
The Talk of 
The Town
Δεν είναι βέβαιο ακόμα αν στο 
μέλλον οι άνθρωποι καταγρά-
ψουν αυτή τη ζοφερή παρένθε-
ση στην παγκόσμια ιστορία με 
ευφυολογήματα ή με σκοτεινά 
μυθιστορήματα. Ωστόσο όλοι 
δείχνουν να συνειδητοποιούν 
ότι αυτές τις ημέρες της παν-
δημίας και των πρωτόγνωρων 
απαγορεύσεων γράφονται 
σελίδες ιστορίας, κοινωνιο-
λογίας και ψυχολογικών θεω-
ριών.
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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...

@michael.valkanis

#panorama #stayhome

@xa_xa_xa_xo_xo

Σήμερα έφτασα στο γραφείο Πειραιά σε 20 λεπτά 
από Βούλα, είχε κάτι μπλόκα στην παραλιακή αλλά ο 
δάσκαλος κρύφτηκε στις σκιές. Πριν λίγο που επέστρε-
ψα είχε αρκετή κίνηση στους δρόμους. Τι απαγόρευση 
είναι αυτή; Εργοδότες ΓΤΧΣ εργασία από το σπίτι λέμε.

@ephoebe23

#Voula

@ethnosgr

Αρνητικός στον κορονοϊό ο 26χρονος που έφτυσε 
αστυνομικούς στη Βούλα 

@dr.v.chatziportokalis

#Vouliagmeni

@Aristarxos4711

Η Κατερίνα είμαι σίγουρος ότι αυτή την περίοδο σπάει 
αυτοκίνητα κ φτύνει αστυνομικούς όπως έκανε ο 
άλλος στη Βούλα κ τον στείλανε ψυχιατρείο με εισαγ-
γελική παραγγελία #MasterChefGR

@jimxcon

Το άλλο το μουρλό, με μια ροχάλα, έβγαλε εκτός μάχης 
μια διμοιρία αστυνομικών. Φαντάσου να έβηχε. Θα είχε 
εκκενωθεί ολόκληρη η Βούλα.

@sourtoukw

Έσπαγε αυτοκίνητα ο άλλος χθες στην Βούλα, έφτυσε 
14 αστυνομικούς είχε γυρίσει πριν από 2 μέρες από 
Λονδίνο. Κατά τα άλλα οι επιστροφείς υποχρεούνται 
σε καραντίνα. Ναι, δίνουν το λόγο της τιμής τους ότι θα 
κάτσουν σπίτι, μη σας πω φιλάνε και σταυρό κιόλας.

@katjasonnewend

#Varkiza

@CatElKar

Παιδιά έχετε μπερδέψει τα τραγούδια. Το «θα κάτσω 
σπίτι» του Λουκιανού θέλουμε όχι το «πάμε μια βόλτα 
στη Βουλιαγμένη».

@theoudoro

Έχει γίνει viral ο Κηλαηδόνης σε μια εβδομάδα με: Θα 
κάτσω σπίτι, Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, Ύμνος 
των μαύρων σκυλιών

@claudia.saadeh

#socialdistancing #voula

@Oh_Grapes

Πάντως θα έχουμε λουόμενους στη Βουλιαγμένη με 
τα 150€ στην τσέπη του μαγιό έτοιμα κ χέστηκαν να το 
θυμηθείτε- κ εκδρομείς προς την επαρχία -δεν είναι 
ΤΟΣΟ απαγορευτικό το ποσό- είναι λίγο. Σαν αυτούς 
που τρέχουν σαν τρελοί γιατί το πρόστιμο δεν είναι 
σοβαρό για αυτούς.

@vakias7

#25μαρτιου1821 #μένουμεσπίτι #voula

@MARIANASTOU2

Εγώ την πλήρωσα 12 ευρώ μια μάσκα σε φαρμακείο 
εδώ στη Βουλιαγμένη.

@green_punisher

Φαινόμενο πεταλούδας: Κινέζος μερακλής τρώει ωμό 
φίδι στην αγορά της Γουχάν... Αποτέλεσμα: Κλείνει 
ταβέρνα με κοψίδια στη Βάρη.

@eltnutter

Σκατόκαιρος... Απ' τη μια δεν βοηθάει όσους μένουμε 
σπίτι να βγούμε σε κάνα μπαλκόνι καμιά αυλή να ανα-
σάνουμε λίγο, από την άλλη όμως κρατάει μέσα όσους 
με το που δούνε ήλιο θα βγάλουνε χαρτάκι να πάνε 
δήθεν βοήθεια στη θεία Φρόσω στη Βάρκιζα που έχουν 
να τη δουν απ' το Πάσχα του 1985.



3The talk of the town

Γίνεται η απώλεια
συνήθειά μας;

Δ ιανύουμε την εποχή που κάθε επικαιρότητα καταρ-
γείται, αναβάλλεται ή ματαιώνεται. Οι άνθρωποι 
των μέσων ενημέρωσης ίσως περισσότερο από 

τον καθένα συνειδητοποιούν αυτή τη δυστοπία των ημε-
ρών, όπου όλες οι ειδήσεις συγκεντρώνονται γύρω από 
την πανδημία και τις συνέπειές της στις ανθρώπινες ζωές 
και τις κοινωνίες στο σύνολό τους, απαξιώνοντας κάθε τι 
που μέχρι πριν από λίγο ήταν άξιο αναφοράς και ανάδειξης. 
Έτσι συνέβη και με τον «Δημοσιογράφο»: Κάποιες έρευνες 
που ετοιμάζονταν, μοιάζουν πλέον παντελώς αδιάφορες 
και μπήκαν στο συρτάρι, κάποιες συνεντεύξεις είναι πια 
ανεπίκαιρες και δεν δόθηκαν καθόλου. 

Ζήσαμε από μια άποψη τη συγκλονιστική υλοποίηση της 
λεγόμενης θεωρίας του χάους, μια παραλλαγή του «φαι-
νομένου της πεταλούδας», όπου το πέταγμα μιας νυχτερί-
δας στο Γουχάν ακύρωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Τόκιο. Δεν είναι βέβαιο ακόμα αν στο μέλλον οι άνθρωποι 
καταγράψουν αυτή τη ζοφερή παρένθεση στην παγκόσμια 
ιστορία με ευφυολογήματα ή με σκοτεινά μυθιστορήματα. 
Ωστόσο όλοι δείχνουν να συνειδητοποιούν ότι αυτές τις 
ημέρες γράφονται σελίδες ιστορίας, κοινωνιολογίας και 
ψυχολογικών θεωριών. Το μόνο ιστορικό ανάλογο που 
έχουν ζήσει οι σημερινές γενιές είναι ίσως το πυρηνικό 
ατύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986, όταν η χώρα μας και 
όλη η Ευρώπη βρέθηκε ενώπιον μιας αόρατης, φονικής 
απειλής και ο ελληνικός πληθυσμός πανικοβλήθηκε για 
τα τρόφιμα που κατανάλωνε μετά την έλευση του ραδιε-
νεργού νέφους.   

Σήμερα η απειλή είναι πιο σοβαρή. Και τα ημερολόγιά μας 
αντικαταστάθηκαν από τις «ελληνικές καλένδες» (που 
έγιναν από τα ρωμαϊκά χρόνια συνώνυμο της επ' αόριστον 

αναβολής ακριβώς επειδή είναι ανύπαρκτες). Ο κόσμος 
μας μπήκε σε μια άγνωστης έκτασης περίοδο αναμονής, 
παραμένοντας στην πρίζα αλλά στην κατάσταση «αδρά-
νειας», με τις βασικές λειτουργίες μόνο εν ισχύ. 

Αρκετοί ψηλαφούν τη θετική πλευρά των πραγμάτων από 
την υποχρεωτική πλέον κατ' οίκον παραμονή και αναστο-
λή κάθε επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότη-
τας. Μια φάση «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» κατά 
τον Μαρσέλ Προυστ, που ίσως δώσει τη δυνατότητα σε 
κάποιους ακόμη και να ολοκληρώσουν το μνημειώδες 
7τομο μυθιστόρημά του. Υπάρχει μεν ελεύθερος χρόνος 
για διάβασμα, ενδοσκόπηση, παιχνίδι με τα παιδιά, όμως ο 
χρόνος αυτός δεν μας ανήκει. Δεν προέκυψε από μια υγιή 

διαρρύθμιση της καθημερινότητας, όπως οι περισσότεροι 
προσπαθούσαν μέχρι σήμερα, αλλά είναι σαν να πήραμε 
ένα αναγκαστικό δάνειο χρόνου από το μέλλον, με υψηλό 
επιτόκιο που θα πληρωθεί με τον ερχομό της κανονικότη-
τας. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια δημιουργικότητας και 
διάθεσης η επίγνωση αυτή. 

Ταυτόχρονα, η προσαρμογή μας σε νέα μοντέλα κοινωνι-
κής σκέψης και συμπεριφοράς είναι δραματικά απότομη. 
Στη χώρα μας, με μια φιλελεύθερη παράδοση από τον 19ο 
αιώνα και μια κυβέρνηση πρόσφατα ψηφισμένη η οποία 
εντάσσεται στο τόξο της φιλελεύθερης αντικρατικιστικής 
Δεξιάς, επιβλήθηκαν πρωτοφανή για τη σύγχρονη ιστορία 
μέτρα περιορισμού της ελευθερίας του ατόμου και των επι-
χειρήσεων από ένα κράτος έκτακτης ανάγκης. Η μετάβαση 
από την αποθέωση της ατομικότητας στην επιβολή της συλ-
λογικής συνείδησης δεν μπορεί προφανώς να γίνει ακαρι-
αία, όπως θα το φαντάζονταν ίσως τα πιο αυταρχικά μυαλά. 

Ειδικά οι νέοι άνθρωποι γαλουχήθηκαν τα τελευταία χρό-
νια με την ιδεολογία «να είσαι ο εαυτός σου». Η εικόνα 
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η θέση τους στις 
παρέες ιδανικά θα έπρεπε κατά την αντίληψη αυτή να ανα-
δεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Πώς 
περιμένει κανείς να αλλάξει αυτό εν μια νυκτί και να αντι-
κατασταθεί με μια νέα συλλογική κουλτούρα της απομό-
νωσης, της αποστείρωσης και της πειθαρχίας σε ό,τι υπα-
γορεύουν οι λοιμωξιολόγοι; Μέχρι σήμερα άλλωστε οι 
πιο συχνές προτροπές των γονέων ήταν τα «άσε το κινητό 
σου» και «βγες από τον υπολογιστή σου». Ξαφνικά όμως 
εισήλθαμε στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης 
όπου οι οθόνες και το διαδίκτυο έγιναν το μόνο παράθυρο 
στη γνώση, στην ψυχαγωγία και στον έξω κόσμο. 

Ο στίχος «Έγινε η απώλεια συνήθειά μας» ανήκει στο 
συγκρότημα Διάφανα Κρίνα και τον στιχουργό Παντελή 
Ροδοστόγλου. Το 1996, όταν κυκλοφόρησε ο ομώνυμος 
πρώτος τους δίσκος, ήταν μια πολύ διαφορετική εποχή 
μεγάλων κοινωνικών προσδοκιών, που επέτρεπαν την 
πολυτέλεια στις πιο ευαίσθητες ψυχές να αναζητούν το 
υπαρξιακό κενό στις συμβατικές ανθρώπινες σχέσεις. «Η 
απουσία σου μ’ εξουθενώνει και δεν μπορώ να συνηθί-
σω» λένε τα Κρίνα στο ίδιο τραγούδι και σε πολύ διαφο-
ρετικά συμφραζόμενα με κάτι ανάλογο θα ταυτιζόμασταν 
και σήμερα, με την ελπίδα να στρέφεται πλέον όχι απλώς 
στην επιστροφή κάποιου αγαπημένου προσώπου ούτε σε 
μια μεταφυσική βοήθεια, αλλά στην επιστήμη και στην 
ανθρώπινη βούληση και παρόρμηση να ξεπερνά όλες τις 
προκλήσεις, σε αυτό που ένας Ιταλός διανοητής χαρακτή-
ρισε, περιγράφοντας παρόμοιες διαδικασίες, ως «ασίγα-
στο πάθος».

“Είναι σαν να πήραμε 
ένα αναγκαστικό 
δάνειο χρόνου 
από το μέλλον,  
με υψηλό επιτόκιο 
που θα πληρωθεί 
με τον ερχομό 
της κανονικότητας

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Στην τοποθέτηση δύο «έξυπνων» ηλιακών παγκα-
κιών προχωρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης τα οποία θα εγκατασταθούν στη πλατεία 
Ιμίων στη Βούλα και στο πλακόστρωτο της πλα-
τείας Βάρκιζας όταν το επιτέψουν οι συνθήκες. 

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υποδομών απο-
τελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση πρωτο-
βουλιών έξυπνων πόλεων. Τα έξυπνα infokiosk 
όπως αναφέρονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
του εξωτερικού, προσφέρουν στους χρήστες 
πολλές περισσότερες υπηρεσίες από την ανά-
παυση. Το έξυπνο ηλιακό παγκάκι είναι ένας 
πολυλειτουργικός χώρος πράσινης ενέργειας 
που παρέχει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλ-
λοντικά οφέλη ενώ σε δεύτερο χρόνο, οι υπη-
ρεσίες που θα προσφέρει θα είναι μοναδικές. Ο 
κάθε έξυπνος infokiosk καθιστικός πάγκος θα 
είναι μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικός στις 
καιρικές συνθήκες, τον άνεμο, την υγρασία και 
τους βανδαλισμούς, θα έχει έξι θέσεις, θα λει-

τουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια μέσω 
φωτοβολταϊκού πάνελ. Τα καθίσματα θα είναι 
από εμποτισμένη ξυλεία, θα παρέχεται σύνδεση 
wi-fi και ενημερώσεις προς τους δημότες μέσω 
οθόνης, ενώ θα μπορούν να φορτίζονται ακόμη 
και τα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια. Πιο 
συγκεκριμένα θα υπάρχουν τέσσερις θέσεις 
φόρτισης κινητών τηλεφώνων, κανονικής και 
ταχείας φόρτισης. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
που έχουν προχωρήσει σε έξυπνες εφαρμο-
γές και υπηρεσίες, το «έξυπνο παγκάκι» είναι 
ένα σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του 
διαδικτύου αλλά και εξυπηρέτησης όσων χρει-
άζονται ασύρματη ψηφιακή επικοινωνία. Στην 
Ελλάδα, το έξυπνο παγκάκι παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018, ενώ 
λίγοι είναι οι Δήμοι που τα έχουν τοποθετήσει. 
Μέσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Δήμος 
των 3Β.

Έργα 
υπό αντίξοες 

συνθήκες

Τελειώνουν 
τα  

αντιπλημμυρικά 
της Βάρης, 
σε εξέλιξη 
οδοποιία, 

παιδικές χαρές 
και πεζοδρόμια

Συνεχίζονται τα έργα υποδομής στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης εν μέσω επιδημίας του κορονοϊού, έργα που είναι απαραίτητα 
για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Η δημοτική αρχή 
δίνει μέρα με τη μέρα έναν δύσκολο αγώνα για να κρατηθεί «όρθιος» 
ο Δήμος, καθώς αρκετοί είναι οι υπάλληλοι που έχουν κάνει χρήση 
της άδειας ειδικού σκοπού. Ωστόσο, όπως φαίνεται εκ του αποτε-
λέσματος, ο Δήμος λειτουργεί κανονικά και παράλληλα συνεχίζει 
τα έργα. 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί τα 
τελευταία χρόνια στη Βάρη, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Πρό-
κειται για την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων επί της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, τον δρόμο που ενώνει τη Βάρη και τη Βάρκιζα. Σύμ-
φωνα με τον εργολάβο, το αντιπλημμυρικό έργο θα ολοκληρωθεί 
τις επόμενες ημέρες. Να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο κομμάτι 
του δρόμου έχει παραδοθεί πλέον στην κυκλοφορία, ενώ για πρώτη 
φορά ύστερα από πολλές δεκαετίες ο δρόμος δεν μετατράπηκε σε 
«ποτάμι» μετά την ξαφνική νεροποντή που ξέσπασε στις αρχές Μαρ-
τίου, γεγονός που επισημάνθηκε από τους κατοίκους και επισκέπτες 
της περιοχής. 

Επιπλέον, οι ασφαλτοστρώσεις στον κεντρικό ιστό της πόλης συνε-
χίζονται ενώ θα ακολουθήσουν δρόμοι με μικρότερη κυκλοφορία. 
Συγκεκριμένα, έχουν ασφαλτοστρωθεί οι εξής δρόμοι: Στη Βούλα οι 
οδοί Ζεφύρου, Ιπποκράτους, Δωδώνης, Αθηνάς, Αγ. Ιωάννου. Στη 
Βάρη οι οδοί Αγ. Βασιλείου, Ηρακλειάς, Μικρής Βάρης και δρόμοι 

στην περιοχή της Λαθούριζας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει προχω-
ρήσει σε ανακατασκευή πεζοδρομίων στο μεγαλύτερο μήκος της 
Βασιλέως Παύλου στη Βούλα. 

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία συντήρησης όλων των παι-
δικών χαρών ενώ ανακατασκευάστηκε η παιδική χαρά στην πλατεία 
Άγγελου Αποστολάτου στο Πανόραμα και θα ακολουθήσει αυτή που 
βρίσκεται στην οδό Πειραιώς στη Βούλα. Ταυτόχρονα, είναι σε εξέ-
λιξη οι εργασίες επίστρωσης των αύλειων χώρων και η τοποθέτηση 
ταπήτων ασφαλείας στο 2ο Δημοτικό σχολείο Βούλας και στο 1ο και 
2ο Γυμνάσιο Βάρης.

Παγκάκια από το μέλλον
Υπηρεσίες εκτός από ανάπαυση 
σε Βούλα και Βάρκιζα



VS G R O U P

Αγαπητοί φίλοι, 
το VS Hospitality Group

ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή
της λειτουργίας των χώρων εστιάσής του 

σε πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική
του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την 
εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CO-2

και την ασθένεια COVID-19 που προκαλείται. 
Πάνω από όλα μετράει η υγεία.

Οι εποχές επιβάλλουν ψυχραιμία 
και υπευθυνότητα.

Να είστε όλοι καλά!
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Μπορεί στον Δήμο μας να μην έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε από κοντά αρκούδες και λύκους και άλλα άγρια 
ζώα της ελληνικής φύσης, ωστόσο οι μαθητές 15 σχο-
λείων της περιοχής μας θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Οργανισμού 
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) 
με την περιβαλλοντική οργάνωση Αρκτούρος, στο 
πλαίσιο του Διασχολικού Πρωταθλήματος 2020. Τα 
σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα 
επισκεφτεί η παιδαγωγική ομάδα του Αρκτούρου και η 
συνεργασία με τον Δήμο αφορά τις δράσεις: Πρώτον, 
κατασκευή δεύτερης γέφυρας στην Εγνατία Οδό για 
να έχουν τη δυνατότητα τα ζώα να κινούνται εντός του 
φυσικού τους περιβάλλοντος. Και δεύτερον, ευαισθη-
τοποίηση και ενεργοποίηση μαθητών και γονέων για 
την προστασία της καφέ αρκούδας και της άγριας ζωής.

Οι μαθητές της πρώτης, δευτέρας, τρίτης και τετάρτης 
Δημοτικού θα μάθουν για την αναδάσωση, το δάσος 
και τη βλάστηση, το δάσος και τους κατοίκους του, το 

δάσος και το νερό και τα περιαστικά δάση, παρακολου-
θώντας και συμμετέχοντας στη διαδραστική παρουσί-
αση με παιχνίδια, περιβαλλοντικά μηνύματα και φωτο-
γραφίες. Οι μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, πέμπτη 
και έκτη και οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου θα παρα-
κολουθήσουν το διαδραστικό παιχνίδι που αξιοποιεί 
νέες τεχνολογίες «Το μυστήριο της μικρής αρκούδας» 
και θα ενημερωθούν για ζητήματα του φυσικού περι-
βάλλοντος, γνωρίζοντας παράλληλα τις δράσεις που 
υλοποιεί ο Αρκτούρος για τα δάση, τους οικοτόπους, 
τη βιοποικιλότητα και για προστατευόμενα είδη της 
ελληνικής πανίδας όπως η αρκούδα, ο λύκος, η βίδρα, 
το αγριόγιδο, το ζαρκάδι και το ελάφι. Το ηλεκτρονικό 
παιχνίδι εξελίσσεται σε οnline περιβάλλον μέσα από 
φωτογραφίες 360 μοιρών από τις εγκαταστάσεις του 
Αρκτούρου σε δασικές περιοχές του νομού Φλώρι-
νας και περιλαμβάνει 7 γρίφους που σχετίζονται με τα 
μαθηματικά, την παρατηρητικότητα και τις γλωσσικές 
δεξιότητες, μέσα από σκίτσα. 

Οι δράσεις ήταν προγραμματισμένες για την εβδομάδα 
από 16 έως 20 Μαρτίου, ωστόσο λόγω των τελευταί-

ων εξελίξεων με την πανδημία του κορωνοιού και το 
κλείσιμο των σχολείων αναβλήθηκαν και θα πραγμα-
τοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά.

Αρκούδες και λύκοι στα σχολεία του Δήμου 3B

Αστοχίες στη χρήση 
των καφέ κάδων
Έκκληση απευθύνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους κατοίκους να μην πετάνε 
πλαστικά και άλλα αντικείμενα στους καφέ κάδους ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων. 
Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί μείωση στην 
ποιότητα των παραληφθέντων οργανικών αποβλήτων στους καφέ κάδους που έχουν τοπο-
θετηθεί σε πολλά σημεία του Δήμου. Το πρόγραμμα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υψηλής 
ποιότητας από τα οργανικά και πράσινα απόβλητα του Δήμου λειτουργεί κανονικά κατά τον 
Δήμο που παρακαλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα υλικά που τοποθε-
τούνται στους καφέ κάδους. 
Στους συγκεκριμένους κάδους ρίχνουμε οργανικά απόβλητα τα οποία είναι μόνο τα υπο-
λείμματα τροφών και πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινες ή κομποστοποιήσιμες σακούλες. 
Οποιοδήποτε άλλο υλικό, όπως οι πλαστικές σακούλες, αλλοιώνει την ποιότητα του παραγό-
μενου εδαφοβελτιωτικού και καθιστά δυσχερέστερη τη διαδικασία παραγωγής του.
Επίσης, το πρόγραμμα «Διαλογή στην 
Πηγή» στα Πηγαδάκια Βούλας περνά-
ει στην επόμενη φάση υλοποίησής του 
και για το λόγο αυτό, μέχρι το τέλος 
Μαρτίου θα αποσυρθούν από την περι-
οχή οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης. Στο 
εξής, τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα 
(χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και υλικά 
συσκευασιών) θα συλλέγονται μόνο 
από τις μπλε και πορτοκαλί σακού-
λες όπως προβλέπει το πρόγραμμα. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχο-
νται στους τηλεφωνικούς αριθμούς 
213 2020147 και 213 2020002.

Έκτακτη εθελοντική 
αιμοδοσία στο 
Ασκληπιείο
Έκτακτη αιμοδοσία προγραμματίζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης σε συνεργασία με το Ασκληπιείο Βούλας. Η δράση θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην αίθουσα «Ιωνία» της 
Βούλας (λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18) και στόχο έχει την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων αναγκών λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.
Μετά από επικοινωνία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 
το κέντρο αιμοδοσίας του Ασκληπιείου Βούλας, κρίθηκε αναγκαίο 
να πραγματοποιηθεί η αιμοδοσία μετά το Πάσχα, καθώς λόγω των 
εκτάκτων αιμοδοσιών που έχουν πραγματοποιηθεί αυτές τις μέρες, 
υπάρχει αυξημένη ροή αιμοδοτών. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καλεί τους εθελοντές αιμοδότες να 
προγραμματίσουν τις αιμοδοσίες για μεταγενέστερες ημερομηνίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί επάρκεια σε βάθος χρόνου.
Η διαδικασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας θα γίνει υπό τον έλεγχο 
και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων 
από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Ασκληπιείου Βούλας. Να τονιστεί 
πως η αιμοδοσία της 27ης Απριλίου θα πραγματοποιηθεί με ραντε-
βού προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη 
παρουσία πολλών εθελοντών. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέ-
χουν, μπορούν να καλέσουν από τις 20 Απριλίου στο 213 2020120 
προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού. Σε περίπτωση που 
είναι ακόμα σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των 
πολιτών, η μετακίνηση για συμμετοχή σε αιμοδοσία προβλέπεται 
με δήλωση έκτακτης μετακίνησης κατηγορίας 4.
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Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς παρουσία συμβούλων

Το Δημοτικό Βουλιαγμένης στα έδρανα του Δήμου

Ένα ασυνήθιστο θέαμα είχαν την τύχη να παρακολου-
θήσουν την Πέμπτη 4 Μαρτίου όσοι επισκέφτηκαν το 
Δημαρχείο Βούλας. Τα δύο τμήματα της Στ' τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης επισκέφτηκαν την 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας 
τα έδρανα και θέτοντας στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο ερωτήματα και αιτήματα για την δημοτική 
πολιτική.

Ήταν μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών Σοφίας 
Ζαχαράκη και Σπύρου Λέκκα που με την διευθύντρια 
του σχολείου Αλεξάνδρα Σταθοπούλου οργάνωσαν την 
επίσκεψη αυτή στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής. Οι μαθητές και μαθήτριες προε-
τοιμάζοντας την επίσκεψη για την ενότητα του μαθήμα-
τος σχετικά με τη λειτουργία των Δήμων, συζήτησαν τα 
προβλήματα της πόλης, έκαναν εγκυκλοπαιδική έρευ-

να και αναζήτηση στην ειδησεογραφία και πήγαν στον 
Δήμαρχο διαβασμένοι. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κλήθηκε να απαντήσει σε 
πολύ σύνθετα και πολιτικά οξυδερκή ερωτήματα για τη 
διαχείριση απορριμμάτων, τη φροντίδα στα αδέσποτα 
και την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Οι μαθητές 
της Βουλιαγμένης μεταξύ άλλων ζήτησαν μείωση των 
δημοτικών τελών, ανακαίνιση των σχολικών υποδομών, 
τη δημιουργία μονάδας φροντίδας για ηλικιωμένους και 
άστεγους, την προώθηση της ανταποδοτικής ανακύκλω-
σης και τη δημιουργία τεχνολογικού πάρκου. Συζητώντας 
για περίπου 2 ώρες και αναλύοντας διεξοδικά κάθε θέμα 
σαν να απευθυνόταν στους δημοτικούς συμβούλους, ο 
Δήμαρχος των 3Β έλυσε τις περισσότερες απορίες και 
δεσμεύτηκε ενώπιον των παιδιών να επιλύσει τα περισ-
σότερα αιτήματα που του έθεσαν. Ήταν ένα εξαιρετικό 
μάθημα για τα «εκτάκια» της Βουλιαγμένης λίγο πριν 
κλείσουν τα σχολεία λόγω κορονοϊού, αλλά και μια ηχηρή 
υπενθύμιση στη δημοτική αρχή ότι η νέα γενιά πολιτών 
θα είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη και απαιτητική από 
την πολιτική.  

Στην εποχή της καραντίνας εισήλθε και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εγκαινιάζοντας τη διαδικασία των 
διά περιφοράς συνεδριάσεων. Καθώς τα θέματα της δημοτικής 
διοίκησης δεν μπορούν να παγώσουν, ειδικά σε μια περίοδο που 
απαιτούνται πρωτοβουλίες από την αυτοδιοίκηση, το ανώτερο 
συλλογικό όργανο του Δήμου, σύμφωνα άλλωστε και με την 
πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, ξεκίνησε να συνεδριάζει 
χωρίς τη φυσική παρουσία δημοτικών συμβούλων στην αίθουσα 
του Δημαρχείου της Βούλας. 

Η πρώτη τηλε-συνεδρίαση με τη διαδικασία αυτή πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 24 Μαρτίου με μια γεμάτη σημαντικά θέματα 
ημερήσια διάταξη 38 θεμάτων. Το προεδρείο του Δημοτικού 
Συμβουλίου είχε αποστείλει πλήρεις εισηγήσεις στους δημοτι-
κούς συμβούλους από την Πέμπτη (όπως κάνει κάθε φορά κατά 
τον Κανονισμό) ωστόσο την ημέρα της συνεδρίασης οι σύμβου-
λοι κλήθηκαν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
κάθε θέμα, αιτιολογώντας όπου χρειάζεται και την αρνητική 
τους τοποθέτηση. Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι 33 σύμ-
βουλοι. Πέντε δημοτικοί σύμβουλοι, που προέρχονταν όλοι από 
την πλειοψηφούσα παράταξη, δεν είχαν τη δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το Προεδρείο κάλεσε τηλεφωνικά 
τους συμβούλους αυτούς και με καταγραφή ήχου προσμέτρησε 
τις ψήφους και τις τοποθετήσεις τους. Σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με τη φυσική παρουσία των συμβούλων, οι αποφά-
σεις θα αναγνωστούν και θα υπογραφούν τα σχετικά πρακτικά. 

Είναι αμφίβολο ωστόσο πότε θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία 
του οργάνου και μέχρι τότε οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με διά 
περιφοράς συνεδριάσεις.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δύο 
πολύ επίκαιρα θέματα άλλωστε. Πρώτον, ανακλήθηκε η πρό-
σφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναπροσάρ-
μοσε προς τα πάνω τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (ο Κώστας Πασακυριάκος 
ψήφισε «όχι» στο συγκεκριμένο) και δεύτερον, αποφασίστηκε 
ομόφωνα να απαλλαγούν από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο 
οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία απαγορεύτηκε προσω-
ρινά με κυβερνητική απόφαση.

«Διά 
περιφοράς»
συνεδρίαση 
με επιστολική 
και τηλεφωνική 
ψήφο
στο εξής
ο κανόνας 

“
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Ο Δημήτρης Ράπτης της πολιτικής και της φιλοσοφίας
«Έφυγε» μια πολυσχιδής προσωπικότητα

Ένας 
πρωταγωνιστής 

που έλεγε ό,τι 
πίστευε

χωρίς εκπτώσεις 
στις ιδέες του 

και υπολογισμό
του πολιτικού 

κόστους

Ο Δημήτρης Ράπτης άφησε την τελευταία του πνοή στις 7 Μαρτίου, σε 
ηλικία 75 ετών. Είθισται αυτή η εισαγωγή να εμπεριέχει και έναν τίτλο 
για τον εκλιπόντα όπως ο επιχειρηματίας, ο πολιτικός, ο φιλόσοφος, 
ο οικογενειάρχης, αλλά για τον Δημήτρη Ράπτη δεν είναι δυνατό κάτι 
ανάλογο καθώς ήταν όλα αυτά και πολλά ακόμα. Η πληθωρική ζωή του 
δεν μπορεί να χωρέσει σε έναν τίτλο ούτε βέβαια σε ένα κείμενο μίας 
σελίδας.

Το πέρασμα του Δημήτρη Ράπτη από τα κοινά της πόλης ήταν αναμφι-
σβήτητα θετικό και προς όφελος της πόλης. Ήταν εκλεγμένος δημοτικός 
σύμβουλος για τέσσερις συνολικά θητείες, διατέλεσε Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου επί δημαρχίας του αείμνηστου Άγγελου Απο-
στολάτου, όπου μέσα από τον κανονισμό εθιμοτυπίας που συνέταξε 
και κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κανονισμό που μπορούσε να 
συγκριθεί μόνο με αντίστοιχους χωρών του εξωτερικού, έδειξε πόσο 
αυξημένο αίσθημα σεβασμού προς του θεσμούς και τις διαδικασίες 
διέθετε. Ίσως το εντονότερο χαρακτηριστικό της πολιτικής προσωπι-
κότητας του Δημήτρη Ράπτη ήταν το γεγονός πως πάντα έλεγε με ωμή 
ειλικρίνεια αυτό που πίστευε, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις ιδέες του, 
ούτε να υπολογίζει με όρους πολιτικού κόστους τα λεγόμενά του. Δεν 
έμπαινε σε καλούπια και ήταν ασυμβίβαστος για πολλούς, μη ελεγχόμε-
νους για άλλους. Αυτός ήταν ίσως ο λόγος που δεν κατάφερε να πείσει 
τους εκλεγμένους συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου Αποστο-
λάτου, όταν αυτός παραιτήθηκε από το αξίωμα τον Σεπτέμβριο του 1996 
για να είναι υποψήφιος βουλευτής, να τον ψηφίσουν για Δήμαρχο. 

Στις δημοτικές εκλογές του 1998 ο Δημήτρης Ράπτης αποφάσισε να 
διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου Βούλας. Η πρότασή του για την πόλη 
ήταν πολύ πρωτοποριακή και βαθιά αυτοδιοικητική. Κατέθεσε ένα πρό-
γραμμα με προτάσεις τεχνικές που μπορούσαν με καινοτόμες λύσεις να 
αντιμετωπίσουν βασικά προβλήματα υποδομών, όπως την αντιπλημ-
μυρική θωράκιση της πόλης με ένα σύνθετο σύστημα φραγμάτων στην 
πλαγιά του Υμηττού, πρότεινε διοικητική αναδιοργάνωση της πόλης με 
αποκέντρωση των εξουσιών ακόμα και σε επίπεδο οικοδομικού τετρα-
γώνου και τοπικούς αντιδημάρχους, μία πρόταση που θύμιζε πολλά 
από τα χαρακτηριστικά του νόμου «Καλλικράτης», 12 χρόνια πριν από 

τη σύνταξή του, και πολλές ακόμα καινοτόμες 
λύσεις που αποδείχτηκε πως οι συμπολίτες του 
δεν ήταν ακόμα σε θέση να παρακολουθήσουν, 
με αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών να τον 
κατατάξουν στην τρίτη θέση πίσω από τον μετέ-
πειτα Δήμαρχο Γιώργο Μάντεση και τον Δημή-
τρη Κιούκη. Οι συνεργάτες του σε εκείνες τις 
εκλογές έχουν να θυμούνται και να διηγούνται 
πολλές ιστορίες από την προεκλογική περίοδο 
αλλά ίσως η κορυφαία ήταν από το βράδυ των 
εκλογών, περίπου στις 9, τη στιγμή που πλέον η 
τρίτη θέση ήταν οριστική, τη στιγμή που φάνηκε 
ο πραγματικός ηγέτης όταν ο Δημήτρης Ράπτης 
ανακοίνωσε στους συνεργάτες του πως «ήρθε 
η ώρα να κλείσουμε το μαγαζί και να κάνουμε 
ταμείο». Τότε ζήτησε από όσους ήταν εκείνη τη 
στιγμή εκεί να τον ακολουθήσουν, να περπατή-

σουν μαζί τα περίπου 200 μέτρα μέχρι το εκλογικό κέντρο του Γιώργου 
Μάντεση, όπου χωρίς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες ο Δημήτρης 
Ράπτης ανέβηκε δίπλα του στην εξέδρα και δήλωσε την άνευ όρων στή-
ριξή του τη δεύτερη Κυριακή.

Η πολιτική σταδιοδρομία του Δημήτρη Ράπτη δεν περιορίστηκε στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, είχε πλούσια δράση και στην κεντρική πολιτική 
σκηνή από το 1961. Συμμετείχε σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού στα 
όργανα της Νέας Δημοκρατίας όπου συνεργάστηκε με κορυφαία στε-
λέχη, όπως τον Μιλτιάδη Έβερτ και τον Στέφανο Μάνο. Υπήρξε στενός 
φίλος και συνεργάτης του Κωστή Στεφανόπουλου, ιδρυτικό μέλος και 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Κόμματος ΔΗ.ΑΝΑ. με το οποίο 
ήταν δύο φορές υποψήφιος βουλευτής.

Ο Δημήτρης Ράπτης εκτός από πολιτικός ήταν και πετυχημένος επιχει-
ρηματίας με δραστηριότητα στις οικοδομικές επιχειρήσεις, στην εμπορία 
πολυτελών αυτοκινήτων και πολλά ακόμα. Ήταν πιστός οικογενειάρ-
χης, παντρεμένος με τη Δήμητρα Αλεξάκη με την οποία έχουν έναν γιο. 
Παράλληλα με την πολιτική και την επιχειρηματική του δράση, ήταν συγ-
γραφέας και αρθρογράφος σε ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά, 
ενεργός σχολιαστής στο διαδίκτυο, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελ-
ματιών Βούλας και στον ελεύθερό του χρόνο λάτρης της ιστιοπλοΐας, 
του σκακιού, της κλασικής μουσικής, της φωτογραφίας και της φιλο-
σοφίας. Η ζωή, οι παραστάσεις και τα βιώματα του Δημήτρη Ράπτη του 
δημιούργησαν την ανάγκη να αφήσει πίσω του μία παρακαταθήκη, έναν 
απολογισμό με αποτέλεσμα το 2016 να ολοκληρώσει το συγγραφικό 
του έργο και να εκδώσει το βιβλίο με τίτλο «Η διαλεκτική στη γνώση 
και τη ζωή – Η φιλοσοφία ως επιστατούσα επιστήμη». Στον πρόλογο 
του βιβλίου ο ίδιος μας λέει:

«Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Δεν είμαι συγγραφέας, ούτε δάσκαλος, και 
δεν είχα ποτέ τη φιλοδοξία να συγγράψω ή να διδάξω. Είμαι ερευνητής 
φιλόσοφος και, επί πενήντα χρόνια περίπου, αυτή είναι η κύρια ασχολία 
μου. Όμως η ζωή μου πλησιάζει στο τέλος της και νιώθω υποχρέωση 
να γράψω και ν’ αφήσω κάτι»...

Η αυτοδιοικητική πρόταση του Δημήτρη Ράπτη ως υποψήφιου 
Δημάρχου Βούλας το 1998 θύμιζε σε πολλά τον «Καλλικράτη» που 
ψηφίστηκε 12 χρόνια μετά

Στενός φίλος και συνεργάτης 
του πρώην Πρέδρου της 
Δημοκρατίας Κωστή 
Στεφανόπουλου, ο Δημήτρης 
Ράπτης ήταν εκ των ιδρυτών 
της ΔΗΑΝΑ
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Και την πόρτα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – 
και μάλιστα σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία – χτύπησε 
ο νέος κορονοϊός. Όπως έγινε γνωστό στις 10 Μαρτίου, 
εκπαιδευτικός που ζει στην περιοχή και διδάσκει μάλιστα 
σε 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία του Δήμου διαγνώ-
στηκε θετική, σκορπώντας την ανησυχία σε όλη την εκπαι-
δευτική κοινότητα. Την ημέρα εκείνη λυτρωτικά ανακοι-
νώθηκε από το υπουργείο Υγείας το υποχρεωτικό κλείσιμο 
όλων των σχολικών μονάδων και των φροντιστηρίων της 
χώρας, δίνοντας μια άνωθεν κεντρική και δραστική λύση.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη και σήμερα αν ο ιός μεταδόθηκε 
και πόσο εντός του Δήμου. Τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν 
οι δύο γιοι και ο σύζυγος της εκπαιδευτικού ήταν αρνητικά 
στον κορονοϊό. H υπόθεση αυτή ανέδειξε τα μεγάλα κενά 
του συστήματος πρόληψης ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες 
άφιξης του ιού στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που οδήγησε 
και σε ένα πρωτοφανές κλίμα στοχοποίησης ενός ανθρώ-
που που μέσα στην ατυχία του, είχε την τύχη να είναι φορέ-
ας του ιού χωρίς να παρουσιάσει συμπτώματα. Το ακριβές 
χρονικό των γεγονότων αποκαλύπτει πάντως την πραγμα-
τική διάσταση των όποιων ευθυνών φέρει η εκπαιδευτικός, 
που έγινε στόχος μιας απηνούς κριτικής στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και όχι μόνο. Η γυναίκα ταξίδεψε για δια-
κοπές από τις 21 ως τις 24 Φεβρουαρίου στη Βενετία, μια 
πόλη σε απόσταση 275 χιλιομέτρων από το Μιλάνο. Κατά 
τις ημέρες εκείνες και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου 
τα ελληνικά ρεπορτάζ για την Ιταλία ανέφεραν ότι τα κρού-
σματα κορονοϊού στη γειτονική χώρα είχαν φτάσει τα 150 
με ήδη 3 Ιταλούς νεκρούς. Οι εκδηλώσεις καρναβαλιού στη 
Βενετία είχαν αιφνιδιαστικά αναβληθεί, ενώ στη χώρα μας 

έλαβε χώρα εκείνη την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου η πρώτη 
κυβερνητική σύσκεψη κορυφής για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου. 

Στις 24 Φεβρουαρίου με την επιστροφή της, η εκπαιδευτι-
κός θεώρησε καθήκον της να ενημερώσει τους διευθυντές 
των σχολείων όπου εργαζόταν αλλά και τον ΕΟΔΥ για το 
ταξίδι της, ζητώντας οδηγίες. Σημειωτέον ότι μέχρι εκείνη 
τη στιγμή, κανένα κρούσμα κορονοϊού δεν είχε εντοπιστεί 
στην Ελλάδα. Οι διευθυντές επικοινώνησαν με τους προϊ-
σταμένους τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Αττικής και αυτοί με τη σειρά τους ξανά 
με τον ΕΟΔΥ. «Ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας αυτής 
δόθηκε η εντολή να συνεχίσει η εκπαιδευτικός την εκτέ-
λεση των υπηρεσιακών της καθηκόντων», όπως αναφέ-
ρει σε κατοπινό της έγγραφο (με ημερομηνία 5 Μαρτίου) η 
Διευθύντρια της υπηρεσίας, εξιστορώντας τα γεγονότα της 
25ης Φεβρουαρίου. Η εκπαιδευτικός συνέχισε λοιπόν τη 
διδασκαλία της στο 1ο, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης και 
στα Δημοτικά του Διλόφου και της Βάρκιζας για συνολικά 
8 εργάσιμες ημέρες. Εντωμεταξύ, στις 26 Φεβρουαρίου 
γνωστοποιήθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα, 
στη Θεσσαλονίκη. Οι μέρες κύλησαν με την ανησυχία στη 
χώρα μας και ολόκληρη την Ευρώπη να κλιμακώνεται 
απότομα. Στις 3 Μαρτίου ο Σωτήρης Τσιόδρας ενημέρω-
σε σε συνέντευξη Τύπου από το υπουργείο Υγείας ότι τα 
κρούσματα στη χώρα μας ήταν εκείνη τη στιγμή 7, ενώ ως 
μέτρο αποτροπής της διασποράς της νόσου είχαν κλείσει 
μέχρι εκείνη την ημέρα 28 σχολικές μονάδες σε όλη την 
Ελλάδα. Στις 4 Μαρτίου γονείς του 1ου και του 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βάρης έμαθαν «εντελώς τυχαία» όπως υπο-

στήριξαν για το ταξίδι της εκπαιδευτικού στη Βόρεια Ιταλία 
και θορυβήθηκαν. Την επομένη οι δύο Σύλλογοι Γονέων 
και Κηδεμόνων του σχολείου συνέταξαν μια καταγγελτι-
κή επιστολή προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία 
ζήτησαν από τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας «να προ-
βείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε η συγκεκριμένη 
παιδαγωγός να υποβληθεί στις απαιτούμενες εξετάσεις και 
να διαπιστωθεί με τρόπο σαφή ότι δεν νοσεί και δεν φέρει 
τον συγκεκριμένο ιό». Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης αρκέ-
στηκε να συντάξει την προαναφερθείσα επιστολή με την 
παράθεση των ενεργειών της στις 25 Φεβρουαρίου. Στο 
μεταξύ όμως η επιστολή των γονέων διέρρευσε σε ψηφια-
κά μέσα ενημέρωσης και η ανησυχία στην τοπική κοινωνία 
κορυφώθηκε. Το κλίμα επιθέσεων προς την εκπαιδευτι-
κό, αλλά και η εντεινόμενη αβεβαιότητα, την ώθησαν τη 
Δευτέρα 9 Μαρτίου, με δική της πρωτοβουλία και έξοδα, 
να εξεταστεί σε ιδιωτικό διαγωνιστικό κέντρο. Το αποτέ-
λεσμα που της γνωστοποιήθηκε την επομένη, 10 Μαρτίου, 
ήταν θετικό θέτοντας πλέον σε κίνηση με τεράστια καθυ-
στέρηση τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη νόσο. Τα 
γεγονότα που ακολούθησαν είχαν τη μορφή χιονοστιβάδας, 
με το κλείσιμο των σχολείων, των αθλητικών χώρων, την 
αναστολή λειτουργίας των αθλητικών σωματείων κ.ο.κ. Αν 
κάτι όμως αξίζει να τονιστεί είναι ότι ακόμη και την ύστα-
τη ώρα, όταν δηλαδή το αποτέλεσμα της εξέτασης βγήκε 
θετικό, χρειάστηκε πολιτική παρέμβαση για να δοθεί στο 
περιστατικό η δέουσα προσοχή λόγω του επαγγέλματος 
της φορέα που την καθιστούσε «πολυμεταδότη». Συγκεκρι-
μένα, χρειάστηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου 
με τον υπουργό Υγείας, ώστε ο ΕΟΔΥ να λάβει υπόψη του 
σοβαρά υπόψη την περίπτωση της Βάρης.

Ο κορονοϊός στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Η ιστορία στοχοποίησης μιας εκπαιδευτικού  
και το χρονικό ολιγωρίας του κρατικού μηχανισμού

Η πρώτη φορέας στα 
3Β είχε λάβει εντολή 
να συνεχίσει το 
διδακτικό έργο 
ενώ εξετάστηκε με 
δική της πρωτοβουλία 
και έξοδα

“
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Δεν έχουν όλοι την άνεση ή την πολυτέλεια να «μείνουν 
σπίτι». Εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών 
για τις βασικές τους ανάγκες και εκ των πραγμάτων 
έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους, πολλα-
πλασιάζοντας τις πιθανότητες να προσβληθούν από τον 
κορονοϊό ή οποιοδήποτε άλλο ιό, σε μια πολύ ευαίσθητη 
περίοδο για το σύστημα υγείας. Μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα ότι –εκτός φυσικά από το υγειονομικό προ-
σωπικό, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της πρώτης 
γραμμής– οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ και οι δια-
νομείς σήμερα είναι πραγματικοί ήρωες μιας καθημε-
ρινότητας βγαλμένης από εφιάλτη, καθώς οι συνθήκες 
εργασίας τους είναι ούτως ή άλλως δύσκολες ακόμη και 
σε κανονικές περιόδους. 

Ο «Δημοσιογράφος» μίλησε με δύο εργαζόμενους της 
περιοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε 
αυτούς τους κλάδους, αποσπώντας αποκαλυπτικές μαρ-
τυρίες για τη σημερινή κατάσταση. 

«Η παραγγελία σας»
Ο Γιάννης Αδαμόπουλος είναι διανομέας εδώ και 6 χρό-
νια στο Κεμπαπτζίδικο της Βούλας. Τίποτα δεν μοιάζει με 
τη σημερινή εμπειρία: «Ο κόσμος είναι πάρα πολύ επιφυ-
λακτικός απέναντί μας. Μερικοί βρίσκονται σε ακραίες 
καταστάσεις, μας λένε να αφήνουμε τη σακούλα μακριά 
τους, άλλοι μας βλέπουν με φόβο και το καταλαβαίνεις 
από τον τρόπο που σου μιλάνε, από τον τρόπο που σου 
δίνουν τα ρέστα», όπως περιγράφει τις καθημερινές 
του επαφές στις πόρτες εισόδου των διαμερισμάτων. 
«Μπορεί βέβαια οι άνθρωποι να έχουν και πρόβλημα», 
συμπληρώνει. 

Τίποτα όμως δεν είναι ίδιο με τις προ επιδημίας ημέρες. 
«Η δουλειά έχει πέσει πάρα πολύ, καμία σχέση με πριν. Η 
αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε», αναφέρει ο Γιάν-
νης Αδαμόπουλος. «Φοβάται ο κόσμος. Οι παραγγελίες 
είναι πλέον πιο μικρές και πιο λίγες», όπως λέει, αφού 
πλέον εργάζεται πολύ λιγότερες ώρες κάθε μέρα, για 
να μοιραστούν το περιορισμένο μεροκάματο όλοι οι δια-
νομείς. Κάποιοι πίστευαν ότι το κλίμα συμπάθειας προς 
τους «ντελιβεράδες» αυτό το διάστημα θα μεταφραζόταν 
υλικά και σε μια βοήθεια παραπάνω. «Τα φιλοδωρήματα 
είναι θέμα ανθρώπου», σχολιάζει ο Γιάννης Αδαμόπου-
λος. «Δεν έχουν αυξηθεί και δεν υπάρχει περίπτωση να 
αυξηθούν», εκτιμά. Ως προς την έκθεση στον κίνδυνο; 
«Εννοείται ότι φοβάμαι, υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος 
του μυαλού αυτό και κάθε φορά που γυρνάω σπίτι, ανα-
ρωτιέμαι αν είμαι εντάξει». Τα μόνα μέτρα προφύλαξης 
είναι «τα γάντια που φοράμε, αντισηπτικά και μια μάσκα 
κάπου κάπου, κι ο θεός βοηθός»...  «Το ερώτημα είναι 

όταν τελειώσει όλο αυτό τι θα γίνει. Θα μπούμε σε μια 
κανονικότητα ξανά;». Ερώτημα αναπάντητο προς στιγ-
μήν... 

«Σακούλες χρειάζεστε;»
Η Αθανασία από τη Βάρη είναι υπάλληλος σε σούπερ 
μάρκετ της περιοχής. Μας περιγράφει τις ημέρες του 
πρώτου πανικού στον κόσμο: «Ένιωθες ότι απειλεί-
σαι», λέει αφού από το ταμείο της περνούσαν κάθε 
μέρα 300-400 άτομα. «Τις πρώτες ημέρες ήμασταν 
χωρίς γάντια. Μετά η εταιρεία μας είπε από τα κεντρι-
κά ότι πρέπει να φοράμε γάντια και μάσκες. Όμως αυτό 
δεν έγινε αυτό, γιατί δεν υπήρχαν πουθενά μάσκες. 
Γάντια προλάβαμε ευτυχώς να πάρουμε. Για τρεις 
μέρες ήμουν χωρίς μάσκα, μετά εξασφάλισα μόνη 
μου». Πώς ήταν οι πρώτες ημέρες που ανακοινώθη-
καν μέτρα; «Μια αλλοπρόσαλλη κατάσταση. Υπάρχουν 
άνθρωποι που σε καταλαβαίνουν και σου λένε κάνε 
κουράγιο, υπάρχουν και άλλοι που μας βρίζουν γιατί 
δεν λειτουργούν άλλα ταμεία ή γιατί δεν δουλεύεις πιο 
γρήγορα. Μας αναγκάζετε να συνωστιζόμαστε έλεγαν, 
φέρτε κι άλλους να δουλέψουν. Εσύ τι να κάνεις; Τι 
να απαντήσεις; Υπήρχαν στιγμές που βγήκαμε εκτός 
εαυτού, αυτή τη φορά η υπομονή ξεπεράστηκε και απα-
ντήσαμε σε όλη αυτή την αρνητίλα που έπεφτε από τον 
καθένα πάνω μας». 

Το κλίμα που επικρατεί στα σούπερ μάρκετ πρωτοφανές: 
«Δύο εβδομάδες τώρα, το χαρτί υγείας και τα ζυμαρικά 
ήταν τα πρώτα είδη που δεν προλαβαίναμε να γεμίσουμε 
τα ράφια. Στην πορεία όμως άρχισε να επικρατεί η λογι-

κή του πολέμου. Αγόραζαν 10 κουτιά ζάχαρη, αλεύρι, 
όσπρια, σάλτσες, εβαπορέ, όλα αυτά τα μακράς διάρκει-
ας και βέβαια απορρυπαντικά». Η κίνηση αυτή άλλαξε 
φυσικά τις συνθήκες εργασίας. «Χρειάστηκε να καθίσου-
με παραπάνω, χωρίς να μας το ζητήσουν, γιατί δεν γινό-
ταν διαφορετικά. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε ταμείο 
γιατί οι ουρές ήταν μόνιμες. Έλεγες δεν θα τελειώσει 
ποτέ». Τι σημαίνει η κίνηση αυτή για τους εργαζόμενους; 
«Στη βάρδια σηκωνόμουν μόνο μία φορά για τουαλέτα 
στις 7 ώρες που δουλεύουμε. Κι αυτό με άγχος. Μετά 
με τα γάντια και τη μάσκα, έπρεπε να κάνω διάλειμ-
μα επιτόπου για να πιω μια γουλιά νερό, να βγάλω τη 
μάσκα και να πλύνω τα χέρια. Δεν είχες την πολυτέλεια 
να σηκωθείς». Είναι κάτι που η Αθανασία, στα 10 χρόνια 
που δουλεύει στα σούπερ μάρκετ δεν είχε ξαναζήσει, 
ούτε την περίοδο των κάπιταλ κοντρόλς. 

«Μιλάμε για τον απόλυτο πανικό στην πλειοψηφία του 
κόσμου. Έχω μόνιμο πονοκέφαλο από το στρες. Γυρίζω 
σπίτι να απολυμανθώ ολόκληρη, να πετάξω τα ρούχα 
στο πλυντήριο από την είσοδο του σπιτιού, να φάω και 
να αφιερώσω χρόνο στα παιδιά, τα οποία έχω γραμμένα 
τελείως από την κούραση γιατί δεν έχω τη δύναμη ούτε 
να μιλήσω. Ένα ζόμπι όρθιο, χωρίς δυνάμεις, με παυ-
σίπονα. Σου μένει ένα τραύμα, μια φοβία. Λες ότι πρέ-
πει να δουλέψω για να έχει ο κόσμος πράγματα. Εγώ 
πάντως δεν προλάβαινα να ψωνίσω. Μια τραγική εμπει-
ρία. Μεταξύ μας οι συνάδελφοι κοιταζόμασταν μόνο και 
μιλούσαμε με τα μάτια. Δεν είχαμε κουράγιο». 

Αυτή είναι η εικόνα από το «μέτωπο»...

Οι ήρωες μιας πρωτόγνωρης καθημερινότητας
Υπάλληλοι delivery και super market σε εποχή πανδημίας
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Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:
Να επιδείξουμε όλοι ατομική ευθύνη

Την προσήλωση της 
δημοτικής αρχής 
στη δημόσια υγεία 
και τους κινδύνους 
από τη στοχοποίηση 
των φορέων 
επισημαίνει με 
μήνυμά του 
προς τους δημότες 
ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Με ανοικτή επιστολή του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στέλνει μήνυμα προς τους πολίτες για 
την προστασία τους από τον κορονοϊό και την ανάσχεση της εξάπλω-
σης του ιού. Ο Δήμαρχος τονίζει ότι όλοι μας πρέπει να επιδείξουμε 
τη μέγιστη δυνατή ατομική ευθύνη, τηρώντας πολύ προσεκτικά τις 
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του υπουρ-
γείου Υγείας, τόσο για την ατομική μας υγιεινή, όσο και τις προϋπο-
θέσεις αυτοπεριορισμού. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η Δημοτική 
Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την θωράκιση της 
δημόσιας υγείας και της προστασίας της πόλης ενώ αναφέρει ότι 
είναι καθήκον όλων μας να προστατέψουμε τις ευπαθείς ομάδες. 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξηγεί πως ο φόβος και ο πανικός δεν πρέ-
πει να επικρατήσει αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ολόκλη-
ρος ο πλανήτης. 

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου:

«Η εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα μας αλλάζει άρδην έστω και 
προσωρινά την καθημερινότητά μας. Αντιμετωπίζουμε μία πρωτό-
γνωρη κατάσταση με δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς. Ο καλύτε-
ρος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα είναι η 
ψυχραιμία, η συνεργασία, η σωστή ενημέρωση, η εμπιστοσύνη στους 
ειδικούς και η συνεννόηση. Σε καμία περίπτωση ο φόβος και ο πανι-
κός δεν πρέπει να επικρατήσουν και οφείλουμε να είμαστε όλοι μας 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση και αναμετάδοση ανεπιβεβαί-
ωτων και ανακριβών πληροφοριών από μη ειδικούς.

Απόλυτη προτεραιότητα όλων μας είναι η προστασία της δημόσιας 
υγείας. Στη προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού 
έχουμε όλοι μας σημαντικό μερίδιο προσωπικής ευθύνης, η οποία 
συνδέεται άμεσα με τη συλλογική μας ευθύνη απέναντι στην κοινω-
νία. Η προσωπική στάση του καθενός το προσεχές διάστημα είναι 
καθοριστική για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου. Θέλω να 
απευθύνω έκκληση προς όλους να επιδείξουμε τη μέγιστη δυνατή 
ατομική ευθύνη, τηρώντας πολύ προσεκτικά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
και του Υπουργείου Υγείας τόσο για την ατομική μας υγιεινή όσο και 
τις προϋποθέσεις αυτοπεριορισμού. 

Παράλληλα, είναι καθήκον όλων μας να συμβάλλουμε στην προ-
στασία των ευπαθών ομάδων. Ως ευπαθείς ομάδες ορίζονται: Όσοι 
συγκαταλέγονται στις ομάδες «υψηλού κινδύνου» για σοβαρή νόση-
ση, όπως πολίτες με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικές ανεπάρκειες, 
πνευμονοπάθειες) όσοι βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή (ογκολογι-
κοί ασθενείς) όσοι έχουν καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά. Οι 
πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Οι 
πολίτες που ανήκουν στις ομάδες αυτές, οφείλουν να προστατεύουν 
περισσότερο την υγεία τους, να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι, να περι-
ορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους.

Οι εξελίξεις είναι δυναμικές και οφείλουμε να παρακολουθούμε τις 
τροποποιήσεις στις οδηγίες του ΕΟΔΥ καθώς τα δεδομένα αλλάζουν 
κάθε λεπτό. Το σύνολο της Δημοτικής Αρχής και εγώ προσωπικά θα 

καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να θωρακίσουμε τη δημόσια 
υγεία και να προστατεύσουμε την πόλη μας.

Κλείνοντας, κρίνω σκόπιμο να σταθώ και σε ένα ακόμα σημείο, που 
αφορά την γνωστοποίηση της ταυτότητας των κρουσμάτων και ειδι-
κότερα στη στοχοποίηση προσώπων. Ο ΕΟΔΥ δεν γνωστοποιεί σε 
κανέναν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ούτε ονόματα πολιτών 
που έχουν νοσήσει. Αντίθετα, προχωρά σε ενημέρωση και παροχή 
εξατομικευμένων οδηγιών σε όσους κρίνεται απαραίτητο και έπειτα 
από την εκτίμηση πιθανού κινδύνου. Σκόπιμο είναι να μην σπατα-
λάμε ενέργεια για να ταυτοποιήσουμε πιθανά κρούσματα, αλλά να 
διοχετεύσουμε την ενέργειά μας αυτή, στο ατομικό μας καθήκον που 
είναι η λήψη προσωπικών μέτρων προφύλαξης. Είναι αναγκαίο να 
μην εξελιχθεί η νόσηση από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 σε ένα είδος 
κοινωνικού ταμπού, γιατί ο κίνδυνος όσοι νοσούν από τον κορονοϊό 
να σταματήσουν να το λένε δημόσια φοβούμενοι ότι θα στιγματι-
στούν κοινωνικά, νομοτελειακά θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της 
μετάδοσης του ιού και την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων.

Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας. Η ανάσχεση εξάπλωσης της 
νόσου εξαρτάται από την προσπάθεια του καθενός ξεχωριστά αλλά 
και από τις προσπάθειες όλων μας. Για την πόλη μας, την πατρίδα 
μας, για την υγεία όλων μας».
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Μια μεγάλη δοκιμασία αντανα-
κλαστικών για την υπεράσπιση 
της δημόσιας υγείας περνάει ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης όπως και όλοι οι Δήμοι της 
χώρας κατά τις πρώτες ημέρες 
της μετάδοσης του κορονοϊού σε 
ελληνικό έδαφος. Είναι οι ώρες 
και οι ημέρες που ο κεντρικός 
κρατικός μηχανισμός είτε κέρδιζε 
χρόνο (για την αποφυγή πολιτικού 
κόστους ή την προετοιμασία του 
μηχανισμού άμυνας στο σύστημα 
υγείας) είτε αδυνατεί να εκτιμή-
σει το μέγεθος του επερχόμενου 
κινδύνου σε όλη του την έκταση 
και στην πράξη πέταξε στην αυτο-
διοίκηση το «μπαλάκι» λήψης 
κρίσιμων αποφάσεων για την 
καθημερινότητα των πολιτών η 
οποία φαινόταν από τις πρώτες 
στιγμές ότι έπρεπε να αλλάξει σε 
κρίσιμες λεπτομέρειές της για την 
ασφάλεια όλων. 

Ήταν από αυτή την άποψη ένα επι-
τυχές τεστ για τη δημοτική αρχή 
των 3Β η πρώτη διαχείριση της 
κρίσης, πριν περάσει η κατάστα-
ση στην κεντρική διαχείριση από 
τον ΕΟΔΥ και την κυβέρνηση με 
καθολικές (και δραματικές στην 
έκτασή τους) αποφάσεις, καθώς 
το επιτελείο του Δημάρχου Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου έλαβε 
ζυγισμένες και αποφασιστικές 
πρωτοβουλίες, αποτελώντας 
σε κάποιες στιγμές –όπως στο 
ζήτημα διαχείρισης των ακτών– 
την εμπροσθοφυλακή του κρα-
τικού μηχανισμού. Με επίκεντρο 
το γραφείο του Δημάρχου όλα 
τα στελέχη της διοίκησης καθώς 
και το σύνολο του προσωπικού 
συμπλήρωσαν πολλές ώρες πρό-
σθετης εργασίας, προετοιμασίας 

και συντονισμένων ενεργειών, 
ώστε να εναρμονιστεί ο Δήμος με 
τα δεδομένα που κοινοποιούσαν 
οι λοιμωξιολόγοι και να λάβει 
όλα τα ενδεδειγμένα για κάθε 
δεδομένη στιγμή μέτρα.  

Ένα από τα πρώτα καθολικά προ-
ληπτικά μέτρα που ανακοίνωσε 
ο ΕΟΔΥ και ο Σωτήρης Τσιόδρας 
την Κυριακή 8 Μαρτίου ήταν 
μεταξύ άλλων το κλείσιμο την 
δημοτικών ΚΑΠΗ, μια απόφαση 
που εφαρμόστηκε αμέσως στον 
Δήμο των 3Β που διαθέτει τρεις 
«λέσχες φιλίας». Την ίδια ημέρα, 
ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολι-
τισμού και Παιδικής Αγωγής του 
Δήμου ανακοίνωσε την αναστο-
λή διεξαγωγής των αγώνων του 
Διασχολικού Πρωταθλήματος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ως προληπτικό μέτρο περιορι-
σμού των δραστηριοτήτων των 
μαθητών. Παράλληλα, το Σαβ-
βατοκύριακο εκείνο ξεκίνησε η 
προληπτική απολύμανση όλων 
τα αθλητικών εγκαταστάσεων 
και των σχολικών κτηρίων του 
Δήμου. Η εξακρίβωση κρούσμα-
τος κορονοϊού σε εκπαιδευτικό 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης την Τρίτη 10 Μαρτίου 
κοινοποιήθηκε αμέσως από το 
γραφείο Τύπου του Δήμου προς 
ενημέρωση της κοινής γνώμης, 
πυροδοτώντας ταυτόχρονα μια 
σειρά άλλων ενεργειών, πέρα 
από το κλείσιμο όλων των σχο-
λικών μονάδων το οποίο ανακοι-
νώθηκε κεντρικά από το υπουρ-
γείο Υγείας. Ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος συγκάλεσε εκτάκτως μια 
σύσκεψη των εκπροσώπων όλων 
των αθλητικών σωματείων που 
δραστηριοποιούνται στον Δήμο 

στις 11 Μαρτίου, όπου και συζη-
τήθηκε η κατάσταση. Ως αποτέλε-
σμα της ανοιχτής αυτής συζήτη-
σης, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα 
το σφράγισμα όλων των ανοι-
χτών και κλειστών αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου. Το 
σύνολο άλλωστε των συλλόγων 
δεσμεύτηκαν ότι θα αναστείλουν 
τη λειτουργία τους, βοηθώντας 
στην προσπάθεια περιορισμού 
των κοινωνικών συνευρέσεων 
των νεαρών αθλητών. Παράλλη-
λα, ο Δήμος ανακοίνωσε και την 
αναστολή όλων των αθλητικών 
και πολιτιστικών προγραμμάτων 
του ΟΑΠΠΑ, «πάγωσε» κάθε 
παραχώρηση εγκαταστάσεων και 
αιθουσών του Δήμου προς συλ-
λόγους και σχολεία για τη διεξα-
γωγή μαζικών, πολιτιστικών ή 
αθλητικών δράσεων, ενώ ανα-
κοίνωσε και το προσωρινό κλεί-
σιμο των δομών των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών (ΚΔΑΠ). 

Μια ακόμη δέσμη πρωτοβουλιών 
εκείνης της ημέρας αφορούσε στα 
δημοτικά κτήρια, τους υπαλλή-
λους και τους πολίτες που τα επι-
σκέπτονται. Ο Δήμος προμηθεύ-
τηκε (με χαρακτηριστική δυσκολία 
όπως είναι ευνόητο για τα δεδο-
μένα εκείνων των ημερών) 1.200 
φιάλες του ενός λίτρου με αντιση-
πτικό υγρό για όλες τις υπηρεσίες 
του και ταυτόχρονα καθιέρωσε 
μια νέα ειδική διαδικασία διαχεί-
ρισης αναμονής σε ουρές, προ-
κειμένου να αποφεύγεται η συμ-
φόρηση σε κλειστούς χώρους. 
Στις 12 Μαρτίου η δημοτική αρχή 
τοποθέτησε σε όλες τις παιδικές 
χαρές μια προειδοποιητική απο-
τρεπτική πινακίδα για τον κίνδυνο 

Ο Δήμος μπροστά 
στην υγειονομική κρίση

Οι κρίσιμες πρωτοβουλίες Κωνσταντέλλου 
για τη δημόσια υγεία πριν την παρέμβαση 
του κράτους

Πρόληψη 

Απολυμάνσεις 
(σχολεία, γήπεδα, πάρκα, 
δημοτικά κτήρια, παγκάκια, 
στάσεις, είσοδοι καταστημάτων)

Κλείσιμο παραλιών

Αποτροπή συνωστισμού στους πολυσύχναστους  
δημόσιους χώρους

Κλείσιμο παιδικών χαρών

Κλείσιμο δημοτικών γηπέδων

Αναστολή Δημοτικής Συγκοινωνίας

Επικουρική αίθουσα 
στο Κέντρο Υγείας 
Βάρης

Εξυπηρέτηση 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
για τον δημότη

Παράδοση πιστοποιητικών στο σπίτι

Δομή εξυπηρέτησης αδύναμων δημοτών

Αναστολή χρέωσης τελών σε πληττόμενες επιχειρήσεις 

Ανάκληση απόφασης για αύξηση χρεώσεων στα 
τραπεζοκαθίσματα

Λειτουργία ΚΕΠ με ραντεβού
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μετάδοσης του ιού σε χώρους μαζικής 
συνάθροισης. Ένα 24ωρο αργότερα και 
αφού παρατηρήθηκε χρήση των παιδιών 
χαρών παρά τις προειδοποιήσεις, μπήκαν 
λουκέτα σε όλες. Από την Παρασκευή 13 
Μαρτίου και το πρωί του Σαββάτου 14 
Μαρτίου παρατηρήθηκε μαζική μετάβαση 
επισκεπτών και κατοίκων στις δημόσιες 
και τις κλειστές παραλίες του παραλια-
κού μετώπου και ειδικά του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, παρά τις αυστηρές 
προειδοποιήσεις και την εντατική καμπά-
νια του «μένουμε σπίτι». Ο Δήμαρχος Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος επενέβη δυναμι-
κά στην ΕΤΑΔ για το κλείσιμο της Ακτής 
Βουλιαγμένης και στη Four Seasons για 
το κλείσιμο της παραλίας του Αστέρα. Με 
παρεμβάσεις του στον γενικό γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά 
άσκησε καθοριστική πίεση για την ανακοί-
νωση που έκανε λίγες ώρες αργότερα ο 
πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε εντολή 
να κλείσουν όλες οι οργανωμένες παραλί-
ες της χώρας από την επομένη. Το Σάββα-
το 14 Μαρτίου η δημοτική αρχή ικανοποίη-
σε ένα επείγον αίτημα του Κέντρου Υγείας 
Βάρης, που δεν διέθετε μια επικουρική 
αίθουσα αποκομμένη από το κεντρικό του 
κτήρια για την υποδοχή και πρώτη εξέταση 
ύποπτων περιστατικών. Με γερανό τοπο-
θέτησε στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας 
μια προκατασκευασμένη κλιματιζόμενη 
αίθουσα καθώς και χημική τουαλέτα για 
την υποστήριξη της αίθουσας. Την Τρίτη 
17 Μαρτίου άρχισε να φτάνει στον Δήμο 
η παραγγελία 150 τόνων απολυμαντικού 
υγρού για τους δημόσιους χώρους. Το 
μεγάλο βυτιοφόρο όχημα της Πολιτικής 
Προστασίας και υπάλληλοι με ειδικό προ-
στατευτικό εξοπλισμό ξεκίνησαν από εκεί-
νη την ημέρα τη συστηματική απολύμανση 
σε πλατείες, παγκάκια, εισόδους τραπε-
ζών, σούπερ μάρκετ και φαρμακείων, σε 
στάσεις λεωφορείου των τριών πόλεων 
και στους παραλιακούς πεζόδρομοι σε 
Βάρκιζα, Καβούρι και Βούλα. Η απολύ-
μανση συνεχίζεται σε καθημερινή βάση 
από τρία οχήματα του Δήμου.

Και καθώς είχε ήδη γίνει αντιληπτό ότι 
με το υποχρεωτικό κλείσιμο επιχειρήσε-
ων θα επέλθει σοβαρή οικονομική ζημιά 
σε επαγγελματίες και εργαζομένους, ο 
Δήμος ανακοίνωσε στις 19 Μαρτίου ότι 
οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από 
την καταβολή των δημοτικών τελών και 
του δημοτικού φόρου για όσο διάστημα θα 
ισχύει η απαγόρευση. Επίσης, με απόφα-
ση Δημοτικού Συμβουλίου ανακλήθηκε η 

πρόσφατα ψηφισθείσα αναπροσαρμογή 
των χρεώσεων για κατάληψη κοινόχρη-
στων χώρων. Τέλος, μετά την ανακοίνω-
ση των μέτρων καθολικής απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας των πολιτών, ο Δήμος 
ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη 24 Μαρτί-
ου αναστέλλεται η λειτουργία της Δημο-
τικής Συγκοινωνίας, μέχρι της άρση των 
μέτρων. 

Απομακρυσμένη εξυπηρέτηση 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
δεν σταμάτησε ούτε λεπτό τη λειτουργία 
του, αντιθέτως ενέτεινε τις προσπάθειες 
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
(με τομείς αιχμής την Καθαριότητα και 
την Πολιτική Προστασία). Κρίθηκε λοι-
πόν απαραίτητο στις 12 Μαρτίου να τεθεί 
σε εφαρμογή ένα σχέδιο προώθησης 
της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των 
πολιτών με παράλληλη πρόβλεψη κάθε 
επίσκεψη πολίτη στις δημοτικές υπηρε-
σίες να γίνεται μετά από ραντεβού. Επί 
της ουσίας πλέον οι πολίτες μπορούν να 
εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως από τον 
Δήμο των 3Β με τρεις τρόπους: Πρώτον, 
κάποιες υπηρεσίες μπορούν να ολοκλη-
ρώνονται ηλεκτρονικά και αυτόματα, 
όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές στο εν 
λειτουργία πλέον Δημοτικό Taxis (www.
vvv-easypay.gr) και οι δηλώσεις τετρα-
γωνικών μέτρων. Δεύτερον, έγγραφα, 
όπως ορισμένα πιστοποιητικά και αιτήσεις 
μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 
Και τρίτον, προβλέφθηκε όπου απαιτείται 
η έκδοση πρωτότυπου πιστοποιητικού 
(όπως από το Ληξιαρχείο και το Δημοτο-
λόγιο) οι υπηρεσίες του Δήμου να δέχονται 
ηλεκτρονικά αιτήσεις και να στέλνουν στη 
διεύθυνση του αιτούντος το πρωτότυπο 
πιστοποιητικό με τη Δημοτική Αστυνομία 
στους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, με 
απόφαση της δημοτικής αρχής στις 16 
Μαρτίου ορίστηκε ότι για όσα ζητήματα 
δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με 
κάποιον εξ αποστάσεως τρόπο, οι υπηρε-
σίες θα δέχονται τους πολίτες μόνο κατό-
πιν ραντεβού. Τέτοια αιτήματα μπορούν να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις υπηρεσί-
ες, με fax στο 2132020089 ή στο τηλε-
φωνικό κέντρο του Δήμου στον αριθμό 
15888. Με κυβερνητική απόφαση άλλω-
στε θεσπίστηκε ότι και τα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών θα λειτουργούν αποκλει-
στικά με ραντεβού και ωράριο 7.30 π.μ. με 
3 μ.μ. εκτός Σαββάτου (ΚΕΠ Βούλας: 213 
2019815, ΚΕΠ Βάρης: 210 8979140, ΚΕΠ 
Βουλιαγμένης: 213 2020719).

1. Σύσκεψη στις 11 Μαρτίου 
μεταξύ του Δημάρχου 
και των εκπροσώπων των 
αθλητικών σωματείων της 
περιοχής για ενημέρωση 
και από κοινού λήψη 
αποφάσεων περί της 
συνέχισης λειτουργίας 
ομάδων και γηπέδων. 
Ως αποτέλεσμα της 
συζήτησης ανακοινώθηκε 
την ίδια ημέρα η 
αναστολή κάθε αθλητικής 
δραστηριότητας στον 
Δήμο. 

2. Η προκατασκευασμένη 
βοηθητική αίθουσα 
φτάνει στις 14 Μαρτίου στο 
Κέντρο Υγείας Βάρης, υπό 
τις οδηγίες του Δημάρχου 
και τις ευχαριστίες του 
συντονιστή της δομής. 
Καθ' όλη τη διάρκεια 
της υγειονομικής 
κρίσης θα χρησιμεύει 
ως προθάλαμος για την 
υποδοχή και εξέταση 
ασθενών με ύποπτα 
συμπτώματα. 

3. Από τις 17 Μαρτίου το 
μεγάλο βυτιοφόρο της 
Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης 
ψεκάζει προληπτικά 
με διάλυμα χλωρίνης 
κοινόχρηστους χώρους, 
αλλά και εισόδους 
καταστημάτων με μεγάλη 
επισκεψιμότητα (σούπερ 
μάρκετ και φαρμακεία) 
για την αναχαίτηση 
μετάδοσης του κορονοϊού.

4. Την Κυριακή 22 
Μαρτίου, πριν το 
πρωθυπουργικό 
διάγγελμα, αναμενόταν 
κύμα επισκεπτών από 
όλο το Λεκανοπέδιο 
προς το Καβούρι και τη 
Βάρκιζα, όμως η Πολιτική 
Προστασία, μετά από 
εντολή της δημοτικής 
αρχής, απέκλεισε την 
είσοδο των οχημάτων 
αποτρέποντας τις μεγάλες 
συγκεντρώσεις κόσμου.
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Βοήθεια για το Μένουμε Σπίτι
Νέα δομή κατ' οίκον εξυπηρέτησης

Μοναχικοί πολίτες, 
άποροι ή ασθενείς 

μπορούν να ζητούν 
από τον Δήμο 

Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης 

να διεκπεραιώνει 
τις απαραίτητες 

εξωτερικές 
εργασίες και 

υποχρεώσεις

Μια νέα ειδική δομή κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης δημι-
ουργήθηκε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης που βρίσκονται σε απομό-
νωση για την πρόληψη διάδοσης του ιού αλλά και πολιτών που δεν 
είναι σε θέση να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους. 

Από τις 17 Μαρτίου 2020, μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανταπο-
κρίθηκε αστραπιαία στις οδηγίες και εντός λίγων ωρών, η αρμόδια 
υπηρεσία που έχει αναλάβει τη λειτουργία της δομής ξεκίνησε την 
καταγραφή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα των ατόμων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για να εξυπηρετούνται στο σπίτι τους από τις υπη-
ρεσίες τους Δήμου.

Ειδικότερα, η δομή εξυπηρετεί τους κατοίκους για θέματα φαρμα-
κευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης. Βοηθά 
στην πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους από τις υγειονομικές υπηρεσί-
ες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδη-
γίες τους. Διεκπεραιώνει τα αιτήματά τους για την παραλαβή αιτήσε-
ων και την παράδοση πιστοποιητικών για τα πάσης φύσεως έγγραφα 
που εκδίδονται μέσω των ΚΕΠ. Συνδράμει στη διεκπεραίωση κάθε 
άλλης εργασίας συναφούς με τα ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή 
διάδοσης του κορονοϊού. Για τους άπορους και οικονομικά αδύ-
ναμους κατοίκους της πόλης, η δομή είναι σε θέση να προσφέρει 
δωρεάν συνταγογράφηση αλλά και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. 

Στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα οι κάτοικοι που πληρούν τις 
προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούνται περιπτώσεις 
ηλικιωμένων, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκατα-
στολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, αναιμία, σακχαρώδη 
διαβήτη, με χρόνια νεφροπάθεια - αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή 
νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλή-
ματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό άσθμα καθώς και εγκυμονούσες και 
θηλάζουσες γυναίκες. Στη δεύτερη κατηγορία μπαίνουν άποροι και 

γενικότερα οι οικονομικά ασθενείς που 
δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι 
τους. Στην τελευταία περίπτωση, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέχει 
δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης όπως 
φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλο, κιμά, τυρί, 
ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, είδη προσωπικής 
υγιεινής κ.ά.

Ο έλεγχος που πραγματοποιεί η υπηρε-
σία που έχει αναλάβει τη λειτουργία της 
δομής είναι εξονυχιστικός, διότι θέλει να 
αποφύγει περιπτώσεις πολιτών που δεν 
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και 
επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις συγκυ-
ρίες. Μάλιστα, σύμφωνα τον υπεύθυνο 
της δομής, η υπηρεσία έχει απορρίψει ήδη 
αιτήματα πολιτών καθώς μετά από έλεγ-

χο, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Αξίζει να τονιστεί πως μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, στη νέα 
δομή είχαν εγγραφεί 120 πολίτες. 

Όσοι ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες της δομής και ανήκουν σε 
κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες συμπολιτών μας 
καλούνται να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα που έχει ήδη δημι-
ουργηθεί από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τους ακό-
λουθους τρόπους: Με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο www.
vvv.gov.gr/menoumespiti ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 
213 2020120 (καθημερινά από τις 08:00 έως τις 20:00 και 10:00 
έως τις 18:00 τα Σαββατοκύριακα) δηλώνοντας τα ακόλουθα: Το 
Ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινω-
νίας, την ηλικία και φυσικά το λόγο που δεν μπορούν μετακινηθούν 
από τις κατοικίες τους.

«Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στη χώρα λόγω της εξά-
πλωσης του κορονοϊού, υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που 
αδυνατούν να βγουν έξω. Επικοινωνούν με τη δομή του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και μας ενημερώνουν ότι χρειάζονται 
τρόφιμα, φάρμακα ακόμα και συνταγογραφήσεις. Από την πλευρά 
μας αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών και 
τη διανομή στα σπίτια όλων όσοι έχουν εγγραφεί στη δομή, τηρώ-
ντας ευλαβικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης», εξηγεί στον 
«Δημοσιογράφο» εργαζόμενος στη δομή. Αξίζει να υπογραμμιστεί 
πως όσες αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά μέχρι της 2 το μεση-
μέρι, εξυπηρετούνται την ίδια ημέρα, ενώ αιτήσεις που φτάνουν στη 
δομή μετά τις 2μ.μ. ικανοποιούνται την επόμενη ημέρα. 

Τέλος, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε σχετική του ανα-
κοίνωση τονίζει να μην εγγράφονται στην υπηρεσία άτομα που δεν 
ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ή άτομα που μπορούν να 
εξυπηρετούνται από τις οικογένειες τους ή από άτομα του περιβάλ-
λοντός τους, ώστε να λαμβάνουν προτεραιότητα όσοι πραγματικά 
έχουν ανάγκη.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου δέχεται καθημερινά αιτήματα 
στον αριθμό 213 2020120
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«Μένουμε σπίτι» δεν σημαίνει «τα τρώμε όλα»!

Μία στρεσογόνος κατάσταση τέτοιας δυναμικής όπως 
η εξάπλωση μίας πανδημίας είναι φυσικό να επηρεάζει 
μεταξύ άλλων και τη διατροφική μας συμπεριφορά μέσα 
από τις δυναμικές σχέσεις που σχηματίζει με την ανθρώπι-
νη ψυχολογία. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως συναι-
σθηματική κατανάλωση φαγητού, κατά την οποία συχνά 
τρώμε (ή δεν τρώμε) σε μια συνειδητή ή ασυνείδητη προ-
σπάθεια να καταπνίξουμε ή να απαλύνουμε τα αρνητικά 
συναισθήματα που μας διακατέχουν. Αυτά τα δυναμικά 
συναισθηματικά φορτία δύναται να προκαλέσουν ένα 
ευρύ φάσμα αλλαγών στη διατροφική μας συμπεριφορά. 
Επιπλέον, στη παρούσα κατάσταση πανδημίας επικρατεί ο 
φόβος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα 
αλλά και το κόστος των τροφίμων τόσο στο παρόν όσο και 
στο μέλλον. 
Όποιο και αν είναι το μοτίβο που χαρακτηρίζει τη συναι-
σθηματική κατανάλωση κατά περίπτωση, υπάρχει τόσο 
ψυχολογικό (αποσπά την προσοχή μας από τις προκλή-
σεις της πραγματικής ζωής, λειτουργεί ως αντιρροπι-
στικός μηχανισμός υπό συνθήκες που δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε) όσο και βιολογικό υπόβαθρο σε αυτήν (μέσα 
από την έκκριση κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες όπως 

συνήθως αποκαλείται, η οποία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη ρύθμιση της ενεργειακής μας πρόσληψης και 
στη συσσώρευση λιπώδους ιστού). Όλη αυτή η συναισθη-
ματική φόρτιση μας οδηγεί στην αναζήτηση τροφίμων με 
συγκεκριμένο προφίλ –συνήθως πλούσια σε λιπαρά και 
ζάχαρη– καθώς αυτά είναι ικανά να προσφέρουν άμεσα 
στον οργανισμό μας την ενεργειακή τόνωση που χρειά-
ζεται ώστε να αντεπεξέλθει στο στρες. Αυτό που αξίζει 
να κατανοήσουμε είναι ότι όταν η πείνα μας δεν προέρ-
χεται από τη φυσική ανάγκη μας για τροφή αλλά από τη 
συναισθηματική μας φόρτιση, όσο και ό,τι και να τρώμε 
δεν θα αισθανθούμε ποτέ πλήρη ικανοποίηση, αφού οι 
παράγοντες συναισθηματικής φόρτισης παραμένουν 
ανεπηρέαστοι από τη διατροφική μας συμπεριφορά. Δια-
χειριζόμαστε τη συναισθηματική κατανάλωση τροφής: Ο 
καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι αρχικά 
να την συνειδητοποιήσουμε. 
«Μένουμε σπίτι» λοιπόν και τρεφόμαστε ισορροπημένα. 
Φροντίζουμε να διατηρούμε μια συνολικά ισορροπημέ-
νη διατροφή, προσλαμβάνοντας επαρκείς ποσότητες από 
όλες τις ομάδες τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, αμυλούχα, 
πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας π.χ. αυγό, ψάρια, που-
λερικά, όσπρια). Εάν αγοράζετε κονσερβοποιημένα, απο-
ξηραμένα ή κατεψυγμένα προϊόντα, επιλέξτε τρόφιμα με 
λιγότερο από 5 g πρόσθετης ζάχαρης ανά μερίδα, λιγότερο 
από 200 mg αλατιού ανά μερίδα και λιγότερο από 1,5 g 

κορεσμένου λίπους ανά μερίδα. Μπορούμε να κάνουμε το 
φαγητό μας πιο ενδιαφέρον προσθέτοντας μπαχαρικά και 
καρυκεύματα ή να συμμετέχουμε στο οικογενειακό μαγεί-
ρεμα ώστε να περιορίσουμε το αίσθημα μοναξιάς και να 
διατηρήσουμε τη φυσική μας όρεξη για φαγητό. Δεν επα-
ναπαυόμαστε σε «μαγικές» τροφές, χάπια ή σκευάσματα, 
καθώς δεν υπάρχει κανένα θρεπτικό συστατικό, τρόφιμο 
ή συμπλήρωμα διατροφής επιστημονικά τεκμηριωμένα 
ικανό να «ενισχύσει» το ανοσοποιητικό μας σύστημα ώστε 
να μη νοσήσει κανείς από τον κορονοϊό ή οποιοδήποτε 
άλλο παθογόνο. Οργανωνόμαστε, δεν φοβόμαστε. Κάνου-
με μία λίστα για το σούπερ μάρκετ και αφού έχει προηγηθεί 
απογραφή όσων υπάρχουν ήδη στα ντουλάπια μας, προσ-
διορίζουμε τι μας λείπει ώστε να σχεδιάσουμε γεύματα 
που αποτελούνται και από τα 3 μέρη: Άμυλο, πρωτεΐνη, 
λαχανικά. Ψωνίζουμε σύμφωνα με αυτό το πλάνο ό,τι μας 
λείπει και ό,τι έχουμε ανάγκη. Αποφεύγουμε τις «αγορές 
πανικού». Δεν αγοράζουμε τρόφιμα που δεν θα αγοράζαμε 
υπό άλλες συνθήκες, καθώς αφενός το πιο πιθανό είναι να 
μην τα καταναλώσουμε τελικά και αφετέρου ίσως άθελά 
μας στερούμε την πρόσβαση κάποιου άλλου ανθρώπου σε 
αυτή τη τροφή. Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου 
για πρόσβαση στην πρόσληψη τροφής. 

* Η Ειρήνη Ριφιώτη είναι διατροφολόγος - κλινικός διαιτολό-
γος M.Sc. με έδρα τη Βάρη

της Ειρήνης Ριφιώτη*

Ένας άγνωστος εχθρός ήρθε να ταράξει τα νερά της καθη-
μερινότητάς μας. Δεν κάνει διακρίσεις, μπροστά του στέ-
κουμε όλοι με τον ίδιο φόβο. Φόβο απώλειας της υγείας 
μας, της ελευθερίας μας, του ελέγχου της ζωής μας κ.ά. Η 
σκέψη για το άγνωστο μας αποδιοργανώνει, μας κάνει να 
χάνουμε τον εαυτό μας.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας, διακρίνουμε τα εξής φυσι-
ολογικά και αναμενόμενα στάδια: Σοκ και άρνηση, θυμός, 
διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και τέλος, αποδοχή, όπου 
τότε αποφασίζουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας αλλά 
διαφορετικά από πριν. Πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό; 
Πώς θα διατηρήσουμε καλή ψυχολογία γεγονός που θα 
βοηθήσει και στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας; 
Πώς θα ξαναβρούμε ισορροπία μέσα μας ως αντίβαρο της 
εξωτερικής αποδιοργάνωσης; 

1. Εστιάζουμε στο κομμάτι που μπορούμε να ελέγξουμε 
και αποφεύγουμε αυτό που είναι έξω απ' τον έλεγχό μας. 
Τι μπορούμε να ελέγξουμε; Σίγουρα την αυτοπροστασία 

μας και την προστασία των άλλων με το να τηρούμε τα 
μέτρα ασφαλείας, καθώς και τη σκέψη και τα συναισθή-
ματά μας όπου έχουμε εμείς τον τελευταίο λόγο.

2. Αποφεύγουμε φανταστικά σενάρια που μπορούν να 
οδηγήσουν σε μη ρεαλιστικές, καταστροφικές ιδέες που 
είναι εκτός της πραγματικότητάς μας.

3. Ασχολούμαστε με το σήμερα (το εδώ και τώρα) και 
την αυριανή μέρα, αποφεύγοντας σκέψεις για το μακρινό 
μέλλον.

4. Μαθαίνουμε να αξιοποιούμε τις δοκιμασίες της ζωής. 
Είναι στο χέρι μας να μετατρέπουμε κάθε δύσκολη 
εμπειρία σε κάτι ωφέλιμο για μας ώστε να διευρυν-
θούμε. Μένοντας σπίτι, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να 
έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας και τους δικούς μας, 
να αναγνωρίσουμε τι είναι σημαντικό για εμάς, ποιες 
είναι οι προτεραιότητές μας, πόσο ευέλικτοι είμαστε, τι 
είχαμε υποτιμήσει ή αμελήσει, τι έχει αξία για μας. Είναι 
η ευκαιρία μας να πάρουμε αποφάσεις και να κάνουμε 
μια επανεκκίνηση πιο συνειδητή όταν οι συνθήκες το επι-
τρέψουν. Να γίνουμε πιο πολύ ο εαυτός μας! Ασχολού-
μαστε με δραστηριότητες μέσα στο σπίτι που τόσο καιρό 
δε χωρούσαν στην καθημερινότητά μας αλλά μας δίνουν 

ευχαρίστηση. Πιστέψτε το, είναι πολλές!

5. Αντιστεκόμαστε στην υπερπληροφόρηση, που παραλύ-
ει συναίσθημα και σκέψη. Φιλτράρουμε τις πληροφορίες 
που μας δίνονται, εμπιστευόμαστε την εμπειρία μας σχε-
τικά με το πώς διαχειριστήκαμε παλαιότερες δυσκολίες.

6. Αξιοποιούμε όλα τα μέσα για να εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας, να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώ-
πους, να μοιραστούμε σκέψεις, να προσφέρουμε και να 
λάβουμε υποστήριξη. Δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μας.

7. Ειδικά για τους ανθρώπους που είναι ψυχολογικά ευά-
λωτοι ή πάσχουν από  ψυχική διαταραχή, είναι απαραίτητη 
η επικοινωνία με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ίσως τον κορονοϊό να μπορέσουμε τελικά να τον δούμε 
όχι σαν εχθρό μας, αλλά σαν έναν δάσκαλο που ήρθε να 
μας διδάξει πολλά, όπως το να χαμογελάμε αληθινά, μιας 
και το αληθινό χαμόγελο φαίνεται στα μάτια μας και όχι 
στο στόμα που, έτσι κι αλλιώς, τώρα κρύβεται πίσω από 
κάποια μάσκα! 

* Η Μαρία Τσουκαλά είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας – 
ψυχοθεραπεύτρια στη Βούλα

Ο κορονοϊός ως απώλεια και ως δάσκαλος

της Μαρίας Τσουκαλά*
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Μια αναλυτική ανακοίνωση σχε-
τικά με τις κοπές και φυτεύσεις 
δέντρων στον Δήμο εξέδωσε προ 
ημερών η δημοτική αρχή Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Αφορμή 
γι' αυτή την εξαντλητική παρά-
θεση στοιχείων στάθηκε η πρό-
σφατη τοποθέτηση του Δημάρχου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά 
και η σχετική αρθρογραφία στο 
προηγούμενο φύλλο του «Δημο-
σιογράφου» που πυροδότησαν 
διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο 
αλλά και στα δημοτικά «πηγαδά-
κια». Η διεξοδική αυτή καταγραφή 
από την Υπηρεσία Πρασίνου και 
το γραφείο Τύπου του Δήμου εν 
είδει απολογισμού είναι νομίζου-
με άξια καταγραφής για το έργο 
που περιγράφει το οποίο φωτίζει 
τη «μεγάλη εικόνα», μακριά από 
άστοχες γενικεύσεις ή και εμμο-
νικές τοποθετήσεις που είδαμε 
να διατυπώνονται δημοσίως. 
Ακολουθεί λοιπόν αυτούσια η 
ανακοίνωση. 

3 εκατ. € για το Πράσινο
Επειδή τις τελευταίες μέρες έχει 
απασχολήσει τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και κάποιες ειδη-
σεογραφικές ιστοσελίδες της 
περιοχής και διαπιστώνεται μία 
συντονισμένη επίθεση κατά της 
Δημοτικής Αρχής με αφορμή την 
κοπή κάποιων δέντρων στη Βάρ-
κιζα, θέλουμε προς αποκατάστα-
ση της αλήθειας να αναφέρουμε 
τα ακόλουθα:

Η σημερινή δημοτική αρχή, στο 
όριο της υπερβολής, εξαντλεί 
κάθε μέσο και δυνατότητα να 
σώσει το κάθε δέντρο, δαπα-
νώντας πολλά χρήματα πολλές 
φορές και πάντα σε συνεννόηση 

όχι μόνο με τους εξαιρετικούς 
επιστήμονες γεωπόνους της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 
αλλά και με άλλους θεσμικούς 
επιστημονικούς φορείς. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι τα 
δύο πεύκα στη Δημοτική Ενότητα 
Βουλιαγμένης όπου έγινε κατα-
σκευή τοιχίων αντιστήριξης και 
τη στήριξή τους με συρματόσχοι-
να, ένα έργο που στοίχισε σχε-
δόν 20.000 ευρώ. Συνολικά από 
το 2014 μέχρι το 2019, για την 
προμήθεια δέντρων και σπόρων, 
εργασιών συντήρησης του πρα-
σίνου, εγκατάσταση συστήματος 
τηλεμετρίας, εγκατάσταση προ-
ηγμένων ποτιστικών συστημά-
των και άλλων εργασιών για την 
προστασία και αύξηση του πράσι-
νου στην πόλη έχουν δαπανηθεί 
περισσότερα από 3 εκατομμύρια 
ευρώ. Το γεγονός ότι ο ακρι-
βής αριθμός των δέντρων που 
κόβονται είναι γνωστός, οφείλε-
ται στην απόφαση της σημερινής 
Δημοτικής Αρχής να εξετάζονται 
όλες οι σχετικές αιτήσεις από το 
Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς αυτό 
να απαιτείται από το νόμο, για να 
διασφαλιστεί ένα επιπλέον μέτρο 
ασφάλειας αλλά και για να υπάρ-
χει απόλυτη διαφάνεια στη διαδι-
κασία. Αν η Δημοτική Αρχή είχε 
πολιτική ατζέντα να εξαφανίσει 
το πράσινο όπως ισχυρίζονται 
κάποιοι αληθινοί ή ψεύτικοι σχο-
λιαστές, δεν θα επιδίωκε αυτό να 
γίνεται εν κρυπτώ;

1.256 νέα μεγάλα δέντρα
Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς 
των δέντρων, στην τοποθέτησή 
του στο Δημοτικό Συμβούλιο ο 
Δήμαρχος διευκρίνισε τον αριθ-
μό δέντρων άνω των 2,5 μέτρων 
ύψους που φυτεύτηκαν εντός του 

αστικού ιστού της πόλης τα οποία 
είναι 1.256, δηλαδή αναλογία 
περίπου 5 για κάθε δέντρο που 
αναγκάστηκε να κόψει, ενώ ανέ-
φερε πως έχουν γίνει στον περια-
στικό ορεινό όγκο της πόλης τρεις 
δεντροφυτεύσεις με τη φύτευση 
συνολικά 14.520 δενδρυλλίων 
ύψους περίπου 60 cm. Ο διαχω-
ρισμός αυτός είναι ξεκάθαρος 
στην τοποθέτηση του Δημάρχου 
αλλά και στο σχετικό ρεπορτάζ 
που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφη-
μερίδα. Διευκρινίζεται όμως μία 
λεπτομέρεια: Αν ο Δήμος αναγκα-
στεί να κόψει ένα δέντρο το οποίο 
εμπόδιζε τη διέλευση πεζών, 
αναπηρικών αμαξιδίων ή ακόμα 
και καροτσάκια βρεφών, εννοεί-
ται πως δεν θα φυτευτεί νέο στο 
ίδιο σημείο, καθώς η προσβασι-
μότητα και η ασφαλής διέλευση 
πεζών είναι πάντα προτεραιότη-
τα. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο πως 
δεν κόβονται δέντρα για να ελευ-
θερωθούν χώροι, κόβονται μόνο 
αν είναι άρρωστα ή επικίνδυνα για 
τη δημόσια υγεία, ενώ δέντρα σε 
σημεία που εμποδίζουν την ελεύ-
θερη διέλευση δεν θα φυτεύονται 
από τη Δημοτική Αρχή.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου, με σκοπό 
τη διατήρηση και επιπλέον την 
αύξηση του πράσινου ισοζυγί-
ου της πόλης, πραγματοποίησε 
εντός του έτους 2019 πλήθος 
φυτεύσεων δένδρων μεγάλου 
μεγέθους σε πλατείες, πάρκα και 
πεζοδρόμια του Δήμου και προ-
γραμματίζει την εκτέλεση νέων 
εντός του τρέχοντος έτους. Οι 
φυτεύσεις αυτές αφορούν είτε 
σε αντικατάσταση απολεσθέ-
ντων δένδρων λόγω ασθενειών 
ή πτώσεων από δυσμενή καιρικά 

Το ισοζύγιο πρασίνου σε Βάρη, 
Βούλα, Βουλιαγμένη 

Η αλήθεια για τα δέντρα που κόβονται  
και τα δέντρα που φυτεύονται στον Δήμο

Tα δέντρα άνω των 2,5 μέτρων που φυτεύτηκαν  
εντός του οικιστικού ιστού το 2019

Παραλιακό μέτωπο Βούλας 52
Πάρκο Εθνικής Αντίστασης (Βούλα) 24
Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου  (Βούλα) 19
Πλατεία Τζάιδα (Βούλα) 21
Τρίγωνο Νηρέως & Παραλιακή (Βούλα) 50
Πλατεία Ιμίων (Βούλα) 3
Πλατεία Πέτρου & Παύλου (Βάρη) 3
Πεζοδρόμιο Αμαλθείας (Βουλιαγμένη) 9
Παραλιακό μέτωπο Βουλιαγμένης 5
2ο Δημοτικό Βούλας 17
1ο Δημοτικό Βούλας 10
Πεζοδρόμιο Γυμνασίου Βουλιαγμένης 6
Λ. Βουλιαγμένης στο ύψος της Κυδωνιών (Βούλα) 8

Φυτεύσεις δέντρων κηποτεχνικών 
αναπλάσεων
Πλατεία Ζησιμοπούλου (Βάρκιζα) 62
Πλατεία Δήμα (Βάρη) 58
Πλατεία Βάρκιζας 15
Πλατεία Διγενή & Γράμμου (Βούλα) 26

Η έγκριση του Δασαρχείου 
Πειραιά μετά από αυτοψία 
για κοπή 8 λευκών στην 
παραλία της Βάρκιζας τον 
Μάρτιο 2019

Προσβεβλημένες λεύκες στην 
πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου 
στη Βούλα και τη Βάρκιζα, που 
κόπηκαν μετά εντομολογική 
προσβολή τους λόγω άμεσου 
κινδύνου πτώσης



 

1 7

φαινόμενα, είτε σε συμπλήρω-
ση του φυτικού υλικού νέων και 
παλαιών χώρων πρασίνου, με 
είδη κατάλληλα για τη περιοχή 
και ανθεκτικά σε ασθένειες. 

Οι λεύκες στη Βάρκιζα
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις 
λεύκες στη Βάρκιζα αναφέρουμε 
τα εξής: Το Δεκέμβριο του 2017 
μετά από διαπίστωση συχνών 
πτώσεων κλαδιών από μεγάλης 
ηλικίας λεύκες στο χώρο πρασί-
νου της παραλίας της Βάρκιζας, 
πραγματοποιήθηκε αυτοψία από 
το επιστημονικό προσωπικό του 
τμήματος πρασίνου και διαπι-
στώθηκε έντονη εντομολογική 
προσβολή των δένδρων. Στις 
12 Ιανουαρίου 2018 αποστείλα-
με δείγμα στο Μπενάκειο Φυτο-
παθολογικό Ινστιντούτο με το 
με αριθ. πρωτ.1696/17-1-2018 
έγγραφό μας και λάβαμε το με 
αρ. Πρωτ. 5229/12-2-1018 
απαντητικό έγγραφο, σύμφωνα 
με το οποίο διαπιστώνεται εντο-
μολογική προσβολή και προτεί-
νεται η κλάδευση των ξερών και 
ημίξηρων κλάδων και καθολικά 
των προσβεβλημένων δένδρων. 
Το έντομο που προσέβαλε τις 
λεύκες στη Βάρκιζα είναι το 
Capnodis tenebrionis, το ίδιο 
με το έντομο που κατέστρεψε 
πλήθος λευκών και στις λοιπές 
δημοτικές ενότητες αλλά και σε 
άλλους Δήμους της περιοχής, 
άκρως επιθετικό. Οι προνύμφες 
προσβάλλουν τον φλοιό των 
ριζών των δέντρων και μπο-
ρούν να «σκοτώσουν» ολόκλη-
ρο το δέντρο. Μέσα στο πλαίσιο 
της προσπάθειας να σωθούν τα 
δέντρα, το Τμήμα Πρασίνου προ-
χώρησε αρχικά στην κλάδευσή 
τους στις 24 και 25 Οκτωβρίου 
2018, με σκοπό την πιθανή ανα-
βλάστησή τους.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2019 
προσβεβλημένη αλλά κατα-
πράσινη ακόμη λεύκα κατέπεσε 
σε αυτοκίνητο και προκάλεσε 
σημαντικές φθορές σε αυτό, 
σύμφωνα και με τα κατατεθει-
μένα με αριθ. πρωτ. 12046/1-
4-2019 έγγραφα πολίτη. Επει-
δή κάποιες από τις κλαδεμένες 

λεύκες αναβλάστησαν, αλλά 
λόγω της προσβολής σύντομα 
οι νέοι βλαστοί ξεράθηκαν, στις 
5 Μαρτίου 2019 αποστείλαμε 
το με αριθ. πρωτ. 8899 έγγρα-
φο περί αυτοψίας και έγκρισης 
κοπής των  προσβεβλημένων 
λευκών στο αρμόδιο Δασαρχείο 
Πειραιά και πήραμε την με αριθ. 
πρωτ. 11187/22-3-2019 έγκρι-
ση για κοπή 8 δένδρων. Παρόλη 
την έγκριση για κοπή 8 λευκών, 
προχωρήσαμε στην κοπή μόνο 
της πλέον επικίνδυνης και συνε-
χίσαμε την παρακολούθηση της 
υγείας των υπολοίπων κλαδε-
μένων, οι οποίες δυστυχώς δεν 
αναβλάστησαν ποτέ λόγω της 
προσβολής και κόπηκαν από τα 
συνεργεία μας στις 27 Φεβρου-
αρίου και 3 Μαρτίου 2020 άλλες 
5 από αυτές.

Σε ό,τι αφορά τη μελέτη για το κλά-
δεμα ή την κοπή 1.628 δέντρων, 
το θέμα απαντήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρο πως η 
εργολαβία αφορά το κλάδεμα και 
προνοεί την κοπή κάποιων λίγων 
δέντρων, εφόσον αυτή κριθεί 
απαραίτητη με τις σκληρές διαδι-
κασίες που προβλέπει ο Δήμος και 
μόνο μετά από έγκριση του Δημο-
τικού Συμβουλίου.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει 
κατ’ επανάληψη αποδείξει την 
ευαισθησία της για το πράσινο 
και το περιβάλλον γενικότερα 
και σήμερα είναι πρωτοπόρος σε 
όλα τα σχετικά θέματα, όπως είναι 
η εξοικονόμηση ενέργειας, οι 
φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές 
στα θέματα διαχείρισης απορριμ-
μάτων, στην προστασία και δια-
φύλαξη του θαλάσσιου οικοσυ-
στήματος και στην προστασία και 
αύξηση του πράσινου στην πόλη. 

Η κριτική, ειδικά όταν αυτή εκφρά-
ζει αγωνία και αγάπη για την πόλη, 
είναι καλοδεχούμενη και υγιές 
συστατικό της δημοκρατίας. Ο 
συντονισμένος όμως πόλεμος 
με μονταρισμένες φωτογραφίες, 
μισές αλήθειες και ωμά ψέματα 
βλάπτει και καλό είναι όλοι να τον 
καταδικάζουν και να τον αποθαρ-
ρύνουν.

Πεζοδρόμια Πλατείας 24ης Ιουλίου  
στη Βουλιαγμένη
(αντικατάσταση των κομμένων 
άρρωστων λευκών)

Πλατεία Ελευθερίας στη Βούλα
(αντικατάσταση των κομμένων ή 
πεσμένων δένδρων)

1. 

2. 5. 

4. 
3. Πλατεία Κρόνου στη Βούλα

(ενίσχυση πρασίνου)

Παραλία Βάρκιζας 
(αντικατάσταση άρρωστων 
λευκών ή κομμένων ξερών 
πεύκων, ενίσχυση πρασίνου)

Πλατεία Θεάτρου στη Βάρη
(ενίσχυση πρασίνου)

Προγραμματισμός 
φυτεύσεων

Η σύσταση από 
το Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο για να 
κοπούν οι λεύκες 

στο Δημαρχείο της 
Βουλιαγμένης 

Φυτεύσεις νέων 
ανεπτυγμένων (άνω των 
2,5 μέτρων) δέντρων από 
την Υπηρεσία Πρασίνου 
του Δήμου στις πλατείες 
Σοφοκλή Βενιζέλου 
(Βούλα), Τζάιδα (Βούλα), 
πάρκο Εθνικής Αντίστασης 
(Βούλα) Πέτρου και 
Παύλου (Βάρη), πλατεία 
Δήμα (Βάρη), παραλιακή 
λεωφόρο (Βούλα και 
Βουλιαγμένη) 
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Υπηρεσία Πρασίνου
Σεβασμός στη φυσική κληρονομιά
Η διαχείριση του φυσικού πλούτου στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης δεν γίνεται απλώς με επιστημο-
νικό τρόπο, από γεωπόνους του Δήμου και τα αρμόδια 
ινστιτούτα για τις παθολογίες των φυτών. Γίνεται με 
μεθοδικότητα και αγάπη που κάποιες φορές βέβαια επι-
βάλει δύσκολες αποφάσεις. 

Παρακινημένοι από το ενδιαφέρον παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 
πρόσφατες κοπές δέντρων, αναζητήσαμε τα αρχεία της 

Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου για να διαπιστώσουμε 
ιδίοις όμμασι τους λόγους για τους οποίους κόπηκαν. 
Εκεί εντοπίσαμε μια ενημερωμένη βάση δεδομένων για 
κάθε δέντρο χωριστά, με γεωγραφικό στίγμα, φωτογρα-
φίες, διάγνωση και βέβαια την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (χωρίς αυτήν κανένα δέντρο δεν κόβεται). 
Έχει ενδιαφέρον ότι η απόλυτη πλειοψηφία των αποφά-
σεων αυτών δεν είχε ούτε μία αρνητική ψήφο, άρα του-
λάχιστον στο επίπεδο των εκπροσώπων των δημοτών 
υπήρξε μέχρι στιγμής ομοφωνία στο πεδίο αυτό. 

Δέντρα εντελώς ξερά, δέντρα προσβεβλημένα από 
έντομα των οποίων ο κορμός αποδείχθηκε κούφιος, 
δέντρα που πήραν μια επικίνδυνη κλίση: Αυτές είναι 
αποκλειστικά οι αιτίες που οδήγησαν τις υπηρεσίες να 
βάλουν πριόνι στους κορμούς και οι υπάρχουν αδιάσει-
στα φωτογραφικά τεκμήρια γι' αυτό. Ο «Δημοσιογρά-
φος» παρουσιάζει λόγω περιορισμένου χώρου κάποιες 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις από το αρχείο της Υπη-
ρεσίας Πρασίνου, η οποία φυσικά είναι ανοιχτή σε κάθε 
πολίτη επιθυμεί να κάνει μια ανάλογη έρευνα. 

Αγ. Ιωάννη & Παγκάλου 2  Βούλα 
(2 προσβεβλημένες επικίνδυνες 
λεύκες) Απόφαση ΔΣ 181

Καστελορίζου 58 Βούλα (2 πεύκα 
με επικίνδυνη κλίση) Απόφαση 
ΔΣ 122

Καστελορίζου 69 Βούλα 
(ξερή κουκουναριά) 
Απόφαση ΔΣ 371

Προόδου 9 Βούλα (πεύκο με 
επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 66

Μαυρολέοντος 2 Βουλιαγμένη (επικίνδυνη 
προσβεβλημένη λεύκα) Απόφαση ΔΣ 70 Σουλίου 11 (πεύκο ξερό) Δ.Σ 374

Τρεμπεσίνας 10 Βούλα 
(πεύκο στο δίκτυο 
ΔΕΔΔΗΕ) Απόφαση ΔΣ 
117

Αιγαίου 77 Βάρη (ημίξερο, 
προσβεβλημένο ξερό 
Λέλαντ) Απόφαση ΔΣ 328

Αθηνάς 23 & Βορρέου 
Βάρη (επικίνδυνη 
κλίση πεύκων) 
Απόφαση ΔΣ 326

Σκύρου 11 & Μυκόνου Βάρη (7 
ημίξερα Λέυλαντ) Απόφαση ΔΣ 
373

Λ. Πόρφυρα 26 Βούλα (πεύκο 
ξερό) Απόφαση ΔΣ 178

Νιόβης & Εσπερίδων Βουλιαγμένη 
(Καζουαρίνα ξερή) Απόφαση ΔΣ 470

Πεζοδρόμια πλ. 24ης Ιουλίου 
Βουλιαγμένη (προσβεβλημένες 
επικίνδυνες λεύκες) Απόφαση 
ΔΣ 182

Αιόλου 10 Βούλα (πεύκο με 
επικίνδυνη κλίση) Απόφαση 
ΔΣ 33

Αντιοχείας 26 Βούλα (πεύκο 
ξερό) Απόφαση Απόφαση ΔΣ 
324

Άρεως 14 Βουλιαγμένη (2 
πεύκα με επικίνδυνη κλίση) 
Απόφαση ΔΣ 184

Αρτέμιδος 55-57 Βούλα (πεύκο με 
επικίνδυνη κλίση) Απόφαση ΔΣ 468
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Four Seasons και Αστέρας ήταν ο τέλειος γάμος
O hotel manager Παναγιώτης Σωπιάδης μιλά για το στοίχημα 
της αθηναϊκής ριβιέρας

Ακόμη και εν μέσω διεθνών ανησυχιών για τον τουριστικό κλάδο, οι άνθρωποι του Αστέ-
ρα Βουλιαγμένης αισιοδοξούν ότι η κρίση του κορονοϊού θα είναι παροδική. Άλλωστε, 
όπως τονίζει στον «Δημοσιογράφο» ο επικεφαλής του ξενοδοχείου, Παναγιώτης Σωπι-
άδης, η αναγέννηση του ιστορικού συγκροτήματος έπεισε τους διεθνείς διαμορφωτές 
τάσεων καθώς και τους πιο απαιτητικούς πελάτες του κόσμου ότι η Αθήνα και συγκεκρι-
μένα η Βουλιαγμένη είναι ένας υψηλών προσδοκιών προορισμός. 

Ποια είναι η αποδοχή του ξενοδοχείου μετά την πρώτη περσινή 
σεζόν;
Η παγκόσμια αγορά έχει αγκαλιάσει το ξενοδοχείο, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις 
τάσεις θα επιστρέψουν φέρνοντας κι άλλο κόσμο μαζί τους. Πέρσι ήρθαν για δύο τρεις 
μέρες για να δουν τι κάνουμε εμείς εδώ και φέτος ελπίζουμε ότι θα έρθουν για διακοπές. 
Δεν μπορείς να αγνοείς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ευχή όλων είναι να τελειώσει 
γρήγορα, για να μην επηρεάσει το καλοκαίρι.

Ποιο είναι το προφίλ του ανθρώπου που επιλέγει το Four Seasons 
Athens;
Είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα έχει ταξιδέψει, που δεν τον απασχολεί το θέμα των 
χρημάτων αλλά και που δεν θα κάνει ο ίδιος εκπτώσεις. Δεν μπορείς να τον απογοητεύ-
σεις στο φαγητό, στη διαμονή του, στις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο 
επίπεδο που θέλουμε, από την άλλη όμως και ότι συγκρινόμαστε με τα θηρία της αγοράς. 
Ο επισκέπτης που έρχεται στην Αθήνα και στο Four Seasons έχει μείνει σε εξαιρετικά 
ξενοδοχεία σε όλο τον πλανήτη. Δεν μας συγκρίνει με ένα «καλό ξενοδοχείο πάνω στη 
θάλασσα». Μας συγκρίνει με τους θρύλους και η μπάρα είναι πολύ ψηλά. Διαχειριζόμα-
στε αυτό το ξενοδοχείο με πολλή ευγένεια και προσοχή. Το καλοκαίρι ξεπερνάμε τα 900 
άτομα στην ομάδα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτών των ανθρώπων. Όσοι 
μένουν στην περιοχή έχουν εντοπίσει τα ελικόπτερα που προσγειώνονται, τα σκάφη που 
έρχονται, αυτό δηλώνει με ένα τρόπο το προφίλ του επισκέπτη. Είναι άνθρωποι που επη-
ρεάζουν τις εξελίξεις. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν άποψη πλέον για τη Βουλιαγμένη, 
για την Αθήνα και τι σημαίνει τουρισμός στην Ελλάδα. 

Ποια είναι η αλληλεπίδραση των επισκεπτών σας με την τοπική  
κοινωνία;
Όταν κάνουν οι επισκέπτες την κράτησή τους στο Four Seasons, προτείνουμε δραστηριό-
τητες ανάλογα με τη διάρκεια διαμονής τους. Σε μια διαμονή μίας εβδομάδας, θεωρούμε 

δεδομένο ότι θα πάνε στον Παρθενώνα, στο Σούνιο, μια επίσκεψη στους Δελφούς ή την 
Επίδαυρο, μια ημερήσια εκδρομή σε ένα νησί. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι ότι ενώ συμ-
φωνούν όλοι στην αρχική αυτή ατζέντα, από την ημέρα της άφιξης και μετά το πρόγραμμα 
αυτό όλο και μειώνεται. Το σύνηθες είναι να περνούν όλη την ημέρα στην παραλία και το 
απόγευμα να περπατούν στη Βουλιαγμένη. Συνειδητοποιούν ότι παρόλο που βρίσκονται 
στην Αθήνα, μπορούν να κάνουν διακοπές όπως σε ένα νησί. Το ότι η Βουλιαγμένη είναι 
δίπλα στην Αθήνα και την ίδια στιγμή βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από τους ρυθμούς 
της πρωτεύουσας νομίζω έχει εντυπωσιάσει τους πάντες. Στην Αθήνα η μέση διαμονή 
ήταν 1-2 βράδια. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο η μέση διαμονή είναι πάνω από 4 νύχτες, 
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Αττική. 

Το brand της αθηναϊκής ριβιέρας υπάρχει στο εξωτερικό;
Εννοείται. Το ξεκίνησαν άνθρωποι εδώ, πολύ πριν έρθουμε εμείς και ξαφνικά αποκτά 
σάρκα και οστά. Το brand είναι ένα κράμα, δεν αρκεί μια μεμονωμένη επιχείρηση, χρει-
άζεται ένα σύνολο από δραστηριότητες. Αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον με το 
brand αυτό είναι να μεγαλώσει κι άλλο η ζώνη της ριβιέρας. Θα ξεκινά από το Κέντρο του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα τελειώνει στο Σούνιο. Αυτό θα είναι ένα καινούργιο 
τουριστικό προϊόν στην Ευρώπη. Να μπορείς να δεις μια όπερα υψηλού επιπέδου, να φας 
σε ένα ταβερνάκι πλάι στο κύμα βλέποντας τον ναό του Ποσειδώνα, να κάνεις ψώνια σε 
μια high end μπουτίκ και να έχεις επιλογές διαμονής που συγκρίνονται με τα κορυφαία 
ξενοδοχεία του κόσμου. Είναι μια κατεύθυνση που μόνο προς το καλύτερο πάει. 

Πόσο Four Seasons και πόσο Αστέρας είναι το νέο ξενοδοχείο;
Ο Αστέρας για μένα είναι η ιστορία του ελληνικού τουρισμού. Και ο λόγος που η Four 
Seasons βρίσκεται εδώ είναι ο Αστέρας. Η Four Seasons ήταν πολλά χρόνια στην Ελλά-
δα ψάχνοντας κτήρια και περιοχές, είχε κάνει πολλές επαφές. Η τοποθεσία και το περι-
βάλλον οδήγησε σε αυτή την απόφαση και το αποτέλεσμα νομίζω ότι τους δικαιώνει 
όλους: Δικαιώνει και την ιστορία του Αστέρα, δικαιώνει και τη Four Seasons. Είναι ένας 
τέλειος γάμος. Ο Αστέρας είναι κομμάτι αλληλένδετο και αναπόσπαστο με τη ζωή και 
την ιστορία της τοπικής κοινωνίας. 

Σημείωση της σύνταξης: 
Η συνομιλία του «Δημοσιογράφου» με τον Παναγιώτη Σωπιάδη έγινε μόλις 

είχαν αρχίσει οι ανησυχίες για τη μετάδοση του κορονοϊού στη χώρας μας και 
πριν την ανακοίνωση του κλεισίματος του ξενοδοχείου.

Επέκταση της αθηναϊκής ριβιέρας σε μια ζώνη από το Φάληρο ως το Σούνιο 
προβλέπει ο Παναγιώτης Σωπιάδης

Οι περισσότεροι επισκέπτες του Αστέρα εξαντλούν τις ημέρες των διακοπών τους 
απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις βόλτες στη Βουλιαγμένη



2 0 Αθλητικά

Η Βάρκιζα πόλος έλξης του διεθνούς αθλητισμού
Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

Στη διοργάνωση 
αναμένονται 

πάνω από 7.000 
αθλητές 

και συνοδοί από το 
εξωτερικό 

με τα 3Β να 
φιλοξενούν 

το beach volley

Στην Ελλάδα προγραμματίζεται να διεξαχθούν οι 3οι Παγκόσμιοι 
Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου 
2020, αν φυσικά δεν αναβληθούν εξαιτίας της επιδημίας του κορο-
νοϊού. Μέρος των αγώνων θα φιλοξενήσει και ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στη Βάρκιζα. Πρόκειται 
για την 3η μεγαλύτερη σε αριθμό συμμετοχών διοργάνωση που 
θα φιλοξενήσει η χώρα μας, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004 και τους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics του 2011. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, στους Αγώνες θα 
συμμετάσχουν αθλητές από 45 χώρες συγκεντρώνοντας πάνω 
από 7.500 ανθρώπους που διαγωνίζονται σε περίπου 30 αθλήματα 
ενώ θα λάβουν μέρος αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον κόσμο με 
τεράστιο αντίκτυπο που θα συμβάλλει σημαντικά στη διεθνή προ-
βολή της ολυμπιακής πόλης των Αθηνών και της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, καθώς και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού 
προσελκύοντας σημαντικό αριθμό επισκεπτών που είτε θα λάβουν 
μέρος στους αγώνες, είτε θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα ως σύνοδοι 
των αθλητών, κάνοντας χρήση των τουριστικών μας υποδομών και 
προβάλλοντας τη χώρα μας διεθνώς σε στελέχη οργανισμών και 
εταιρειών.

Να σημειωθεί πως 3οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού 
ανατέθηκαν στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2017 από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού κατόπιν επιτυχούς αξιολό-
γησης της υποψηφιότητάς μας, έναντι άλλων υποψηφίων χωρών. 
Κάποια από τα αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στην παραλία της Βάρκιζας. 
Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αγώνων, ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος τόνισε πως τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα πέραν της 
άθλησης δημιουργούν την χρυσή ευκαιρία για τη χώρα και τις πόλεις 
μας που μετέχουν στη φιλοξενία τους ν’ αναδείξουν τη φύση, την 
κουλτούρα και τις υποδομές, για να γίνουν πόλος έλξης επισκεπτών. 

Για τη σπουδαιότητα των Αγώνων μίλησε και ο Γενικός Γραμματέ-
ας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς: «Θεωρούμε τον αθλητισμό ως 

τρόπο ζωής που έχει πολλαπλές θετικές 
επιπτώσεις στην κοινωνία μας. Το κλίμα, 
η παράδοση, οι εγκαταστάσεις, στις οποί-
ες θα επιδιώξουμε να υπάρξει βελτίωση, 
αποτελούν πόλο έλξης των κυμάτων του 
αθλητισμού. Οι πάνω από 7.000 φιλοξε-
νούμενοι που θα έρθουν για τους Αγώνες 
από το εξωτερικό, θα γίνουν πρεσβευτές 
για την Αθήνα, για την Ελλάδα. Πιστεύω 
ότι θα τα καταφέρουμε περίφημα».

Η κεντρική αθλητική εγκατάσταση της 
διοργάνωσης θα είναι το Ολυμπιακό 
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, ενώ παράλλη-
λα θα αξιοποιηθούν αξιόλογες αθλητικές 
εγκαταστάσεις για άλλα αθλήματα όπως 
το Costa Navarino για το γκολφ, η παραλία 
Βάρκιζας για το Beach Volley, το Εθνικό 

Σκοπευτήριο Βύρωνα για τη σκοποβολή και πολλές ακόμη. Στους 
Παγκόσμιους Αγώνες προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων, 
με 28 κλάδους, προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες 
και οι προτιμήσεις όλων των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι 
συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στα εξής αθλήματα: Τοξοβολία, Μπρα 
ντε φερ, Μπάντμιντον, Μπάσκετ, Beach Volleyl, Μπόουλινγκ, Μπριτζ, 
Σκάκι, Γκολφ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Βελάκια, Κέρλινγκ, Άθλημα 
προσανατολισμού, Πετάνκ, Ράγκμπι, Τοιχοσφαίριση, Κολύμβηση, 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Τένις, Βόλεϊ. 

Στη διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος παλιές δόξες του 
ελληνικού αθλητισμού που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες. «Η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες θα στηρίξει με την παρουσία και τη συμμετοχή του τη διορ-
γάνωση. Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να διαφημιστεί η χώρα 
μας, η οποία ενδείκνυται για αθλητικό τουρισμό. Θα είμαστε εκεί», 
τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΟΑ και ασημένια Ολυμπιονίκης Βούλα 
Κοζομπόλη, η οποία δήλωσε ότι σκέφτεται να πάρει μέρος στην 
κολύμβηση.

Οι 2οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού διεξήχθησαν 
στη Λα Μπολ της Γαλλίας και χιλιάδες εργαζόμενοι από όλο τον 
κόσμο πήραν μέρος σε 24 αθλήματα. Ανάμεσα στους αγωνιζόμενους 
υπήρχαν παλαιοί αθλητές με συμμετοχές και διακρίσεις σε Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι οποίοι 
πλέον κάνουν μία δεύτερη καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Όλη αυτή η μεγάλη παρέα θα βρεθεί τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Να 
τονιστεί πως Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού δεν θα 
επιβαρύνουν οικονομικά τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς 
διοργανωτής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης 
και Υγείας.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού Λευτέρης Αυγενάκης, 
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Γενικός Γραμματέας 
Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς κατά την παρουσίαση του 
προγράμματος των Αγώνων στις 27 Φεβρουαρίου
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Ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα στον 
κόσμο είναι το σκάκι, καθώς σύμφωνα με 
τους ιστορικούς, το σκάκι ξεκινά τη δια-
δρομή του από τις αρχές του 12ου αιώνα. 
Το σκάκι για πολλούς είναι ένας καινού-
ριος κόσμος, ένας κόσμος με ιππότες και 
κάστρα, που όμως ο παίκτης ως στρατη-
γός έχει την απόλυτη ευθύνη για την τύχη 
του βασιλείου. Αναμφισβήτητα, είναι 
ένα πνευματικό άθλημα. Σε αντίθεση 
με τα περισσότερα άλλα αθλήματα που 
γυμνάζουν το σώμα, το σκάκι καλλιερ-
γεί το πνεύμα. Σε ένα σκακιστή μπορείς 
τις περισσότερες φορές να συναντήσεις 
χαρακτηριστικά όπως η κριτική σκέψη, η 
υπομονή, η διορατικότητα, η καλή μνήμη, 
η χαλιναγώγηση των παρορμήσεών του 
και πολλά άλλα. Στον «Δημοσιογράφο» 
μίλησε ο κ. Παντελής Βακάκης, προπονη-
τής σκάκι του συλλόγου Λεύκιππος που 
εδρεύει στη Βάρη.

Όλο και περισσότερα νέα παιδιά ξεκινούν 
να ασχολούνται με το σκάκι με πρωταρ-
χικό σκοπό την απόλαυση του παιχνιδιού, 
σε όποιο επίπεδο κι αν αγωνίζονται. 
«Το σκάκι είναι μια δραστηριότητα που 
κάποιος μπορεί να δει ως παιχνίδι, άθλη-
μα ή απασχόληση ανάλογα με την ηλικία 
του και το επίπεδο που θέλει να φτάσει. 
Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι 
σκάκι παίζουν από παιδιά πέντε ετών 
έως ηλικιωμένοι που διανύουν την ένατη 
δεκαετία της ζωής τους. Κατά συνέπεια, 
αν μάθεις να χαίρεσαι μια παρτίδα σκάκι, 
έχεις μια δραστηριότητα στη ζωή σου 
που θα μπορείς να την κάνεις κυριολε-
κτικά για πάντα. Και φυσικά, ως άθλημα, 
όποιος θέλει μπορεί να βελτιώσει το επί-

πεδό του και να συνεχίσει σε αγωνιστικό 
επίπεδο αλλά και να κάνει πρωταθλητι-
σμό», εξηγεί ο κ. Βακάκης.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το σκάκι 
είναι ξεχωριστό άθλημα συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα σπορ που γυμνάζουν το σώμα 
του αθλητή. Το σκάκι μπορεί να προσφέ-
ρει σε έναν άνθρωπο και ειδικότερα σε 
ένα νέο παιδί εκγύμναση του νου. Όταν 
ένα παιδί εντάσσει το σκάκι στις δραστη-
ριότητές του μόνο οφέλη μπορεί να έχει. 
Καλλιεργεί πλευρές του χαρακτήρα του 
όπως η επιμέλεια και η αυτονομία, στοι-
χεία που το βοηθούν να έχει καλύτερες 
σχολικές επιδόσεις. Αυτό το κάνει χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά παίζοντας το 
αγαπημένο του παιχνίδι.

Η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες 
σημειώνει μια έξαρση της σκακιστικής 
δραστηριότητας με εκθετική αύξηση των 
αθλουμένων, δημιουργία πολλών σκα-
κιστικών συλλόγων, είσοδο του σκακιού 
στα σχολεία, οργάνωση πολλών τουρ-
νουά κάθε χρόνο και μεγάλες διακρί-
σεις Ελλήνων σκακιστών διεθνώς. Να 
τονιστεί, πως στη χώρα μας τμήμα σκάκι 
διαθέτουν μεγάλοι αθλητικοί σύλλο-
γοι όπως η ΑΕΚ, ενώ παλαιότερα είχαν 
ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πριν 
αναστείλουν τη λειτουργία τους.

O Σκακιστικός Σύλλογος Λεύκιππος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ιδρύθηκε 
το 2015 και αριθμεί περισσότερα από 
150 ενεργά μέλη. Όπως επισημαίνει ο 
κ. Βακάκης, ο σύλλογος πραγματοποι-
εί τα μαθήματά του κάθε Σάββατο πρωί, 

όπου μπορεί όποιος επιθυμεί να κάνει 
και το δοκιμαστικό μάθημά του δωρε-
άν. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με 
τη δυναμικότητα των παιδιών ώστε να 
βρίσκονται όλοι στο ίδιο επίπεδο. Επι-
πλέον, λειτουργεί αγωνιστικό τμήμα μια 
φορά την εβδομάδα, καθότι ο Λεύκιππος 
συμμετέχει ενεργά και στο σκακιστικό 
πρωτάθλημα της Ελληνικής Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας τα πρωινά της Κυριακής.

Στο Διασχολικό Πρωτάθλημα  
του ΟΑΠΠΑ
Η αγάπη για το σκάκι όλων όσοι απαρτί-
ζουν τον Λεύκιππο είναι μεγάλη. Ο στό-
χος τους είναι να μεταλαμπαδεύσουν 
την αγάπη τους για το άθλημα σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα παιδιά. Για το λόγο 
αυτό, ο σύλλογος συμμετέχει ενεργά 
στο Διασχολικό Πρωτάθλημα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το οποίο 
συνδιοργανώνει ο Λεύκιππος με τον 
Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και 
Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) κάθε χρόνο 
ανελλιπώς. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος 
μαθητές όλων των ηλικιών και όλων 
των σκακιστικών επιπέδων, παίζουν 
όλοι τον ίδιο αριθμό παρτίδων (είτε κερ-

δίσουν, είτε χάσουν) περνούν καλά ένα 
ολόκληρο πρωί και στο τέλος βραβεύο-
νται οι καλύτεροι σε όλες τις κατηγορίες. 
Είναι μια ετήσια γιορτή του σκακιού που 
μαζεύει πολλά παιδιά από όλα τα σχο-
λεία του Δήμου. «Θα συνεχίζουμε να το 
κάνουμε κάθε χρόνο μέχρι όλοι οι μαθη-
τές του Δήμου μας να έχουν έρθει να παί-
ξουν σκάκι τουλάχιστον μια φορά κατά τη 
διάρκεια των σχολικών τους χρόνων», 
τονίζει στον «Δ», ο κ. Παντελής Βακάκης. 

Λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που 
βρίσκεται η χώρα λόγω του κορoνοϊού 
έχουν κλείσει όλοι οι αθλητικοί χώροι 
και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Λεύ-
κιππου. Παρ’ όλα αυτά όμως, τα μαθήματα 
σκακιού συνεχίζονται διαδικτυακά και ο 
σύλλογος προχωράει στην εξ αποστάσε-
ως διδασκαλία και διεξαγωγή τουρνουά 
με όσους μαθητές έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο από το σπίτι τους. 

«Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε μία πρω-
τόγνωρη για τη γενιά μας κατάσταση για 
την οποία πρέπει όλοι να συμβάλλουμε 
ώστε να περάσει όσο πιο ανώδυνα και 
ευχάριστα γίνεται. Με αυτό το σκοπό, σε 
συνεννόηση με άλλους σκακιστικούς 
συλλόγους σε όλη την Ελλάδα δημιουρ-
γήσαμε διαδικτυακά τουρνουά για παιδιά 
αλλά και ενήλικες, για να περνούν δημι-
ουργικά το χρόνο τους. Έτσι, καθημερινά, 
μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλ-
λόγου μας για τα διαθέσιμα τουρνουά και 
να συμμετέχει με πολύ εύκολο τρόπο. Τα 
τουρνουά αυτά είναι διάρκειας 1-2 ωρών 
το καθένα, ενώ για τα παιδικά τουρνουά 
έχουμε σκεφτεί να υπάρχει βράβευση 
των παιδιών που διακρίθηκαν, μετά το 
αίσιο τέλος της καραντίνας», υπογραμμί-
ζει ο προπονητής του Λεύκιππου.

Σκακιστικός Όμιλος Λεύκιππος
Πνευματική γυμναστική στα 3Β
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Η ατομική σωματική άσκηση για την ώρα συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσεις για την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας που έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από τη Δευτέρα 23 
Μαρτίου 2020. Φυσικά, είναι πολύ πιθανόν, αν η κυβέρνηση κρίνει ότι ο κόσμος δεν 
το εφαρμόζει σωστά, να απαγορευτεί ακόμα και αυτό. Οι εικόνες που αντικρίζουμε 
σε καθημερινή βάση στο παραλιακό μέτωπο από τη Βούλα μέχρι και τη Βουλιαγμένη 
δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές κι αυτό διότι αρκετός είναι ο κόσμος που τρέχει ή 
περπατά και προφανώς δεν τηρείται η απόσταση ασφαλείας που έχει επισημάνει το 
Υπουργείο Υγείας.  Στον «Δημοσιογράφο» μίλησαν δύο κάτοικοι του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης που αθλούνται καθημερινά και μας αναφέρουν πώς μπορεί 
κανείς να αποφύγει τον συγχρωτισμό που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. 

Ο Αριστείδης Αγγελής αναφέρει πως έχει αλλάξει τη διαδρομή που καθημερινά έτρεχε 
καθώς πλέον έχει πολύ κόσμο. «Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από το Δημαρχείο 
της Βούλας μέχρι τον Λαιμό της Βουλιαγμένης, μια διαδρομή εκπληκτική καθώς τρέ-
χεις κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα την έχω αλλάξει 
καθώς συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος. Επειδή έχω την τύχη να μένω σε μια πανέ-
μορφη περιοχή που διαθέτει αρκετά σημεία που προσφέρονται για άθληση, άρχισα 
να τρέχω στη Φασκομηλιά. Η διαδρομή είναι περίπου 3 χιλιόμετρα και προσωπικά 
μου καλύπτει κάθε ανάγκη για άθληση. Το σημαντικότερο είναι πως δεν έχει κόσμο, 
κυρίως βέβαια έχω επιλέξει να τρέχω σε ώρες μη αιχμής. Προτιμώ να πηγαίνω να 
τρέχω πρωινές ώρες, δηλαδή στις 7 το πρωί βρίσκομαι ήδη στο βουνό» αναφέρει ο 
Αριστείδης Αγγελής. 

Το περπάτημα και γενικότερα η ήπια άσκηση συνιστάται από τους γιατρούς για περι-
πτώσεις που κάποιος έχει περάσει για παράδειγμα έμφραγμα. Μια τέτοια περίπτωση 
είναι ο κύριος Αχιλλέας, κάτοικος Βουλιαγμένης. «Εδώ και κάποια χρόνια το περ-

πάτημα μου έχει γίνει τρόπος ζωής, βγαίνω κάθε μέρα από δύο φορές και περπατώ 
συνήθως στην παραλία του Καβουρίου. Συνεχίζω και βγαίνω από το σπίτι, ωστόσο έχω 
αλλάξει τις ώρες. Πλέον, επισκέπτομαι την παραλία πολύ νωρίς το πρωί, συγκεκρι-
μένα στις 6.30 π.μ. και το απόγευμα μόλις δύσει ο ήλιος. Δυστυχώς, παρατηρώ πως η 
πλειοψηφία όλων όσοι αθλούνται, δεν κρατούν την προβλεπόμενη απόσταση του 1,5 
μέτρου και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συμβεί. 
Είμαι από τους προνομιούχους, καθώς το σπίτι μου είναι πολύ κοντά στο Καβούρι και 
έτσι δεν αναγκάζομαι να παίρνω το αυτοκίνητο μου για να φτάσω στον προορισμό 
μου», όπως μας εξηγεί.

Τη δική του «επανάσταση» έκανε ο Ναυ-
τικός Όμιλος Βουλιαγμένης απέναντι 
στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, 
καθώς αρνήθηκε να αγωνιστεί σε αναμέ-
τρηση που ήταν προγραμματισμένη για 
το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης της Α1 
γυναικών. Ενώ η χώρα είχε εισέλθει στη 
δίνη του κορονοϊού και όλες οι αθλητι-
κές διοργανώσεις έχουν αναβληθεί μέχρι 
νεωτέρας εδώ και αρκετές εβδομάδες, 
η ΚΟΕ μέχρι και τις 12 Μαρτίου δεν είχε 
προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνω-
ση περί αναβολής των αγώνων. 

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης πήρε την κατάστα-
ση στα χέρια του και αρνήθηκε να αγω-
νιστεί. «Σε έναν αγώνα όπου δώσαμε 
το παρών της φυσικής παρουσίας μας, 
αλλά κρατήσαμε την ομάδα εκτός του 

κλειστού κολυμβητηρίου, κρίνοντας ότι 
διακυβεύεται η ασφάλεια των αθλητριών 
μας, αφού γνωρίζαμε ότι δύο αθλήτριες 
άλλης ομάδας ήταν άρρωστες. Εκφράσα-
με τις έντονες ανησυχίες μας σε εκπρό-
σωπο της Ομοσπονδίας, στον Αλυτάρχη, 
στους Διαιτητές και όλοι μας δήλωναν 
αναρμόδιοι», επισημαίνει σε σχετική ανα-
κοίνωση ο ΝΟΒ.

Προφανώς, η διοίκηση του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης έπραξε το αυτονό-
ητο, καθώς η ΚΟΕ δεν είχε προνοήσει να 
πάρει την απόφαση περί αναβολής των 
αγώνων στο σωστό χρόνο για την υγεία 
των αθλητών. Μάλιστα, η Κολυμβητική 
Ομοσπονδία Ελλάδας εξακολουθεί να 
μην έχει πάρει απόφαση για την τύχη της 
αναμέτρησης, ενώ αφήνει αιχμές πως 
στον Ναυτικό  Όμιλο Βουλιαγμένης θα 
επιβληθεί ποινή. Αξίζει να σημειωθεί 
πως την απόφαση του ΝΟΒ ακολούθησαν 
και άλλοι τρεις σύλλογοι που συμμετεί-
χαν στην συγκεκριμένη αγωνιστική μέρα. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης κατη-
γορήθηκε από τους «φωστήρες» της 
ελληνικής υδατοσφαίρισης ότι σήκωσε 
αντάρτικο, παρασύροντας τις υπόλοιπες 
ομάδες. «Είμαστε υπερήφανοι για την 

απόφασή μας παρά το γεγονός ότι η ΚΟΕ 
μας επιβάλλει κυρώσεις. Ήταν μια σοφή 
απόφαση, η οποία επικροτήθηκε εμπρά-
κτως από την ίδια την πολιτεία που ανέ-
στειλε τη λειτουργία των κολυμβητηρίων 
όλης της χώρας», τονίζει η διοίκηση του 
Ομίλου.

Από την πλευρά της η ΚΟΕ υποστηρίζει 
πως με βάση τις κυβερνητικές οδηγίες, οι 
αγώνες μπορούσαν να γίνονται κεκλει-
σμένων των θυρών και με τον ορισθέντα 
αριθμό ατόμων. «Η τύχη των αγώνων 
θα εξαρτηθεί από την Κολυμβητική Ομο-
σπονδία. Οι διαιτητές και οι αλυτάρχες 
εφάρμοσαν κανονικά τις κρατικές οδη-
γίες που ήθελαν την διεξαγωγή αγώνων 
κεκλεισμένων των θυρών», ήταν το 
σχόλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας.

Ατομική άθληση 
στις μέρες του κορονοϊού

Ο ΝΟΒ κόντρα στον παραλογισμό της Ομοσπονδίας
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Στιγμές παραφροσύνης από περιθωριακές κοινότητες

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Οι αρνητές της δημοτικής αρχής είναι μια μικρή μειο-
ψηφία πολιτών οι οποίοι καταναλώνουν ώρες μπροστά 
στην οθόνη του υπολογιστή τους ή του κινητού τους 
ψάχνοντας απεγνωσμένα την «είδηση» με την οποία θα 
εξαπολύσουν τα πυρά τους προς τη διοίκηση του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, χωρίς να ερευνήσουν, 
χωρίς να διασταυρώσουν και βεβαίως βεβαίως χωρίς 
να επιχειρηματολογήσουν για την αντίθεσή τους. 

Καθώς το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν καταστεί βασική πηγή ειδήσεων και πληροφοριών, 
έχουν γίνει επίσης μια ιδιαίτερη «αρένα» όπου μπορεί να 
εξελιχθούν καμπάνιες παραπληροφόρησης και προσπά-
θειες για τη νόθευση των πραγματικών γεγονότων. 

Μετά το δημοσίευμα του «Δημοσιογράφου» στο φύλλο 
Φεβρουαρίου με τίτλο «1 δέντρο κόβεται, 63 φυτεύο-
νται», συγκεκριμένη διαδικτυακή μειοψηφία πολιτών 
εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για το εν λόγω δημοσίευ-
μα. Απόλυτα σεβαστό να διαφωνεί κανείς με ένα άρθρο ή 
μια άποψη. Ωστόσο, οι επαναστάτες του πληκτρολογίου 
που φορούν μέχρι και ψεύτικες μάσκες κρύβοντας σε 
πολλές περιπτώσεις και τα πραγματικά τους στοιχεία (με 

ψεύτικα προφίλ) προσπάθησαν να παραπληροφορήσουν 
τους χρήστες του διαδικτύου παραθέτοντας εικόνες που 
έδειχναν περιοχή του Δήμου 3Β να έχει μετατραπεί σε 
κρανίου τόπος. Η «δίψα» για αίμα που είχαν ενάντια στη 
διοίκηση του Δήμου στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία, 
καθώς οι εικόνες που κοινοποιούσαν εντατικά στα social 
media ήταν ένα φθηνό, ερασιτεχνικό φωτομοντάζ. 

Η δημοτική αρχή θα μπορούσε να κινήσει όλες τις προ-
βλεπόμενες νομικές διαδικασίες καθώς ακούστηκαν 
και γράφτηκαν απίστευτοι χαρακτηρισμοί τόσο για τον 
Δήμαρχο, όσο και για άλλους αιρετούς. Η διοίκηση του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ενήργησε με νηφαλιότητα και 
πλήρη αυτοσυγκράτηση και για την αποκατάσταση της 
αλήθειας, έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία 
από την Υπηρεσία Πρασίνου για το πόσα δέντρα κόπηκαν 

και πόσα φυτεύτηκαν. Οι «επαναστάτες» είχαν μοναδικό 
όπλο τις εικόνες που ήταν προϊόν μοντάζ, ενώ ο Δήμος 
3Β «απάντησε» με στοιχεία και πλήρη διαφάνεια. Αξί-
ζει να αναφέρουμε πως ένας από τους ορκισμένους 
εχθρούς της δημοτικής αρχής, είναι ο ίδιος που κατηγο-
ρούσε όλους τους συνδυασμούς και τους συμβούλους 
του δημοτικού συμβουλίου ότι δεν έκαναν τίποτα για την 
παραχώρηση παραλίας σε επιχειρηματίες... Αλλά ο ίδιος 
συμμετείχε ως υποψήφιος σε έναν από αυτούς τους 
συνδυασμούς, που είχε ψηφίσει «ναι» στο να γίνουν οι 
παραχωρήσεις των παραλιών.

Ίσως υπάρχει μια εξήγηση για τη συγκεκριμένη διαδικτυ-
ακή μειοψηφία για το γεγονός πως δημιουργούν ψεύτι-
κες εντυπώσεις. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι περιθωρια-
κές κοινότητες να κάνουν ό,τι μπορούν για να τραβήξουν 
τα φλας της δημοσιότητας πάνω τους.  Τελευταίο παρά-
δειγμα, σε πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας γράφτηκε 
ο εξής τίτλος: «Covid-19 στα δέντρα του δήμου ΒΒΒ» 
ενώ στο «ρεπορτάζ» που ακολούθησε δεν έλειψε και το 
λογοπαίγνιο που ήταν «Μήπως εμείς πρώτοι αποκτήσα-
με τον ιό αλλά στα δέντρα μας;». Θέλω να πιστεύω πως 
ήταν μια στιγμή παραφροσύνης από τους υπευθύνους, 
την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς σε καθημερινή βάση 
από τον κορονοϊό. Εκτός εάν θέλουμε αυτή τη δημοσιο-
γραφία και αυτές τις απόψεις...

•••  Σημάδια αποδόμησης στην 
παράταξη Δαβάκη • Ο Δημήτρης 
Αθανασίου εδώ και κάποιο καιρό έδει-
χνε απόμακρος από τους χειρισμούς 
του αρχηγού στις συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου • Εδώ που 
τα λέμε, δύσκολα ταυτίζεται κάποιος 
με τις ακροβασίες του Δαβάκη • Π.χ. όταν δικαιολόγησε ως «δαίμονα 
του τυπογραφείου» τα δημόσια σχό-
λια της συμβούλου του Ζανέτ Δόγκα 
που κίνησαν νομικές διαδικασίες ως 
συκοφαντικά από το ΔΣ του ΟΑΠΠΑ • Ωστόσο καταγράφτηκε μια ...αόρατη 
αλλά σημαντική διαφοροποίηση από 

τον Αθανασίου • Στη διά περιφοράς 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, που έγινε τηλεφωνικά και με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, ο σύμβουλος 
ψήφισε σε όλα «ναι»  • Αντιθέτως, 
οι υπόλοιποι του Δαβάκη συντεταγμέ-
να καταψήφισαν προϋπολογισμό και 
κάποιες παραχωρήσεις.

•••   H «συνωμοσία των πυρή-
νων της χλωροφύλλης» δεν το βάζει 
κάτω • Κακίες, ψέματα, εμπάθειες 
και μια απίστευτη επιμονή που θυμί-
ζει το φανατισμό παραστρατιωτικών 
οργανώσεων • Ο στρατηγός (όπου 
φυσάει ο) Άνεμος πιστεύει ότι έχει 
εντοπίσει το σημείο απόβασης για τη 
δική του «Νορμανδία», την επιστροφή 
στα δημοτικά • Η ευαισθησία των 
κατοίκων για το πράσινο πιστεύεται 
από πολλούς ότι μπορεί να αποτελέ-
σει την αχίλλειο πτέρνα του Κωνστα-
ντέλλου • Την ίδια τακτική είχαν 
επιλέξει ο Δαβάκης και ο Τζιώτης το 
2019 • Το 71% της Βουλιαγμένης θα 
έπρεπε να χτυπήσει κανένα «καμπα-

νάκι» στα σκοτεινά επιτελεία • Αλλά 
μη ζητάμε πολλά από ανθρώπους που 
ανοίγουν κόμματα, ομάδες και παρα-
τάξεις σαν τις κονσέρβες εκστρατείας.

•••  Παιδιά, χαλαρώστε με τη Γλυ-
φάδα  • Το πολύ Facebook βλάπτει, 
πηγαίνετε μια βόλτα από την πλαστική 
πόλη • Το ότι η Μεταξά αναπλάστη-
κε δύο φορές από δύο διαδοχικές διοι-
κήσεις λέει κάτι σε κανέναν; • Το ότι 
η δημοτική αρχή έχει πρωταγωνιστή-
σει μέσα σε 5 χρόνια σε δύο υποθέ-
σεις με εμπλοκή της δικαιοσύνης που 
έχουν γίνει θέμα στις ειδήσεις, είναι 
δευτερεύον; • Τον όρο «γλυφαδο-
ποίηση» τον ξεχάσατε; • Τη σκο-
τεινιά από τους παλιούς λαμπτήρες 
οδοφωτισμού την έχετε εντοπίσει στις 
γειτονιές έξω από το κέντρο; • Μην 
μπερδεύουμε την επικοινωνία και τις 
δημόσιες σχέσεις με την ουσία • Το 
καλό μάρκετινγκ ευνοεί ένα πρόσωπο 
μόνο, η ουσία όλους τους υπόλοιπους.

Π. Ούλιτζερ

bullets

Επαναστάτες 
του πληκτρολογίου 
με απρέπειες 
θέλουν να τραβήξουν 
την προσοχή
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Στη συνάντηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τον 
διοικητή Ανδρέα Πλεμμένο και τον αναπληρωτή διοικητή 
Αιμίλιο Βουγιουκλάκη του Ασκληπιείου Νοσοκομείου στις 
11 Μαρτίου, οι δύο φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν 
στενά για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομική 
κρίση

Στις 10 Μαρτίου, στην εξόδιο ακολουθία για τον 
Δημήτρη Ράπτη στο Α' Νεκροταφείο, μίλησε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι ο εκλιπών ήταν 
«ένας άνθρωπος φάρος, παράδειγμα δύναμης και 
ενδιαφέροντος για τα κοινά»

ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 
ΠΟΥ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΉΡΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕ 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ 
ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η 
ΜΑΡΤΙΟΥ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ 
ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 
ΤΟΥΣ

Νέα πρόεδρος του 
Αθλητικού Κέντρου 
«Άγιος Κοσμάς» 
ανέλαβε στις αρχές 
Μαρτίου η υπάλληλος 
του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης 
και προϊσταμένη του 
Τμήματος Εσόδων, 
Μερόπη Μοσχογιάννη, 
μια άμισθη θέση 
μεγάλης ευθύνης

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΚΑΝΑΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ...ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΡΙΒΙΕΡΑΣ ΠΡΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ 3Β ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ 
ΚΟΜΒΟΥΣ

 










