνοθέτης δεν πέρασε από τα 
...τεστ κοινωνικών φρονημάτων της εποχής. Οι αρχές 
ανησύχησαν για τα τυχόν ανατρεπτικά μηνύματα που θα 
περνούσε στους νεαρούς ηθοποιούς. Η απόλυση ήρθε 
λίγο αργότερα και η Αντιγόνη δεν παίχτηκε ποτέ...

Η αποκατάσταση της δημοκρατίας τον επανέφερε στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση την οποία και υπηρέτησε για 
34 χρόνια στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και ως στέ-
λεχος της εκπαίδευσης και σχολικός σύμβουλος. Σε 
σχολείο της Βούλας ήρθε πρώτη φορά το 1990. Και η 
πρώτη πρωτοβουλία του σκηνοθέτη δασκάλου ήταν η 
δημιουργία θεατρικής ομάδας. «Το θέατρο με βοήθησε 
πολύ στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, τη σχολι-
κή κοινότητα. Πάντα πίστευα άλλωστε σε ένα σχολείο 
ανοιχτό στην κοινωνία», όπως περιγράφει σήμερα την 
προσήλωσή του στη δραματική τέχνη. Κάποια χρόνια 
αργότερα, το 1999, ο τότε Δήμαρχος Βούλας Γιώργος 
Μάντεσης παρακολούθησε μια παράσταση που σκηνο-
θέτησε ο Μενέλαος Ντάφλος. Ενθουσιάστηκε και ζήτησε 
από τον σκηνοθέτη αυτή η εργασία να φύγει από τα στενά 
όρια του σχολείου και να αγκαλιάσει τον Δήμο. Έτσι γεν-
νήθηκε πριν 20 χρόνια το Θεατρικό Εργαστήρι Βούλας, 
μια ερασιτεχνική εστία παραγωγής πολιτισμού, που 
μέχρι σήμερα έχει ανεβάσει πάνω από 20 θεατρικά έργα. 

Μολονότι πλέον υπηρετεί το ερασιτεχνικό θέατρο, ο 
Μενέλαος Ντάφλος εργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνο-
θέτης σε πάνω από 100 θεατρικά, κινηματογραφικά και 
τηλεοπτικά έργα. «Δούλευα τα καλοκαίρια στις διακοπές 
των σχολείων ή αν χρειαζόταν έπαιρνα άδεια άνευ απο-
δοχών για τις ταινίες», θυμάται για τη διαδρομή του στο 
σανίδι και μπροστά από τις κάμερες, παράλληλα με το 
επάγγελμα του δασκάλου. Το ξεκίνημά του στο θέατρο 
έγινε στο Θέατρο της Έλσας Βεργή το 1972, ενώ πέρα-
σε από 20 κινηματογραφικές και 30 τηλεοπτικές παρα-
γωγές, συνεργαζόμενος μεταξύ πολλών άλλων με τον 
Παντελή Βούλγαρη και τον Κώστα Κουτσομύτη. 

«Αποστολή μας είναι να απασχολούνται οι άνθρωποι 
με κάτι δημιουργικό, να δίνουμε μια ευχαρίστηση στους 
γύρω μας και να γίνουμε οι ίδιοι πιο επικοινωνιακοί», 
λέει σήμερα για την ομάδα. «Δυστυχώς, ο πολιτισμός στη 
χώρα μας και το θέατρο ειδικότερα, δεν βρίσκεται στις 
προτεραιότητες των πολιτικών. Κι εμείς τα κάνουμε όλα 
εκ των ενόντων. Ο Δήμος μας στηρίζει και έχω να πω ότι 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει παρακολουθήσει όλες 
τις παραστάσεις μας, προτού καν σκεφτεί ότι θα γίνει 
Δήμαρχος. Αυτό όμως που λείπει πραγματικά από τον 
Δήμο μας είναι ένα κατάλληλο θέατρο», όπως αναφέρει. 

Τον καιρό αυτό η ομάδα επιλέγει την επόμενη παράστασή 
της. «Κριτήριο για την επιλογή του έργου είναι να μας 
εκφράζει, να έχει μηνύματα, αλλά παίρνουμε υπόψη και 
το κοινό μας. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που δεν βλέ-
πουν άλλες παραστάσεις. Και η κωμωδία είναι πάντα πιο 
προσιτή. Ωστόσο προσέχουμε να υπάρχει κάποια ουσία 
στην παράσταση», περιγράφει το σκεπτικό της ομάδας. 
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Η καρδιά των αγώνων κολύμβησης ανοικτής θάλασσας χτυπά τον Νοέμβριο στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τη διεξαγωγή δύο αθλητικών εκδηλώσεων στη 
Βάρκιζα και τη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για τον αγώνα XTERRA Open Water Swimming 
Challenge που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 2-3 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστά-
σεις της πλαζ Βάρκιζας και τον αυθεντικό Χειμερινό Διάπλου της Βουλιαγμένης που 
διοργανώνεται για 16η χρονιά και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στο 
μαγευτικό όρμο της Βουλιαγμένης.

Xterra: Παραπάνω από ένας κολυμβητικός αγώνας

Το κολύμπι στη θάλασσα είναι για όλους και οι αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να 
απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Αυτό ήταν το μήνυμα του κολυμβητικού αγώνα 
που διεξήχθη στη Βάρκιζα προσφέροντας μια αξέχαστη κολυμβητική εμπειρία σε ένα 
διήμερο «ταξίδι» γεμάτο αθλητισμό και ψυχαγωγία για αθλητές, θεατές και οικογέ-
νειες. Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της οργανωμένης πλαζ, μέσα σε 
μια υπέροχη ατμόσφαιρα, μικροί και μεγάλοι μυήθηκαν για ακόμη μια φορά στο Laser 
Run, σπορ του μοντέρνου πεντάθλου και έζησαν το συναρπαστικό SUP Experience. 
Την επόμενη ημέρα, η θάλασσα της Βάρκιζας πλημμύρισε με εκατοντάδες πολύχρω-
μα σκουφάκια από ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων που δοκίμασαν 
τις αντοχές και τις δυνάμεις τους στον αγώνα τριών διαφορετικών αποστάσεων των 
1000 μ., 2.500 μ. και 5000 μ. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή 
παιδιών στον αγώνα 100 και 200 μέτρων που προηγήθηκε εκείνης των ενηλίκων, 
έδωσε παλμό και απέδειξε ότι η κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης είναι ένα άθλημα με 
μέλλον. Κατά την τελετή βράβευσης όλων των συμμετεχόντων, ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε: «Ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης υποδέχτηκε στη Βάρκιζα και συνδιοργάνωσε με επιτυχία έναν κολυμ-
βητικό αγώνα κορυφαίου επιπέδου όπως είναι το XTERRA Challenge. Ευχαριστώ τους 
διοργανωτές του αγώνα για την άρτια προετοιμασία όλων των δραστηριοτήτων που 
φιλοξενούνται στην πόλη μας».

Ιστορικός ο Χειμερινός Διάπλους της Βουλιαγμένης
Αγώνας θεσμός για τη Βουλιαγμένη έχει γίνει από το 2002 ο αυθεντικός Χειμερινός 

Διάπλους της Βουλιαγμένης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
στο μαγικό όρμο της Βουλιαγμένης. Για 16η φορά, οι λάτρεις της κολύμβησης δίνουν 
ραντεβού στον Λαιμό για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Η ιδιαιτερότητα του συγκε-
κριμένου κολυμβητικού αγώνα είναι πως έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όχι 
μόνο αθλητές αλλά και ερασιτέχνες κολυμβητές. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
τονίζει στην πρόσκληση πως «δεν έχει καμία σημασία εάν είσαι αθλητής ή ερασιτέ-
χνης κολυμβητής: Σημασία έχει να δηλώσεις το παρών στην ιστορική διοργάνωση του 
Χειμερινού Διάπλου της Βουλιαγμένης και να γίνεις ένα με το μοναδικό κολυμβητικό 
γεγονός που έχει τόσο βαθιά ιστορία». Ο αυθεντικός Χειμερινός Διάπλους της Βου-
λιαγμένης χαρακτηρίζεται από τον ΝΟΒ ως μια ανοιχτή γιορτή της χειμερινής κολύμ-
βησης και όχι απαραίτητα ως ένας αγώνας. Η διάδοση άλλωστε του αθλητισμού στο 
υγρό στοιχείο είναι από τους βασικότερους στόχους του ΝΟΒ, όπως περιγράφεται στο 
καταστατικό του. Στη γιορτή της κολύμβησης θα συμμετέχουν περισσότεροι από 500 
αθλητές και ερασιτέχνες, μια συμμετοχή ρεκόρ. Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, 
θα διατεθούν για την ενίσχυση των αθλητικών σχολών του Ομίλου «ώστε να φέρουμε 
ακόμη περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό του υγρού στίβου», όπως αναφέρεται στην 
προκήρυξη του αγώνα.

Λίλα Κολοκοτρώνη: H εμπνεύστρια του θεσμού

Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ΝΟΒ, αφού θα τιμήσει τη μνήμη 
μίας εκ των εμπνευστών του θεσμού, της Λίλας Κολοκοτρώνη που έφυγε πριν ένα 
χρόνο. Λάτρης της κολύμβησης όλο το χρόνο, ενθουσιώδης με την επαφή με τη φύση 
και ιδιαίτερα τη θάλασσα, η ψυχή της ομάδας των χειμερινών κολυμβητών του Ομίλου, 
η Λίλα, έδινε πρώτη από όλους το παρών, συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση του 
Χειμερινού Διάπλου. Η Λίλα Κολοκοτρώνη συνέδεσε το όνομά της με τη γέννηση και 
ανάπτυξη του Διάπλου Βουλιαγμένης. Μάλιστα, στην τελευταία διοργάνωση του Χει-
μερινού Διάπλου που συμμετείχε, ανέβηκε στην κατηγορία της στο πρώτο σκαλί του 
βάθρου. Η αείμνηστη Λίλα Κολοκοτρώνη πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γηραιότερη 
κολυμβήτρια που διέπλευσε τη διώρυγα Κορίνθου κολυμπώντας το 2016.

Κολύμβηση χωρίς όρια στα 3Β
Δύο θεσμοί κολύμβησης 
σε ανοιχτή θάλασσα τον Νοέμβριο
 
του  Ρόμπερτ  Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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H εταιρική κοινωνική ευθύνη του FAIDΩN’S ATHENS
Το κατάστημα FAIDΩN’S ATHENS πιστό στη στρα-
τηγική του να στηρίζει την τοπική κοινωνία και με 
υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ανα-
κατασκεύασε το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ του Πρωτέα 
Βούλας με αποτέλεσμα οι μικροί επίδοξοι πρωταθλη-
τές να αθλούνται σε ένα ολοκαίνουργιο δάπεδο, το 
οποίο πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της Ελλη-

νικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλές παιχνίδι. 

Επιπλέον, ο FAIDΩNAS έχει συνάψει χορηγική συμ-
φωνία με την ομάδα του Άρη Βούλας για την αγω-
νιστική περίοδο 2019-2020, αποδεικνύοντας την 
αγάπη του για τον μαζικό αθλητισμό. Ο FAIDΩNAS 

δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο και στις διάφο-
ρες γιορτές των σχολείων της Βούλας, προσφέρο-
ντας κάθε βοήθεια που του έχει ζητηθεί τα τελευταία 
οκτώ χρόνια, ενώ συμμετέχει εθελοντικά κάθε χρόνο 
στην εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου, προσφέροντας ποιοτικό κρασί σε όλους 
τους δημότες.

Παρουσίαση



Τα είχε όλα, όπως πρέπει να είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Έξι 
γκολ, δύο ανατροπές, αποβολές παικτών, πάθος στην κερ-
κίδα, προσωρινή διακοπή του αγώνα. Τα παιχνίδια ανάμεσα 
στον Άρη Βούλας και τον Αστέρα Βάρης τα τελευταία χρόνια 
έχουν μια άγρια ομορφιά. 38 μέρες μετά τον αγώνα κυπέλ-
λου μεταξύ των δύο ομάδων για το κύπελλο ΕΠΣΑΝΑ που 
είχε βρει νικητή τον Αστέρα Βάρης, οι δύο ομάδες ξανασυ-
ναντήθηκαν το Σάββατο 16 Νοεμβρίου αυτή τη φορά για την 
9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' ΕΠΣΑΝΑ, με την 
ομάδα της Βάρης να επικρατεί και πάλι, αυτή τη φορά με 
σκορ 4-2. Σε ένα γεμάτο από κόσμο γήπεδο της Βούλας, οι 
δύο ομάδες προσέφεραν στους φιλάθλους όμορφο ποδό-
σφαιρο και πολλές συγκινήσεις. 

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 30’, ωστόσο οι γηπε-
δούχοι σημείωσαν δύο γκολ μέσα σε 4 λεπτά, ανατρέπο-
ντας το σκορ. Όμως λίγο πριν το φινάλε του 1ου ημιχρόνου, 
ο Αστέρας Βάρης ισοφάρισε σε 2-2. Το κλίμα στην εξέδρα 
ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο, με τους φιλάθλους των δύο 
ομάδων να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Ευτυχώς, με 
την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, αποφεύχθηκαν τα χει-
ρότερα. Μάλιστα, στο 35’ ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά το 
παιχνίδι εξαιτίας ρίψης αντικειμένου (μπουκάλι νερό) από 
την πλευρά των φιλάθλων του Αστέρα Βάρης προς ποδο-
σφαιριστή του Άρη Βούλας.

Στην επανάληψη, οι παίκτες του Αστέρα Βάρης μπήκαν απο-
φασισμένοι να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης και 
να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο 71’ οι 
φιλοξενούμενοι σημείωσαν και τρίτο γκολ, το οποίο πανη-
γυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες και τους φιλάθλους 
της Βάρης. Ο Άρης Βούλας προσπαθούσε με αντεπιθέσεις 
να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, χωρίς ουσιαστικό απο-
τέλεσμα. Μάλιστα, ο Αστέρας Βάρης πέτυχε και 4ο γκολ, 
λίγα λεπτά πριν το φινάλε του ντέρμπι, ανεβάζοντας τον 
δείκτη του σκορ στο 4-2. Να σημειωθεί πως μετά το γκολ 
του Αστέρα, εκσφενδονίστηκε ένα κουτάκι μπύρας από την 
πλευρά των οπαδών του Άρη Βούλας προς τον επόπτη. 
Μετά το τέλος του αγώνα, η διοίκηση του Άρη Βούλας, εξέ-
φρασε παράπονα για την διαιτησία της αναμέτρησης, τονί-
ζοντας μεταξύ άλλων ότι «σαν σύλλογος προσπαθούμε να 
φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, με το να παίζει καλή μπάλα 
η ομάδα. Αλλά όταν οι πρωταγωνιστές δεν είναι οι παίκτες, 
ο κόσμος τι να έρθει να δει;». Ο Αστέρας Βάρης σημείω-
σε την 8η νίκη σε εννέα παιχνίδια και εξακολουθεί να βρί-
σκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, όντας 
το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την 
άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία, ενώ ο Άρης Βούλας υπο-
χώρησε στην 9η θέση, μένοντας εννέα βαθμούς μακριά από 
την κορυφή. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Πρόεδρος 
του Αστέρα Βάρης, Δημήτρης Πάπιος δήλωσε: «Πετύχαμε 

μια μεγάλη νίκη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και σε 
μια δύσκολη έδρα που δεν θα περάσουν πολλές ομάδες. 
Η φιλοξενία του Άρη Βούλας προς στην ομάδα μας ήταν 
άψογη. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ότι συνέβη και στην εξέ-
δρα, καθώς οι φίλαθλοι του Αστέρα προκλήθηκαν αρκετές 
φορές και αυτό είναι ευθύνη της διοίκησης του Άρη Βούλας. 
Πρέπει να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε στον ίδιο Δήμο και 
δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτή η αντιπαλότητα που κάποιοι 
θέλουν να συντηρούν». 

Πέρασε από τη Βούλα το τρένο του Αστέρα Βάρης

Το νέο γήπεδο της Βουλιαγμένης 
δίνει «φτερά» στην ομάδα
Την ξέφρενη κούρσα της συνέχισε η Βουλιαγμένη, καθώς νίκησε και τον πρωτοπόρο της βαθμολο-
γίας, συνεχίζοντας την πορεία ...πρωταθλητισμού στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΑΝΑ. Η Βουλιαγμένη 
βρίσκεται σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά ανόδου στην 1η 
κατηγορία, κάτι το οποίο έχει να επιτευχθεί περισσότερα από 15 χρόνια! Ο ΑΟΒ στις πρώτες εννέα 
αγωνιστικές μετρά πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μια ήττα, ενώ βρίσκεται στη 2η θέση σε από-
σταση αναπνοής από την κορυφή. Το επίπεδο των παικτών είναι αρκετά υψηλό. Παρέμεινε ο περσινός 
κορμός και με την προσθήκη τριών νέων ποδοσφαιριστών έχει δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό σύνο-
λο παικτών, που παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» ο προπονητής 
των ακαδημιών, Σωτήρης Κατράνας, τόνισε πως το πιο δυνατό όπλο της ομάδας είναι το γήπεδο και 
φυσικά αναφέρεται στον νέο σύγχρονο χλοοτάπητα. «Όταν αγωνιζόμαστε εντός έδρας η ομάδα αποδί-
δει καλύτερα, ο νέος αγω-
νιστικός χώρος δίνει φτερά 
στους παίκτες. Δεν είναι 
τυχαίο πως είμαστε αήττη-
τοι στο γήπεδό μας», εξηγεί 
ο Σωτήρης Κατράνας. Πρω-
ταρχικός στόχος της διοίκη-
σης της Βουλιαγμένης είναι 
να παίζει όμορφο ποδό-
σφαιρο η ομάδα, να αναδει-
χθούν παίκτες από τις ακα-
δημίες του συλλόγου και 
έπειτα αν έρθει η άνοδος, 
θα είναι καλοδεχούμενη.

Ο ΝΟΒ σταματά 
τα σερί 
του Ολυμπιακού

Σε κακό δαίμονα του Ολυμπιακού έχει μετατραπεί ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης, καθώς η ομάδα του Λαιμού σταμάτη-
σε ένα απίθανο νικηφόρο σερί των ερυθρολεύκων που κρα-
τούσε από τον Απρίλιο του 2012 με 162 συνεχόμενες νίκες 
στη διάρκεια της κανονικής περιόδου της Α1 πόλο ανδρών. 
Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής 
οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 13-13 στον αγώνα που διεξή-
χθη στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης και με αυτό το απο-
τέλεσμα δεν ήρθε η 163η σερί νίκη του ΟΣΦΠ. Από τη σεζόν 
2012-2013 ο Ολυμπιακός στις εγχώριες διοργανώσεις έχει 
γνωρίσει μόλις τρεις ήττες και όλες είναι από την ομάδα της 
Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα, ο ΝΟΒ είχε επικρατήσει στον 
πρώτο τελικό πρωταθλήματος του 2013 με σκορ 7-5, στον 
τελικό Κυπέλλου το 2017 με 8-7 και στον 2ο τελικό της προ-
ηγούμενης σεζόν με 9-8. Επίσης, ένα ενδιαφέρον στατιστι-
κό στοιχείο είναι πως ο Ολυμπιακός είχε να χάσει από τις 
28 Απριλίου 2012, πάλι στον Λαιμό, σε κανονική διάρκεια 
πρωταθλήματος, ενώ ο ΝΟΒ, στον δεύτερο τελικό της προ-
ηγούμενης σεζόν, διέκοψε το νικηφόρο σερί των 163 νικών 
συνολικά. Φαίνεται ότι το 163 είναι ο τυχερός αριθμός της 
Βουλιαγμένης.
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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
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Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Βούλας. 
Και φέτος πολλοί φορείς ακολουθώντας την προτροπή του 
Δήμου κατέθεσαν αντί στεφάνων ποσά στο Παιδικό Χωριό 
SOS Βάρης και στο πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας

Ο Δήμαρχος, ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης,  
ο εκπρόσωπος της Σχολής Ευελπίδων και ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου στη μεγάλη εξέδρα των 
επισήμων

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ 1ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Πολλά σχολεία 
χρησιμοποιούν τμήματα 
κρουστών για να δίνουν 
το βήμα στην παρέλαση 
(εδώ μαθητές του 1ου 
Γυμνασίου Βούλας)

ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΟΠΩΣ 
ΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ














