
The Talk of 
The Town
Η ...δεντρολογία μπορεί να βρί-
σκει εύκολα ακροατήριο αλλά 
σπάνια βασίζεται στα πραγμα-
τικά δεδομένα. Και τα στοι-
χεία της υπηρεσίας Πρασίνου 
μιλούν από μόνα τους και δια-
ψεύδουν ψυχολογικού τύπου 
εκτιμήσεις και ερμηνείες για τη 
δημοτική πολιτική στον τομέα 
αυτόν: Μέσα σε μια 5ετία κόπη-
καν 252 δέντρα και φυτεύτη-
καν παράλληλα 15.776 νέα.

ΚΑΒΟΥΡΙ

ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΕΛΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΒΑΡΗΣ

Χωρίς 
επεισόδια
έληξε
το συνέδριο
της ΓΣΕΕ

Μονοπάτια
περιπάτου
για όλους

Νέες χρεώσεις 
για τα τραπέζια
σε κοινόχρηστους
χώρους

Ιστορίες 
και μυστικά
των χειμερινών
κολυμβητών

Πρωτάθλημα
για τις
γυναίκες 
του βόλεϊ

Σελ. 4

Σελ. 8 Σελ. 7 Σελ. 14 Σελ. 20 Σελ. 3

Σελ. 16-17

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Οι ομάδες των 3Β 
αλλάζουν την πόλη 
με καινοτόμες ιδέες

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

Φεβρουάριος  2020 |  Φύλλο 18

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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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...

@gabrielpanagiotis

Φλαμίνγκο στη #varkiza

@bilefs

-Θεοχάρη, πόσα λεπτά θέλει ακόμα το ριζότο;
-Σεφ, να σας πω καλύτερα πόση ώρα ψήναμε το κοκο-
ρέτσι στην Βάρη; #MasterChefGR

@Aenao_imitasio2

Άντε νάρθει η Τσικνοπέμπτη να δούμε κάνα ρεπορτάζ 
από τη Βάρη και μετά απο καμμιά ψαροταβέρνα να 
ρωτάει ο ρεπορτατζής εσείς θαλασσινά σήμερα;

@elenipapa67

Πάμε με μάσκα στη Βουλιαγμένη...
Μόνο εκεί ένας ιός μας περιμένει... #κορονοιος_songs

@kristina.rallis

#Vouliagmeni

@mavicseyeview

#Vouliagmeni #drone

@geostil

#Voula

@TJELeh

Το συνέδριο της #ΓΣΕΕ στα #3βήτα #kavouri είναι 
ένα ωραίο κακό παράδειγμα για το πώς εξάγεις τα 
προβλήματα αντί να τα λύσεις. Υπάρχει κανένας καλός 
λόγος γιατί δεν γίνεται στο εκθεσιακό κέντρο του 
αεροδρομίου; Όχι βέβαια. Να κλείσεις μια μεσαία πόλη 
απλά είναι πιο φτηνό.

@pasta__florou

#Varkiza

@nansou

Ένας διπλός ελληνικός, με τέτοιο ήλιο στη Βουλιαγμέ-
νη. Είναι κάτι παραπάνω η ευτυχία; 

Ραντεβού στο 
γραμματοκιβώτιο!

Προβάλλετε το μήνυμά σας
στον καλύτερο 

διαφημιστικό χώρο 
της πόλης

Επικοινωνήστε με τον 
«Δημοσιογράφο» για να λάβετε 

τον νέο τιμοκατάλογο 
διαφημιστικών καταχωρήσεων 

ads@dimosiografos.com
Τηλ.: 697 379 2302
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Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη:
1 δέντρο κόβεται, 63 φυτεύονται

H δεντρολογία είναι ένα από τα αγαπημένα αντι-
κείμενα ανάλυσης στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και οι δεντρολόγοι πάντοτε θα 

αποκτούν τη δημόσια προσοχή – κυρίως όταν κινδυνολο-
γούν. Κι αυτό είναι φυσικό, μιας και ο προαστιακός αυτός 
Δήμος οφείλει την ομορφιά του και σημαντικό κομμάτι 
της αξίας του ακριβώς στην παρουσία των δέντρων, είτε 
μιλάμε για τις φυτεύσεις στους ελεύθερους κοινόχρη-
στους χώρους, είτε για τις δασικές του περιοχές. 

Πολλές φορές στο παρελθόν πολίτες με αυτές τις ευαι-
σθησίες έχουν χτυπήσει τον συναγερμό, άλλοτε δίκαια, 
άλλοτε αναίτια. Μπορούμε να θυμηθούμε το 2015 τις 
διαμαρτυρίες κατοίκων στο Δίλοφο για την κοπή ενός 
δέντρου το οποίο αχρήστευε μια ολόκληρη οδό, καθώς 
φυόταν ακριβώς στη μέση του οδοστρώματος. Ή τις 
ανησυχίες περιοίκων για την πλατεία Ζησιμοπούλου στη 
Βάρκιζα, όπου κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανάπλα-
σης πολλά πεύκα ξεράθηκαν χτυπημένα από έναν μύκη-
τα.  Ωστόσο, τα δέντρα εκτός από ομορφιά στο δημόσιο 
χώρο εγκυμονούν υπό προϋποθέσεις και κινδύνους. Τον 
Μάιο του 2018 εντελώς απροσδόκητα μετά από μια βροχή 
ένα υπερανεπτυγμένο πεύκο πολλών ετών και δεκάδων 
μέτρων σε ύψος έπεσε μπροστά από το Ασκληπιείο Νοσο-
κομείο, κόβοντας το δρόμο στα δύο τη στιγμή ακριβώς 
που περνούσε ένα μηχανάκι, ο οδηγός του οποίου γλί-
τωσε από θαύμα. Σε κάθε κακοκαιρία, η Πολιτική Προ-
στασία του Δήμου των 3Β κλαδεύει σπασμένα κλαριά ή 
απομακρύνει πεσμένους κορμούς από τον άνεμο και δεν 
λείπουν οι υλικές καταστροφές – πριν ακριβώς ένα χρόνο 
στο κοιμητήριο της Βάρης ένα μεγάλο δέντρο πέφτοντας 
έσπασε τάφους. Την ίδια στιγμή οι φυτεύσεις δέντρων 
επί των πεζοδρομίων, μια παλιά πρακτική που ομόρφυ-

νε σημαντικά τις γειτονιές στη Βούλα, τη Βάρκιζα και τη 
Βουλιαγμένη, τις περισσότερες φορές εμποδίζουν τη διέ-
λευση πεζών ή ατόμων που χρησιμοποιούν καροτσάκι, 
ενώ τα ριζικά συστήματα των δέντρων «φουσκώνουν» το 
έδαφος δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τη βάδιση ή 
σπάζοντας τους αγωγούς ύδρευσης. 

Φυσική ομορφιά ή προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο; 
Σεβασμός στα δέντρα ή ασφάλεια του πολίτη; Οι αντιθέ-
σεις αυτές είναι υπαρκτές και καθημερινές σε μια σύγχρο-
νη πόλη που συνυπάρχει με το φυσικό περιβάλλον και η 
δημοτική διοίκηση καλείται να τις επιλύσει σταθμίζοντας 
κάθε φορά ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Κρίνεται 
φυσικά για τις αποφάσεις της, ωστόσο πρέπει να κριθεί 
στη βάση πραγματικών δεδομένων και όχι με ψυχολογι-
κούς όρους. Διότι πολλές φορές οι δεντρολόγοι κάνουν 
το εξής τυπικό λάθος: Γενικεύουν από τη δική τους μερική 
εμπειρία, αγνοώντας τη μεγάλη εικόνα. 

Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης τα τελευταία 5 χρόνια φυτεύει μανιω-
δώς δέντρα. Συγκεκριμένα και βάσει των στοιχείων 
της Υπηρεσίας Πρασίνου τα οποία κατέθεσε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 
24 Φεβρουαρίου, κατά την περίοδο 2015-2019 έχουν 
φυτευτεί συνολικά 15.776 νέα δέντρα. Από αυτά τα 1.256 
είναι μεγάλης ανάπτυξης (με ύψος 2,5 μέτρων και άνω) 
σε όλα τα σημεία των τριών πόλεων και τα υπόλοιπα 
14.520 μικρότερα (από δύο δεντροφυτεύσεις των 3.500 
στο Πευκωτό και τη φύτευση 7.520 δέντρων ως περια-
στικό πράσινο στο Πανόραμα). 

Πόσα δέντρα έχουν κοπεί την ίδια περίοδο με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου; Μόλις 252. Η αναλογία που βγαί-
νει με έναν απλό υπολογισμό είναι ότι για κάθε δέντρο 
που κόβεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η 
διοίκηση Κωνσταντέλλου φυτεύει 63. Αλλά και για όσα 
δέντρα αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο τελι-
κά να κοπούν, υπάρχει πάντα ένας ακαταμάχητος λόγος. 
Συνολικά, η Υπηρεσία Πρασίνου το διάστημα 2014-2020 
απέστειλε εισηγήσεις για 320 κοπές δέντρων, πάντα αιτι-
ολογημένες και με τη συνοδεία φωτογραφικού υλικού, από 
τις οποίες οι 68 απορρίφθηκαν από το σώμα. Δέντρα ήδη 
ξεραμένα, δέντρα που έχουν γείρει επικίνδυνα σε κατοι-
κίες και δέντρα άρρωστα είναι όσα εγκρίθηκε να κοπούν 
σε αυτό το διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως για τις 
λεύκες στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου στη Βούλα και 
στην οδό Ερμού στη Βουλιαγμένη, κλήθηκαν από τον Δήμο 
οι γεωπόνοι του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτού-
του να γνωμοδοτήσουν, καθώς χρειάστηκαν εργαστηρι-
ακές έρευνες να πιστοποιήσουν την υγεία των δέντρων. 
Επιπρόσθετα, από τα 252 αυτά δέντρα που κόπηκαν, τα 
μισά μόνο (συγκεκριμένα τα 133) είναι πεύκα, το ενδημικό 
δέντρο της περιοχής. Τα υπόλοιπα ήταν λεύκες, ευκάλυ-
πτοι, λέιλαντ, φοίνικες, κουκουναριές κ.ά. είδη. 

Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική ίσως ιστορία δέντρου της 
περιοχής από αυτήν του μεγάλου πεύκου στη στροφή του 
Καβουρίου. Ένα πεύκο που εμφανίζεται σε ασπρόμαυρες 
ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και που η θέση 
του στην παραλιακή λεωφόρο, αλλά και το μέγεθός του, 
το έχει καταστήσει τοπόσημο. Το δέντρο σώθηκε μόνο 
χάρη στην επιμονή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου να 
σωθεί, όταν μέχρι και το Δασαρχείο εισηγήθηκε την κοπή 
του λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου να πέσει στο 
μέσο της λεωφόρου από έναν δυνατό άνεμο. Με χορηγία 
και υπερνικώντας διάφορα διαδικαστικά εμπόδια, το έργο 
αντιστήριξης που λοφίσκου στη στροφή της λεωφόρου 
Καβουρίου έγινε πραγματικότητα, δείχνοντας ποια είναι 
η πολιτική βούληση σήμερα.

“Την περίοδο  
2014-2019  
κόπηκαν 252 ξερά  
ή άρρωστα δέντρα  
και φυτεύτηκαν
15.776 νέα

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Με απόφαση του Εφετείου Αθηνών παύθηκε η ποινική 
δίωξη που είχε ασκηθεί στη δημοτική σύμβουλο και επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Δίπλα Σας!» Μαρία Σίνα, για 
την υπόθεση υπεξαίρεσης από το ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η υπόθεση εκδικαζόταν 
σε δεύτερο βαθμό μετά από έφεση που είχε ασκήσει η 
Μαρία Σίνα στην απόφαση του Τριμελούς Πλημμελει-
οδικείου Αθηνών το οποίο στις 15 Μαρτίου 2019 είχε 
κρίνει ένοχη τη Μαρία Σίνα, καταδικάζοντάς την σε ποινή 
φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή. 

Οι δικαστές δεν μπήκαν καθόλου στην επί της ουσίας 
συζήτηση. Λόγω της τροποποίησης του Ποινικού Κώδι-
κα που έγινε τον περασμένο Ιούνιο άλλαξε η ποινική 

διαδικασία μετατρέποντας το αδίκημα της υπεξαίρεσης 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε απλή υπεξαίρεση, την οποία 
ο νέος Κώδικας δεν θεωρεί διωκόμενο αδίκημα.

Όπως σχολίασαν στον «Δημοσιογράφο» νομικοί κύκλοι, 
το νέο αναθεωρημένο άρθρο 375 του νέου Ποινικού 
Κώδικα (νόμος 4619/2019) μετέβαλλε τη ποινική αντι-
μετώπιση πλήθους αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και 
η υπεξαίρεση. Ειδικά στα αδικήματα με οικονομικό αντι-
κείμενο μεταβλήθηκαν τα χρηματικά όρια του αξιοποί-
νου, με αποτέλεσμα αδικήματα που με το παλαιό νομικό 
καθεστώς τιμωρούνταν, πλέον παραμένουν ατιμώρητα. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι για όσους κατηγορούμενους 
έκαναν τις πράξεις αυτές με το παλαιό καθεστώς, πλέον 

δικάζονται με το νέο Ποινικό Κώδικα, λόγω της γενικό-
τερης αρχής του δικαίου να εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη 
για τον κατηγορούμενο διάταξη. Για τα αδικήματα αυτά 
παύει οριστικά η ποινική δίωξη, χωρίς να γίνεται καμία 
δίκη στην ουσία. Έτσι οι κατηγορούμενοι δεν ακούν ποτέ 
το «αθώος», ενώ οι οφειλές τους συνεχίζουν να υφί-
στανται και απομένει στους κατά νόμο αρμόδιους να τις 
αναζητήσουν.

Η υπόθεση της Μαρίας Σίνα πλέον βρίσκεται στα χέρια 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Αστικής 
Ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπου 
δηλαδή έχει ήδη παραπεμφθεί ο φάκελος από τους Επι-
θεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, για τον καταλογισμό στη 
δημοτική σύμβουλο ποσού ύψους έως 70.000 ευρώ.

Αποκλεισμένο 
το Καβούρι

λόγω  
συνεδρίου 

της ΓΣΕΕ

Έντονες  
οι διαμαρτυρίες 

του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου
για την επιλογή 

της Βουλιαγμένης
ως εστίας  

εκδηλώσεων 
που φέρνουν  

εντάσεις

Χωρίς επεισόδια αλλά αφήνοντας ένα πολύ 
ταραγμένο διήμερο για την περιοχή έληξε 
την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου το 37ο Συνέδριο 
της ΓΣΕΕ, το οποίο διεξήχθη στο ξενοδοχείο 
Divani Apollon Palace. Η είδηση για τη διορ-
γάνωση της διαδικασίας στη Βουλιαγμένη 
έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία κι αυτό διότι 
το συγκεκριμένο Συνέδριο επιχειρήθηκε 
άλλες δύο φορές να πραγματοποιηθεί σε 
πόλεις της επαρχίας (Ρόδο και Καλαμάτα 
συγκεκριμένα) όμως επεισόδια και εντάσεις 
δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή του. Τις 
ανησυχίες ενέτεινε το κάλεσμα από το ΠΑΜΕ 
και άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις για 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Καβούρι, με 
διαδηλωτές που θα έφταναν στη Βουλιαγμέ-
νη με δεκάδες πούλμαν από όλη την Αττική. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή του «Απόλλωνα» έγινε σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την κυβέρ-
νηση, καθώς θεωρήθηκε ότι η περιοχή του Καβουρίου ελέγχεται 
καλύτερα από τις αστυνομικές δυνάμεις, αφήνοντας παράλλη-
λα εκτός επεισοδίων το κέντρο της Αθήνας. Στην προοπτική αυτή 
αντέδρασε άμεσα η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με επιστολές του στην ιδιοκτησία του 
ξενοδοχείου, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη αλλά και τη ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ κατέστησε σαφές ότι η περιοχή 
της Βουλιαγμένης, ως αμιγώς οικιστική, είναι τελείως ακατάλληλη 
για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και δήλωσε ότι θα αποτρέψει με κάθε 
πρόσφορο μέσο την επανάληψη επεισοδίων, όπως αυτά που πραγ-
ματοποιήθηκαν πάλι στο ξενοδοχείο του Καβουρίου κατά την Σύνοδο 
των Πρυτάνεων τον Νοέμβριο του 2019.  

Οι κάτοικοι του Καβουρίου βίωσαν τον αποκλεισμό από τα τα σπί-
τια τους με τις αστυνομικές δυνάμεις να απλώνουν κορδέλες ήδη 
το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ από 
τα ξημερώματα της Τρίτης, με εγκατάσταση εξέδρας ομιλιών και 
μεγάφωνα επί της οδού Ακτής στο Καβούρι συγκέντρωσε παραπάνω 
από 1.000 άτομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Διμοιρίες των ΜΑΤ και 
κλούβες παράλληλα απαγόρευαν από κάθε πλευρά την προσέγγιση 
στο ξενοδοχείο, όπου η διαδικασία ψηφοφορίας για τη νέα ηγεσία 
της ΓΣΕΕ κύλησε ομαλά. 

Υπεύθυνος για τα μέτρα τάξης και παρών καθ' όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου ήταν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτι-
οανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος Λάζαρος Ελευθεριάδης, ενώ σε 
συνεχή επικοινωνία με την ΕΛΑΣ βρισκόταν ο σύμβουλος για θέματα 
ασφάλειας του Δημάρχου, Νίκος Κρέζος και ο αντιδήμαρχος Βασί-
λης Παπαμιχαήλ. Στην περιοχή βρίσκονταν κατά τις πιο κρίσιμες 
ώρες περίπου 250 άνδρες της ΕΛΑΣ.

Παύση δίωξης
Νέα τροπή στην υπόθεση της Μαρίας Σίνα
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Ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 η κατασκευή 
αγωγού ομβρίων υδάτων στη δημοτική ενότητα Βάρης 
και συγκεκριμένα επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
δρόμος που συνδέει τη Βάρη με τη Βάρκιζα. Ένα αντι-
πλημμυρικό έργο που θα ανακουφίσει τους κατοίκους 
και τους οδηγούς, καθώς θα αποτρέπει τα πλημμυρικά 
φαινόμενα που εμφανίζονται σε κάθε βροχόπτωση. Η 
κατασκευή του αγωγού μήκους 914 μέτρων θα συνδε-
θεί με τον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της 
Βάρης στη διασταύρωση με την οδό Δεμέστιχα. Ο αγω-
γός κατασκευάζεται από οπλισμένους τσιμεντοσωλή-
νες και τα φρεάτια από στοιχεία προκατασκευασμένου 
σκυροδέματος. Σύμφωνα με τους υπευθύνους, το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες. 

Από την πρώτη ημέρα έναρξης των έργων εφαρμόζονται 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς το μεγαλύτερο κομμά-
τι της Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει κλείσει. Συγκεκρι-
μένα, η κίνηση των οχημάτων από Βάρκιζα προς Βάρη 
γίνεται μέσω της οδού Αφροδίτης και έπειτα της οδού 
Ψαρών και Μαρώτη ενώ από τη Βάρη προς Βάρκιζα τα 
οχήματα χρησιμοποιούν την οδό Μαρώτη, τη Μύρωνος, 
μετά την οδό Δεμέστιχα που βγάζει στο τελευταίο κομ-
μάτι της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επιπλέον, μετά από 

παρέμβαση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η 
διοίκηση του ΟΑΣΑ αποφάσισε την προσωρινή τροπο-
ποίηση της λεωφορειακής γραμμής 171 η οποία συν-
δέει τη Βάρκιζα με το σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό. 
Η τροποποίηση θα διαρκέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια των 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν 
λόγω του υδραυλικού έργου.

Την ίδια στιγμή, σε ρυθμούς αντιπλημμυρικών έργων 
μπαίνει και η Βουλιαγμένη με την κατασκευή δικτύου 
ομβρίων υδάτων. Να τονιστεί πως δεν έχουν κατασκευ-
αστεί ποτέ δίκτυα ομβρίων στη περιοχή και η απορροή 
των υδάτων γίνεται επιφανειακά επί των οδοστρωμά-
των, μετατρέποντας σε πολλές περιπτώσεις τους δρό-
μους σε ποτάμι. Αναλυτικότερα, θα κατασκευαστούν 
τρεις κεντρικοί αγωγοί, ένας επί της οδού Θησέως 
ο οποίος θα καταλήγει σε υφιστάμενο στη λεωφόρο 
Ποσειδώνος. Οι άλλοι δύο αγωγοί θα εκβάλλουν στις 
υφιστάμενες τάφρους της Ακτής Βουλιαγμένης. Προφα-
νώς, για ένα τόσο μεγάλο έργο απαιτείται η διακοπή της 
κυκλοφορίας σε κεντρικούς άξονες, όπως η παραλιακή 
λεωφόρος με ρυθμίσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και θα τεθούν σε ισχύ 
το προσεχές διάστημα. Ήδη αυτές τις ημέρες το εργοτά-

ξιο έχει εγκατασταθεί σε χώρο επί των οδών Δήμητρας 
και Θησέως και σύντομα θα εφαρμοστούν μέτρα κυκλο-
φορίας που θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων 
στο κομμάτι της λεωφόρου Αθηνάς από τη στροφή για 
Λαιμό (οδός Απόλλωνος) ως τη στροφή για το κοιμητή-
ριο (οδός Πανός). Η ολοκλήρωση του συνολικού έργου 
αναμένεται εντός 4 μηνών. 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε Βάρη και Βουλιαγμένη

Μέτρηση ακτινοβολίας
σε σχολεία του Δήμου
Στην εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προχώρησε ο 
Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης με σκοπό να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή και με απόλυτη ακρίβεια, 
τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός των ορίων της πόλης. Συγκεκριμένα, οι 
σταθμοί έχουν εγκατασταθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 
και στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης, ενώ σταθμός έχει τοποθετηθεί και στο Δημαρχείο της 
Βουλιαγμένης.

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του, πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία 
με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που στόχο έχει τον διαρκή, αξιόπιστο και 
αποτελεσματικό έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού 
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Στην ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου μπορεί κανείς να δια-
πιστώσει σε τι κατάσταση βρίσκονται σε επίπε-
δο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οι χώροι 
γύρω από τα σχολεία. «Εμείς, σαν δημοτική αρχή 
το παρακολουθούμε. Το Πολυτεχνείο έχει θέσει 
τα όρια που σημαίνει ότι οποτεδήποτε ξεπερα-
στούν τα όρια, εμείς θα έχουμε ειδοποίηση και 
μπορούμε να πάμε επί τόπου και να ελέγξουμε 
και να ζητήσουμε να μας πουν για ποιον λόγο 
έχουν υπερβεί τα εθνικά όρια», εξηγεί ο Δήμαρ-
χος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Δωρεάν ασφάλιση 
στους μαθητές 
των 3Β 
Ένα καινοτόμο πρόγραμμα δωρεάν ασφάλισης για μαθητές 
των βρεφονηπιακών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των 
δημοτικών σχολείων εφαρμόζει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική. Το 
πρόγραμμα καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη 
διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, σχολικών εκδηλώ-
σεων, εκδρομών, κατά τη διάρκεια της ολοήμερης λειτουρ-
γίας και μια ώρα πριν (κατά την μετάβαση) και μια ώρα μετά 
(κατά την επιστροφή). Οι παροχές του προγράμματος ομαδικής 
ασφάλισης αφορούν στην ασφάλιση δαπανών ευρείας νοσο-
κομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ενδεχόμε-
νο ατύχημα και άλλες καλύψεις. 

Πρόκειται για μια παροχή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως 
«ανταποδοτικό έργο προς την κοινωνία», την πρωτοβουλία 
για το οποίο έλαβε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε συνεργα-
σία με τον ασφαλιστικό πράκτορα και κάτοικο της περιοχής 
Λευτέρη Πούλο Αγινορίτη. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός 
χρόνου και μετά τη λήξη του συμβολαίου, θα ανανεώνεται. 
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ποσοστό των μαθητών που 
κάνουν χρήση του προγράμματος ανέρχεται στο 60%, ποσοστό 
που έχει συνεχή ανοδική τάση.
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Νέες τιμές για τραπεζοκαθίσματα

Οικονομική στήριξη σε αθλητικούς συλλόγους
Έμπρακτη είναι η στήριξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης στους Αθλητικούς Συλλόγους της περιοχής, 
σωματεία που πρεσβεύουν και προάγουν τον αθλητισμό 
με κάθε δυνατό τρόπο. Ειδικότερα, στην τελευταία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφα-
ση εγκρίθηκε η επιχορήγηση 21 αθλητικών σωματείων 
και τα αντίστοιχα ποσά που θα λάβουν για το έτος 2020 
με βάση το πρόγραμμα δράσης τους.

Το ποσό που θα διαθέσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προς τους συλλόγους ανέρχεται στις 286.00 
ευρώ. Μεταξύ των κριτηρίων χρηματοδότησης περιλαμ-
βάνεται και ο όρος κάθε σωματείο να έχει συμπληρώσει 
5 χρόνια ανελλιπούς δράσης, ενώ οι διαφορές στο ύψος 
της χρηματοδότησης καθορίζονται ανάλογα με την παλαι-
ότητα, τις διακρίσεις και το μέγεθος κάθε Σωματείου.

Συγκεκριμένα, οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία 
που θα επιχορηγηθούν με τα αντίστοιχα ποσά τους είναι: 

Από 21.000 ευρώ θα επιχορηγηθούν ο Αστέρας Βάρης, 
ο Άρης Βούλας, η Θέτιδα Βούλας, ο Πρωτέας Βούλας, ο 
ΝΑΟΒ Βούλας, ο Λεύκαρος, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγ-
μένης, ο Αναγυρούς Βάρης, ο Αθλητικός Όμιλος Βου-
λιαγμένης, ο ΑΚΟΒΒ και ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων 
Βουλιαγμένης. Ο Ναυτικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας θα 
επιχορηγηθεί με το ποσό των 11.000 ευρώ. Ο Άρης 2006 
θα λάβει 8.000 ευρώ. Τέλος, οι σύλλογοι που θα επιχο-
ρηγηθούν με το ποσό των 4.500 ευρώ είναι οι εξής: ΑΟ 
Δρομέας, ΑΟ Φοίβος Βάρης, Ταεκβοντό Βάρης, Λεύκιπ-
πος, Ελαία, Αμαζόνες, ΓΣ Μενάλκης και ο Πανελλήνιος 
Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ). 

Να τονιστεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται 
ένας Δήμος να χρηματοδοτεί τα λειτουργικά έξοδα των 
συλλόγων που εδρεύουν εντός των ορίων του. Για το 
λόγο αυτό τηρείται σχολαστικά ο όρος να καταθέτουν οι 
Σύλλογοι ένα σχέδιο δράσεων προς έγκριση και χρημα-
τοδότηση.

Στην αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 
προχωρά άμεσα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με απόφα-
ση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 
2020. Ο εξορθολογισμός των δημοτικών χρεώσεων για ανάπτυ-
ξη τραπεζοκαθισμάτων κρίθηκε επιβεβλημένος καθώς τα τέλη 
παραμένουν ίδια από το 2012, όταν για πολλές περιπτώσεις είχαν 
μειωθεί σημαντικά λόγω κρίσης. Οι λόγοι που οδήγησαν τον Δήμο 
στην αναπροσαρμογή των τελών είναι οι διαφορετικές οικονομι-
κές συνθήκες που επικρατούν σε αντιδιαστολή με την εποχή εκείνη, 
η μεγάλη επισκεψιμότητα στη περιοχή και η υψηλή αξία της γης, 
από τις υψηλότερες της χώρας. Η δημοτική διοίκηση έλαβε ακόμη 
υπόψη και τα συγκριτικά στοιχεία από άλλους Δήμους της Αττικής, 
κεντρικούς και παραλιακούς, για να διαμορφώσει την εισήγησή 
της, παραμένοντας πάντα στα χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με 
όμορες περιοχές. 

«Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές για να είμαστε κοντά στις χρεώσεις 
που επιβάλλουν οι γειτονικοί μας Δήμοι» ανέφερε χαρακτηριστικά 
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, προσθέτο-
ντας ότι το ύψος των τελών παρασέρνει και το ύψος των προστί-
μων σε περιπτώσεις αυθαίρετων καταλήψεων του κοινόχρηστου 
χώρου. «Έχουμε παρατηρήσει μια διάθεση των επιχειρηματιών για 
εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων τους και πολλές φορές, τους 
συμφέρει να παρανομούν και να πληρώνουν πρόστιμα, λόγω των 
χαμηλών χρεώσεων», όπως εξήγησε. «Να αξιολογήσουμε την 
πόλη μας και να την βάλουμε στη θέση που της αξίζει» υπογράμ-
μισε με έμφαση, απαντώντας στις επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης. 

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναπροσαρμογή θα γίνει σε δύο 
δόσεις. Για την παραλία της Βάρκιζας η ετήσια χρέωση θα γίνει 
47 ευρώ ανά τετραγωνικό το 2020 και 60 ευρώ το 2021. Για τους 
λοιπούς χώρους σε Βάρη και Βάρκιζα, 34 ευρώ το τετραγωνικό για 

το 2020 και 38 ευρώ τον επόμενο χρόνο. Στην πλατεία Βούλας η 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα χρεώνεται 49 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό το 2020 και 65 ευρώ το 2021. Στην παραλία της Βούλας 
η χρέωση θα είναι 45 ευρώ φέτος και 60 ευρώ του χρόνου. Ενώ 
στους λοιπούς χώρους της Βούλας τα τέλη κοινοχρήστων διαμορ-
φώνονται σε 25 ευρώ το 2020 και 30 ευρώ το 2021. Τέλος στη 
Βουλιαγμένη οι χρεώσεις γίνονται 78 ευρώ το τετραγωνικό φέτος 
και 90 ευρώ το 2021. Συγκριτικά, οι χρεώσεις στα εμπορικά σημεία 
της Γλυφάδας φτάνουν τα 130 ευρώ το τετραγωνικό, στον Άλιμο 
τα 140 ευρώ, στον Δήμο Αθηναίων τα 450 ευρώ και στον Πειραιά 
τα 90 ευρώ. 

Με την ισχύουσα μέχρι τώρα χρέωση ένα κατάστημα στην πλατεία 
Βούλας που καταλάμβανε 65 τετραγωνικά μέτρα για την πέργκολα 
στον πεζόδρομο χρεωνόταν 1.978 ευρώ τον χρόνο, ενώ πλέον θα 
πληρώνει στον Δήμο 3.185 ευρώ για φέτος και 4.225 ευρώ του 
χρόνου.

Αξιολογείται
εκ νέου  
0 δημόσιος 
χώρος 
στα 3Β 
παραμένοντας 
σε χαμηλά 
επίπεδα 

“
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Πάμε μια βόλτα στον Υμηττό
Έργο διαμόρφωσης περιπατητικών διαδρομών 
υλοποιεί ο Δήμος 3Β

Στα χνάρια των προγόνων, που ζούσαν και περπατούσαν 
στους λόφους του νότιου Υμηττού, ένα ξεχασμένο σήμε-
ρα τοπίο από τη βουή της σύγχρονης πόλης, θα μπορού-
με να βαδίσουμε σύντομα ξανά. Το έργο διαμόρφωσης 
περιπατητικών διαδρομών στον νότιο Υμηττό συγκέ-
ντρωσε ήδη ομόφωνες αποφάσεις από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και τα 
τοπικά Συμβούλια των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων και 
σύμφωνα με δημόσια δέσμευση του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου, προωθείται το συντομότερο προς υλοποίηση 
που ίσως έχει ολοκληρωθεί ακόμη και εντός του έτους. 

Τη σχετική μελέτη συνέταξε η Κοινωνική Συνεταιρι-
στική Επιχείρηση «Μονοπάτια της Ελλάδας», η οποία 
προωθεί τον πεζοπορικό τουρισμό με ανάλογα έργα 
ήπιας ανάπτυξης σε πολλά μέρη ιδιαίτερου φυσικού 
ενδιαφέροντος. Τη μελέτη ανέλαβε να χρηματοδοτήσει 
πολύ πρόθυμα η ΑΜΚΕ «Αιγέας» του Θανάση Μαρτίνου, 
μετά από εισήγηση του Συλλόγου που δραστηριοποιείται 
στον Δήμο 3Β, «Αρχέδημος». Οι μελετητές παρουσίασαν 
βασικά σημεία της πρότασής τους τόσο με μια δημόσια 
εκδήλωση του συλλόγου, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
στη Βούλα, όσο και επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο 
στις 29 Ιανουαρίου. 

Πρόκειται ίσως για το πιο «πράσινο» έργο που μπορεί 
να γίνει. Κανένα νέο δομικό υλικό δεν θα μεταφερθεί 
στο βουνό, παρά μόνο οι ξύλινοι πάσαλοι για τη σήμανση 
των μονοπατιών και την ενημέρωση των περιπατητών. 
Κι αυτό διότι όλος ο σχεδιασμός έγινε πάνω στις υφι-
στάμενες πεζοπορικές διαδρομές, τα αρχέγονα χωμά-
τινα μονοπάτια αλλά και τους δημοτικούς δρόμους που 
οι μελετητές βρήκαν συγκρίνοντας παλιούς και νέους 
χάρτες αλλά και με έρευνα πεδίου. Στην πραγματικότητα, 
οι μόνες εργασίες που θα γίνουν θα αφορούν στη βελ-
τίωση της βατότητας των μονοπατιών, με καθαρισμούς 

της βλάστησης χρησιμοποιώντας χειροκίνητα εργαλεία 
και καθόλου βαριά μηχανήματα. Φυσικά, οι παρεμβάσεις 
αυτές είναι συμβατές με τα διατάγματα προστασίας του 
Υμηττού αλλά και με τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως 
σημείωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.  

Όπως διαβεβαίωσαν οι άνθρωποι του «Μονοπάτια της 
Ελλάδας», οι διαδρομές επιλέχθηκαν με το σκεπτικό να 

έχουν χαμηλό βαθμό δυσκολίας. «Η διάσχιση των μονο-
πατιών δεν απαιτείται να γίνεται μόνο από ενήλικες με 
πολύ καλή ως άριστη φυσική κατάσταση», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στη μελέτη, ενώ διευκρινίζεται και ότι 
«το έδαφος από το οποίο διέρχονται οι διαδρομές δεν 
είναι απότομο, τραχύ και ολισθηρό, ενώ δεν απαιτείται η 
χρήση χεριών σε κανένα σημείο της ανάβασης». 

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοτικών συμβού-
λων, οι μελετητές υπογράμμισαν ότι στα μονοπάτια δεν 
θα συναντήσει κανείς σημεία που εγκυμονούν κινδύνους 
όπως βάραθρα, γκρεμούς ή ιδιαίτερη ολισθηρότητα. Σε 
όλο το μήκος των προτεινόμενων διαδρομών είναι δια-
θέσιμα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο οι περι-
πατητές θα ενημερώνονται στην αρχή της διαδρομής για 
τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να διαθέτουν, όπως 
ειδικά υποδήματα και βέβαια, νερό. Η σήμανση από τις 
1.228 ξύλινες πινακίδες που προβλέπεται να τοποθετη-
θούν εκτός από αυτή την πληροφόρηση, θα χρησιμεύ-
ει για τον προσανατολισμό των περιπατητών (τη θέση 

τους και την κατεύθυνσή τους) και θα ενημερώνει για τα 
σημεία ενδιαφέροντος. 

Ανακαλύπτοντας τοπόσημα
Οι διαδρομές όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που 
παρουσίασαν οι μελετητές χαρίζουν σπάνια θέα, αλλά 
η αξία της πεζοπορίας στον νότιο Υμηττό δεν περιορίζε-
ται εκεί. Το έργο αυτό θα φέρει στην επιφάνεια εκ νέου 
σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος που στην πλειοψηφία 
τους δεν έχουν μέχρι σήμερα αναδειχθεί στο βαθμό που 
αξίζει: Το Βάραθρο Αντώνοφ, το σπήλαιο του Αρχέδη-
μου, η αρχαία οικία της Βάρης, οι ταφικοί περίβολοι και 
ο αρχαιολογικός χώρος του αρχαίου Δήμου Αναγυρού-
ντος, η ακρόπολη του αρχαίου Δήμου Αιξωνιδών Αλών, 
τα ορύγματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που βρίσκο-
νται στη Βουλιαγμένη και στη Βάρη, το μνημείο των ΛΟΚ 

και η αρχαία αμαξιτή οδός στο Καβούρι, ο αρχαίος ναός 
του Απόλλωνα Ζωστήρα στο Λαιμό, το αρχαίο κάστρο 
της Λαθούριζας αλλά και η Λίμνη Βουλιαγμένης περι-
λαμβάνονται στον κατάλογο των κεντρικών σημείων 
στο χάρτη των πεζοπορικών διαδρομών. 

Οι προτεινόμενες από τη μελέτη διαδρομές έχουν συνο-
λικό μήκος 26,5 χιλιομέτρων, περιλαμβάνοντας ωστόσο 
ένα κομμάτι του Δήμου Γλυφάδας (περίπου 2 χιλιομέ-
τρων) που σε πρώτη φάση δεν μπορεί να υλοποιηθεί. 
Ωστόσο, το σκεπτικό των «Μονοπατιών της Ελλάδας» 
είναι να αναπτυχθεί το δίκτυο τόσο προς τη Γλυφάδα, 
όσο και προς το Κορωπί. Σύμφωνα με την κοστολόγηση 
της μελέτης, το κόστος υλοποίησης του έργου θα κυμαν-
θεί από 65.000 ως 75.000 ευρώ. 

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο φανέρωσε ότι το 
έργο συγκεντρώνει την ομόθυμη έγκριση των τοπικών 
εκπροσώπων. Απαντώντας σε επιμέρους ερωτήσεις 
συμβούλων της αντιπολίτευσης, οι μελετητές ξεκαθά-
ρισαν ότι το σχέδιο που προτείνουν περιλαμβάνει τη 
συντήρηση, τη διαχείριση, τις δράσεις προβολής αλλά 
και ένα επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης σε βάθος 
5ετίας. Τόνισαν ακόμα ότι το έργο αναμένεται να εισφέ-
ρει σημαντικά έσοδα στην τοπική οικονομία από την 
προσέλκυση του ανερχόμενου πεζοπορικού τουρισμού.

Ο διαχειριστής περιβάλλοντος Φοίβος Τσαραβόπουλος 
(αριστερά) και ο αρχιτέκτων μηχανικός Σπύρος 
Κίνιας (δεξιά) παρουσίασαν τη μελέτη ανάπτυξης 
πεζοπορικών διαδρομών τον νότιο Υμηττό στο Δημοτικό 
Συμβούλιο

Το έργο αφορά στον καθαρισμό και ανάδειξη των υφιστάμενων μονοπατιών, χωρίς άλλες επεμβάσεις πέρα από 
την τοποθέτηση σήμανσης (φωτογραφία: Paths of Greece)
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1 0 Πρόσωπο

Καθησυχαστικός για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τον τουριστικό κλάδο 
από την εξάπλωση του κορονοϊού εμφανίζεται ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, 
που τονίζει ότι ακόμη και στις δύσκολες συγκυρίες, όπως η σημερινή παρουσιάζονται 
ευκαιρίες που ισοφαρίζουν τις απώλειες. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» εκφράζει 
την αισιοδοξία ότι η επένδυση του Ελληνικού «θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το 
παράκτιο μέτωπο της Αττικής», ενώ περιγράφει ως στόχο της τουριστικής πολιτικής «τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος». 
«Επιδιώκουμε», προσθέτει, «την επιτάχυνση της εφαρμογής όλων των ώριμων επενδυ-
τικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες και την προσέλκυση και την πραγματοποίηση των 
αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών», σχολιά-
ζοντας την εξέλιξη του Λεκανοπεδίου σε κύριο τουριστικό προορισμό. Τέλος, περιγράφει 
αναλυτικά ένα όραμα για την «ανωτατοποίηση» της τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα, 
που θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει το περιεχόμενο σπουδών.  

Ζούμε –και ζείτε– στην καρδιά της αθηναϊκής ριβιέρας, που αναμέ-
νεται να γίνει επίκεντρο τουριστικών επενδύσεων. Σε ποια κατεύθυν-
ση εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί η ζωή των νοτίων προαστίων από την 
ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού;
Έχουμε την τύχη να ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, που συγκυρίες και αστοχίες του 
παρελθόντος δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να αναδείξει τις μοναδικά όμορφες ιδιαι-
τερότητές του, στερώντας του αυτό που του αξίζει και που δεν είναι άλλο από το να γίνει 
το στολίδι της πρωτεύουσας η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σίγουρα, η ανάπλαση του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το παράκτιο 
μέτωπο της Αττικής, το οποίο, πιστέψτε με, έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, οι 
οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί ως τώρα, ενώ θα συμβάλει και σε άλλους σημαντικούς 
τομείς της ελληνικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα με την ανάγκη κάλυψης πολλών 
θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν εκεί.

Βλέποντας τα στοιχεία των τελευταίων ετών, διαπιστώνει κανείς ότι η 
Αττική γίνεται όλο και περισσότερο κύριος τουριστικός προορισμός. 
Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στο παράκτιο μέτωπο του Λεκα-
νοπεδίου για την υποδοχή των επισκεπτών και τη φιλοξενία τους με 
το επιθυμητό επίπεδο παροχής υπηρεσιών;
Σίγουρα υπάρχουν και οι υποδομές και καλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους επι-
σκέπτες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά, παράλληλα, υπάρχουν και μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης. Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού έχουν θέσει εξαρχής 
ως πρωταρχικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική αναβάθμιση του εγχώριου 
τουριστικού προϊόντος. Για να επιτευχθεί αυτός ο αναγκαίος στόχος χρειάζεται να παρ-
θούν πρωτοβουλίες, όπως για την ανάδειξη θεματικών τουριστικών προϊόντων, για τη 
διασφάλιση ποιοτικών τουριστικών υποδομών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
και για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που καταγράφουν σημαντι-
κή ανάπτυξη διεθνώς. Πρόκειται άλλωστε για ορόσημα που έχουν προοπτικές και που 
μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία, στην ευημερία των πολιτών και στην 
αύξηση της απασχόλησης. Επιδιώκουμε, λοιπόν, την επιτάχυνση της εφαρμογής όλων 

των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες και την προσέλκυση και την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
υποδομών. 

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στα 3Β εξετάζουν ή έχουν επιλέξει ήδη το 
μοντέλο των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου AirBnB, απευθυνόμε-
νοι στην παγκόσμια αγορά. Πιστεύετε ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο 
«φούσκα»; Προς τα πού θα κινηθεί η νομοθετική πρωτοβουλία την 
οποία έχετε εξαγγείλει;
Η αλήθεια είναι πως το μοντέλο των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου AirBnB ήρθε για 
να μείνει. Είναι μια πραγματικότητα, που εκπροσωπεί το 10% της αγοράς καταλυμάτων. 
Εμείς από τη μεριά μας είμαστε σε συνεννόηση με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία για τη 
διαμόρφωση του τελικού νομοθετικού πλαισίου.

Η πρόσφατη κατάρρευση ενός κολοσσού, της Thomas Cook, θεωρείτε 
ότι ήταν μεμονωμένο φαινόμενο ή ότι αποκάλυψε μια βαθύτερη 
κρίση του τουριστικού κλάδου;
Η περίπτωση της κατάρρευσης της Thomas Cook αποτελεί μέρος του δομικού προβλή-
ματος των πολιτικών που εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, η οποία 
«έβλεπε» το ζήτημα αυτό να γιγαντώνεται, αλλά δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. 
Όσον αφορά εμάς και συνολικά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κινηθήκαμε άμεσα ώστε να βοηθήσου-
με εργαζόμενους, επιχειρήσεις και τουρίστες που 
επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas 
Cook και φέτος καταφέραμε, αντικαθιστώ-
ντας τις πτήσεις που χάθηκαν στα αερο-
δρόμια, 1,6 εκατομμύρια θέσεις συγκε-
κριμένα, πλέον η αγορά να απορρο-
φήσει τα συμβόλαια και του 2020 
και του 2021 και των επόμενων 
ετών, με αποτέλεσμα το μισό δισ. 
που εκτιμάται πως είναι τα χαμένα 
συμβόλαια, να έχει αποκατασταθεί 
σχεδόν εξ ολοκλήρου, διαψεύδο-
ντας όλες τις αρνητικές προβλέψεις.

Στολίδι 
της πρωτεύουσας
η αθηναϊκή ριβιέρα

Χάρης Θεοχάρης Υπουργός  Τουρισμού

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

            Το AirBnB ήρθε 
για να μείνει και αντιπροσωπεύει 
το 10% των καταλυμάτων“ 

” 
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Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα προς τη χώρα μας πόσο 
πιστεύετε ότι επιδρούν στις επιλογές πιθανών επισκεπτών προς την 
Ελλάδα;
Δεν νομίζω πως υπάρχει προς το παρόν ιδιαίτερο πρόβλημα σχετικά με τα τουριστικά 
ρεύματα προς τα νησιά που σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού. Αντιλαμβανόμαστε 
σίγουρα, όμως, πως υπάρχει πρόβλημα εικόνας και προβολής. Και αυτό το αντιμετωπί-
ζουμε, σχεδιάζοντας μια ειδική καμπάνια την οποία θα παρουσιάσουμε στους τοπικούς 
παράγοντες άμεσα και θα υλοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε την εικόνα 
των νησιών αυτών, θα προβάλουμε και θα αναδείξουμε την ομορφιά τους και το θησαυ-
ρό που κρύβεται εκεί και που περιμένει τους επισκέπτες να τον ανακαλύψουν. 

Σχετικά κοντά στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην Ανά-
βυσσο, βρίσκεται το δημόσιο ΙΕΚ που εποπτεύει το υπουργείο σας. 
Συνολικά είστε ικανοποιημένος από την εικόνα και την απόδοση της 
τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας;
Όπως έχω ξαναπεί: «Η χώρα μας είναι τουριστικός προορισμός παγκόσμια κλάσης και 
δεν νοείται να μην έχει τουριστική εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης». Η αναβάθμιση της 
τουριστικής εκπαίδευσης θα πρέπει να καταστεί συμβατή με τις προκλήσεις του μέλλο-
ντος και να μετατραπεί σε υπεραξία για τον τουρισμό μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανα-
βάθμισης των ανώτερων σχολών τουρισμού. Χρειάζεται ποιοτική εκπαίδευση με ριζικές 
αλλαγές στο τοπίο της τουριστικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και συγκεκριμέ-
να, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. Με απογραφή του ανθρωπίνου 
δυναμικού του κλάδου και των δεξιοτήτων αλλά και αξιολόγηση των ελλείψεων με 
νέες εκπαιδευτικές δομές σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και με κίνητρα για επανεκ-
παίδευση. Χρειάζεται μια διαφορετική διαπαιδαγώγηση, που θα ξεκινά από το δημοτικό 
σχολείο. Η παιδεία είναι η βάση με εκπαιδευτικά προγράμματα που στόχο θα έχουν την 
καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στη νέα γενιά. Σήμερα το πρόβλημα της τουριστι-
κής εκπαίδευσης εντοπίζεται στο έλλειμμα στρατηγικής και στις πρακτικές δημιουργίας 
σχολών με γενικό ή ξεπερασμένο γνωστικό αντικείμενο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι 
η υψηλή εξειδίκευση σε ό,τι αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός μας 
εστιάζει στην αντιστοίχιση της τουριστικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας 
του μέλλοντος, αλλά και με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τον ελληνικό τουρισμό. 
Στη δημιουργία Πανεπιστημίου, το οποίο θα είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο σε 
σπουδές για τον τουρισμό. Στην αναβάθμιση των ΑΣΤΕ με νέες ειδικότητες και με αντι-
κείμενα που συνδέονται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού ενώ θα υπάρξει και 
ενιαίος σχεδιασμός και εκπαιδευτικός πρόγραμμα για τα ΙΕΚ, τις δομές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό και τις σχολές μαθητείας.  Στόχος είναι οι 
ξενοδοχειακές σπουδές να «ανωτατοποιηθούν» και να αποτελέσουν πρότυπο για τα 
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δεδομένα. 

Η έξαρση του κορονοϊού πόσο έχει επηρεάσει τις κρατήσεις ξένων 
επισκεπτών; Δικαιολογείται η ανησυχία για τους τουρίστες από την 
Κίνα;
Όντως, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις Κινέζων ταξι-
διωτών. Πρόκειται για κάποια αναπόφευκτα προβλήματα, όμως, κάποιες αρνητικές 
επιπτώσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλές χώρες του κόσμου. Πέρα όμως από τα 
προφανή αρνητικά αποτελέσματα που έχει ο κορονοϊός, όσον αφορά τη χώρα μας, υπάρ-

χει το πλεονέκτημα της γεωγραφικής μας θέσης, ότι βρισκόμαστε δηλαδή στην Ευρώπη 
και όχι στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, στην Ασία. Και ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη 
συγκυρία, υπάρχουν ευκαιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλευση του πολυτε-
λούς κρουαζιερόπλοιου «Norwegian Spirit» της εταιρείας «Norwegian Cruise Line», το 
οποίο έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο για Homeporting, ενώ κανονικά θα παρέμενε στο 
Ντουμπάι. Επίσης ήδη υπάρχουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί που θα επισκέπτονταν την 
Ασία, αλλά τώρα θα επιλέξουν ευρωπαϊκούς προορισμούς για τις διακοπές τους, μέσα 
στους οποίους είναι και η χώρα μας. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός φαίνεται 
πως είναι ένας ιός εποχικός που η έξαρση του είναι στη χειμερινή περίοδο, η οποία δεν 
είναι η βασική τουριστική περίοδος για τη χώρα μας. Μιλώντας με αριθμούς, πρέπει να 
αναφέρω το εξής: Η χώρα μας πέρσι δέχτηκε 31.350.000 τουρίστες και αφήνοντας στην 
άκρη τα 5,5 εκατομμύρια επιβατών της κρουαζιέρας, από αυτά τα 31.350.000 τουρίστες, 
οι 200.000 ήταν Κινέζοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα μικρό μέγεθος. Οπότε δεν χρειάζεται 
πανικός. Μιλάμε, λοιπόν, για μία καθυστέρηση στην ανάπτυξη μιας αγοράς που ακόμα 
«ανοίγει», οπότε δεν επηρεάζει τόσο αρνητικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν και αυτό 
που προέχει και για λόγους υγείας του πληθυσμού μας αλλά και για λόγους ευρύτερης 
εικόνας της χώρας μας είναι να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτήν τη νόσο. Και οι έλεγχοι 
στα αεροδρόμια και οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας δείχνουν πως κινούμαστε στη 
σωστή κατεύθυνση.

            Το μεταναστευτικό ρεύμα 
φέρνει πρόβλημα προβολής  
των νησιών“ 

” “Πανεπιστήμιο Τουρισμού 
για τις ανάγκες της 
οικονομίας του μέλλοντος

Στιγμιότυπο από τη μαζικότατη εκδήλωση κοπής πίτας του πολιτικού γραφείου 
του Χάρη Θεοχάρη σε παραλιακό χώρο της Γλυφάδας στις 19 Φεβρουαρίου

«Χρειάζεται καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης στη νέα γενιά» επισημαίνει  
στη συνέντευξή του ο Υπουργός Τουρισμού
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Οι στοίβες με τους πολυκαιρι-
σμένους φακέλους, τα έγγραφα 
με κίτρινες ανταύγειες σε σκο-
τεινές γωνιές και οι σκουρια-
σμένοι φωριαμοί που αναδίδουν 
τη μυρωδιά της μούχλας είναι 
το συνώνυμο της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης ακόμη και 
σήμερα, την εποχή της ψηφια-
κής επανάστασης. Η αντίφαση 
να καθοδηγείται ο πολίτης από 
το GPS στο έξυπνο τηλέφω-
νό του για να βρει το αρχείο της 
Πολεοδομίας ενός Δήμου, όπου 
όμως θα συναντήσει έναν υπάλ-
ληλο με αντικείμενο εργασίας 
να ψάχνει στα ατελείωτα αρχεία 
για να εντοπίσει το σωστό ντο-
σιέ, είναι πλέον κραυγαλέα. Την 
αντίφαση αυτή ξεκινά να επιλύει 
η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, με ένα μεγαλό-
πνοο έργο διάσωσης, ασφαλούς 
αποθήκευσης και ψηφιοποίησης 
του μεγάλου αρχείου του, που 
ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα 
και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ίσως ακούγεται απλό ή αυτονόη-
το, αλλά δεν είναι. Σύμφωνα με 
την αρχική εκτίμηση του έργου, ο 
Δήμος των 3Β έχει σήμερα προς 
αρχειοθέτηση περίπου 30.000 
φακέλους αρχείων πολιτών δια-
φόρων μεγεθών, τα οποία γεμί-
ζουν πέραν των 8.000 κιβωτίων. 
Μέχρι στιγμής, ο όγκος αυτός 
των στατικών αρχείων καταλαμ-
βάνει αθροιστικά μια επιφάνεια 
1.140 τετραγωνικών μέτρων στα 
ακριβότερα προάστια της χώρας 
και μοιράζεται εντός των τριών 
κεντρικών δημοτικών κτηρίων 
σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη 
αλλά και σε βοηθητικούς χώρους. 
Το πρώτο στοίχημα του συγκεκρι-
μένου έργου είναι η ανάκτηση και 
διάσωση του αρχείου που σήμερα 
αποθηκεύεται υπό εντελώς ακα-

τάλληλες συνθήκες. Στην πραγ-
ματικότητα, κατά τύχη και μόνο 
δεν έχει σημειωθεί κάποια σημα-
ντική καταστροφή των εγγράφων 
του δημοτικού αρχείου, το οποίο 
εκτός από τη φθορά του χρόνου, 
είναι εκτεθειμένο και σε κοινούς 
κινδύνους των δημόσιων κτηρί-
ων, όπως η υγρασία, η φωτιά και 
το νερό. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
υπαλλήλων, υπάρχει μια υπόγεια 
αποθήκη παλιών εγγράφων στο 
πρώην Δημαρχείο της Βάρης στην 
οποία κανείς δεν τολμά να πλησι-
άσει ούτε καν για να ανοίξει καν 
την πόρτα...

Ανάδοχος του έργου μετά από 
σχετικό διαγωνισμό αναδείχθηκε 
η εταιρεία The Records Hub, μια 
πιστοποιημένη επιχείρηση διαχεί-
ρισης αρχείων που έχει έδρα στο 
Μαρκόπουλο, όπου το τελευταίο 
διάστημα μεταφέρονται συστη-
ματικά τα έγγραφα, αδειάζοντας 
τα ράφια των δημοτικών κτηρίων. 

Ασφαλής αρχειοθέτηση
Ο «Δημοσιογράφος» επισκέφτη-
κε το αρχειοφυλάκιο του The 
Records Hub στο Μαρκόπουλο, 
καταγράφοντας όλη τη διαδρομή 
των αρχείων. Το πλέον δύσκο-
λο κομμάτι, όπως το περιγράφει 
ο υπεύθυνος της διαδικασίας, 
Παντελής Μπερούκας, είναι η 
καταγραφή και συστηματική 
καταλογογράφηση του υλικού 
πριν συσκευαστεί. Κάθε έγγραφο, 
σε κάθε ράφι κάθε τμήματος στις 
διευθύνσεις του Δήμου παίρνει 
τη θέση του σε ένα εξαντλητικά 
αναλυτικό σύστημα καταγραφής, 
ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να ανακληθεί. Στο αρχειοφυλάκιο 
της The Records Hub αργότερα 
κάθε κούτα ανοίγεται και το περι-
εχόμενό της καταγράφεται σε μια 
ψηφιακή βάση δεδομένων παίρ-

νοντας έναν μοναδικό κωδικό 
αριθμό σε μορφή barcode. Η εται-
ρεία διαθέτει 8 πιστοποιήσεις ISO, 
μεταξύ των οποίων για το σύστη-
μα διαχείρισης ασφάλειας πληρο-
φοριών, τη διαχείριση αρχείων, 
την τεκμηρίωση και ψηφιοποί-
ηση αρχείων κ.λπ. Σε πρακτικό 
επίπεδο, οι πιστοποιήσεις αυτές 
επιβάλλουν πολύ συγκεκριμέ-
νες και αυστηρές διαδικασίες. Το 
προσωπικό της εταιρείας προ-
σκομίζει λευκό ποινικό μητρώο 
και υπογράφει δήλωση εμπι-
στευτικότητας. Τα μικρά φορτηγά 
που μεταφέρουν τα έγγραφα από 
τον Δήμο στις εγκαταστάσεις στο 
Μαρκόπουλο παρακολουθούνται 
ψηφιακά και δεν επιτρέπεται να 
κάνουν στάσεις. Τα μέτρα ασφά-
λειας στο υπερσύγχρονο κτήριο 
είναι έντονα, ενώ η είσοδος στο 
αρχειοφυλάκιο είναι αυστηρά 
περιορισμένη. Τα ράφια, οι παλέ-
τες και τα κιβώτια με τα έγγραφα 
δεν αναγράφουν τίποτα πέρα από 
έναν αριθμό, ο οποίος ταυτοποι-
είται μόνο από μια ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων, πρόσβαση στην 
οποία έχουν αποκλειστικά πιστο-
ποιημένοι χρήστες. 

Φυσικά, οποιοσδήποτε πολίτης 
μπορεί να επισκεφτεί τις εγκα-
ταστάσεις, να ζητήσει και να έχει 
πρόσβαση στα έγγραφα που τον 
αφορούν, βάσει και του κανονι-
σμού της ΕΕ για τον GDPR ακρι-
βώς όπως συμβαίνει σήμερα με 
τα αρχεία του Δήμου. Το ίδιο και 
οι δημοτικές υπηρεσίες: Έχουν τη 
δυνατότητα ανάκτησης οποιουδή-
ποτε εγγράφου ακόμη και εντός 2 
ωρών σε μη εργάσιμες ημέρες σε 
έκτακτες περιπτώσεις. Η μεγάλη 
διαφορά είναι ότι το αρχειοφυ-
λάκιο ελέγχεται κάθε λεπτό για 
τη θερμοκρασία και τα επίπεδα 

Από το χαρτί στην οθόνη
Το μεγαλόπνοο έργο αποθήκευσης  
και ψηφιοποίησης του αρχείου  
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πριν
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υγρασίας, φυλάσσεται με όλα τα τελευ-
ταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας, 
διαθέτει πυρασφάλεια με αυτόνομη γεώ-
τρηση νερού, ενώ τα κιβώτια είναι σφρα-
γισμένα με πλαστικές μεμβράνες για να 
προστατεύονται από τη σκόνη, την υγρα-
σία και το νερό σε περίπτωση κατάσβεσης 
πυρκαγιάς. Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διασώζει το 
αρχείο του, ενώ τα τρία Δημαρχεία παίρ-
νουν μια σημαντική «ανάσα» χώρου.

Προς τις ψηφιακές υπηρεσίες
Η αποθήκευση και μηχανική ανάκτηση 
των εγγράφων όμως είναι μόνο η αρχή. 
Το αρχείο σε επόμενη φάση θα ψηφιοποι-
ηθεί, μετά από διεθνή διαγωνισμό ώστε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να 
μπει σε μια πραγματικά νέα εποχή. Την 
σύγχρονη εποχή, όπου με μια ηλεκτρονι-
κή αίτηση, ο πολίτης θα μπορεί να λάβει 
στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο την 
οικοδομική άδεια που ζητά εντός λίγων 
ωρών, με τους ψηφιοποιημένους χάρτες 
και όλες τις μεταπληροφορίες ενσωμα-
τωμένες σε ένα άυλο αρχείο. Πρόκειται 
για ένα έργο πιλότο για όλη την αυτοδι-
οίκηση – και όλη τη χώρα – που σήμερα 
τίθεται σε εφαρμογή στα 3Β. Για να γίνει 
κατανοητή η επίδραση που θα έχει στην 
εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και στην 
οικονομία γενικότερα, αρκεί να αναφερ-
θεί ότι σήμερα η Πολεοδομία μόνο του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχει κατά μέσο όρο 60 αιτήματα πολιτών 
την εβδομάδα. Οι μετακινήσεις μόνο που 
απαιτούνται πρώτα για την αίτηση, έπειτα 
την παραλαβή του εγγράφου και κατόπιν 
τη φωτοτύπηση και την επιστροφή του, 
αφήνουν ένα περιττό πλέον περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα και καταναλώνουν 
περιττές εργατοώρες, που δείχνουν ότι 
η διαδικασία αυτή πρέπει σύντομα να 
εγκαταλειφθεί. Η ορθολογικότερη αξιο-
ποίηση του προσωπικού του Δήμου και 
βέβαια η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών είναι τα προφανή οφέλη αυτού 
του εκσυγχρονιστικού άλματος που 
απαιτεί μια μεγάλη επένδυση του Δήμου 
αλλά αξίζει από κάθε σκοπιά. Σύμφωνα 
μάλιστα με ανώτατα στελέχη του Δήμου, 
υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με 
την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να αναλά-
βει σημαντικό μέρος του κόστους αυτού. 

Μια e-ομπρέλα εφαρμογών
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα 
σύνολο ψηφιακών εφαρμογών και λύσε-
ων που έχει υιοθετήσει στην καθημερινό-

τητα της λειτουργίας του ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, εντάσσοντάς τον 
στην πρωτοπορία της δημόσιας διοίκησης. 
Η πιο σημαντική από αυτές τις εφαρμογές 
βγαίνει στον «αέρα» εντός των επόμενων 
ημερών, καθώς εδώ και αρκετές εβδομά-
δες δοκιμάζεται για λάθη και δυσλειτουρ-
γίες: Πρόκειται για το «δημοτικό taxis», 
ένα σύστημα για την πληρωμή, παρακο-
λούθηση και ενημέρωση οφειλών προς 
τον Δήμο από πιστοποιημένους χρήστες 
του διαδικτύου, μια καινοτομία που θα 
εκμηδενίσει τις αναχρονιστικές ουρές στα 
δημοτικά ταμεία.

Το Novoville, μια καινοτόμα εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα από το 2015 μέχρι σήμε-
ρα έχει καταγράψει και προωθήσει για 
επίλυση 34.000 αιτήματα πολιτών προς 
τις δημοτικές υπηρεσίες. Από την ιστοσε-
λίδα άλλωστε του Δήμου μπορεί κανείς 
να συμπληρώσει φόρμα επικοινωνίας για 
όλα τα ζητήματα που θα πρωτοκολληθεί 
και θα απαντηθεί κατά τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες, ενώ διατίθενται και συγκεκρι-
μένες κατηγορίες αιτήσεων (για πολεοδο-
μικά κυρίως θέματα) που γλιτώνουν τους 
πολίτες από την επίσκεψη στο Δημαρχείο.

Αυτά που δεν βλέπουν οι δημότες, αλλά 
έχουν αλλάξει τον τρόπο εργασίας του 
Δήμου είναι άλλα: Όπως η ψηφιακή πλέον 
διακίνηση εσωτερικών εγγράφων που δεν 
διασώζει απλώς τόνους εκτυπωμένου 
χαρτιού. Επιπλέον, επιτρέπει στη διοίκηση 
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή κάθε αίτηση 
ή άλλο έγγραφο σε ποια φάση της διεκπε-
ραίωσης βρίσκεται. Ανάλογη πρωτοβου-
λία είναι η θέσπιση της ηλεκτρονικής υπο-
γραφής για 50 στελέχη του Δήμου, αλλά 
και η αντικατάσταση των πολυσέλιδων 
εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
με αρχεία pdf που στέλνονται στο ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο των συμβούλων. 

Και επειδή e-Δήμος δεν νοείται χωρίς τα 
ανάλογα ...γκάτζετ, η διοίκηση Κωνστα-
ντέλλου έχει ήδη εγκαταστήσει σύστημα 
εντοπισμού των απορριμματοφόρων και 
των φορτηγών του Δήμου μέσω GPRS, 
έχει θέσει σε λειτουργία στις πλαγιές του 
Υμηττού θερμογραφικές κάμερες για την 
ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας 
σε περίπτωση φωτιάς, ενώ πρόσφατα 
εγκατέστησε σε πάρκα των τριών πόλεων 
σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης 
στις ηλεκτροβάνες νερού για να διαπι-
στώνουν οι υπηρεσίες τις περιπτώσεις 
διαρροών ή υδατοκλοπής.

Αριστερά: Το σημερινό σημερινό σύστημα 
αρχειοθέτησης εγγράφων εκτός από δυσλειτουργικό, 
εκτός εποχής και κοστοβόρο για το ανθρώπινο δυναμικό 
που απασχολεί, αφήνει και το αρχείο εκτεθειμένο σε πάρα 
πολλούς κινδύνους φθοράς. Τα δημοτικά κτήρια  
σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη στενάζουν από  
τον όγκο του χαρτιού που καταλαμβάνει συνολικά  
πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας!

Πάνω: Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας  
στο Μαρκόπουλο με την οποία έχει συμβληθεί  
ο Δήμος είναι προσβάσιμες στον πολίτη  
και εγγυώνται την αποθήκευση σύμφωνα  
με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Παντελή 
Μπερούκα, υπεύθυνο της 
The Records Hub για τη 
μεταφορά του αρχείου 
του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, απαιτείται 
ιδιαίτερη μεθοδικότητα 
κατά τη διαδικασία αρχικής 
καταγραφής και κατόπιν 
ευρετηρίασης του υλικού 
που παραλαμβάνεται.

Μετά
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Χειμερινοί κολυμβητές Βουλιαγμένης
Στη γωνιά όπου το καλοκαίρι διαρκεί 12 μήνες

Ένας Σύλλογος 
από το 1982 
προσελκύει 

τους λάτρεις 
της θάλασσας 
ανεξαρτήτως 

καιρικών
συνθηκών

Ένα Σαββατιάτικο κρύο πρωινό του Φεβρουαρίου επισκεφτήκαμε την 
παραλία των χειμερινών κολυμβητών στη Βουλιαγμένη, εκεί που το 
καλοκαίρι διαρκεί 365 ημέρες. Η θερμοκρασία είναι φυσιολογική για 
την εποχή, αλλά για τους εραστές της θάλασσας ο καιρός είναι ζεστός. 
Εξάλλου, όπως λέει και το τραγούδι, «δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, 
κρύο δεν έκανε ποτέ». 

Σε δύο άσπρες πλαστικές καρέκλες και ένα τραπέζι όχι και τόσο στα-
θερό, δινόταν μεγάλη μάχη μεταξύ του προέδρου του Συλλόγου Χει-
μερινών Κολυμβητών «Ο Ποσειδών» Γιώργου Αργυράκη και ενός 
μέλους. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος βγήκε νικητής από την παρτίδα τάβλι. 
Σκηνή βγαλμένη από ελληνική ταινία της δεκαετίας του ’70. Κάπως 
έτσι μας υποδέχτηκε ο πρόεδρος. Ο Σύλλογος «Ποσειδών» ιδρύθηκε 
το 1982 και λειτουργεί κάτω από το πρώην «Αγνάντι». Όπως αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αργυράκης, τα ενεργά μέλη ανέρχονται 
σε 180 άτομα, ενώ τουλάχιστον 90 από αυτούς παραμένουν ενεργοί 
κολυμβητές όλο το χρόνο είτε χιονίζει είτε έχει ήλιο. «Ο Σύλλογός μας 
είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας 
ενώ εκτός από τη χειμερινή κολύμβηση, διοργανώνουμε εκδηλώσεις 
πάντα στο σπίτι μας που είναι η παραλία, οργανώνουμε συγκεντρώ-
σεις αλλά και εξορμήσεις σε διάφορα μέλη της Ελλάδας», τονίζει ο 
Γιώργος Αργυράκης.

Η μάχη της παρτίδας είχε ανάψει για τα καλά και αποφασίσαμε να απο-
χωριστούμε την όχι και τόσο άνετη πλαστική καρέκλα και να κατηφο-
ρήσουμε προς την παραλία, με σκοπό να πάρουμε μια πρώτη δόση 
καλοκαιριού. Ο ήλιος είχε κρυφτεί πίσω από τα γκρίζα σύννεφα που 
είχαν σκεπάσει τον ουρανό της Βουλιαγμένης, ενώ οι πρώτες σταγό-
νες βροχής είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Επτά ερωτευμένοι με τη 
θάλασσα είχαν βάλει τα μαγιό τους και ξεκίνησαν την προθέρμανσή 
τους. «Μόνο που σας βλέπω έτσι έχω παγώσει από το κρύο», ήταν το 
καλημέρα μου προς τους χειμερινούς κολυμβητές. «Δεν είναι τόσο 
δύσκολο όσο φαίνεται, το σημαντικό είναι να μη σταματήσεις το φθι-
νόπωρο και να συνεχίσεις τα μπάνια κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
για να συνηθίσει ο οργανισμός τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασί-
ας του νερού», μας εξηγεί ο Γιώργος Παπάς. Ο ίδιος είναι χειμερινός 

κολυμβητής εδώ και έξι χρόνια και δεν έχει 
αρρωστήσει ποτέ από την ημέρα που ξεκί-
νησε να κολυμπάει τον χειμώνα. «Έρχομαι 
καθημερινά σε αυτή την μαγευτική παραλία. 
Είναι το καλύτερο σημείο της Αττικής διότι 
προστατεύεται από τον βοριά, ενώ τα βράχια 
λειτουργούν σαν καλοριφέρ καθώς αντανα-
κλά ο ήλιος και τα βράχια βγάζουν θερμότητα. 
Όταν έχει νοτιά δεν κολυμπάμε, διότι είναι ο 
πιο επικίνδυνος άνεμος για όσους βρίσκονται 
μέσα στη θάλασσα εξαιτίας των κυμάτων που 
δημιουργούνται» αναφέρει ο 63χρονος χειμε-
ρινός κολυμβητής. 

Η χειμερινή κολύμβηση δεν έχει καμία σχέση 
με την αντίστοιχη του καλοκαιριού. Υπάρχουν 
ορισμένοι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζο-

νται αυστηρά. Οι ειδικοί λένε πως όση θερμοκρασία έχει το νερό, τόσα 
λεπτά πρέπει κανείς να βρίσκεται στο νερό κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα, ενώ όταν η θερμοκρασία της θάλασσας πέφτει σε μονοψήφιο 
νούμερο, τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανι-
σμό. «Κολυμπάω οποιεσδήποτε και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες 
και θερμοκρασίες. Έχω κάνει μπάνιο ακόμα και όταν η παραλία είχε 
καλυφθεί από χιόνι και η εξωτερική θερμοκρασία ήταν στους -1 αλλά 
μόλις μπήκα στο νερό ζεστάθηκα, καθώς η θάλασσα σπάνια πέφτει 
κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Απλώς μόλις βγεις έξω πρέ-
πει αμέσως να σκουπιστείς καλά και να ντυθείς ζεστά», αναφέρει ο 
Γιώργος Παπάς.

Καθώς το ψιλόβροχο συνεχίζει να πέφτει, όλο και περισσότεροι χει-
μερινοί κολυμβητές καταφθάνουν στην παραλία μεταξύ των οποίων 
και η κυρία Μαρία, 50 χρόνια χειμερινή κολυμβήτρια. «Έρχομαι από το 
1970 κάθε μέρα εδώ αλλά μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είμα-
στε περίπου 15-20 άτομα που ερχόμαστε καθημερινά, έχουμε γίνει 
φίλοι, συζητάμε και απολαμβάνουμε τη θάλασσα όλοι μαζί. Υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις χειμερινών κολυμβητών οι οποίοι σταματούν να 
έρχονται από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο για να προφυλα-
χθούν διότι αν το παίξεις μάγκας, το πιθανότερο είναι να σε βρουν με 
πνευμονία στο Ασκληπιείο που είναι και κοντά μας», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η κυρία Μαρία στον «Δημοσιογράφο».

Η συγκεκριμένη παραλία είναι από τις ελάχιστες στην Αττική που δεν 
μένει ούτε μια ημέρα άδεια. «Εδώ θα μας βρείτε να κόβουμε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου, να τσουγκρίζουμε κόκκινα αυγά», 
επισημαίνει η κυρία Πέπη καθώς ετοιμάζεται γρήγορα για να βουτήξει 
στη θάλασσα. Το σίγουρο είναι πως οι πρώτες μέρες του καλοκαι-
ριού είναι λίγο περίεργες για τους χειμερινούς κολυμβητές: Ενώ είχαν 
συνηθίσει ...μόνοι τους, ξαφνικά η παραλία γεμίζει από κόσμο. Ωστόσο, 
έχουν βρει την λύση και πηγαίνουν σε άλλο σημείο της Βουλιαγμένης 
το οποίο προφανώς και μας το κράτησαν μυστικό.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Το μυστικό της κολύμβησης τον Φεβρουάριο είναι να μην 
σταματήσεις τα μπάνια το φθινόπωρο, όπως αποκαλύπτουν τα 
μέλη του «Ποσειδώνα»

Ο Γιώργος Παπάς στα 63 του 
έχει βάλει εδώ και χρόνια 
στην καθημερινότητά του 
την κολύμβηση στο απάνεμο 
κολπάκι της Βουλιαγμένης που 
προστατεύεται από τον βοριά
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Σημαντική ανάπτυξη σημειώνει 
η εκπαιδευτική ρομποτική στη 
σχολική κοινότητα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Μετά την ...αδιανόητη επιτυχία 
της ομάδας του 4ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βούλας το 2019, 
όταν οι Inventors κατέκτησαν 
το πρώτο βραβείο Project 
Research στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα ρομποτικής στις ΗΠΑ, 
φέτος 4 ομάδες από σχολεία 
του Δήμου συνεχίζουν την 
παράδοση. 

Η ιδιομορφία του διαγωνισμού 
First Lego League στον οποίο 
συμμετέχουν –σε αντίθεση με 
άλλους διαγωνισμούς ρομποτι-
κής– είναι ότι ο συγκεκριμένος 
δεν περιορίζεται στο σχεδιασμό 
και λειτουργία μιας ρομποτι-
κής κατασκευής που θα πρέπει 
να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 
αλληλουχία ενεργειών. Χωρίς 
να λείπει το κομμάτι αυτό, το πιο 
ενδιαφέρον για τους περισσότε-
ρους σημείο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού είναι η πρόκληση 
του project: Οι ομάδες καλού-
νται στη βάση ενός δοσμένου 
γενικού θέματος, να εντοπίσουν 
ένα πρόβλημα και να προτείνουν 
μια καινοτόμο λύση μετά από 
έρευνα. Το φετινό θέμα του δια-
γωνισμού ήταν «Διαμορφώνω 
την πόλη μου» και η διατύπωση 
της πρόκλησης για τις ομάδες 
είχε ως εξής: «Οι πόλεις μας 
αντιμετωπίζουν μεγάλες προ-
κλήσεις, όπως οι μετακινήσεις, 
η προσβασιμότητα, ακόμη και 
οι φυσικές καταστροφές. Πώς 
μπορούμε να διαμορφώσουμε 
ένα καλύτερο μέλλον για όλους; 

Θα χρειαστεί ομαδική δουλειά 
και φαντασία. Είστε έτοιμοι να 
χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον 
μαζί;».

Οι ομάδες από σχολεία των 3Β 
που έλαβαν μέρος στο φετι-
νό First Lego League ήταν οι 
Inventors από το 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Βούλας, οι Crabs από 
το Λύκειο Βουλιαγμένης, οι 
Robotic Alienz από το Γυμνά-
σιο και Λύκειο Παλλάδιο και οι 
Gyro's Innokids από το 2ο Δημο-
τικό Σχολείο Βούλας. Χαρακτη-
ριστικό της δουλειάς που γίνε-
ται στον Δήμο των 3Β είναι ότι 
στους προκριματικούς αγώνες 
της Αττικής συμμετείχαν συνο-
λικά 26 ομάδες, ενώ από τις 4 
τοπικές ομάδες, οι 3 μετά τη δια-
γωνιστική διαδικασία βρέθηκαν 
στις 11 που πήραν το εισιτήριο 
για το μεγάλο τελικό της Θεσσα-
λονίκης, στις 15 Μαρτίου 2020. 

Όπως φαίνεται από τις καινο-
τομίες που παρουσίασαν, μια 
νέα γενιά ευαισθητοποιημένων 
πολιτών ωριμάζει στα σχολεία 
των 3Β που την χαρακτηρίζουν 
όχι μόνο τεχνικές δεξιότητες, 
αλλά και ο κοινωνικός προβλη-
ματισμός. 

Διαλογή ανακυκλώσιμων 
στο σπίτι
Το πρόβλημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων ήταν αυτό 
που κέντρισε το ενδιαφέρον των 
Inventors φέτος. Οι μαθητές του 
4ου Δημοτικού Σχολείου Βού-
λας επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, αλλά 
και την Υπηρεσία Καθαριότητας, 
ενημερώθηκαν για τη σημερινή 

κατάσταση και τις πρωτοβου-
λίες ανακύκλωσης αλλά και τι 
είναι εφικτό να γίνει στον τομέα 
αυτό. Είδαν από κοντά τη χωμα-
τερή της Φυλής και κατέληξαν 
ότι είναι πρώτης προτεραιότη-
τας ζήτημα για το περιβάλλον 
και την ποιότητα ζωής η μείωση 
του όγκου των αποβλήτων που 
θάβονται.

Έπειτα κατέληξαν στη δημι-
ουργία ενός έξυπνου οικιακού 
κάδου απορριμμάτων, τον οποίο 
ονόμασαν «Λούση», καθώς 
μοιάζει με λου-λούδι για την 
ανακύκλω-ση. Σε καθένα από τα 
έξι πέταλα του κάδου, αντιστοι-
χεί και ένα ρεύμα υλικών (χαρτί, 
αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί και 
λευκοσίδηρος, οργανικά, υπο-
λείμματα), ενώ ένας ειδικός 
σαρωτής «διαβάζει» τα barcode 
των συσκευασιών και ανοίγει 
αυτόματα το σωστό άνοιγμα 
του κάδου για την ευκολία των 
χρηστών. Τα παιδιά προτείνουν 
εκτός από την αλλαγή στους 
κάδους απορριμμάτων στα σπί-
τια μας να γίνει και αλλαγή στη 
βιομηχανία, ώστε να προωθη-
θούν οι «έξυπνες συσκευασί-
ες» που θα ενσωματώσουν στο 
barcode τους το κατάλληλο 
ρεύμα για την ανακύκλωσή τους. 

Ποτέ πια λακκούβες στους 
δρόμους
Με ένα ηλεκτρονικό ερωτη-
ματολόγιο και μια έρευνα στην 
τοπική ειδησεογραφία οι Crabs, 
η ομάδα ρομποτικής του Λυκεί-
ου Βουλιαγμένης κατάλαβε ότι 
η κατάσταση του οδικού δικτύου 
είναι ένα από τα προβλήματα που 

Οι μαθητές δημιουργούν 
την πόλη του μέλλοντος

4 ομάδες ρομποτικής από Βάρη, Βούλα 
και Βουλιαγμένη καταθέτουν ιδέες 
για τα προβλήματα της καθημερινότητας

Οι Inventors 
από το 4ο  
Δημοτικό  
Σχολείο Βούλας  
κατασκεύασαν  
έναν έξυπνο κάδο  
ανακύκλωσης  
6 ρευμάτων που  
σκανάρει τις  
συσκευασίες, ανοίγοντας  
το σωστό καπάκι ανάλογα  
με το υλικό
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απασχολούν περισσότερο τους 
κατοίκους. Επινόησαν λοιπόν 
το Streeter, ένα τηλεκατευθυ-
νόμενο όχημα με ενσωματω-
μένο τρισδιάστατο εκτυπωτή, 
ο οποίος μπορεί να κλείνει τις 
λακκούβες και να επουλώνει τις 
ρωγμές στο οδόστρωμα με ένα 
δοκιμασμένο πρωτοποριακό 
υλικό. 

Η ιδέα των Crabs είναι να συν-
δεθεί το Streeter με την εφαρ-

μογή Novoville για τη 
δήλωση προ-

β λ η μ ά τ ω ν 
στο Δήμο, με 
ένα drone να 
επιβεβαιώ-
νει από ψηλά 

τη φθορά στο 
οδόστρωμα και 

να κατευθύνει το όχημα. Η 
ομάδα μίλησε με ειδικούς από 

ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια 
και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι το 
νέο υλικό που βγαίνει λιωμένο 
από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή 
δεν είναι απλώς εξίσου σταθερό 
με τη σημερινή μέθοδο επούλω-
σης, αλλά είναι και σημαντικά 
φθηνότερο. Η ιδέα παρουσιάστη-
κε και στον Δήμο, με τον Γρηγό-
ρη Κωνσταντέλλο να δηλώνει 
απολύτως πρόθυμος να δοκι-
μάσει στην πράξη την καινοτόμο 
αυτή ιδέα. 

Ράμπες ΑμεΑ 
πάντα ελεύθερες
Τις δυσκολίες στη μετακίνηση 
ατόμων με αναπηρίες και κινη-
τικά προβλήματα σκέφτηκαν ως 
ζήτημα οι μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου των εκπαιδευτη-
ρίων Παλλάδιο της Βάρης. Η 
ομάδα Robotic Alienz πρόσεξε 
μετά από επιτόπιες έρευνες στο 
κέντρο κυρίως της Αθήνας αλλά 
και από σχετική αρθρογραφία 
στο διαδίκτυο, ότι μηχανάκια 
καταλαμβάνουν πεζοδρόμια 
και αυτοκίνητα σταθμεύουν με 
τρόπο που αποκλείουν ράμπες 
για χρήση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα ή καροτσάκια. 

Μετά από έρευνες σε εταιρείες 
τεχνολογιών αιχμής αλλά και 

την πλαστική βιομηχανία, κατέ-
ληξε να προτείνει ένα αυτομα-
τοποιημένο σύστημα με βυθιζό-
μενα κολωνάκια που θα τοποθε-
τούνται μπροστά από τις ράμπες, 
αποτρέποντας την παράνομη 
στάθμευση, χωρίς να εμποδίζουν 
τη διέλευση. Τα κολωνάκια που 
πήραν το όνομα Digi Bollards, 
επιπλέον θα σκανάρουν το πεζο-
δρόμιο και αν εντοπίζουν μόνιμα 
εμπόδια, θα ειδοποιούν τις αρχές 
ότι υπάρχει παράνομη στάθμευ-
ση. Το σύστημα θα βυθίζεται 
προσωρινά με μια κάρτα nfc που 
θα «διαβάζεται» από μακριά, την 
οποία θα προμηθεύεται κάθε 
ενδιαφερόμενος κάτοικος, αλλά 
το άνοιγμα μεταξύ των εμποδί-
ων θα επιτρέπει το πέρασμα σε 
καροτσάκια και χωρίς την κάρτα.  

Κτήρια που «μιλάνε»  
σε όλους
Η περιήγηση στην πόλη μπορεί 
να γίνει πολύ δύσκολη για άτομα 
με προβλήματα όρασης, για ηλι-
κιωμένους ή ακόμη και τουρί-
στες. Η ομάδα Gyro's Innokids, 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Βούλας, επεξεργάστηκε το πρό-
βλημα αυτό και επινόησε ένα νέο 
«έξυπνο» ρολόι, το Gyrowatch 
που θα καθοδηγεί τον κάτοχό του 
προς σημαντικά κτήρια, δίνοντας 
πληροφορίες γι' αυτά. 

Η ομάδα χρησιμοποίησε την 
κατάλληλη τεχνολογία και κατα-
σκεύασε ένα πρότυπο Gyro-
watch, με πλακέτες Arduino, ένα 
δημοφιλές τεχνολογικό εργα-
λείο της εκπαιδευτικής ρομποτι-
κής. Το σκεπτικό της ιδέας είναι 
να τοποθετηθούν κατάλληλοι 
πομποί στα κτήρια ενδιαφέρο-
ντος (νοσοκομεία, Δημαρχεία, 
αστυνομικά τμήματα ή ακόμη 
και τουριστικά αξιοθέατα) που 
θα εκπέμπουν προς το ρολόι 
τις απαραίτητες πληροφορίες, 
προβάλλοντάς τις στην οθόνη ή 
μεταδίδοντάς τις ακουστικά. Μια 
όμορφη φορητή συσκευή που θα 
ενισχύει ένα αίσθημα ασφάλει-
ας σε όσους κυκλοφορούν στην 
πόλη και θα ενημερώνει κάθε 
ενδιαφερόμενο για τις σημαντι-
κές υποδομές.

Οι Crabs από το Γενικό Λύκειο 
Βουλιαγμένης σχεδίασαν 
ένα τηλεκατευθυνόμενο 
από drone όχημα που 
επουλώνει λακκούβες στους 
δρόμους, «εκτυπώνοντας» 
τρισδιάστατα ένα 
πρωτοποριακό υλικό

Οι Robotic Alienz 
των εκπαιδευτηρίων 
Παλλάδιο της Βάρης 
βρήκαν ένα σύστημα 
με βυθιζόμενα 
πλαστικά κολωνάκια, 
που θα απελευθερώσει 
τις ράμπες στα 
πεζοδρόμια για όσους 
τις έχουν ανάγκη Οι Gyro's Innokids, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας κατασκεύασαν 

ένα έξυπνο ρολόι που ενημερώνει όποιον το φορά για τα σημαντικά 
κτήρια στα οποία πλησιάζει 
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Εκδήλωση μνήμης
Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην Πλατεία Ιμίων
Τους τρεις ήρωες αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού 
που έδωσαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 31ης Ιανου-
αρίου 1996 υπηρετώντας την πατρίδα, Χριστόδουλο Καρα-
θανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό, τίμησε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε εκδήλωση μνήμης 
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 
στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα παρουσία πλήθους κόσμου. 
Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε δύο 
χρόνια και αποτελεί θεσμό για τον Δήμο 3Β. Στην εκδήλω-
ση μνήμης εκτός από τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλ-
λο, παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι 
πολιτικών φορέων, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων 
και των σωμάτων ασφαλείας και συγκεκριμένα, ο Γ.Γ. Ιθα-
γένειας Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο βουλευτής Ανατολικής 
Αττικής Γιώργος Βλάχος, ο Νίκος Βλαχάκος, αδερφός του 
πεσόντα στα Ίμια Αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, ο 
Γιώργος Θανάτσης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Καλυμνί-
ων και η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, στη σύντομη ομιλία του εξιστόρησε τα 
γεγονότα του Ιανουαρίου του 1996 που οδήγησαν στην 
πτώση του ελικοπτέρου και την κρίση που ακολούθησε. «Οι 
νίκες, οι ήττες, τα λάθη, όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν 
μας είναι τα συστατικά που συνθέτουν την ιστορία μας, την 
ιστορία της πατρίδας μας, του λαού μας. Η γνώση της ιστο-
ρίας είναι απόλυτο προαπαιτούμενο να γνωρίζουμε ποιοι 
είμαστε, πώς φτάσαμε εδώ πού είμαστε σήμερα, αλλά 
και ο οδηγός μας για να χαράξουμε την πορεία μας για το 
αύριο, να καθορίσουμε που θα πάμε», ανέφερε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο πρώην Δήμος Βούλας και ο σημερινός 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνδέεται στενά με 
την Κάλυμνο, όπου ανήκουν διοικητικά τα Ίμια από τα μέσα 
του προηγούμενου αιώνα. Τότε δημιουργήθηκε η συνοι-
κία Νέα Κάλυμνος, ή Καλύμνικα, όπως τα έχουμε μάθει. 
Το 1996, ο αείμνηστος τότε Δήμαρχος της πόλης, Άγγελος 
Αποστολάτος, ολοκλήρωσε το έργο της κεντρικής πλα-
τείας και επειδή η κρίση των Ιμίων ήταν τότε πρόσφατη, 
αποφάσισε να την ονομάσει Πλατεία Ιμίων και να τοπο-
θετήσει την αναμνηστική πλάκα που υπάρχει και σήμερα 
στην πλατεία, η οποία έχει προσανατολισμό ακριβώς προς 
την κατεύθυνση του συμπλέγματος των ακριτικών νησιών. 
Αργότερα, το 2001, ο Δήμαρχος Βούλας Γιώργος Μάντε-
σης και ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης 
πραγματοποίησαν αδερφοποίηση των δύο Δήμων, η οποία 
μάλιστα επικαιροποιήθηκε με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 29 Ιανου-
αρίου 2020, αναθερμαίνοντας έτσι τις στενές σχέσεις των 
κατοίκων του νησιού με τους κατοίκους του Δήμου των 3Β. 
«Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θεωρούμε χρέος 
μας, μέσα απ’ αυτή τη σεμνή τελετή, να κρατάμε ζωντανές 
τις μνήμες των συμβάντων της κρίσης των Ιμίων. Όχι μόνο 
επειδή η κεντρική πλατεία της Βούλας λέγεται Πλατεία 
Ιμίων, ούτε μόνο επειδή οι Δήμοι μας είναι αδελφοποιη-
μένοι, αλλά επειδή θέλουμε να στέλνουμε συνεχώς στους 
συμπατριώτες μας στην Κάλυμνο αλλά και το Καστελό-
ριζο, τη Σύμη και όλα τα ακριτικά νησιά που φυλάνε Θερ-
μοπύλες, ότι δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε δίπλα τους και 
συμπαραστεκόμαστε συμβολικά και έμπρακτα στον αγώνα 

τους», τόνισε ο Δήμαρχος. Εμφανώς συγκινημένος κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του ήταν ο Νίκος Βλαχάκος, αδερφός 
του πεσόντα στα Ίμια Αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. 
Αφού πρώτα ευχαρίστησε από καρδιάς τον Δήμαρχο και 
τους κατοίκους της Βούλας για την πραγματοποίηση της 
σεμνής τελετής μνήμης των ηρώων του Πολεμικού Ναυ-
τικού, τόνισε πως η σκιά των τριών αξιωματικών πλανάται 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά αυτές τις μέρες πάνω 
από το Αιγαίο. «Οι προκλήσεις της Τουρκίας αυτή την περί-
οδο είναι καθημερινές σε τέτοιο βαθμό που δεν πρέπει να 
τις υποβιβάζουμε ούτε να τις αναβαθμίζουμε» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Νίκος Βλαχάκος κλείνοντας την ομιλία 
του με μια ευχή: «Εύχομαι η νύχτα τις 31ης Ιανουαρίου του 
1996 να μη ξαναέρθει. Μια νύχτα που κοιμηθήκαμε υπερή-
φανοι Έλληνες και ξυπνήσαμε ταπεινωμένοι σύμμαχοι». 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμος Καλυμνίων, όπου ανήκουν τα Ίμια, έχουν αδελφοποιηθεί από το 
2001, λόγω της συνοικίας Καλύμνικα που δημιουργήθηκε στη Βούλα από τη δεκαετία του '50

Ο αδερφός του πεσόντα στα Ίμια Παναγιώτη Βλαχάκου, 
Νίκος, μίλησε στην εκδήλωση της Βούλας

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέθεσε το 
ιστορικό των γεγονότων αναλύοντας γιατί η μνήμη των 
γεγονότων πρέπει να κρατιέται ζωντανή



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



2 0 Αθλητικά

Ένα κύπελλο ως επιστέγασμα μιας εξαιρετικής χρονιάς σήκωσαν στις 23 Φεβρουα-
ρίου οι γυναίκες του ΑΟ Βάρης Αναγυρούς. Ήταν ο τελικός του Final Four στο κλει-
στό γυμναστήριο της Βάρης μεταξύ Αναγυρούντα και Αιξωνής για το πρωτάθλημα 
«vintage» Α' κατηγορίας βόλεϊ της ΕΣΠΕΔΑ. Vintage είναι το πρωτάθλημα στο οποίο 
συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες εκτός των ανταγωνιστικών κατηγοριών, ηλικίας 
από 25 ετών ως άνω των 60. 

Μπορεί να θεωρείται πιο χαλαρό πρωτάθλημα, ωστόσο το πάθος, η ένταση και το καλό 
βόλεϊ δεν έλειψαν από τον τελικό της Βάρης. Οι παίκτριες του Αναγυρούντα με ένα 
παιχνίδι 128 λεπτών έκαναν τη μεγάλη έκπληξη στο μέσο του αγώνα και γύρισαν το 
παιχνίδι, ανατρέποντας το σκορ 0-2 σετ εις βάρος τους, σε νίκη με 3-2. Το πρώτο σετ 
που έληξε με σκορ 15-25 βρήκε καθηλωμένες τις παίκτριες της Βάρης, ίσως από το 
άγχος του φαβορί. Η προσπάθεια που ξεκίνησε στο δεύτερο σετ δεν είχε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, έληξε με σκορ 21-25, με τις παίκτριες της Γλυφάδας να παίζουν δυνα-
μικά με καλά τελειώματα και εξαιρετική άμυνα. 

Με την καθοριστική συμβολή μιας πολύ δυνατής κερκίδας ο ΑΟ Βάρης αντεπιτέ-
θηκε, ελαχιστοποίησε τα λάθη και με σύμμαχο τη θετική ψυχολογία αδρανοποίησε 
τον αντίπαλο που παρά την άριστη τεχνική των παικτριών και την ιδιαίτερα θερμή 
κερκίδα, δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Καθοριστική σημασία είχαν για την έκβαση 
του αγώνα οι ολοκληρωμένες επιθέσεις της Αλεξάνδρας Σκόρδου, που πήρε το 
βραβείο της καλύτερης επιθετικού και ανακηρύχθηκε MVP του Final Four από τους 

διοργανωτές, αλλά και το δυνατό σερβίς της Νικολέτας Σταμούλη που έδωσε πολ-
λούς «άσους» στη Βάρη καταβαραθρώνοντας το ηθικό της Αιξωνής. Τα σετ που 
ακολούθησαν έληξαν με σκορ 25-15, 25-23 και 15-7. Το κύπελλο σήκωσε πρώτη η 
αρχηγός της ομάδας και τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Λυδία Αργυροπούλου, που δεν έχει αποχωριστεί ποτέ το άθλημα, 
από όταν ήταν παίκτρια της εθνικής ομάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Βάρη τερμά-
τισε το πρωτάθλημα αήττητη μετά από 16 αγώνες! Στον μικρό τελικό η ομάδα της 
Αγίας Βαρβάρας νίκησε την ομάδα ΑΣΠ Ίωνες Νέας Ιωνίας με 3-1 σετ (26-24,18-25, 
25-11, 25-14) και κατέλαβε την τρίτη θέση. 

Τους αγώνες του Final Four παρακολούθησαν ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος πραγματοποίησε και τις απονομές των κυπέλ-
λων αλλά και η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Κανέλλου, η οποία χειροκρότησε την κόρη 
της που είναι και το νεότερο μέλος της ομάδας του Αναγυρούντα.

Στο δημοτικό γήπεδο της Βουλιαγμένης προπονήθη-
κε η Άρσεναλ στις 20 Φεβρουαρίου 2020, λίγες ώρες 
πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο «Καρα-
ϊσκάκης» στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Europa 
League. Αντιπροσωπία της αγγλικής ομάδας είχε επι-
σκεφτεί τον Ιανουάριο τη χώρα μας προκειμένου να 
βρει γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους ποδοσφαιριστές 
του λονδρέζικου συλλόγου, με σκοπό να πραγματο-

ποιήσουν την καθιερωμένη προπόνηση πριν τον 
αγώνα. Οι άνθρω-

ποι των «κανονιέρηδων» έδειξαν εντυπωσιασμένοι 
από τις εγκαταστάσεις και από την κατάσταση του αγω-
νιστικού χώρου στο Καβούρι και χωρίς δεύτερη σκέψη, 
«έκλεισαν» το γήπεδο για δύο ημέρες. 

Η αξία της Άρσεναλ αυτή την περίοδο αγγίζει τα 550 
εκατ. ευρώ και οι υπεύθυνοι του συλλόγου δεν θα μπο-
ρούσαν παρά να εμπιστευτούν τον νέο υπερσύγχρονο 
υβριδικό χλοοτάπητα του γηπέδου της Βουλιαγμένης, 
για τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών της. Εκτός από 
την Άρσεναλ, χρήση του γηπέδου έχει κάνει και στο 
πρόσφατο παρελθόν και η Εθνική Ομάδα. Συγκεκριμέ-
να, στις 13 Νοεμβρίου 2019, η καταρρακτώδης βροχή 
ματαίωσε την προγραμματισμένη προπόνηση της Εθνι-
κής στο γήπεδο του Αγίου Κοσμά και μεταφέρθηκε στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, το μόνο 
γήπεδο ποδοσφαίρου που κρίθηκε κατάλληλο ακόμα 
και υπό τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν. 

Τέλος, το γήπεδο στολίδι της πόλης, το είχε εγκρίνει και 
η Μπάγιερν Μονάχου το Φθινόπωρο του 2018 για να 
πραγματοποιήσει την προπόνησή της όταν αντιμετώπισε 
την ΑΕΚ για το Champion League, ωστόσο την τελευταία 
στιγμή επέλεξε το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, καθώς 
δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον περιβάλλοντα 
χώρο του ΔΑΚ Βουλιαγμένης.

Πρωτάθλημα στο βόλεϊ  
οι γυναίκες του ΑΟ Βάρης

Η Άρσεναλ «πάτησε» στο στολίδι της Βουλιαγμένης



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
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Χάρης Παπαδιάς
Ο ταχύτερος Έλληνας ζει ανάμεσά μας
Σε ηλικία μόλις 22 ετών βρέθηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας το 
χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1997 στην Πόλη του 
φωτός, στο Παρίσι. Έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε παγκόσμιο μετάλλιο 
στις ταχύτητες με επίδοση ρεκόρ που κρατά μέχρι σήμερα. Το 1998 επανέλαβε τον 
θρίαμβο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κέρδισε τον Κάμπελ, τον τότε Ολυμπιονίκη και 
Παγκόσμιο πρωταθλητή, ενώ την ίδια χρονιά κέρδισε και το παγκόσμιο κύπελλο 
στο Γιοχάνεσμπουργκ στην Νότια Αφρική. Από τότε οι διακρίσεις και οι συμμετοχές 
πολλές. Ο Χάρης Παπαδιάς μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για τις επιτυχίες του, την 
αγάπη του για τον κλασικό αθλητισμό, τις ακαδημίες στίβου στον ΑΟ Βάρης «Δρο-
μέας» και το ντόπινγκ στον αθλητισμό. 

Αστέρι στην πόλη του φωτός
Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του Χάρη Παπαδιά σημειώθηκε στο Παρίσι. Ο τότε 
22χρονος Χάρης Παπαδιάς έγινε ο πρώτος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στον 
στίβο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 60 μέτρων και παράλληλα 
ο πρώτος Ευρωπαίος που κέρδισε αυτή την κούρσα.  Ο Τύπος της εποχής μιλούσε 
για «θαύμα», ωστόσο η απάντηση του Χάρη Παπαδιά είναι αφοπλιστική: «Έτρεξα 
για μένα, δεν κοίταζα ποιος έτρεχε δίπλα μου. Κάθε άλλο παρά θαύμα ήταν, αφού 
χρειαζόταν σκληρή δουλειά για να έρθει η επιτυχία». Ο Χάρης Παπαδιάς ξεκίνησε σε 
ηλικία 13 ετών να πατάει τα κουλουάρ του στίβου. «Ξεκίνησα σχετικά μεγάλος και 
το λέω μεγάλος γιατί τώρα τα παιδιά ξεκινούν από τις ακαδημίες σε ηλικία 5 ετών. 
Βέβαια, όποια ηλικία κι αν έχεις, τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει η προπονητική ηλικία, 
ποια θα είναι η επιβάρυνση που θα δεχτεί ο αθλητής προοδευτικά και διαδοχικά ώστε 
να έχει την εξέλιξη που αναμένεται. Είχα την τύχη να έχω ένα παρά πολύ καλό προ-
πονητή, τον Σπύρο Τσούτσουρα που εκείνη την εποχή ήταν εθνικός προπονητής στα 
άλματα και είχα την απαιτούμενη προσοχή που έπρεπε για να μπορέσω να προχωρή-
σω και να δώσω αυτό που έπρεπε», τονίζει στον «Δημοσιογράφο». Οι περισσότεροι 
αθλητές τέτοιου επιπέδου για να φτάσουν στην κορυφή θυσιάζουν πολλά πράγματα 
στη ζωή τους. Ο Χάρης Παπαδιάς αποτελούσε την εξαίρεση του κανόνα. «Η αλήθεια 
είναι ότι στην εφηβεία μου δεν έκανα τα συνηθισμένα, δηλαδή δεν έβγαινα συχνά 
να διασκεδάσω, να πηγαίνω διακοπές με τους φίλους μου αλλά δεν το έβλεπα σαν 
θυσία. Μου άρεσε τόσο πολύ ο στίβος, που ήταν η ζωή μου και όλα τα υπόλοιπα τα 
έβαζα σε δεύτερη μοίρα» τονίζει.

Τα κυκλώματα της ντόπας
Το ντόπινγκ, αυτή η θανατηφόρα βιομηχανία παραγωγής ψεύτικων αθλητικών ειδώ-
λων, θρέφει πολλούς εμπλεκόμενους σε βάθος χρόνου. Όλοι θυμόμαστε την πολύ-
κροτη υπόθεση στον ελληνικό στίβο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004 στην Αθήνα, την υπόθεση Κεντέρη Θάνου. Ο Χάρης Παπαδιάς δεν κρύβεται. 
«Κυκλώματα υπάρχουν παντού σε όλα τα σπορ, είναι στην ευχέρεια του αθλητή να 

επιλέξει να κάνει κάτι τέτοιο ή όχι». Ο Χάρης Παπαδιάς είναι προπονητής στις ακα-
δημίες στίβου του ΑΟ Βάρης «Δρομέας» και εκτός από την προπόνηση, μαθαίνει 
στα παιδιά τους κινδύνους του ντόπινγκ. «Κάνω πάρα πολλές διαλέξεις στα παιδά-
κια κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, εκτός από τις διατροφικές συνήθειες, τον 
τρόπο ζωής που προσπαθώ να τους φτιάξω, τους ενημερώνω συχνά για το θέμα 
του ντόπινγκ, πώς μπορούν να το αποφύγουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
σε τέτοιες περιπτώσεις» όπως μας εξηγεί.

Κλασικός αθλητισμός στα 3Β
Μπορεί η καριέρα του ως αθλητή του στίβου να έχει τελειώσει, ωστόσο ο Χάρης 
Παπαδιάς δεν θα μπορούσε να μείνει μακρυά από το δεύτερό του σπίτι. Έτσι, το 2015 
ίδρυσε τον ΑΟ Βάρης «Δρομέας» με σκοπό τη διάδοση του κλασικού αθλητισμού 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Είμαι κάτοικος της Βάρης τα τελευταία 
20 χρόνια. Η φιλοδοξία που είχα με την γυναίκα μου ήταν να δημιουργήσουμε έναν 
σύλλογο που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού στην περιοχή 
και κυρίως στο να γαλουχηθούν τα παιδιά της πόλης με το πνεύμα του αθλητισμού. 
Αυτή τη στιγμή στον Δρομέα προπονούνται και μαθαίνουν τα μυστικά του κλασικού 
αθλητισμού περισσότερα από 380 παιδιά ηλικίας από 5 ετών», αναφέρει ο Χάρης 
Παπαδιάς. 

Εμπνευστής της επιτυχημένης διοργάνωσης «Δρόμεια» που θα πραγματοποιηθεί 
για 3η συνεχόμενη χρονιά στο δημοτικό στάδιο της Βάρης είναι ο Χάρης Παπαδιάς. 
Η φετινή διοργάνωση που θα γίνει στις 7 Ιουνίου έχει μπει στην κατηγορία 5 και η 
επιτυχία των δύο προηγούμενων ετών, έχει αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς 
να έρθουν να αγωνιστούν. Ήδη δέκα χώρες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα των 
ΗΠΑ, έχουν αποστείλει αίτημα συμμετοχής.

Ο Χάρης Παπαδιάς ακούει το 1997 τον εθνικό ύμνο στο Παρίσι, έχοντας τερματίσει 
πρώτος στον κόσμο στα 60 μέτρα
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H τρικυμία σηκώνει ...Κύμα αντιδράσεων

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

«Ζητώ συγγνώμη από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΟΑΠΠΑ (Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παι-
δικής Αγωγής Δήμου 3Β) για την άστοχη έκφραση της 
δημοτικής συμβούλου Ιωάννας Δόγκα» ήταν το σχόλιο 
του Δημήτρη Δαβάκη με αφορμή τα όσα έγραψε σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης η Ζανέτ Δόγκα, κάνοντας λόγο 
για «ξέπλυμα χρήματος» από τον ΟΑΠΠΑ. Το επίμα-
χο σχόλιο της δημοτικής συμβούλου με την παράταξη 
Κύμα Ενωμένων Πολιτών είναι το εξής: «Επισημαίνω 
ότι ο ΟΑΠΠΑ διά της πλειοψηφίας πάντα καταλήγει να 
κάνει ξέπλυμα χρήματος», μια αναφορά που αντικειμε-
νικά θίγει όσους μετέχουν στη διοίκηση του Οργανισμού, 
καθώς με ένα φανερό ψεύδος και χωρίς καμία τεκμηρί-
ωση, τους καταλογίζει ένα βαρύ ποινικό αδίκημα. 

Σε μια απόπειρα να καλύψει την κ. Δόγκα, ο επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης, Δημήτρης Δαβάκης ανέφερε πως 
ήταν «ο δαίμων του τυπογραφείου» που ευθύνεται για τη 
φράση. Αστειότητες! Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 24ης Φεβρουαρίου και δυστυχώς από τη 
συνεδρίαση απουσίαζε η Ζανέτ Δόγκα. Από την πλευρά 
της, η διοίκηση του ΟΑΠΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αποστεί-
λει στην κ. Δόγκα εξώδικο πρόσκληση να ανακαλέσει 

αυτή τη φαιδρή από κάθε άποψη δήλωσή της, επιφυλασ-
σόμενη και για περαιτέρω δικαστικές περιπέτειες. 

Κι όμως, η Ζανέτ Δόγκα δείχνει αμετανόητη, καθώς 
μετά το σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά 
της, προέβη σε μια δήλωση προσπαθώντας να μαζέ-

ψει τα ασυμμάζευτα, χωρίς όμως να έχει το θάρρος 
να ζητήσει μια απλή συγγνώμη. «Αφαίρεσα το σχόλιο, 
κατόπιν και επιθυμίας του κ. Δαβάκη επειδή εμπεριεί-
χε τη φράση ‘‘ξέπλυμα’’, η οποία παρερμηνεύθηκε και 
θεωρήθηκε προσβλητική, ενώ σε καμία περίπτωση δεν 
υπήρχε τέτοια πρόθεση. Από το σύνολο των σχολίων μου 
προκύπτει ευκρινώς ότι αναφερόμουν σε ‘‘διασπάθιση’’ 
χρήματος. Επρόκειτο καθαρά για ατυχή επιλογή έκφρα-
σης, προερχόμενη από το γεγονός ότι δεν είμαι νομικός 

και σαφώς αγνοώ την αντικειμενική υπόσταση οποιου-
δήποτε εγκλήματος. Είναι γνωστό ωστόσο ότι ασκώ 
αντιπολίτευση επί μακρόν, με ήθος, συνέπεια, ευπρέπεια 
και ευγένεια και τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν με 
εκφράζουν και δεν με αντιπροσωπεύουν», ήταν η τοπο-
θέτηση της κυρίας Δόγκα. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος έχει τονίσει αρκετές φορές πως δέχεται 
την καλόπιστη κριτική αλλά όταν αυτή ξεπερνά τα όρια και 
γίνεται επικίνδυνη σε βαθμό ακραίων αντιδράσεων, τότε 
και μόνο τότε, ο Δήμος προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, η κατάληξη μιας υπόθεσης δικηγό-
ρου, η οποία για πολλά χρόνια κατηγορούσε τον Δήμο 3Β 
με πλήθος ψευδών δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 20 μήνες για 
συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση. 

Ενώ η παράταξη του Δημήτρη Δαβάκη φαίνεται να 
ανοίγει κι άλλο μέτωπο, αυτή τη φορά με τον Σύλλογο 
Υπαλλήλων Δήμου 3Β. Ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του 
καταδίκασε τους χαρακτηρισμούς του δημοτικού συμ-
βούλου Νατάλη Πέτροβιτς που εξαπέλυσε προς τους 
εργαζόμενους της υπηρεσίας δόμησης, με εκφράσεις 
όπως «παρωδία» κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυα-
σμός «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» διανύει μια περίοδο 
μεγάλης παρακμής.

••• Έξαλλος ο Κωνσταντέλλος στο 
συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Divani • Κασι-
δοκωστίζοντας έντονα έβαλε τις φωνές 
στους μάνατζερ του ξενοδοχείου μπρο-
στά στους άφωνους συνδικαλιστές  

• «Δεν είμαστε στενοχωρημένοι, 
είμαστε εξοργισμένοι», τους είπε σε 
σχετικά κόσμια Γαλλικά που μάλλον 
δεν είχαν συνηθίσει να ακούν οι του 
Divani από τις πολλές δημόσιες σχέ-
σεις • Μπορεί τελικά να μην άνοι-
ξε ρουθούνι και να μην έσπασε κλαδί  

• Όμως η εικόνα της Βουλιαγμένης 
με εξέδρες, μεγάφωνα, συνθήματα 
και ΜΑΤ δεν είναι ακριβώς η ειδυλλι-

ακή εικόνα της ριβιέρας που η περι-
οχή αλλά και οι πολιτικοί ιθύνοντες 
θέλουν να εκπέμπουν προς τα έξω  

• Τελικά ο πρωθυπουργός που ανα-
μενόταν δεν παρέστη, ενώ από τους 
πολιτικούς αρχηγούς η Φώφη Γεννη-
ματά έδωσε το «παρών» • Μεταξύ 
των συγκεντρωμένων και ο Κώστας 
Πασακυριάκος της Λαϊκής Συσπείρωσης  

• Επιχείρησε να μπει στο ξενοδοχείο 
με τη διαπίστευση του Ριζοσπάστη αλλά 
έφαγε πόρτα γιατί υπερίσχυσε η ταυτό-
τητά του ως στέλεχος του ΠΑΜΕ.

••• Μια ευκαιρία είχε ο Δαβά-
κης να παίξει μπάλα μόνος του και 
του γλίστρησε από τα χέρια • Η κοπή 
βασιλόπιτας του Κύματος εξελίχθη-
κε σε παρωδία, μετά την επέμβαση 
του γνωστού γραφικού φωτογράφου  

• Πήρε μια σπασμένη ταμπέλα οδοσή-
μανσης από την οδό Ερμού και του την 
έδωσε για δώρο την ώρα που σταύρωνε 
την πίτα • Αμήχανος ο Δαβάκης διέκο-
ψε, παρέλαβε το δώρο, ψέλλισε «ευχα-
ριστώ με τιμά» χωρίς όμως να ξέρει αν 
είναι τρολάρισμα για τον ίδιο ή ευκαιρία 
να την μπει στον Κωνσταντέλλο • Η στιγ-

μή απαθανατίστηκε και κυκλοφόρησε 
και σε βίντεο βεβαίως

•••Τελείωσε αισίως και η εποχή της 
βασιλόπιτας • Μια αφορμή για κοινω-
νικές συνευρέσεις που έχει όμως και 
το θρησκευτικό της υπόβαθρο • Το 
δυσεπίλυτο σημείο πάντα είναι πόσα 
και ποια κομμάτια αφιερώνει κανείς 
στα ιερά πρόσωπα • Σύλλογος της 
περιοχής προσκάλεσε ιερέα να κάνει 
το κόψιμο και αυτός το ...τερμάτισε  

• Έκοψε πρώτα το κομμάτι του Χρι-
στού, μετά της Παναγίας, του Αγίου 
Βασιλείου και τέλος του Αγίου Στυ-
λιανού • Στον αντίποδα κινήθηκε ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
των 3Β • Γνωρίζοντας ότι η πίτα είναι 
περιορισμένη και όσοι περιμένουν 
κομμάτι πολλοί, έβαλε σε ένα κομμάτι 
«του Χριστού και της Παναγίας» (sic!)  

• Έπρεπε να ρωτήσει τον Κωνσταντέλ-
λο που έχοντας επί 5 χρόνια κόψει όλες 
τις βασιλόπιτες των 3Β κατέχει πλέον 
τον τίτλο του δόκτορος στο επιστημονικό 
αυτό αντικείμενο.

Π. Ούλιτζερ

bullets

Σε δικαστικές 
περιπέτειες 
η παράταξη Δαβάκη 
λόγω συκοφαντικών 
σχολίων



2 4 Φωτορεπορτάζ

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του 2ου Φεστιβάλ 
Ρομποτικής στο Λύκειο Βουλιαγμένης στις 27 Ιανουαρίου 
ήταν όταν μαθητές από τις ομάδες ρομποτικής του Δήμου 
«ανέκριναν» επί σκηνής τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο με 
ερωτήματα για την ανακύκλωση, την προσβασιμότητα και 
την ενεργειακή απόδοση των δημοτικών κτηρίων

Στις 12 Φεβρουαρίου ο Όμιλος για την UNESCO Νοτίων 
Προαστίων διοργάνωσε την εκδήλωση για την κοπή 
της πίτας του στη Γλυφάδα, με την πρόεδρο του Σούλα 
Κοκολέτσου να δίνει τον τόνο

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΚΕΡΙΑ,  
ΕΝΩ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ ΕΠΕΣΕ  
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Μανώλης Λουδάρος 
στις 14 Φεβρουαρίου  
στη βασιλόπιτα  
του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης,  
η οποία είχε  
την ιδιαιτερότητα  
αντί για φλουρί,  
να χαρίζει ...ρεπό

ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ  
Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ, 
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΧΕΣ  
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ 3Β ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ














