
The Talk of 
The Town
Κρυφές και φανερές πληγές 
στο κοινωνικό σώμα ανέ-
δειξαν οι περιορισμοί στις 
μετακινήσεις πολιτών και ο 
κίνδυνος από την επιδημία. Οι 
καθημερινές πικρές ιστορίες 
που συγκέντρωσαν οι εργα-
ζόμενοι στη δημοτική δομή 
βοήθειας, καθώς έρχονται σε 
επικοινωνία με τους πιο ευά-
λωτους συμπολίτες μας, είναι 
ενδεικτικές μιας αθέατης όψης 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης.
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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...

@antonispap1371

#Voula

@plakasman

Νταξ όλα αυτά, κάνα σοβαρό είπε; Τα βλάχικα στη Βάρη 
πότε ανοίγουν; #διαγγελμα

@georgeERT1

Να πληρώσω 32 ευρώ να μπω στον Αστέρα Βουλιαγ-
μένης για μπάνιο και να με έχουμε μέσα σε πλεξιγκλάς; 
Ρε πάτε καλά;

@rrihas_

Χαίρομαι που χαλαρώνουν τα μέτρα γιατί τόσο καιρό 
συνομιλούσα με την Καρντάσιαν και την έψησα να 
βγούμε για παϊδάκια στη Βάρη

@rossi8888

#Vouliagmeni

@dr.v.chatziportokalis

#limanakia

@ThiakosYiannis

Όταν το περίπτερο στη Βουλιαγμένη έδινε τα ψώνια και 
τα ρέστα με την κουτάλα, στην Κίνα ήταν ακόμη κρεμα-
σμένοι στα δέντρα! #Covid_19 #menoumespiti 

@vitagoncharuk

#Vouliagmeni #fsathens

@skiourofatsa

Ζητείται φορτηγάκι με καρότσα να βγω να τραγουδήσω 
στην παραλιακή, διαδρομή Γλυφάδα ως Βάρκιζα. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις.

@eva_delta89

Θα ξεβιδώσουν τις ξαπλώστρες στη Βουλιαγμένη και 
θα βγάλουν τις μισές

@eiriniagalliou

#Varkiza 

@isidoroskamperes

#Varkiza

@plakasman

Να πας στα Βλάχικα της Βάρης να πεις στον ψήστη 
θέλω το κρέας μίντιουμ ρέαρ να σε κυνηγάει σε όλη τη 
Βάρης Κορωπίου με τον μπαλτά. #MasterChefGR

@peggystamnou

#Varkiza

@x_risag

Έκανα μισή ώρα ζούμπα και έχασα μισό πνευμόνι, π...
στη Kινέζε εγώ που πήγαινα Γλυφάδα - Βουλιαγμένη 
μισή ώρα τρέξιμο

@blublu21_

Έγραψε ο άλλος από τη Βάρη στο χαρτί της μετακίνη-
σης: "Πάω στον αδερφό μου να φάμε μαζί το αρνί γιατί 
θα του μείνει και είναι κρίμα"



3The talk of the town

Η αόρατη
Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Δ εν βίωσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο την υγειονομι-
κή κρίση, την απαγόρευση μετακινήσεων και το 
φόβο για την υγεία που ενσπείρει η επιδημία του 

κορονοϊού. Οι ιδιάζουσες και πρωτοφανείς συνθήκες που 
επικράτησαν τον προηγούμενο μήνα στη χώρα έφεραν 
στην επιφάνεια πικρές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν 
στο μεταίχμιο της επιβίωσης, ακόμη και στον υπεράνω 
υποψίας Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δημοτική 
δομή βοήθειας που στήθηκε εκ των ενόντων σε αστραπι-
αίο χρόνο για να συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο και 
χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις κάθε άνθρωπο που 
ζητούσε βοήθεια, τελικώς αποδείχτηκε σωτήρια –στην 
κυριολεξία– για κάποιους πολίτες που μέχρι σήμερα περ-
νούσαν απαρατήρητοι από τις κεραίες των κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Ο κύριος Μ. διαθέτει μια βίλα στην περιοχή, όμως ζει στα 
όρια της εξαθλίωσης εντός της. Χωρίς ρεύμα και χωρίς 
νερό, προσπαθεί να επιβιώσει με μόνη συντροφιά έναν 
σκύλο. Με παρεμβάσεις του Δήμου και ακριβώς λόγω της 
έκτακτης κατάστασης, η ΕΥΔΑΠ δέχτηκε για υγειονομικούς 
λόγους να επανασυνδέσει την παροχή νερού. Και βέβαια, το 
προσωπικό της δημοτικής δομής του παραδίδει το φαγητό 
της εβδομάδας. Ποιος πίστευε μέχρι σήμερα ότι εντός των 
3Β ζουν άνθρωποι υπό αυτές τις συνθήκες;

Η κυρία Ζ. έχει ένα πενιχρό εισόδημα για να ζήσει την οικο-
γένειά της, το οποίο όμως για πολύ λίγα ευρώ περνά τα 
όρια που θέτει η νομοθεσία για να καταστεί δικαιούχος των 
βασικών κοινωνικών παροχών του Δήμου. Η καραντίνα την 
ώθησε να καλέσει τη δημοτική δομή και η υπηρεσία αυτή 
δεν συνέβαλε απλώς καθοριστικά στο να επιβιώσουν με 
στοιχειώδη αξιοπρέπεια τρεις άνθρωποι, αλλά εντόπι-

σε και μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που μέχρι 
σήμερα παρέμενε στην αφάνεια.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων διαβιούσε μέχρι σήμερα κάτω 
από τα παραδεδεγμένα όρια της φτώχειας. Η αξιοπρέπειά 
τους δεν τους επέτρεπε να σηκώσουν το τηλέφωνο και να 
ζητήσουν τη συνδρομή του κράτους για να τρέφονται με 
επάρκεια και αρκούνταν στις προσφορές της γειτονιάς. Ο 
φόβος της πανδημίας έκλεισε και αυτή την «πόρτα». Και 
πάλι όμως χρειάστηκε η υπόδειξη ενός κατοίκου, ώστε 
η δομή να εκδηλώσει πρωτοβουλία για να παίρνουν οι 
άνθρωποι αυτοί κανονικές μερίδες φαγητού για κάθε μέρα. 

Η κυρία Ν. δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, όμως τα έκτα-
κτα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων καθώς και 
ο φόβος μην νοσήσει απείλησαν ευθέως τη ζωή της, 
καθώς πρέπει δύο φορές την εβδομάδα να πηγαίνει στο 
νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Σε αυτή την περίπτωση 
ο Δήμος έβαλε το κύρος του ώστε να βρεθεί οδηγός 
να την μεταφέρει στη μονάδα τεχνητού νεφρού, καθώς 
ήταν απαγορευτικό να χρησιμοποιήσει συγκοινωνία και 

τα ταξί απρόθυμα να την εξυπηρετήσουν. 

Το κλείσιμο της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών άφησε στην περιοχή του Δήμου, φιλοξενούμενες σε 
ένα άδειο σπίτι οικείου τους προσώπου, δύο φοιτήτριες 
από την επαρχία. Η οικογένειά τους βρισκόταν σε καραντί-
να και λεφτά δεν περίσσευαν. Η δημοτική δομή παρείχε σε 
αυτές τις δύο νέες γυναίκες για αυτό το διάστημα πραγματι-
κά τα προς το ζην, δηλαδή τις απαραίτητες μερίδες φαγητού 
για τη διατροφή τους. Εξίσου, αν όχι περισσότερο, ασυνήθι-
στη είναι η περίπτωση του κυρίου Κ. πολίτη ξένου κράτους 
μακριά από την Ευρώπη, ο οποίος ήρθε ως ευκατάστατος 
για δουλειές, όμως αποκλείστηκε στην περιοχή του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και οι θεραπείες του για τον 
καρκίνο σύντομα τον άφησαν εντελώς άπορο. Ο Δήμος 
επενέβη στο «παρά πέντε» κατόπιν αιτήματος πρεσβείας, 
εκτός από φαγητό έστειλε και γιατρούς στον συγκεκριμένο 
άνθρωπο, ενώ συγκέντρωσε και εθελοντικές προσφορές 
για απαραίτητα είδη νοσηλείας.   

Καρκινοπαθής και μόνη στο σπίτι είναι και η κυρία Φ. Επι-
κοινώνησε με τη δημοτική δομή τη Μεγάλη Παρασκευή και 
ζήτησε βοήθεια γιατί της ήταν αδύνατο να βρει φαγητό για 
τις επόμενες ημέρες του Πάσχα. Οι άνθρωποι του Δήμου 
της πήγαν στο σπίτι μαγειρεμένες μερίδες, για τις οποίες 
μάλιστα διατύπωσε παράπονα ως προς την ποιότητά τους... 
Την Κυριακή το απόγευμα, μετά το γεύμα, τηλεφώνησε 
ξανά: «Να λέμε και τα καλά, αυτή τη φορά ήταν όλα υπέρο-
χα», άκουσαν οι εργαζόμενες στη δομή από την άλλη άκρη 
της γραμμής. Ενδεικτικές μόνο ιστορίες μιας δύσκολης 
καθημερινότητας που φανερώθηκε λόγω των έκτακτων 
συνθηκών, όμως στην πραγματικότητα δεν σταματά ποτέ 
για κάποιους ανθρώπους. 

Η υγειονομική κρίση θα περάσει, τα περιοριστικά μέτρα 
θα αρθούν. Όμως πολίτες της διπλανής κυριολεκτικά 
πόρτας θα εξακολουθούν να πεινούν, θα δυσκολεύονται 
λόγω μοναξιάς να διεκπεραιώσουν τις ζωτικές υποθέσεις 
τους, θα αδυνατούν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητι-
κά που απαιτεί η γραφειοκρατία της κοινωνικής πολιτικής 
του κράτους για να τους συνδράμει, θα διστάζουν ίσως να 
απευθύνουν έκκληση βοήθειας για λόγους προσωπικής 
αξιοπρέπειας. Για τους ανθρώπους που στέκονται στο 
τελευταίο αυτό σκαλί δεν έχουν νόημα ερωτήσεις όπως 
πώς βρέθηκαν εκεί ή γιατί διαμένουν σε περιοχές με υψηλή 
αξία γης. Τα αρχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
αυτό το διάστημα εμπλουτίστηκαν με στοιχεία, εμπειρίες 
και ανθρώπινες στιγμές που υπογραμμίζουν για άλλη μια 
φορά και από άλλη μία σκοπιά τον αναντικατάστατο ρόλο 
του Δήμου και της αυτοδιοίκησης στη διατήρηση της κοι-
νωνικής συνοχής. 

“Ιστορίες ανθρώπων
που απευθύνθηκαν
στη δομή βοήθειας
του Δήμου 
για λόγους επιβίωσης

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Πλήγμα υπέστη η παράταξη Κύμα Ενωμένων Πολιτών 
του Δημήτρη Δαβάκη καθώς απώλεσε το ένα τέταρτο 
της δύναμής της στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την ανε-
ξαρτητοποίηση του Δημήτρη Αθανασίου. Ο πρωτεύσας 
σε σταυρούς υποψήφιος στη δημοτική ενότητα Βάρης 
στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, ανακοί-
νωσε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 την αποχώρησή του 
από την παράταξη. 

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση που έστειλε στα τοπι-
κά μέσα ενημέρωσης και στον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Δημήτρης Αθανασίου εξήγησε τους 
λόγους που τον ώθησαν προς την ανεξαρτητοποίηση, 
ενώ παράλληλα μίλησε με σκληρά λόγια για την πρώην 
παράταξή του αλλά και για τον επικεφαλής του Κύμα-
τος Ενωμένων Πολιτών, Δημήτρη Δαβάκη. «Από τους 
πρώτους έξι κιόλας μήνες λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου άρχισα να διαπιστώνω πως η συγκεκριμένη 
δημοτική παράταξη δεν ήταν και δεν είναι συνεπής με τις 
προεκλογικές της δεσμεύσεις για τα δημοτικά ζητήμα-
τα και πλέον δεν εκφράζει τις προσωπικές μου θέσεις 

αυτές που με οδήγησαν στην απόφαση να συμμετέχω 
στα κοινά», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Αθανασί-
ου. Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά προς τον επικεφαλής 
της παράταξης, αναφέροντας πως ο Δημήτρης Δαβάκης 
τοποθετείται στα θέματα που συζητούνται στα δημοτικά 
συμβούλια χωρίς να έχει επαρκή ενημέρωση και γνώση 
και χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και τελείως επιδερ-
μικά. Συνεχίζοντας, στην επιστολή, ο Δημήτρης Αθανα-
σίου πήρε θέση και για τη δημοτική σύμβουλο Ζανέτ 
Δόγκα, την οποία χαρακτηρίζει εμπαθή με τον Δήμαρχο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Δημήτρης Αθανασίου 
έχασε τη θέση του ως μέλους της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής καθώς η ανεξαρτητοποίηση συμβούλου από 
τη δημοτική παράταξη επιφέρει την σύμφωνα με την 
αυτοδιοικητική νομοθεσία απώλεια τυχόν θέσεων στις 
Επιτροπές. 

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Δαβάκης σχολιάζοντας 
την ανεξαρτητοποίηση του Δημήτρη Αθανασίου με μια 

μακροσκελέστατη απάντηση που αναρτήθηκε απλώς 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων τόνισε 
πως η ενέργεια του συμβούλου ήταν «σαφώς προσχε-
διασμένη» και ότι «φαντάζει άμοιρη κάθε ουσιαστικής 
πολιτικής και κοινωνικής σημασίας». Η ανακοίνωση του 
Κύματος καταλήγει: «Η δουλειά και η προσπάθεια της 
παράταξής μας θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση προς 
όφελος της κοινωνίας των πολιτών, του περιβάλλοντος 
και της πραγματικής βιώσιμης ανάπτυξης ... η προσπά-
θεια αυτή είναι αυτονόητο ότι δεν θα εξαρτηθεί από τον 
οποιοδήποτε συγκυριακό αριθμητικό συσχετισμό». 

Συμβούλιο 
διά 

τηλεδιάσκεψης

Μια 3ωρη 
διαδικτυακή
συνεδρίαση

που 
παρακολούθησαν

ζωντανά 
πολλοί δημότες

Η 4η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης για το 2020 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιστορική, καθώς 
για πρώτη φορά στα χρονικά πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη το 
μεσημέρι της Μ. Δευτέρας 13 Απριλίου, στο πλαίσιο των έκτακτων 
μέτρων πρόληψης της πανδημίας του κορονοϊού. Το «παρών» στην 
ψηφιακή συνεδρίαση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας έδωσε η πλει-
οψηφία των δημοτικών συμβούλων που συζήτησαν για περίπου 3 
ώρες θέματα που αφορούν τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Συγκεκριμένα, από τους 33 συμβούλους που απαρτίζουν το σώμα, 
το παρών έδωσαν οι 32, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι 
Πρόεδροι των Συμβουλίων των τριών δημοτικών ενοτήτων και ο 
γραμματέας. Το προσωπικό του Δήμου έφερε εις πέρας ένα δύσκολο 
και παράλληλα πρωτόγνωρο εγχείρημα που εντάσσεται στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την επιδημία. Μην 
ξεχνάμε πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ανακηρυχθεί 
ως ο κορυφαίος ψηφιακός Δήμος της χώρας για την αποτελεσματικό-
τητά των εφαρμογών του και τουλάχιστον στην Αττική ήταν η πρώτη 
διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πριν την τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε και δοκιμαστικό τεστ επικοι-
νωνίας, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προέκυψαν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου έστειλε επιστολή η οποία περιείχε όλες τις απαραίτητες 
οδηγίες και τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες 
δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και τις χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για τη σύνδεση ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Φυσικά, όπως συμ-

βαίνει σε κάθε συνεδρίαση, οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν λάβει ψηφι-
ακά το σώμα των εισηγήσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Μόνο τρεις δημοτικοί σύμβουλοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μόνοι 
τους από το σπίτι και για το λόγο αυτό μετέβησαν στο Δημαρχείο της 
Βούλας, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια από το προσωπικό. Απο-
τέλεσμα, ο Δημήτρης Δαβάκης, η Ζανέτ Δόγκα και ο Κυριάκος Κικίλιας 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη από διαφορετικούς χώρους εντός του 
Δημαρχείου και από υπολογιστές των υπηρεσιών. Να σημειωθεί πως 
η συνεδρίαση μεταδόθηκε ζωντανά από την διαδικτυακή τηλεόρα-
ση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, από την ιστοσελίδα του 
Δήμου καθώς επίσης και από το Facebook, μια πανελλαδική πρωτοτυ-
πία. Μάλιστα, η παρακολούθηση και η συμμετοχή των κατοίκων ήταν 
μεγάλη, γεγονός που αποτυπώθηκε μέσω διαδικτυακών σχολίων.

Ανεξάρτητος ο Δημήτρης Αθανασίου
Αποδυναμώνεται η παράταξη 
της μείζονος αντιπολίτευσης



VS G R O U P

Aγαπητοί μας φίλες και φίλοι,

Ο Όμιλος Σταθοκωστόπουλου μετά την άμεση συμμόρφωση με 
τα μέτρα προστασίας της υγείας όλων μας, σχετικά με την εξά-
πλωση του κορωνοϊού SARS-CO-2 και την ασθένεια COVID-19 
που προκαλεί, προετοιμάζεται με σοβαρή υπευθυνότητα για τη 
σημαντική στιγμή του νέου ξεκινήματος της λειτουργίας όλων 
των καταστημάτων μας, όπως η Πολιτεία θα ορίσει. 

Έτσι: Όλοι οι χώροι μας θα έχουν άρτια απολύμανση, οργάνω-
ση, διαρκή έλεγχο και επιτήρηση, ώστε όλοι σας να απολαύ-
σετε με τον ερχομό σας στα ανανεωμένα καταστήματά μας, 
την αισιόδοξη ευχαρίστηση μιας υγιεινής διατροφής και μιας 
εξαιρετικής φροντίδας. Θα σας περιμένουμε κοντά μας, να αι-
σθανθείτε μοναδικές γλυκιές και ευτυχισμένες στιγμές σε όλα 
τα καταστήματά μας.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ με αισιόδοξη δύναμη για να σας προσφέρουμε ακό-
μη καλύτερες υπηρεσίες και προπαντός, να σας ξαναδούμε και 
πάλι κοντά μας, ανανεώνοντας τις ελπίδες για μια καλύτερη, 
υγιή και ασφαλή συνέχεια.
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Tο φετινό Πάσχα θα μείνει στην ιστορία και είναι δεδο-
μένο πως οι σύγχρονοι θα το διηγούνται στις νεότερες 
γενιές. Το Άγιο Φως μπορεί να έφτασε στην Ελλάδα 
ωστόσο μεταφέρθηκε για φύλαξη στο Μετόχι του Πατρι-
αρχείου Ιεροσολύμων στην Πλάκα. Παράλληλα, οι ακο-
λουθίες στις εκκλησίες καθ' όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα 
πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών με τους 
πιστούς να μένουν στα σπίτια τους λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού. 

Όπως τόνισαν στελέχη του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, έγινε προσπάθεια να εναρμονιστεί  η ευθύνη 
για την προστασία της δημόσιας υγείας με το θρησκευτι-
κό συναίσθημα των κατοίκων της πόλης που δοκιμάστη-
κε λόγω της απαγόρευσης των λειτουργιών αρχικά και 
κατόπιν με την απόφαση οι πασχαλινές ακολουθίες να 
ψαλλούν σε εκκλησίες χωρίς πιστούς. Για το λόγο αυτό 
ελήφθη η απόφαση να προβάλει η διαδικτυακή τηλεό-
ραση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζωντανά 
όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας από τους 
μεγάλους ναούς της Βούλας, της Βάρκιζας, της Βάρης 
και της Βουλιαγμένης. Σε ορισμένες από αυτές συμμε-
τείχε εκτός από τους εφημέριους των ναών και ο τοπικός 

μητροπολίτης. Επιπλέον, η διοίκηση του Δήμου επιφύ-
λαξε μια έκπληξη για όλους τους κατοίκους το βράδυ 
της Ανάστασης. Στις 12 τα μεσάνυχτα, με το χτύπημα της 
καμπάνας, ο ουρανός σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμέ-
νη γέμισε με πυροτεχνήματα, γιορτάζοντας με αυτό τον 
τρόπο το χαρμόσυνο γεγονός της χριστιανοσύνης. Η 
ρίψη των βεγγαλικών έγινε από έξι σημεία της πόλης: 
Στο Δημαρχείο της Βούλας, στον τερματικό σταθμό του 
τραμ, στο πάρκινγκ της Ακτής Βουλιαγμένης, στην πλα-
τεία Δήμα στη Βάρη, στο πάρκινγκ της πλαζ Βάρκιζας και 
στην πλατεία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Δίλο-
φο. Με απόλυτο συγχρονισμό τα πυροτεχνήματα έκαναν 
τη νύχτα πιο φωτεινή και λαμπερή. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση των πυροτεχνημά-
των, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτο-
γραφίες και βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι, οι οποίοι 
βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να απολαύσουν το μονα-
δικό θέαμα. 

Το γεγονός μάλιστα καλύφθηκε ειδησεογραφικά από 
μεγάλα μέσα ενημέρωσης που βρέθηκαν στην περιοχή 
το βράδυ της Ανάστασης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
δήλωσε στην κάμερα τα εξής: «Φωτίσαμε τον ουρανό 

για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον 
κόσμο που μένει στα σπίτια του για περισσότερες από 40 
μέρες, να αισθανθεί ότι ήρθε η Ανάσταση, ήρθε το Πάσχα 
των Ελλήνων. Οι κάτοικοι της περιοχής απόλαυσαν ένα 
φαντασμαγορικό θέαμα». Η  διαδικασία της ρίψης πυρο-
τεχνημάτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία με όλα τα μέτρα 
ασφαλείας, ενώ ο Δήμος είχε εξασφαλίσει τις σχετικές 
άδειες από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ανάσταση με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα

Νέα εποχή στον  
Αστέρα Βουλιαγμένης

Η Πέννυ Ζαγλαρίδου είναι η νέα 
διευθύνουσα σύμβουλος του 
Αστέρα Βουλιαγμένης μετά την 
αποχώρηση του Στέλιου Κου-
τσιβίτη, ο οποίος είχε υποβάλλει 
την παραίτηση του στα μέσα του 
περασμένου καλοκαιριού και τη 
μεγάλη περίοδο διερεύνησης 
νέου κορυφαίου στελέχους που 
μεσολάβησε. Η έμπειρη μάνατζερ 

εντάσσεται στο δυναμικό του Αστέρα Βουλιαγμένης μετά από έξι χρόνια 
συνεργασίας με το ξενοδοχείο Athens Marriott, στο οποίο κατείχε τη θέση 
της γενικής διευθύντριας. 

H Πέννυ Ζαγλαρίδου θα είναι επικεφαλής στον συντονισμό της γενικότε-
ρης επένδυσης που πραγματοποιείται στον Αστέρα που περιλαμβάνει το 
ξενοδοχείο Four Seasons Athens, τη μαρίνα και τα πολυτελή οικιστικά 
συγκροτήματα. Το πλούσιο βιογραφικό της αναφέρει πως διαθέτει εκτε-
νή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων και 
ξενοδοχειακών μονάδων για περισσότερα από 35 χρόνια. Κατά τη διάρ-
κεια της επαγγελματικής της καριέρας κατείχε ανώτερες διοικητικές και 
διευθυντικές θέσεις στον χώρο της φιλοξενίας και σε συναφείς κλάδους. 
Μεταξύ άλλων είχε σημαντικές συνεργασίες με την εταιρεία επενδύσεων 
και ανάπτυξης ακινήτων Yanis Group, τις ξενοδοχειακές αλυσίδες Bluegr 
hotels & resorts, Four Seasons, Hilton και Marriott International. 

Εφαρμογή για εύκολο 
SMS μετακίνησης
Εφαρμογή «Μένουμε Σπίτι» η οποία βοηθάει τους 
πολίτες να στέλνουν SMS στο 13033 χωρίς να χρειά-
ζεται να θυμούνται τους κωδικούς που αντιστοιχούν σε 
κάθε είδος επιτρεπόμενης μετακίνησης δημιούργησε 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η εφαρμογή 
διατίθεται δωρεάν για τα δημοφιλέστερα λειτουργικά 
συστήματα των έξυπνων κινητών και για τη λειτουργία 
της δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας ή δικτύου Wi-Fi.  

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιεί η 
εφαρμογή αποθηκεύονται μόνο τοπικά στο τηλέ-
φωνο και δεν αποστέλλονται πουθενά παρά μόνο 
στον επίσημο αριθμό 13033. Επιπλέον, ο χρήστης 
της εφαρμογής με το πάτημα ενός κουμπιού, έχει τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσει με τη δομή φροντίδας 
για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου ή και να μετα-
φερθεί στην επίσημο λογαριασμό του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης στο facebook προκειμένου να 
ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαί-
νουν στην πόλη. Ο Δήμος των 3Β ήταν ο πρώτος που 
δημιούργησε σχετική δημοτική εφαρμογή την οποία 
«κατέβασαν» και χρησιμοποίησαν καθ' όλη τη διάρ-
κεια της απαγόρευσης μετακίνησης εκατοντάδες 
κάτοικοι του Δήμου και όχι μόνο.
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Μάσκες προστασίας σε φορείς της πόλης

Απολύμανση από άκρη σε άκρη

Την προληπτική απολύμανση όλων των 
κοινόχρηστων χώρων της πόλης συνε-
χίζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, στο πλαίσιο των ενεργειών του 

για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας από την εξάπλωση του κορονοϊού. 
Συγκεκριμένα, απολυμάνσεις γίνονται 
από την αρχή της επιβολής των περιορι-

στικών μέτρων, δηλαδή από τις 17 Μαρ-
τίου. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου, 
συνεπικουρούμενη από τη διεύθυνση 
Καθαριότητας και το τμήμα Πρασίνου, 
με χειροκίνητα σάρωθρα και πλυστικά 
μηχανήματα (4 συνολικά), πλένουν και 
απολυμαίνουν καθημερινά πλατείες, 
πεζόδρομους, πεζοδρόμια, παγκάκια, 
στάσεις λεωφορείων, κάδους απορριμ-
μάτων, εισόδους φαρμακείων, πολυκα-
ταστημάτων, τραπεζών, ταχυδρομείων, 
την είσοδο του Ασκληπιείου Νοσοκο-
μείου, δημοτικά κτήρια και γενικότε-
ρα σημεία όπου παρατηρείται μια πιο 
έντονη κινητικότητα από τους πολίτες. 
Σημειώνεται ότι έχει ήδη πραγματοποι-
ηθεί απολύμανση σε όλα τα οχήματα του 
τομέα Καθαριότητας, για την προστασία 

της υγείας των εργαζομένων. Η δημοτι-
κή αρχή λίγες ημέρες πριν εφαρμοστούν 
τα περιοριστικά μέτρα προμηθεύτηκε 15 
τόνους χλωριούχου διαλύματος (οικια-
κής χρήσης που αναμιγνύεται με νερό) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
Μέχρι την Κυριακή του Πάσχα είχαν 
καταναλωθεί περίπου 7 τόνοι στα παρα-
πάνω σημεία, ενώ κατά τις προδιαγρα-
φές του υλικού, οι χώροι παραμένουν 
ασφαλείς για δύο ημέρες. Σύμφωνα με 
στελέχη του Δήμου, οι απολυμάνσεις 
των κοινόχρηστων χώρων των τριών 
δημοτικών ενοτήτων θα συνεχιστούν 
και μετά την άρση των περιοριστικών 
μέτρων με την προμήθεια νέας ποσό-
τητας χλωριούχου διαλύματος εφόσον 
κριθεί απαραίτητο.

Μια σημαντική προσφορά 13.000 μασκών ενισχυμένης προστασί-
ας ΚΝ95 (FFP2) με στρώση ενεργού άνθρακα προορίζει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τις δομές υγείας των τριών 
πόλεων καθώς και στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας 
που υπηρετούν στην περιοχή, εκτός βέβαια από το προσωπικό του 
Δήμου. Συγκεκριμένα, οι μάσκες παραδίδονται στο Ασκληπιείο 
Νοσοκομείο, στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, στο πρώην ΠΙΚΠΑ 
Βούλας, στο Κέντρο Υγείας Βάρης, στο Αστυνομικό Τμήμα Βου-
λιαγμένης και τις μονάδες ΔΙΑΣ, στο προσωπικό του 8ου Πυρο-
σβεστικού Σταθμού καθώς και στο Λιμεναρχείο. 

Οι μάσκες αυτές προήλθαν από δωρεά που έκανε ο διευθύνων 
σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας με έδρα στην περιοχή 
Optima Shipping Services, Δημήτρης Κούκας, στον Δήμο μετά από 
επικοινωνία που είχε με τη δημοτική αρχή. Η διάθεση προσφο-
ράς της επιχείρησης κατευθύνθηκε στην αγορά μασκών αντιικής 
προστασίας, δεδομένων των αυξημένων αναγκών. Οι περισσό-
τερες από αυτές τις μάσκες (10.000) παραδόθηκαν στο Ασκλη-
πιείο Νοσοκομείο την Τρίτη 27 Απριλίου καθώς είναι γνωστό 
πως το συγκεκριμένο είδος ατομικής προστασίας παρουσιάζει 
έλλειψη όπως υποστηρίζει το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ 
200 μάσκες παραδόθηκαν στο Παιδικό Χωριό SOS, την Τετάρ-
τη 29 Απριλίου. Κατά την παράδοση των μασκών στον αναπλη-
ρωτή διοικητή του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, Αιμίλιο 
Βουγιουκλάκη, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης παραδίδει στο νοσοκομείο της περιοχής μας μάσκες 
υψηλής ποιότητας ούτως ώστε το ιατρικό και νοσηλευτικό του 
προσωπικό να μπορέσει να λειτουργήσει με καλύτερες συνθήκες 
ασφαλείας και να διεκπεραιώσει αυτό το πραγματικά δύσκολο 
και σπουδαίο έργο που προσφέρει στην κοινωνία». Ο Αιμίλιος 

Βουγιουκλάκης ευχαρίστησε το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης για τη σημαντική δωρεά και τη μέχρι τώρα στενή συνεργασία 
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου και του Νοσοκομείου προς 
όφελος των πολιτών: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης για τη σημαντική δωρεά που θα ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες μας για την αντιμετώπιση 
της πρωτοφανούς πανδημίας. Το τελευταίο διάστημα αναπτύσ-
σουμε συνέργειες, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες προκειμένου 
να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών του νοσοκομείου μας προς τους πολίτες, κυρίως όμως να 
αναζητήσουμε κάθε διαθέσιμη πηγή, ενέργεια, δωρεά, προκει-
μένου να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο το πολύτιμο έργο 
που διαδραματίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Ασκληπιείου. Παραμένουμε σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζουμε 
και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το Δήμο 3Β και τον Δήμαρχο 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για την σημαντική πρωτοβουλία», ανέ-
φερε ο αναπληρωτής διοικητής του Ασκληπιείου.

Ενίσχυση 
δομών υγείας 
και σωμάτων 
ασφαλείας 
μετά από 
δωρεά ιδιώτη 

“
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Ασπίδα προστασίας κατά των πυρκαγιών
Έτοιμη για το καλοκαίρι η Πολιτική Προστασία

Θερμικές κάμερες 
επιτηρούν διαρκώς

το περιαστικό 
πράσινο

ειδοποιώντας 
σε δευτερόλεπτα

για καπνό ή φωτιά

Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 με την ευχή 
όλων να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την περσινή αντίστοιχη περίοδο 
στην οποία δεν κάηκε ούτε ένα δέντρο. Για τους επόμενους έξι μήνες και 
σε καθημερινή βάση ο Δήμος, η Πολιτική Προστασία και οι εθελοντικές 
ομάδες θα είναι επί ποδός, με σκοπό η περιοχή να συνεχίσει να είναι 
καταπράσινη.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ενεργοποιήσει δύο θερ-
μικές κάμερες για πυρανίχνευση, στο Πανόραμα Βούλας και στο λόφο 
δίπλα από το κοιμητήριο της Βουλιαγμένης, προκειμένου σε ακτίνα 
1.500 μέτρων να εντοπίζουν καπνό ή φλόγα που υψώνεται πάνω από 
ένα μέτρο. Οι κάμερες είναι εφοδιασμένες με ασύρματο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας και σε περίπτωση που εντοπιστεί πυρκαγιά θα ειδοποιείται 
άμεσα η Πολιτική Προστασία του Δήμου και η Πυροσβεστική. Πρόκει-
ται για σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς το οποίο θα δημιουργήσει μια 
ομπρέλα προστασίας περιμετρικά τυ Δήμου και θα καλύπτει περίπου το 
85% του περιαστικού πρασίνου.

Καθημερινά άλλωστε θα επιτηρούν το χώρο πυροφύλακες σε δέκα 
καίρια σημεία για τυχόν άμεση επέμβαση. Η στελέχωση των θέσε-
ων με πυροσβεστικά οχήματα και πυροφύλακες οι οποίοι θα κάνουν 
δύο βάρδιες αφορά: To πυροφυλάκιο Βουλιαγμένης στο Καβούρι, τo 
πυροφυλάκιο Βάρκιζας στην ανατολική παραλία, το πυροφυλάκιο 
Βούλας στο Πανόραμα, την περιοχή του λόφου Πευκωτό, την περι-
οχή στο κοιμητήριο Βουλιαγμένης και στην πλατεία Ζησιμοπούλου 
στη Βάρκιζα. Στις περιπτώσεις που η επικινδυνότητα για πυρκαγιά 
είναι επιπέδου «4», υπάρχει επιπλέον αυξημένη επιτήρηση στις εξής 
περιοχές: Στον Άγιο Νεκτάριο στο Πανόραμα, στο λόφο Μπαράκο στη 
Βάρη, στη χερσόνησο της Πούντας (πρώην ΠΙΚΠΑ) στη Βούλα και στο 
λόφο των ΛΟΚ στο Καβούρι. Στις περιπτώσεις που η επικινδυνότητα 
για πυρκαγιά είναι επιπέδου «5», οι βάρδιες θα είναι 24ωρες. Για τις 
παραπάνω βάρδιες και επιτηρήσεις η Πολιτική Προστασία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεργάζεται με τις εθελοντικές ομά-
δες της περιοχής. Να σημειωθεί πως σε αυτό τον σχεδιασμό προστί-
θενται και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που μόνιμα 
σταθμεύουν και επιτηρούν στα όρια του Δήμου, ενώ σε βαθμό επικιν-
δυνότητας «4» και «5» τα οχήματα αυτά γίνονται 3.

Ένα από τα πολλά μέτρα που λαμβάνει κάθε 
χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολιτι-
κή Προστασία είναι η ενημέρωση προς τους 
ιδιοκτήτες των οικοπέδων να απομακρύνουν 
τα ξερά χόρτα αλλά και τυχόν εύφλεκτα υλικά 
μέχρι το τέλος Μαΐου, διότι σε διαφορετική 
περίπτωση θα επιβάλλονται τσουχτερά πρό-
στιμα. Η δημοτική αρχή στέλνει περίπου 4.000 
επιστολές προς ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέ-
δων για να προχωρήσουν στην αποψίλωσή 
τους. Σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστι-
κές διατάξεις, ο καθαρισμός των οικοπέδων 
είναι μια ευθύνη των ιδιοκτητών τους και στην 
περίπτωση που δεν συμμορφώνεται ο υπό-

χρεος, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν την υποχρέωση αυτεπάγγελτα 
να καθαρίσουν τον χώρο αλλά και να επιβάλλουν το προβλεπόμενο 
πρόστιμο το οποίο ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο 
του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ενώ βεβαιώνεται εις βάρος τους επιπλέον η ισόποση 
σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό.

Η αντιπυρική θωράκιση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενι-
σχύεται με 40 συστήματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί έχουν συντη-
ρηθεί και επισκευαστεί, ενώ έχει ελεγχθεί η λειτουργία του δικτύου. Οι 
τοποθεσίες των κρουνών είναι οι ακόλουθες: 6 κρουνοί στη Βάρη και 
τη Βάρκιζα, 23 κρουνοί στη Βούλα, 11 κρουνοί στη Βουλιαγμένη, ενώ 
παράλληλα και οι δεξαμενές νερού που υπάρχουν σε διάφορα σημεία 
των τριών πόλεων είναι απολύτως έτοιμες, εφόσον απαιτηθεί. 

Στο πλαίσιο άλλωστε της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, η Διεύ-
θυνση Πρασίνου και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ξεκίνησαν τον καθαρισμό και την αποψίλωση από ξερό-
χορτα και πάσης φύσης εύφλεκτα υλικά στους κοινόχρηστους χώρους 
(πλατείες, πεζοδρόμια, αλσύλλια, πάρκα, δημοτικά οικόπεδα, ρέματα) 
προκειμένου να προστατευτεί ο Δήμος από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. 

Τέλος, όλο το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία των 
υπηρεσιών, έγινε συντήρηση των διαθέσιμων πυροσβεστικών οχη-
μάτων και μηχανημάτων, συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων και 
επισκευή πυροσβεστικών δικτύων αντλιοστασίων. Να σημειωθεί πως 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέχει εξοπλισμό και είδη ατο-
μικής προστασίας σε όλους τους πυροφύλακες ενώ συμπληρώνει νέο 
εξοπλισμό στα πυροσβεστικά οχήματα. Τέλος, σε εξέλιξη είναι και η 
συντήρηση των δασικών δρόμων της περιοχής στο Πευκωτό, σε σημεία 
του Πανοράματος, στο λόφο των ΛΟΚ στο Καβούρι, στη Φασκομηλιά, 
στο λόφο Μπαράκο στη Βάρη, σε σημεία του Χερτώματος Βάρης αλλά 
και στο Δίλοφο. Να υπογραμμιστεί επίσης πως έχει γίνει και ο κατάλλη-
λος προγραμματισμός για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις 
ανάγκες της δασοπυρόσβεσης, γεγονός που θα αυξήσει τους πυροφύ-
λακες για τους επόμενους έξι μήνες. 

Πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου αλλά και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας θα βρίκονται σε επιφυλακή για όλο το διάστημα μέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου

Η συντήρηση των 
δασικών δρόμων και των 
βασικών υποδομών της 
δασοπυρόσβεσης έγινε κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα



Έρευνα 9

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα φυτεύσεων 
δέντρων και πρασίνου για τη διατήρηση 
της μοναδικής φυσιογνωμίας του αστικού 
τοπίου του Δήμου εφαρμόζεται σε Βάρη, 
Βούλα και Βουλιαγμένη. Μόνο για την 
τρέχουσα χρονιά, το ποσό που αφιερώνει 
η δημοτική αρχή για την προμήθεια φυτών 
και των συναφών υλικών και εργασιών 
ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ένα κονδύ-
λι που πραγματικά πολύ λίγοι Δήμοι στη 
χώρα διαθέτουν για το σκοπό αυτό. 

Το τελευταίο διάστημα μια σειρά από 
μαζικές φυτεύσεις σε πλατείες και 
άλλους κοινόχρηστους χώρους δίνουν 
τον τόνο στο δημοτικό έργο που συνεχί-
ζεται αδιάκοπα, παρά τις έκτακτες συν-
θήκες. Οι γεωπόνοι τονίζουν ότι η άνοιξη 
και το φθινόπωρο είναι οι ιδανικότερες 
εποχές για φυτεύσεις νέων δέντρων 
και για το λόγο αυτό η τελευταία μεγάλη 
σύμβαση του Δήμου, που υπεγράφη τον 
Ιούνιο του 2019 εκτελείται τώρα και για 
τον επόμενο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι προμηθευτής του Δήμου αναδείχτηκε 
μετά από ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγω-
νισμό ένα φυτώριο στη Φθιώτιδα. Σύμ-
φωνα με τον κατάλογο με τα είδη και τις 
ποσότητες των δέντρων που αναφέρει η 
σύμβαση, προγραμματίζεται η προμήθεια 
1.000 περίπου δέντρων, με ύψος που 
κυμαίνεται ανάλογα από 2,5 (π.χ φίκος 
ροδίτικος) ως 10 μέτρα (π.χ. ουασινγκτό-
νια) συνολικού κόστους 100.000 ευρώ. 

«Από γεωπονική άποψη, όσο πιο μεγάλο 
είναι το φυτό, τόσο πιο δύσκολο είναι να 
πετύχει η φύτευση», εξηγεί στον «Δημοσιο-

γράφο» η υπεύθυνη της Υπηρεσίας Πρασί-
νου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, Αννέτα Ρούσσου. Η προσέγγιση άλλω-
στε του Δήμου στην επιλογή των φυτών 
γίνεται με ιστορικά, επιστημονικά αλλά και 
αισθητικά κριτήρια. «Το τοπίο χρειάζεται 
ποικιλία οπτική και λειτουργική», εξηγεί η 
κ. Ρούσσου. Για παράδειγμα τα φυλλοβό-
λα δέντρα που επιλέγονται, εκτός από την 
αίσθηση των εποχών και την ομορφιά τους, 
δίνουν στα πάρκα όπου φυτεύονται και το 
πλεονέκτημα να επιβραδύνουν την καύση 
σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

Πού και πότε 
Οι εκτεταμένες νέες φυτεύσεις έρχο-
νται πρώτα από όλα να αντικαταστήσουν 
τα δέντρα που χάνονται από τις γνωστές 
αιτίες: Όταν ασθενούν (από μύκητες ή 
έντομα), όταν έχουν ξεραθεί ή όταν τα 
δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα ρίχνουν. 
Επίσης, συνιστούν προσθήκη πρασίνου 
στις πλατείες που κατασκευάζονται ή ανα-
πλάσσονται και σε όλους τους κοινόχρη-
στους χώρους. Όπως έγινε γνωστό από 
τα στοιχεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο αριθμός 
των κομμένων δέντρων εντός του 2019 

ανέρχεται σε μόλις 120. Επομένως, το 
συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των 1.000 
νέων δέντρων θα έρθει να εμπλουτίσει το 
πράσινο των τριών πόλεων. Μέχρι στιγ-
μής, νέες φυτεύσεις έχουν γίνει στην 
πλατεία 24ης Ιουλίου στη Βουλιαγμένη 
(στα παλιό Δημαρχείο) όπου αντικαταστά-
θηκαν κομμένες άρρωστες λεύκες, στην 
πλατεία Ελευθερίας της Βούλας όπου 
αντικαταστάθηκαν επίσης άρρωστες 
λεύκες, ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται 
σε εξέλιξη η φύτευση φοινικοειδών στο 
παραλιακό μέτωπο της Βάρκιζας. Συγκε-
κριμένα στη Βάρκιζα φυτεύονται οι εντυ-
πωσιακές ουασινγκτόνιες (οι ψηλόλιγνοι 
φοίνικες που δεν προσβάλλονται από το 
καταστροφικό σκαθάρι) στη στενή νησίδα 
της παραλιακής λεωφόρου, αλλά και νέα 
δέντρα στο πλακόστρωτο και το χώρο 
στάθμευσης της παραλίας. Για τα σημεία 
αυτά επιλέχθηκαν όπως μάθαμε από την 
Υπηρεσία Πρασίνου κουτσουπιές, για-

καράντες, ψευδοπιπεριές, γκρεβιλλέες, 
σφενδάμια, φίκοι ροδίτικοι, χαρουπιές 
και αρμυρίκια, όλα δέντρα που ευδοκι-
μούν κοντά στη θάλασσα και πλέον θα 
λειτουργούν ως ένα νέο πολύχρωμο 
οικοσύστημα. 

Ακολουθούν φυτεύσεις στην πλατεία 
Κρόνου (Βούλα), στην πλατεία Θεάτρου 
(Βάρη), καθώς και στο τρίγωνο της οδού 
Φρυνίχου στη Βούλα. Μόνο το τελευταίο 
τρίμηνο του 2019 φυτεύτηκαν σύμφωνα 
με τα στοιχεία των δημοτικών υπηρεσιών 
186 δέντρα (στο παραλιακό μέτωπο της 

Βούλας 52, στον πάρκο της Αγίου Ιωάν-
νου 24, στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου 
19, στι τρίγωνο της οδού Νηρέως στη 
Βούλα 50 κ.ο.κ.).

Εκτός από τη μεγάλη αυτή σύμβαση 
που αφορά αποκλειστικά στο πράσινο, 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προμηθεύτηκε και φύτεψε αυτό το διά-
στημα νέα δέντρα και από άλλη εργο-
λαβία. Συγκεκριμένα, το έργο για τις 
«κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινόχρη-
στων χώρων» το οποίο διαχειρίζεται η 
Τεχνική Υπηρεσία, περιλαμβάνει εκτός 
από τα κατασκευαστικά κομμάτια και ενί-
σχυση του πρασίνου. Μέσω αυτού έγιναν 
οι φυτεύσεις στην πλατεία Ζησιμοπούλου 
της Βάρκιζας (62 δέντρα) που συνεχίζο-
νται με ανανέωση όσων δέντρων ξερά-
θηκαν, στα δύο κομμάτια της πλατείας 
Δήμα στη Βάρη (58 δέντρα) καθώς και 
στην πλατεία της Βάρκιζας (15 δέντρα). 

Πράσινη επένδυση με βαθιές ρίζες
Περίπου 1.000 νέα δέντρα φυτεύονται στις 3 πόλεις βάσει σύμβασης του 2019



1 0 Πρόσωπο

Η κρίση του κορονοϊού όχι απλώς δεν επιβράδυνε το εν εξελίξει δημοτικό έργο, αλλά σε 
κάποιες περιπτώσεις το επιτάχυνε, υπογραμμίζει στον «Δημοσιογράφο» ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη 
ημέρα της πόλης και τα σχέδια μεγάλων υποδομών που θα σφραγίσουν το έργο των επό-
μενων χρόνων, χωρίς να αποφεύγει να μιλήσει και για το δικό του αυτοδιοικητικό μέλλον.

Ζούμε μια πρωτόγνωρη περίοδο αναστολής ή ματαίωσης κάθε είδους 
δραστηριοτήτων. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε τι ρυθμούς 
λειτουργεί αυτό το διάστημα των μέτρων;
Παρά τον πολύ αυξημένο βαθμό δυσκολίες και τα πολλά αντικειμενικά εμπόδια που υπάρ-
χουν, θα έλεγα πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λειτουργεί με υπερεντατι-
κούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα καθώς παράλληλα με τη λειτουργία του Δήμου, την 
εκτέλεση των έργων που είναι σε εξέλιξη, τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου 
και τη διαχείριση της καθημερινότητας, οι υπηρεσίες έχουν να αντιμετωπίσουν και τις 
επιπλέον υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την επιδημία του κορονοϊού. Θα έλεγα 
πως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να εκτελέσουμε το δημοτικό έργο 
είναι πρωτόγνωρες και οφείλω να αναφέρω την τεράστια συμβολή της πλειοψηφίας των 
εργαζομένων του Δήμου οι οποίοι υπερβαίνουν το τυπικό πλαίσιο των καθηκόντων τους 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής 
των μέτρων της επιδημίας, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι έκτακτες δομές για την αντιμετώ-
πιση της κρίσης, ενεργοποιήθηκε πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες, 
προμηθευτήκαμε το ενδεδειγμένο υλικό για να απολυμαίνουμε καθημερινά την πόλη με 
ειδικό χλωριούχο διάλυμα, ανταποκριθήκαμε από την πρώτη μέρα στις αυξημένες κοινω-
νικές ανάγκες των συμπολιτών μας, θωρακίσαμε τις αμοιβές και τις εργασιακές σχέσεις 
όλων των υπαλλήλων του Δήμου αξιοποιώντας στις έκτακτες δομές όσους δεν έχουν 
σήμερα αντικείμενο λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών τους και πολλά ακόμα 
καθημερινά ζητήματα που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού. Παράλληλα όμως, όλες οι 
υπηρεσίες λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό, αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα 
του πολίτη και προχωράει η εκτέλεση όλων των σημαντικών έργων που αφορούν στο 
περιβάλλον, την καθαριότητα, την οδοποιία, την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, 
τις νέες φυτεύσεις και συνολικά την αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες. Τέλος, προχωράει χωρίς διακοπή ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας με 
στόχο να υλοποιηθούν στο ακέραιο όλες οι δεσμεύσεις μας παρά τη χρονική και οικονο-
μική επιβράδυνση που προκαλεί η κρίση.

Υπήρξαν έργα ή προμήθειες που καθυστέρησαν σημαντικά;
Θα έλεγα πως όχι μόνο δεν καθυστέρησαν τα έργα που είχαν προγραμματιστεί, αλλά πολλά 
απ’ αυτά ευνοήθηκαν από τις συνθήκες που επικράτησαν με τα μέτρα και ολοκληρώθηκαν ή 
προχώρησαν γρηγορότερα. Ίσως το σημαντικότερο παράδειγμα είναι η παράδοση του μεγά-
λου αντιπλημμυρικού έργου της Βάρης, το οποίο ολοκληρώθηκε περίπου ένα μήνα νωρί-
τερα από την προγραμματισμένη παράδοση και ήδη οι κάτοικοι της περιοχής έχουν βιώσει, 
ίσως για πρώτη φορά, έντονες βροχοπτώσεις χωρίς πλημμύρες. Σύντομα θα ολοκληρωθεί 
και η ανακατασκευή του οδοστρώματος και η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου που 

ενώνει το κέντρο της Βάρης με τη Βάρκιζα, όπως και πολλοί ακόμα δρόμοι της πόλης, θα 
συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών του δήμου. Ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν όμως 
πολλές δράσεις που πλέον δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω της επιδημίας κυρίως 
στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού. Γι’ αυτές παρακολουθούμε την εξέλιξη της 
επιδημίας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε πολλές απ’ αυτές όταν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες, με κύριο γνώμονα πάντα τη δημόσια υγεία.

Έγινε και πάλι φανερό από την καθυστέρηση του κράτους να αντιδρά-
σει συγκροτημένα κατά τις πρώτες ημέρες της υγειονομικής κρίσης, 
αλλά και στη συνέχεια με την ανάληψη από τους Δήμους πρωτοβουλιών 
όπως η δομή βοήθειας στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να μετακινη-
θούν, ότι η αυτοδιοίκηση ξανά «έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά».  
Τι πρέπει να αλλάξει θεσμικά την επόμενη ημέρα;
Όπως έχω δηλώσει και σε προηγούμενες, μικρότερες κρίσεις όπως ήταν και το ναυάγιο του 
«Αγία Ζώνη ΙΙ» που προκάλεσε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή αλλά και στις έκτακτες 
ανάγκες που προκαλούν οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η Τοπική Αυτο-
διοίκηση είναι ο μόνος φορέας γενικής κυβέρνησης που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα 
και αποτελεσματικά. Αυτό που χρειάζεται είναι να δοθούν αρμοδιότητες και πόροι να δημι-
ουργήσουν οι ΟΤΑ πάγιες δομές αντιμετώπισης κρίσεων και ένας κεντρικός συντονισμός 
δράσεων. Για ακόμα μία φορά βιώσαμε μία κατάσταση όπου ο κάθε Δήμος κλήθηκε να αντι-
μετωπίσει μία πρωτόγνωρη κρίση με αυτοσχεδιασμούς, χωρίς καμία κεντρική κατεύθυνση, 
ειδικά τις πρώτες κρίσιμες μέρες. Σήμερα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις 
πρώτες εβδομάδες της επιδημίας καθώς τα όργανα της αυτοδιοίκησης εν τέλει, οι δήμοι και 
οι περιφέρειες, ανέλαβαν άμεσα δράση και συνέβαλαν καταλυτικά θα έλεγα, στην επίλυση 
πολλών απρόβλεπτων παραγόντων που προέκυψαν. Για τη θέσπιση κεντρικού συντονισμού, 
οφείλω να πω πως έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα με το νομοσχέδιο για την οργάνωση 
της Πολιτικής Προστασίας στις αρχές του χρόνου, ένα νομοσχέδιο που ενεργοποιήθηκε για 
την κρίση του κορονοϊού και συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του. Με τις 
σημαντικές εμπειρίες που αποκτήσαμε όλοι το τελευταίο δίμηνο, όπως άλλωστε συμβαίνει 
σε κάθε κρίση του παρελθόντος, πρέπει να γίνει άμεσα ένας εκτενής διάλογος στα όργανα 
της αυτοδιοίκησης και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη μέρα. 

Θεωρείτε ότι οι κάτοι-
κοι του Δήμου μας 

πειθάρχησαν σε 
ικανοποιητικό 

βαθμό στα μέτρα 
περιορισμού 
των μετακινή-
σεων;
Πλην ελαχίστων 
ε ξ α ι ρ έ σ ε ω ν , 
θα έλεγα πως 
οι κάτοικοι της 
πόλης μας επέ-
δειξαν πρωτο-
φανή πειθαρχία 
και αυτοσυγκρά-
τηση, τήρησαν 
τους κανόνες 

Ετοιμάζουμε την 
πόλη μας για τις 
επόμενες γενιές

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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που τέθηκαν και συνέβαλαν στο πολύ καλό αποτέλεσμα της χώρας μας. Η μάχη όμως 
δεν τελείωσε και ειδικά μετά την ελάφρυνση των μέτρων πρέπει να δείξουμε όλοι την 
ίδια σοβαρότητα και πειθαρχία. Είναι πολύ εύκολο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να 
γκρεμίσουμε ό,τι χτίσαμε.

Είδαμε όμως συχνά εικόνες από τις παραλίες γεμάτες κόσμο, ειδικά τις 
μέρες που είχε καλό καιρό... 
Τις πρώτες μέρες των περιοριστικών μέτρων πράγματι παρατηρήσαμε αυξημένη κίνηση 
στις παραλίες μας και υποχρεωθήκαμε να λάβουμε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπισή 
τους. Εκείνη την περίοδο με δική μας πρωτοβουλία κλείσαμε τις οργανωμένες ακτές, 
μέτρο που ανακοινώθηκε αργότερα την ίδια μέρα από την κυβέρνηση. Παρατηρήσαμε 
όμως πως όταν επιβλήθηκε η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της Περιφερειακής Ενό-
τητας κατοικίας μας μία πολύ διαφορετική εικόνα. Στις παραλίες μας και στις μοναδικές 
περιπατητικές διαδρομές που διαθέτουμε είδαμε αρκετό κόσμο να απολαμβάνει τη βόλτα 
του και να ασκείται, χωρίς όμως να υπάρχει υπερβολή και στις περισσότερες περιπτώσεις 
με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων.

Όσο ζεσταίνει ο καιρός, υπό κανονικές συνθήκες η επισκεψιμότητα του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μεγαλώνει. Έχετε εξετάσει επιπλέον 
μέτρα αποτροπής του συνωστισμού σε περίπτωση που παρατηρηθούν 
μεγάλα κύματα επισκεπτών; 
Είμαστε σε τακτική επαφή με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να μπορέσουμε να αντι-
μετωπίσουμε από κοινού ό,τι προκύψει. Σίγουρα θα θεσπιστούν μέτρα από τα αρμόδια 
υπουργεία για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στις παραλίες και στους κοινόχρηστους 
χώρους και ο Δήμος θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις του στην τήρησή τους. Αν παρα-
τηρήσουμε οποιαδήποτε εκτροπή ή συνωστισμό, θα συντονιστούμε με την ΕΛΑΣ και τα 

αρμόδια Υπουργεία για να αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα. Ο σημαντικότερος παράγοντας 
για την αποτελεσματική διαχείριση της επόμενης μέρας είναι η υπευθυνότητα των πολιτών 
και η επίδειξη υψηλού αισθήματος ατομικής ευθύνης.

Συμπληρώνεται τις επόμενες ημέρες ένας χρόνος από την εκλογική σας 
νίκη. Όπως γνωρίζετε καλά, οι δημότες έχουν θέσει ψηλά των πήχη των 
προσδοκιών από τη διοίκησή σας. Σε ποια φάση υλοποίησης του προε-
κλογικού προγράμματος βρίσκεστε;
Η υλοποίηση όσων υποσχεθήκαμε στους συμπολίτες μας το 2019 είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη. Από την αρχή της πρώτης μας θητείας έχουμε στηριχθεί στην τριπλή τελική γραμμή 
(triple bottom line) της αειφορίας που είναι ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η οικονομία 
και προγραμματίζουμε όλη τη δράση μας με αυτές τις αρχές. Ίσως ο πρώτος μεγάλος 
στόχος της τρέχουσας περιόδου είναι να κερδίσουμε το στοίχημα της σύγχρονης διαχεί-
ρισης των οικιακών μας απορριμμάτων, όπου ήδη η περιοχή των Πηγαδακίων στην οποία 
τρέχει το φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή έξι ρευμάτων, αποδεικνύει 
πως ο στόχος της εκτροπής από την ταφή του 50% των σκουπιδιών μας είναι εφικτός. 
Οι καλές πρακτικές του προγράμματος σύντομα θα αρχίσουν να επεκτείνονται σε όλη 
την έκταση του Δήμου και με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε σε επίπεδο πόλης τους στό-

χους που έχει θέσει για τη χώρα μας η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, όπως είχαμε 
δεσμευτεί προεκλογικά, βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες κατασκευής πεζοδρομίων και 
οδοποιίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας είναι η κατασκευή ή η ανακατασκευή 
του συνόλου των 270 χιλιομέτρων οδικού δικτύου της πόλης. Τα έργα αυτά αφορούν 
στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η συνεχής προσπάθειά μας να δημιουργή-
σουμε φιλικούς για τους πολίτες κοινόχρηστους χώρους, πάρκα και πλατείες. Εκτός από 
τη διαχείριση των απορριμμάτων μας και τις υποδομές της πόλης, το αμέσως επόμενο 
διάστημα, έχουμε προγραμματίσει προγράμματα που αφορούν στην εξωστρέφεια του 
Δήμου μας, την ανάδειξη της μοναδικής ομορφιάς της περιοχής και ταυτόχρονα δίνουμε 
βάση στα ήδη πλούσια πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου. Τα τελευταία 
προσαρμόζονται φυσικά στις συνθήκες της νέας πραγματικότητας που θα βιώσουμε από 
τις επόμενες μέρες και θα πραγματοποιηθούν μόνο στο βαθμό που δεν θα εγκυμονούν 
κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τέλος, ένας τομέας που υπάρχει στον 
προγραμματισμό μας αλλά αναβαθμίζεται σημαντικά καθώς έχει αυξηθεί κατά πολύ η 
σχετική ανάγκη είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Ήδη είμαστε σε 
πολύ καλό δρόμο και εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να παρέχουμε 
στους πολίτες ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες και παράλληλα να εγκαταστήσουμε 
όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία μίας πραγματικά «έξυπνης πόλης».

Η πρώτη 5ετία της διοίκησής σας σημαδεύτηκε από πολύ τολμηρές πρω-
τοβουλίες: Αναφέρω ενδεικτικά το πολύ μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα με 
την Περιφέρεια Αττικής ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων, το project ανα-
γέννησης των ακτών, το πανελλαδικό επίτευγμα της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων. Ποιες πρωτοβουλίες θα σφραγίσουν την τρέχουσα θητεία;
Μαζί με όσα σας ανέφερα προηγουμένως, θεωρώ πως αυτή την τετραετία έχουν ωριμάσει 
οι συνθήκες για να ανοίξουμε μεγάλα θέματα που θα σημαδέψουν την πόλη μας τα επόμενα 
50 χρόνια. Εξετάζουμε προτάσεις για την απαλλοτρίωση μεγάλων εκτάσεων στην περιο-
χή που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μεγάλα έργα υποδομής στο Δήμο. Ήδη είναι 
αυξημένες οι ανάγκες μας για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου σε σύγχρονους και λει-
τουργικούς χώρους και για τη δημιουργία μεγάλων έργων στους τομείς του αθλητισμού και 
του πολιτισμού. Τα έργα αυτά αποτελούν όραμα για την περιοχή και τις επόμενες γενιές και 
σύντομα θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες οι οποίες φυσικά 
περιλαμβάνουν εκτενή διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της πόλης. Οφείλουμε 
μέσα στο επόμενο διάστημα να θέσουμε τις βάσεις και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για τα 
έργα αυτά, τα οποία έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης αρκετών ετών. 

Θυμάμαι ότι το 2018, όταν σας ρωτούσαμε αν θα είστε εκ νέου υποψή-
φιος, απαντήσατε ότι έχετε αφήσει έργο στη μέση που θέλετε να ολο-
κληρώσετε. Να υποθέσουμε ότι τα νέα αυτά σχέδια συνιστούν λόγο εκ 
νέου διεκδίκησης της δημοτικής αρχής το 2023;
Τα μελλοντικά προσωπικά μου πολιτικά σχέδια δεν με έχουν απασχολήσει ούτε στο ελά-
χιστο, είμαστε ακόμα στην αρχή μίας δημιουργικής και παραγωγικής τετραετίας μέσα στην 
οποία η μόνη μας προτεραιότητα είναι να επικεντρωθούμε στο έργο που σχεδιάζουμε και 
αυτό που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μας για να αρχίσουμε να 
μιλάμε για τις εκλογές του 2023. Πάντως η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζει με την ίδια 
ένταση να είναι η μεγάλη μου αγάπη και φυσικά η πιο δημιουργική πρόκληση. 

“Η στέγαση του Δήμου 
και μεγάλες πολιτιστικές 
και αθλητικές υποδομές 
το όραμα των επόμενων 
χρόνων
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Μια δημοπρασία ως επιστέγα-
σμα μιας πενταετίας πρωτοπο-
ριακών και πετυχημένων πρω-
τοβουλιών θα πραγματοποιήσει 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης εντός των προσεχών 
ημερών. Συγκεκριμένα, βάσει 
απόφασης της τελευταίας συνε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου, τα πρώτα 10.000 σακιά 
του εδαφοβελτιωτικού υλικού 
Vita Green που παρήγαγε ο 
Δήμος από τα βιοαποδομήσιμα 
απόβλητά του (κλαδέματα και 
υπολείμματα τροφών) βγαίνουν 
στην αγορά ως εμπορεύσιμο 
προϊόν με βιολογική πιστοποί-
ηση για χρήση σε φυτώρια και 
καλλιέργειες. 

Μια μακροχρόνια στρατηγική 
για την οποία η δημοτική αρχή 
συνεργάστηκε με το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Τμήμα Χημεί-
ας για την τεχνογνωσία, με τον 
ιδιωτικό τομέα και την εταιρεία 
Watt για την εξασφάλιση του 
πεδίου κομποστοποίησης και 
βέβαια, με την τοπική κοινωνία 

που αγκάλιασε το πρόγραμμα 
των καφέ κάδων ανακύκλωσης, 
αποδίδει πλέον καρπούς. Τα 
έσοδα από την πώληση του εδα-
φοβελτιωτικού, σύμφωνα και 
με τη νομοθεσία, πρόκειται να 
επιστρέψουν στον τομέα διαχεί-
ρισης απορριμμάτων, καλύπτο-
ντας φυσικά και μεγάλο μέρος 
του κόστους της επένδυσης που 
έκανε ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για την υιοθέτηση 
και την υλοποίηση του μεγάλου 
αυτού προγράμματος. Φυσικά, 
ένα μέρος του εδαφοβελτιωτι-
κού θα διατεθεί στους δημότες.

Ωστόσο το μεγάλο όφελος 
αφορά στο περιβάλλον, καθώς 
ήδη 12.500 τόνοι αποβλήτων 
που άλλοι Δήμοι της χώρας 
στέλνουν στις χωματερές, στην 
περίπτωση των 3Β υπέστησαν 
τέτοια επεξεργασία ώστε να 
καταστούν υλικό προς επα-
ναχρησιμοποίηση και μάλιστα 
περιζήτητο, αφού η ποιότητά 
του πιστοποιήθηκε και από τον 
οργανισμό ΔΗΩ. Το οικονομι-
κό όφελος του Δήμου για κάθε 

τόνο ανακύκλωσης προκύπτει 
και αντίστροφα, από την εξοι-
κονόμηση του κόστους ταφής 
που για τις περιπτώσεις των 
Δήμων που δεν ανακυκλώνουν 
στην Αττική φτάνει σήμερα τα 55 
ευρώ τον τόνο. Οι επιδόσεις του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης στην ανακύκλωση κατά το 
διάστημα 2016-2019, μια ποσό-
τητα αποβλήτων που ξεπερνά 
τους 30.000 τόνους, από αυτή 
την άποψη έχει εξοικονομήσει 
πόρους 1,65 εκατομμυρίων 
ευρώ! 

30% εκτροπή  
από την ταφή
Μια σειρά άλλων πρωτοβου-
λιών στον τομέα της διαχεί-
ρισης απορριμμάτων που ενί-
σχυσαν θεαματικά την ανακύ-
κλωση, πλέον κατατάσσουν 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, βάσει στοιχείων, 
στην πρώτη θέση πανελλαδι-
κά, με το ποσοστό εκτροπής 
απορριμμάτων από την ταφή 
να ξεπερνά πλέον (σύμφωνα 
με τις μετρήσεις του Δήμου για 

Στην πρωτοπορία 
της πράσινης πολιτικής

Πώς πρώτευσε στην ανακύκλωση 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ανακύκλωση ανά ρεύμα στα 3Β  
(σε τόνους)

Ανακύκλωση 2018 στην Αττική 
(Στοιχεία: ΕΔΣΝΑ)

Νέα ρεύματα ανακύκλωσης 
(2018, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη)

2016 2017 2018 2019

Μπλε κάδος* 3.180 3.192 3.462 3.988

Κλαδέματα 267 1.145 4.937 6.732

Γυάλινες 
συσκευασίες 41 48 46 76

Υπολείμματα 
τροφών 
(καφέ κάδος)

15 1.506

Ρούχα 35 62

Χαρτί - χαρτόνι 3 18

*Οι ποσότητες του μπλε κάδου έχουν υπολογιστεί βάσει των δεδομένων 
του Δήμου και όχι βάσει του μέσου όρου των Δήμων όλης της Αττικής,  
που υπολογίζει ο ΕΔΣΝΑ.

Δήμος Ποσοστό εκτροπής από την ταφή 
(Αστικά απορρίμματα μόνο)

Βριλησσίων 28,7%
Διονύσου 24,7%
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης 17,7% + 3,1% μη αστικά απόβλητα

Φιλοθέης Ψυχικού 17,6%
Ραφήνας Πικερμίου 16,3%
Νέου Ηρακλείου 15,6%
Πεντέλης 14,5%
Παπάγου Χολαργού 14,4%
Κρωπίας 14%
Γλυφάδας 13,6%

Υλικό Ανακύκλωση 
(τόνοι)

Υπολείμματα 
τροφών 1.521

Ρούχα 97
Χαρτί 21
Σύνολο 39
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το 2019) το 30%. Βέβαια, ο υπερφιλό-
δοξος στόχος του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων –αλλά και της 
ΕΕ– ήταν εντός του 2020 το ποσοστό 
της εκτροπής από την ταφή να έχει 
φτάσει το 50% των αποβλήτων σε όλη 
τη χώρα, κάτι που με τα σημερινά δεδο-
μένα θεωρείται ανέφικτο πανελλαδικά, 
γι'αυτό και μετατέθηκε για το 2025. Τα 
αισιόδοξα σενάρια στα μοντέλα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας δείχνουν ότι 
στο στόχο αυτόν θα φτάσει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πρώτος 
ή από τους πρώτους στη χώρα μας. 

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοι-
χεία που διατηρεί ο Δήμος για τις ποσό-
τητες αποβλήτων που συλλέγει κάθε 
μέρα, το έτος κατά το οποίο οι πολιτικές 
διαχείρισης ξεκίνησαν να αποδίδουν 
θεαματικά ήταν το 2018. Η χωριστή 
συλλογή των πράσινων αποβλήτων 
(κλαδεμάτων) συστηματοποιήθηκε, με 
αποτέλεσμα από 267 τόνους το 2016 
να φτάσει σχεδόν τους 5.000 τόνους το 
2018 και να ξεπεράσει τους 6.700 χιλιά-
δες τόνους το 2019. Η παράλληλη εισα-
γωγή των καφέ κάδων συλλογής των 
υπολειμμάτων τροφών σε ξενοδοχεία, 
καταστήματα εστίασης και νοικοκυριά 
μέσα σε δύο χρονιές (2018-19) αφαί-
ρεσε από τον πράσινο κάδο, ο οποίος 
οδεύει στη χωματερή της Φυλής, 1.520 
τόνους αποβλήτων. Σήμερα έχουν δια-
νεμηθεί 800 καφέ κάδοι σε Πηγαδάκια, 
Βουλιαγμένη, Μηλαδέζα και Βούλα, ενώ 
εντός των επόμενων μηνών αναμένεται 
να επεκταθούν στο κέντρο της Βάρης, 
στη Βάρκιζα και στις συνοικίες της Βού-
λας Δικηγορικά και Εξοχή. 

Εν συνεχεία, η εγκατάσταση στα μέσα 
του 2018 στις τρεις πόλεις του Δήμου 
30 κόκκινων κάδων για τη χωριστή συλ-

λογή ρούχων και λευκών 
ειδών προς ανακύκλω-

ση απέδωσε μέσα σε 
μόλις ενάμιση χρόνο 
σχεδόν 100 τόνους 
αποβλήτων που 
γλίτωσαν την 
ταφή. Τέλος, το 
2018 επανεισή-
χθησαν στον Δήμο 
οι κάδοι χωριστής 
συλλογής χαρ-
τιού και χαρτονιών 

κυρίως στα σχολικά 
συγκροτήματα, που 

εξέτρεψαν από τον πράσινο κάδο των 
σύμμεικτων απορριμμάτων ακόμη 20 
τόνους αποβλήτων για χωριστή διαχεί-
ριση και ανακύκλωση. 

Ατζέντα ανακύκλωσης
Πέρα από τα τρία νέα ρεύματα χωριστής 
συλλογής αποβλήτων, το 2018 ξεκίνη-
σε στον Δήμο με απόφαση της δημοτι-
κής αρχής μια μεγάλη συζήτηση για τη 
διαχείριση απορριμμάτων. Η πρωτο-
βουλία μεγάλου πολιτικού ρίσκου για 
το ενδεχόμενο κατασκευής σε έκταση 
του Ταμείου Εθνικής Άμυνας στη Βάρη 
μιας μονάδας ολοκληρωμένης δια-
χείρισης αποβλήτων, που τελικώς για 
οικονομικούς λόγους εγκαταλείφθη-
κε, με τη διευρυμένη και ζωηρή δια-
δικασία διαβούλευσης που άνοιξε σε 
όλο τον Δήμο κληροδότησε κάτι πολύ 
θετικό: Την ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση της τοπικής κοινωνίας για το 
μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
Αττική και όλη η χώρα σε σχέση με την 
τύχη των απορριμμάτων που παράγο-
νται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο από την 
άποψη αυτή, το γεγονός ότι όλα τα ρεύ-
ματα ανακύκλωσης που μετρά ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρου-
σιάζουν χρόνο με το χρόνο σημαντική 
αύξηση. 

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοι-
νής γνώμης ξεκίνησε βέβαια ήδη από το 
2017, όταν η δημοτική αρχή υιοθέτησε 
ένα πρόγραμμα επιδότησης της ανακύ-
κλωσης στον μπλε κάδο, με τις πορτο-
καλί σακούλες της startup εταιρείας 
Cyclefi, ένα πρόγραμμα για 1.000 νοικο-
κυριά στα 3Β.  Το 2019 όμως ήταν ακόμη 
μια χρονιά σταθμός, αφού ξεκίνησε μετά 
από μια μεγάλη και επιστημονικά οργα-
νωμένη εκστρατεία ενημέρωσης πόρτα 
πόρτα το πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
διαλογής στην πηγή στη συνοικία Πηγα-
δάκια. Πρόκειται για την πρώτη γειτονιά 
της χώρας που σήμερα ανακυκλώνει 
υλικά σε 6 χωριστά ρεύματα διαλογής 
(με τους αναχρονιστικούς μπλε κάδους 
να έχουν πλέον αποσυρθεί), ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
κάτω από το μικροσκόπιο των ειδικών, 
ώστε σύντομα να επεκταθεί σε όλο τον 
Δήμο, καθώς έχει ήδη εξασφαλιστεί 
χρηματοδότηση 1,45 εκατ. ευρώ από 
ευρωπαϊκούς πόρους. Μια ριζικά νέα 
εποχή στη διαχείριση απορριμμάτων 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχει ήδη ξεκινήσει.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Κυκλική οικονομία
στην πράξη
(2019)

30,03%
Περιβαλλοντικό  
κέρδος
2016-2019:

30.000
τόνοι
απορριμμάτων

Οικονομικό κέρδος
2016-2019:

1.650.000€

Ποσοστό ανακύκλωσης 
2019

(Στοιχεία: Εθνικού Μητρώο 
Αποβλήτων)

(Στοιχεία: ΕΔΣΝΑ)

(Στοιχεία: Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης)

           1.520 τόνοι βιοαποδο- 

      μήσιμα απόβλητα κουζίνας 

 + 11.000 τόνοι βιοαποδομήσιμα  

απόβλητα κήπων (κλαδέματα) =

10.000 σακιά εδαφοβελτιω
τικ

ό  

  Vita
 Green για κήπους

70.000 ευρώ
 στο δημοτικό  

ταμείο από πώ
ληση  

Vita Green

690.000 ευ
ρώ

  

στο δημοτικ
ό τα

μείο από  

εξο
ικονόμηση τε

λών τα
φής
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Παιδικό 
Χωριό SOS Βάρης

Ρωγμές φωτός 
στο σκοτάδι
του Επαμεινώνδα Λοράνδου*

Ζώντας σε ένα κόσμο συνεχών εναλλαγών, αντιλαμ-
βανόμαστε όλο και περισσότερο ότι η μόνη βεβαιότητα 
είναι η ανάγκη να προσαρμοζόμαστε συνεχώς σε νέες 
συνθήκες, επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς τη σχέση με 
τον εσωτερικό μας εαυτό και το ευρύτερο περιβάλλον. 
Σταθερές όπως η λειτουργία της οικογένειας, οι ρόλοι, 
οι σχέσεις, οι επαγγελματικές συνθήκες, οι αξίες και ο 
τρόπος ζωής νοηματοδοτούνται συστηματικά εκ νέου.

Ο φουτουριστής συγγραφέας Alferd Toffler με τη φράση 
«ο αναλφάβητος του αύριο δεν θα είναι αυτός που δεν 
μπορεί να διαβάσει αλλά ο άνθρωπος αυτός που δεν 
έχει μάθει πώς να μαθαίνει» αναδεικνύει ως απαραίτητη 
δεξιότητα για την επιβίωση και εξέλιξη του ανθρώπινου 
είδους την ευελιξία προσαρμογής. Στο πόσο θετική ή 
όχι θα είναι αυτή η προσαρμογή παρά τις δυσκολίες που 
μπορεί να αντιμετωπίζουμε, καίριο ρόλο έχει η ψυχική 
ανθεκτικότητα (Resilience) η δυναμική αυτή διαδικασία 
που περικλείει τη θετική προσαρμογή στις αντιξοότητες 
της ζωής. Είναι επομένως κατανοητό ότι σε μια περίοδο 
ατομικής και συλλογικής κρίσης, όπως αυτή που ζούμε 
τώρα και με δεδομένο το ίδιο κοινωνικό/οικονομικό 
status, κάποιοι άνθρωποι τείνουν να κατακερματίζο-
νται ψυχικά ενώ κάποιοι άλλοι έχουν την ικανότητα / 
διαύγεια να διακρίνουν τις θετικές προεκτάσεις και να 
τις αξιοποιούν ως εφόδια για το μέλλον τους.

Νεότερα ευρήματα των νευροεπιστημών, σε συνδυα-
σμό με τη θεωρία συναισθηματικού δεσμού (Attachment 
theory) καταδεικνύουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα απο-
τελεί βασικό παράγοντα επιρροής σε όλο το φάσμα της 
ζωής μας όπως, τον τρόπο που ενυπάρχουμε με τον 
εαυτό και συνυπάρχουμε με τους άλλους, τις ακαδημα-
ϊκές και επαγγελματικές μας επιλογές, τον τρόπο που 
διαχειριζόμαστε τις κρίσεις κ.ά. Αποτελεί επιπλέον ένα 
από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά  της εγκεφαλικής λει-
τουργίας η οποία ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία 
και μας ακολουθεί ως το τέλος της ζωής μας.

Πώς μπορούμε όμως να συμβάλουμε εποικοδομητικά 
στη διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας του παι-
διού; Τα μοτίβα επικοινωνίας μας με το παιδί, οι προ-
σωπικές μας αφηγήσεις για τον εαυτό και τον γύρω μας 
κόσμο –σε ποιο βαθμό δηλαδή επιτρέπουμε μια ανοιχτή 
αλληλεπίδραση με τους άλλους και παράλληλα με τα 
ίδια τα εσωτερικά μας βιώματα– μπορούν να διαμορφώ-
σουν το κατά πόσο ένα παιδί θα νιώθει ασφαλές, ορατό 
και καθησυχασμένο, θα είναι δηλαδή ένα ανθεκτικό 

παιδί. Όσο περισσότερο εμείς έχουμε καλλιεργήσει έναν 
εαυτό που είναι θετικά προσκείμενος στη ζωή, παρόλες 
τις αντιξοότητες που υπάρχουν γύρω μας, τόσο βοηθάμε 
τα παιδιά να έχουν καλύτερο εσωτερικό έλεγχο, ευρύτη-
τα πνεύματος, ηθική, ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων, 
θετική περιέργεια για τη ζωή, ψυχική ανθεκτικότητα, 
συμπόνια και εναισθησία (insight). Η συναισθηματική 
τροφή που είναι απαραίτητη για όλα αυτά, προσιδιάζει 
με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά της τροφής που 
χρειάζεται να φάει η κάμπια στη διάρκεια της ζωής της 
έτσι ώστε να μπορέσει από το στάδιο της χρυσαλλίδας 
να μεταμορφωθεί σε μια εκπληκτική πεταλούδα.

Όταν έχουμε να διαχειριστούμε παιδιά που έχουν τραυ-
ματιστεί ψυχικά, έχουν προδοθεί, εγκαταλειφθεί, παρα-
μεληθεί από τους βιολογικούς γονείς/κηδεμόνες σε 
πρώιμα στάδια της ζωής τους όπως στην περίπτωση 
των παιδιών που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά 
SOS, τότε χρειάζεται να αναζητήσουμε «ρωγμές φωτός 
στο σκοτάδι» έτσι ώστε να αφυπνίσουμε την κοιμισμένη 
ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ερευνητή Daniel Siegel, 
η θετική εμπειρία μεταξύ φροντιστή - παιδιού μπορεί να 
επηρεάσει τη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου του παι-
διού, δίνοντας νέο νόημα σε προηγούμενες αρνητικές 
εμπειρίες, δημιουργώντας θετική αυτοεικόνα και θέλη-
ση ύπαρξης σκοπού και ονείρου. Με άλλα λόγια ότι εμείς 
οι γονείς/φροντιστές συμβάλλουμε στη διαμόρφωση 
του παιδικού εγκεφάλου και ιδιαίτερα του προμετωπι-
αίου φλοιού, εκεί όπου μεταξύ άλλων διαμορφώνεται 
και η ψυχική ανθεκτικότητα.

Στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, έχοντας ως βασική απο-
στολή τη φροντίδα και το μεγάλωμα παιδιών σε ανάγκη, 
ενστερνιζόμαστε βαθιά την αντίληψη των ειδικών στην 

ψυχική υγεία Elspeth Mac Adam και Peter Lang ότι κάθε 
πλήγωμα, κάθε πρόβλημα, κάθε τραύμα στον ψυχισμό 
του παιδιού προέρχεται από τη ματαίωση ενός ονείρου, 
μιας ελπίδας, μιας προσδοκίας δηλαδή για τη ζωή η 
οποία δεν προσφέρθηκε στο παιδί αυτό στο βαθμό που 
αξίζει στα παιδιά όλου του κόσμου. Με βασικό πυλώνα 
αυτή την πεποίθηση πορευόμαστε και βοηθάμε τα παιδιά 
να διαχειριστούν τη ζωή τους και να συνδεθούν με τα 
δικά τους όνειρα.

Το έργο που παράγουμε σε καθημερινή βάση θεμελιώ-
νεται πάνω στην αντίληψη περί θετικής προσέγγισης και 
ανάδειξης ενός εαυτού που υπάρχει μέσα σε σχέσεις και 
διαλόγους, ικανού να αντλήσει δυνάμεις από τα αποθέ-
ματα της ζωής του ακόμα και όταν αυτά προέρχονται από 
δύσκολα βιώματα, με σκοπό να συνεχίζει να υπάρχει και 
να εξελίσσεται.

Στην περίοδο της πανδημίας, τα παιδιά στο Παιδικό Χωριό 
SOS της Βάρης καλέστηκαν να αντεπεξέλθουν στις πρω-
τόγνωρες για όλους μας συνθήκες. Οι δεξιότητες της 
ευελιξίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας που είχαν ανα-
πτυχθεί από την έως τώρα ζωή τους στην κοινότητα του 
χωριού εξομάλυναν τις δυσκολίες της καθημερινότητας, 
τα βοήθησαν να εφεύρουν νέους τρόπους ασφαλούς 
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης και να 
ανακαλύψουν τις θετικές πλευρές της καραντίνας, γιατί 
τα ανθεκτικά παιδιά έχουν την ικανότητα να βρίσκουν τη 
ρωγμή από την οποία μπορεί να μπει το φως.

* Ο Επαμεινώνδας Λοράνδος (ΜΑ, ECP, CADC) είναι Διευθυ-
ντής του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης και της Στέγης Νέων 
Αθήνας. Επί 25 συναπτά έτη ασκεί συμβουλευτικό και θερα-
πευτικό έργο με εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια και οικογέ-
νειες ως Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός Θεραπευτής,  
Κοινωνικός Λειτουργός και Ειδικός Σύμβουλος Εξαρτήσεων.
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Λεωφ. Βουλιαγμένης 54 Βούλα
Υπάρχει άνετο parking πελατών 

Τηλεφωνικές παραγγελίες με κατ' οίκον παράδοση
Tηλ.: 210 8958 276, Κιν.: 693 222 6965

(Δημ. Βαμβασάκης)

Ποιοτικά αγαθά από μικρούς παραγωγούς
Όλα τα είδη παντοπωλείου και όχι μόνο

Την αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τη 
μεγάλη διάθεση προσφοράς αξιοποίησε με τον καλύτερο 
τρόπο η δημοτική διοίκηση των 3Β, διοργανώνοντας στις 
27 και 29 Απριλίου μια εθελοντική αιμοδοσία στη Βούλα. 
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ασκλη-
πιείο Νοσοκομείο, ενώ το μήνυμα προσφοράς αγκάλια-
σαν και μετέδωσαν με την αναγνωρισιμότητά τους κορυ-
φαίες προσωπικότητες του αθλητισμού που έδωσαν το 
«παρών» στην αίθουσα «Ιωνία»: Ο Βουλιαγμενιώτης γενι-
κός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και οι 
βετεράνοι διεθνείς ποδοσφαιριστές Λεωνίδας Βόκολος, 
Γιώργος Καραγκούνης και Τάκης Φύσσας συνεχάρησαν 
τους εθελοντές και με δηλώσεις τους στα μέσα ενημέ-
ρωσης υπογράμμισαν τη σημασία της προσφοράς αίματος 
κατά την τρέχουσα υγειονομική κρίση. 

Η διοργάνωση της αιμοδοσίας έγινε με τρόπο που να 
αποφεύγεται ο συνωστισμός και η προσέλευση των εθε-
λοντών ήταν αυστηρά καθορισμένη χρονικά με ραντε-
βού. Η γρήγορη εξάντληση των διαθέσιμων ραντεβού 
της πρώτης ημέρας οδήγησε στην απόφαση η αιμοδοσία 
να γίνει και δεύτερη. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 100 

μονάδες αίματος, μια πραγματικά πολύτιμη προσφορά 
των κατοίκων του Δήμου στο δοκιμαζόμενο σύστημα 
υγείας της χώρας μας και στους πολίτες που αντιμετω-
πίζουν σοβαρά θέματα υγείας. Σύμφωνα με στελέχη του 
νοσοκομείου, οι δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας δεν 
πρέπει να συγκεντρώνονται χρονικά σε κοντινές ημερο-
μηνίες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν αναξιοποί-
ητες μονάδες και να αδρανοποιηθούν εθελοντές. Για το 
λόγο αυτό και η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε προγραμ-
ματιστεί από τον προηγούμενο μήνα. 

Στο κάλεσμα του Δήμου ανταποκρίθηκαν φυσικά αιρε-
τοί: Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τέμου Λέχτινεν και Νατάλης 
Πέτροβιτς, η τοπική σύμβουλος Βούλας Ζωή Χριστο-
δούλου Χατζηστεφάνου, ο τοπικός σύμβουλος Βάρης, 
Παναγιώτης Παππάς, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος 
Νίκος Ζυγούρης και ο πρώην τοπικός σύμβουλος Βού-
λας, Θοδωρής Ραγκούσης. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος δεν επιτρεπόταν να δώσει αίμα ξανά, καθώς 
είχε συμμετάσχει προ λίγων ημερών σε αιμοδοσία του 
Εθνικού Κέντρου Νεότητας «Άγιος Κοσμάς». Όμορφη 
ήταν η ομαδική προσέλευση του Συλλόγου Ιδιοκτητών 

Σπορ Αυτοκινήτων, που γέμισαν το πάρκινγκ του Δημαρ-
χείου Βούλας με τα ιστορικά τους οχήματα πριν δώσουν 
αίμα, ενώ με ανάλογο συλλογικό πνεύμα κινήθηκε και η 
Λίμνη Βουλιαγμένης, με τη διευθύντρια και τα στελέχη 
της να προσφέρουν το χέρι τους στα έμπειρα στελέχη της 
Διεύθυνσης Αιμοδοσίας του Ασκληπιείου. 

Προσφορά ζωής από 130 εθελοντές αιμοδότες



 

1 6 Έρευνα

Τα έργα και οι παρεμβάσεις στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης συνεχίζονται παρά τις 
αντιξοότητες και τα προβλήμα-
τα που έχουν προκύψει σε όλα 
τα δημόσια έργα, λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Περισ-
σότερα από είκοσι έργα είναι σε 
εξέλιξη και στις τρεις δημοτικές 
ενότητες. Παρεμβάσεις που 
στόχο έχουν τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των κατοίκων. 
Ο «Δημοσιογράφος» κατέγραψε 
τα έργα που βρίσκονται σήμερα 
σε εξέλιξη:

Ανακατασκευή  
πεζοδρομίων
Εργασίες κατασκευής, αποκα-
τάστασης και συντήρησης πεζο-
δρομίων βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Στο έργο περιλαμβάνεται 
η κατασκευή επιστρώσεων σε 
νέα πεζοδρόμια και νέους κοι-
νόχρηστους χώρους που προ-
έκυψαν και προκύπτουν από 
21 ρυμοτομικές διανοίξεις και 
εργασίες επισκευής πεζοδρο-
μίων που παρουσιάζουν προ-
βλήματα βατότητας, πρόσβασης 
και ασφάλειας. Στο πλαίσιο της 
συντήρησης και ανακατασκευ-
ής των πεζοδρομίων θα απο-
κατασταθούν κατεστραμμένα 
κρασπεδόρειθρα, θα διαμορ-
φωθούν δίοδοι πρόσβασης 
για άτομα με αναπηρίες, θα 
αντικατασταθούν υφιστάμενα 
κιγκλιδώματα ή κολωνάκια 
τα οποία έχουν φθαρεί και θα 
τοποθετηθούν νέα σε σημεία 
όπου απαιτείται. Ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 
δρόμους της Βούλας (Διγενή, 
Βασιλέως Παύλου, Ι. Μεταξά, 
Πλαστήρα), στη Βουλιαγμένη 
(Δήμητρας, Θησέως) στη Βάρη 

(πλατεία Δήμα, Λεύκης) και στη 
Βάρκιζα (Αφροδίτης). Μόλις 
ολοκληρωθεί το έργο, περίπου 
6.000 τ.μ θα είναι η έκταση των 
νέων πεζοδρομίων.

Πεζοδρομήσεις
Την πεζοδρόμηση δύο δρό-
μων έχει ξεκινήσει η Τεχνική 
Υπηρεσία. Πρόκειται, πρώτον, 
για την οδό Εστίας στο κέντρο 
της Βάρης. Ο συγκεκριμένος 
δρόμος βρίσκεται σε απόστα-
ση λίγων μέτρων από σχολικό 
συγκρότημα και έτσι με αυτόν 
τον τρόπο η διέλευση των μαθη-
τών θα πραγματοποιείται χωρίς 
κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η 
δεύτερη πεζοδρόμηση αφορά 
την οδό Λακωνίας στη Βούλα. 
Ο δρόμος αυτός ουσιαστικά 
χωρίζει στα δύο ένα μεγάλο σε 
έκταση πάρκο. Με την πεζοδρό-
μηση της οδού στόχος της δημο-
τικής αρχής είναι τα δύο πάρκα 
να ενωθούν και να γίνουν ένας 
φυσικός πνεύμονας πρασίνου 
στην «καρδιά» της πόλης. 

Οδοποιία
Με εντατικούς ρυθμούς προχω-
ρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης σε ασφαλτοστρώ-
σεις σε κεντρικούς δρόμους της 
πόλης. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 
οι οδοί Ζεφύρου, Ιπποκράτους, 
Δωδώνης, Αθηνάς στη Βούλα, 
στη Βάρη οι οδοί Αγ. Βασιλείου, 
Ηρακλειάς, Μικρής Βάρης και 
σημεία του οδικού δικτύου σε 
Μηλαδέζα και Λαθούριζα στη 
δημοτική ενότητας Βάρης. Τις 
επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η 
αποκατάσταση του οδοστρώμα-
τος στην Ηρακλειδών και Αγίου 
Ιωάννου, στη Βούλα. 

Αντιπλημμυρικά έργα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται 
και η θωράκιση της πόλης από 
τις βροχές. Ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή αγωγού ομβρίων 
υδάτων στη Βασιλέως Κων-
σταντίνου στη δημοτική ενότητα 
Βάρης, ενώ σε σύντομο χρονικό 
διάστημα θα ολοκληρωθεί και η 
αντιπλημμυρική θωράκιση στο 
Πανόραμα Βούλας, έργο που 
ξεκίνησε το περασμένο φθινό-
πωρο. Παράλληλα, ξεκίνησε 
και το αντιπλημμυρικό έργο στη 
Βουλιαγμένη, το οποίο περι-
λαμβάνει την κατασκευή τριών 
κεντρικών αγωγών ομβρίων 
υδάτων. Τέλος, οι εργασίες για 
το ρέμα του Κόρμπι συνεχίζονται 
κανονικά. 

Πλατεία 25ης Μαρτίου
Ξεκίνησε για 2η φορά η ανά-
πλαση της πλατείας που βρί-
σκεται στη Μηλαδέζα μετά 
το «πάγωμα» εργασιών που 
οφειλόταν στο Δασαρχείο Πει-
ραιά, το οποίο απέρριπτε την 
κατασκευή παιδικής χαράς 
στο σημείο. Μετά από ενέργει-
ες του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ξεπεράστη-
καν όλα τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και η δημοτική αρχή 
ξεκίνησε τις εργασίες για την 
ανάπλαση της νέας βιοκλι-
ματικής πλατείας, η οποία θα 
περιλαμβάνει χώρους πρα-
σίνου και τοποθέτηση οργά-
νων γυμναστικής, δημιουργία 
παιδικής χαράς, τοποθέτηση 
φωτιστικών ιστών, φυτεύ-
σεις δέντρων περιμετρικά της 
πλατείας, ενώ ο υφιστάμενος 
ελαιώνας που αποτελείται από 
17 δέντρα διατηρείται. 

Νέες υποδομές 
πιο φιλόξενος δημόσιος χώρος

Περισσότερα από 20 έργα βρίσκονται  
σε εξέλιξη σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Ένας πνεύμονας πρασίνου και χώρος αναψυχής για τους κατοίκους και 
επισκέπτες στη Μηλαδέζα έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργείται

Έναρξη εργασιών αντιπλημμυρικών έργων στη Βουλιαγμένη, περιοχή 
όπου δεν έχουν κατασκευαστεί ποτέ δίκτυα ομβρίων υδάτων

Αλλάζει όψη το κέντρο της Βάρης μετά την ανάπλαση της πλατείας Δήμα 
και την πεζοδρόμηση που βρίσκεται σε εξέλιξη της οδού Εστίας
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Κόκκινο κτήριο 
Η δημοτική αρχή εξασφάλισε την 
απαραίτητη οικοδομική άδεια απο-
κατάστασης του Κόκκινου Κτηρίου 
που βρίσκεται στη Βούλα επί της 
Βασιλέως Παύλου, με αποτέλεσμα 
μόλις ολοκληρωθούν οι εργασί-
ες, η πόλη να έχει έναν πολυχώρο 
πολιτισμού και επιχειρηματικότητας 
πραγματικό στολίδι, όχι μόνο για την 
περιοχή αλλά για όλη την Αττική. Το 
πρώτο στάδιο εργασιών αφορά την 
αποκατάσταση του κτίσματος και τη 
διαρρύθμιση στον εσωτερικό χώρο, 
ενώ παράλληλα θα ελεγχθεί στατι-
κά, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή του 
φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες απαιτήσεις και κανόνες 
ασφαλείας. Σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα, το νέο Πολιτιστικό Κέντρο 
θα είναι έτοιμο σε 12 μήνες. Επιπλέ-
ον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης πραγματοποιεί εκτεταμένες 
συντηρήσεις σε όλους τους πολιτι-
στικούς χώρους, όπως στο Θέατρο 
Βέμπο στην παραλία της Βούλας, 
στο Θεατράκι της Βάρης, στην Πνευ-
ματική Εστία Βούλας, στην αίθουσα 
«Ιωνία» κ.λπ. 

Ανακατασκευή  
αθλητικών χώρων
Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει 
η κατασκευή των νέων αποδυτη-
ρίων στο γήπεδο του Άρη Βούλας. 
Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή των 
θεμελίων και αυτές τις μέρες ολο-
κληρώνεται η κατασκευή τμήματος 
του κτηρίου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε 
και ο εκσυγχρονισμός των κοινο-
χρήστων αθλητικών εγκαταστάσε-
ων. Σε εξέλιξη είναι η ανακατασκευή 
των ανοικτών γηπέδων μπάσκετ επί 
των οδών Αρκαδίου και Ρόδου, επί 
της πλατείας Μουσών και επί των 
οδών Νικηταρά και Σπετσών στη 
Βούλα. Στα ανοιχτά γήπεδα τένις και 
μπάσκετ στο Δίλοφο Βάρης και στο 
ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Πρωτέα 
Βούλας επί της οδού Λυκούργου. Οι 
εργασίες αφορούν στην τοποθέτη-
ση ακρυλικού ελαστικού δαπέδου, 
νέων μπασκετών (με κορμό, ταμπλό, 
καλάθια και δίχτυ) και νέα περίφρα-
ξη. Τέλος, τοποθετείται αναβατόριο 
για άτομα με αναπηρίες στο δημοτι-
κό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλα-
ντζής» στη Βάρη.

Τα δύο πάρκα που βρίσκονται στην Ι. Μεταξά στη Βούλα,  
θα ενωθούν μετά την πεζοδρόμηση που πραγματοποιείται στην οδό 
Λακωνίας

Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης 
συνεχίζεται με τις εργασίες αυτή την περίοδο να πραγματοποιούνται 
στο κέντρο της Βούλας

Το συνολικό κόστος για την αναβάθμιση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ,  με στόχο κάθε 
γειτονιά να αποκτήσει από ένα ανοικτό γήπεδο

Οι εργασίες ξεκίνησαν στο «Κόκκινο Κτήριο», το νέο κέντρο 
πολιτισμού και νεοφυούς επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης

Κατασκευή μικρής υπερβατής διαχωριστικής νησίδας στην οδό 
Μενελάου (πλάτους 1 μέτρου) με στόχο τον καλύτερο διαχωρισμό 
των κυκλοφοριακών ρευμάτων στο τέλος της Παναγούλη στη 
Βουλιαγμένη

Η ανακατασκευή των αποδυτηρίων του Άρη Βούλας θα προσφέρει 
στους αθλητές μια ασφαλή αθλητική εγκατάσταση
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Ελεύθερη η κολύμβηση ξανά
Το ιστορικό μιας απαγόρευσης που έφερε θύελλα

Η διαταγή 
του Λιμεναρχείου 

που εξειδίκευσε 
ο Νίκος Χαρδαλιάς 

προκάλεσε 
οργισμένα σχόλια 

στο διαδίκτυο 
και δικαστικές 

προσφυγές

Την άρση ενός μέτρου που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις έφερε το 
διάγγελμα της 28ης Απριλίου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Η κολύμβηση (θαλάσσιο λουτρό), όπως επίσης και η ατομική άθληση 
στις θάλασσες επιτρέπεται ξανά, μόνο σε ελεύθερες παραλίες καθώς οι 
οργανωμένες πλαζ παραμένουν κλειστές μέχρι νεοτέρας.

Διαταγή του Λιμενικού Σώματος στις 30 Μαρτίου ανέφερε προς τα 
Λιμεναρχεία της χώρας ότι η «λήψη θαλάσσιου λουτρού» δεν περι-
λαμβάνεται στις δραστηριότητες σωματικής άσκησης που αποτελούσαν 
εξαίρεση στην απαγόρευση μετακίνησης. Τις πρώτες έντονες αντιδρά-
σεις πολιτών που απολαμβάνουν την κολύμβηση 12 μήνες τον χρόνο 
αλλά και συλλόγων χειμερινών κολυμβητών, ακολούθησε η διευκρί-
νιση ότι εξαιρούνται από το μέτρο όσοι κολυμπούν για αποκατάσταση 
ή θεραπεία, αφήνοντας όμως εκτός του νερού τους απλούς εραστές 
της θάλασσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, οι περιορισμοί δεν αφορούσαν πολίτες με 
σοβαρά προβλήματα υγείας που έχουν ανάγκη είτε σωματικής άσκησης 
είτε άλλων θεραπευτικών πρακτικών, όπως το κολύμπι, αναφέροντας 
ονομαστικά τρεις εξαιρέσεις: Παιδιά με αυτισμό, πολίτες με σκλήρυνση 
κατά πλάκας και πολίτες σε φάση αποκατάστασης από τραυματισμό, 
που μπορούσαν να κολυμπούν με πιστοποιητικό και γνωμοδότηση του 
γιατρού τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, έντονες αντιδράσεις κατέκλυ-
σαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχικά, όπου πληθώρα αρνητικών 
σχολίων δημοσιεύτηκαν τόσο εναντίον της κυβέρνησης όσο και του 
Λιμενικού Σώματος που εξέδωσε τη σχετική διαταγή, αγγίζοντας τις 
περισσότερες φορές τα όρια της υπερβολής. Οι αντιδράσεις όμως δεν 
έμειναν στο επίπεδο της λεκτικής αποδοκιμασίας, αλλά έφτασαν στο 
σημείο πολίτες να προσφύγουν εναντίον της απόφασης στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση απαγόρευσης. 

Μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν: «Ε, εντάξει. Τώρα το παρακά-
νανε. Ας μου ερμηνεύσει κάποιος την απαγόρευση αυτή. Συνωστισμός 
στην παραλία; Στον καθαρό θαλασσινό αέρα;». «Η κολύμβηση είναι 
ολυμπιακό άθλημα, ακόμα και να μην ήταν βέβαια, είναι ο κορυφαίος 
τρόπος άσκησης. Εκεί στην Πολιτική Προστασία λίγο χάνεται η μπαλί-
τσα». «Ερμηνεία χωροφυλακής». «Τι εννοούν ακριβώς; Σε τι ακριβώς 
ενοχλούμε με το μπάνιο στη θάλασσα; Η θάλασσα είναι υγεία και ισχυ-
ροποιεί το ανοσοποιητικό, για ποιον συνωστισμό μας λένε τώρα που 
στη θάλασσα πάνε μόνο οι χειμερινοί κολυμβητές;». Οι απόψεις που 

ακούστηκαν τόσο για την αναγκαιότητα της 
απαγόρευσης όσο και τον σχετικό αντίλογο, 
ποικίλλουν. Για το σκοπό του άρθρου θα προ-
σπαθήσουμε να δούμε το θέμα όσο πιο αποστα-
σιοποιημένα γίνεται, χωρίς να αγνοήσουμε το 
γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου ελήφθη 
το εν λόγω μέτρο. 

Αν πάμε μερικές ημέρες πίσω, τα πρώτα Σαβ-
βατοκύριακα που εφαρμόστηκαν τα μέτρα, 
όλοι μας θα θυμηθούμε τις εικόνες πολιτών να 
συνωστίζονταν στις ελεύθερες παραλίες και 
οργανωμένες πλαζ της περιοχής, την ώρα που 
οι πρώτες σοκαριστικές εικόνες από την Ιταλία 

ήταν παρούσες στις οθόνες μας, τα κρούσματα αυξάνονταν στην Ελλάδα 
με μεγάλο ρυθμό και τα αυστηρότερα μέτρα περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας ήταν ante portas. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε τα 2.500 εισιτήρια που 
έκοψε το σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου η πλαζ της Βουλιαγμένης, 
με τους λουόμενους να ξεπερνούν τους 3.000, αντίστοιχα 500 λουό-
μενοι στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας και 150 στην οργανωμέ-
νη, φαινόμενα που προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του Δημάρχου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Η δημοτική 
αρχή σε συντονισμό με την Πολιτική Προστασία περιόρισαν την πρό-
σβαση στις ελεύθερες παραλίες της περιοχής, με στόχο την αποτροπή 
της συνάθροισης του κοινού και ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης κατά 
της μετάδοσης του ιού.

Βλέποντας όμως και τα δεδομένα της άλλης πλευράς, μπορούμε να 
κατανοήσουμε τη δικαιολογημένη αντίδραση όσων μέχρι πρότινος απο-
λάμβαναν την αγαπημένη τους ασχολία της κολύμβησης χειμώνα και 
καλοκαίρι. Όμως, σε εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν έκτακτα 
μέτρα όλοι οι πολίτες στερηθήκαμε ορισμένες ελευθερίες, ασχολίες 
και χόμπι που μέχρι πρότινος απολαμβάναμε χωρίς περιορισμούς. Και 
φυσικά η έκτακτη απαγόρευση δεν έγινε για να περιορίσει μόνο τους 
χειμερινούς κολυμβητές, αλλά όλους εκείνους που με το πρόσχημα ότι 
είναι χειμερινοί κολυμβητές θα κατέκλυζαν τις παραλίες τις ημέρες με 
ηλιοφάνεια και θα συνωστίζονταν, αυξάνοντας κατά πολύ τις εστίες και 
τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού. 

Και σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι κάθε νόμος –και μάλιστα 
έκτακτος– έχει καθολική εφαρμογή και στοχεύει στο σύνολο των 
πολιτών, περιλαμβάνοντας όσους τηρούν το νόμο αλλά κυρίως 
όσους θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να τον παρακάμψουν 
με διάφορα προσχήματα. Πολλές από τις καθολικές απαγορεύσεις 
των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας είχαν κάποιο στοιχείο 
υπερβολής και δυσκόλεψαν συγκεκριμένες ρουτίνες της καθημερι-
νότητας όλων μας. Έγιναν όμως, έτσι ώστε να μην υπάρξουν περι-
πτώσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την όλη προσπάθεια ανάσχεσης 
διασποράς του κορονοϊού. 

Μπέτυ Βατικιώτη

Το μέτρο δεν είχε ως στόχο τους χειμερινούς κολυμβητές αλλά 
όσους θα χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα τη χειμερινή κολύμβηση

Ο συνωστισμός πολιτών στο 
παραλιακό μέτωπο των 3Β από 
τις πρώτες ημέρες των μέτρων 
προκάλεσε την παρέμβαση 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
που περιόρισε την πρόσβαση 
σε δημοφιλείς δημόσιες ακτές 
όπως του Καβουρίου
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Morphis
RENT A CAR

Η Morphis Athens rent a car, 
είναι Ελληνική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στις ενοικι-
άσεις αυτοκινήτων στην Αθήνα 
από το 1983.
Η Morphis rent a car προσφέ-
ρει ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα 
στο κέντρο της Αθήνας, στο 
αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος και στα λιμάνια 
Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.  
Διαθέτει καινούργια αυτοκίνη-
τα όλων των τύπων με φθηνές 
τιμές και οικονομικές λύσεις 
για όλους.

Ειδικές τιμές 
για κατοίκους 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Βασ. Παύλου 102-104, Βούλα  | Τηλ.: +30 210 89 74 197  | www.morphis.gr

Δομή εξυπηρέτησης κατ' οίκον με προσωπικό του Δήμου 

Κανείς μόνος του στην υγειονομική κρίση
Η καταχώρηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την πρόληψη της πανδημίας, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

 ✔ Παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης

✔ Αγορά φαρμάκων

✔  Διεκπεραίωση διοικητικών 
υποθέσεων

✔  Δωρεάν παροχή βασικών  
ειδών διατροφής και  
φαρμακευτικής περίθαλψης  
(για άπορους ή οικονομικά  
αδύναμους)

Είμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες, 
τους ηλικιωμένους και τους  

οικονομικά αδύναμους
✆ 213 20 20 120
(καθημερινά 08:00 – 20:00, Σάββατο 10:00 – 18:00)
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Πανηγυρίζει ο Αστέρας Βάρης, αγωνία για τις υπόλοιπες ομάδες

Η άνοδος στη Γ' Εθνική κατηγορία ήρθε νωρίτερα για 
τον Αστέρα Βάρης, καθώς όπως ανακοίνωσε η Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, η 
διεξαγωγή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ανα-
στέλλεται οριστικά με τις βαθμολογίες να επικυρώνο-
νται ως έχουν μέχρι τη διακοπή τους. Αποτέλεσμα των 
παραπάνω ήταν η ομάδα της Βάρης που είχε εξασφαλί-
σει ουσιαστικά το εισιτήριο ανόδου, οκτώ αγωνιστικές 
πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, να πανηγυρίζει 
πρόωρα αυτή τη σημαντική επιτυχία. 

Οι «πολίτες» όπως είναι το προσωνύμιο της ομάδας, 
είχαν ξεφύγει 15 πόντους στην κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα από τον δεύτερο Άρη Βούλας έπειτα από 
το πέρας 22 αγωνιστικών στην κατηγορία. Ο τοπικός 
Αστέρας στις 5 Απριλίου 2020 θα αγωνιζόταν μετά 
από οκτώ χρόνια στον τελικό του Κυπέλλου ΕΠΣΑ-
ΝΑ με αντίπαλο τη Μαρκό, ωστόσο σύμφωνα με την 
ΕΠΟ, ο αγώνας θα ματαιωθεί, χάνοντας την ευκαιρία ο 
Αστέρας Βάρης να φέρει έναν ακόμα τίτλο στην πόλη. 
Μιλώντας στο «Δημοσιογράφο», ο πρόεδρος της ομά-
δας Δημήτρης Πάπιος τόνισε: «Η φετινή χρόνια είναι 
μια συνέχεια της άριστης πορείας που είχε η ομάδα μας. 
Ο Κυανούς Αστέρας Βάρης είναι για άλλη μια φορά στις 
εθνικές κατηγορίες και γράφει ιστορία, τερματίζοντας 
στην πρώτη θέση και μάλιστα αήττητος πρωταθλητής. 
Επιπλέον, πέρασε και στον τελικό κυπέλλου της ΕΠΣΑ-
ΝΑ που δυστυχώς λόγο των έκτακτων μέτρων δεν θα 
διεξαχθεί. Είναι μια μεγάλη ηθική δικαίωση για όλους 
εμάς και για τον αγνό φίλαθλο κόσμο της Βάρης και 
γενικότερα των 3Β. Όλες αυτές οι επιτυχίες που έκαναν 
την περιοχή μας να ακουστεί σε όλη την Αττική ήρθαν 
μέσα από πολλές ώρες εργασίας από τους συνεργάτες 
μου και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια όπως 
και τη δημοτική αρχή που στο μέτρο που μπορούσε ήταν 
πάντα δίπλα μας».

Οι αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση σε συνεργασία με 
τον Υφυπουργό Αθλητισμού αφορούν το ποδόσφαιρο 
ωστόσο για τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης που αγω-
νίζονται στα υπόλοιπα αθλήματα, δεν έχει ξεκαθαρίσει 
το τοπίο, με τους αθλητές και τους προπονητές να βρί-
σκονται σε αναμμένα κάρβουνα. 

ΝΟ Βουλιαγμένης:  
Στο Champions League
Με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στο χέρι έχει μείνει η 

γυναικεία ομάδα υδατοσφαί-
ρισης του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης, περιμένοντας 
τις εξελίξεις για την τύχη της 
διοργάνωσης που συμμετέχει. 
Η Βουλιαγμένη βρίσκεται στις 
οκτώ καλύτερες ομάδες της 
Ευρώπης, με τα όνειρα των 
αθλητριών για κάτι παραπά-
νω να έχουν σβήσει εξαιτίας 
της πανδημίας του κορονοϊού. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Υγρού Στίβου έχει ανακοι-
νώσει πως αναβάλλονται οι 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
μέχρι νεοτέρας. Αξίζει να 
τονιστεί πως η διοίκηση του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμέ-
νης από τις πρώτες μέρες που 

ο κορονοϊός έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα, 
ανέστειλε όλες τις προπονήσεις όλων των αθλημάτων 
ενώ παράλληλα ο Σύλλογος αρνήθηκε να αγωνιστεί σε 
αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για το πρωτά-
θλημα υδατοσφαίρισης της Α1 γυναικών τη στιγμή που 
η χώρα είχε εισέλθει στη δίνη της πανδημίας.

Θέτις Βούλας:  
4η με τηλεδιάσκεψη
Η εκπληκτική πορεία της Θέτιδος 
Βούλας στο πρωτάθλημα της Α1 
γυναικών βόλεϊ, εξαργυρώθηκε 
κάπως «άκομψα» με την κατά-
κτηση της 4ης θέσης στο φετινό 
πρωτάθλημα, καθώς στην τηλε-
διάσκεψη της Volley League 
γυναικών, τα 11 σωματεία που 
πήραν μέρος συμφώνησαν να 
διακοπεί το πρωτάθλημα οριστι-
κά. Μεταξύ των εννέα ομάδων 
που συμφώνησαν για να μπει 
«λουκέτο» στον φετινό μαρα-
θώνιο και να ανακηρυχθεί πρω-
ταθλητής η ομάδα του Ολυμπια-
κού ήταν και η Θέτις Βούλας, με 
τον πρόεδρο της ομάδας Τάσο 

Τριαντάφυλλου να δηλώνει: «Δεν έχω πρόβλημα, αν 
τελικά αποφασισθεί να αναδειχθεί πρωταθλητής, αλλά 
στα δικαστήρια όταν παίρνεται μια απόφαση ισχύει για 
όλους. Άρα πρέπει να υποβιβασθούν και οι δύο τελευ-
ταίοι, εφόσον επικυρωθεί η βαθμολογία και αναδειχθεί 
πρωταθλητής ο Ολυμπιακός, αν και αυτό είναι άδικο για 
την προτελευταία ομάδα». Τον τελευταίο λόγο τον έχει 
η Ομοσπονδία βόλεϊ για το μέλλον της φετινής Volley 
League, ωστόσο ότι και αν αποφασιστεί, το δεδομένο 
είναι πως η Θέτις Βούλας ανήκει στην «ελίτ» των ομά-
δων του γυναικείου βόλεϊ. 

Πρωτέας Βούλας: Μισό βήμα πριν την Α1
Μεγάλη μάχη γινόταν πριν τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος της Α2 γυναικών μπάσκετ με την ομάδα του 
Πρωτέα Βούλας να βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα, μόλις έναν πόντο πίσω από την πρω-
τοπόρο ομάδα. Το πρωτάθλημα έχει χωριστεί σε δύο 
ομίλους, με τις δύο πρώτες να παίρνουν απευθείας το 
εισιτήριο της ανόδου και τις δύο δεύτερες κάθε ομίλου 
να αγωνίζονται σε αγώνα μπαράζ για το εισιτήριο προς 
τη μεγάλη κατηγορία. Η διοίκηση του Πρωτέα Βούλας 
αναμένει τη σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης για το μέλλον της διοργάνωσης. 

Στην περίπτωση που δεν αρχίσει ξανά το πρωτάθλημα, 
ερώτημα παραμένει τι θα γίνει με την τρίτη ομάδα που 
προορίζεται να ανέβει κατηγορία, καθώς αυτή προ-
έκυπτε μέσω μπαράζ μεταξύ της τρίτης και τέταρτης 
ομάδας. Θα ανέβουν δύο ή τέσσερις; Αγωνία για τον 
Πρωτέα Βούλας που έχει φτάσει μια ανάσα από την 
επιστροφή του στην Α1.  

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου



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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Τα βιβλία του φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις των ευπώλητων, έχοντας δημιουργήσει 
πλέον ένα πιστό αναγνωστικό κοινό. Ο συγγραφέας από τη Βούλα, Στέφανος Δάνδολος, 
μιλά στον «Δημοσιογράφο» με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, Φλόγα και Άνεμος (εκδόσεις 
Ψυχογιός), ένα ιστορικό μυθιστόρημα σχετικά με τη θυελλώδη σχέση της θρυλικής ηθοποι-
ού Κυβέλης με τον Γεώργιο Παπανδρέου, για τη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία, τον 
τρόπο εργασίας του αλλά και τη φιλαναγνωσία στα νότια προάστια.

Πώς επιλέξατε το ιστορικό μυθιστόρημα ως μορφή;
Προσπαθώ μέσα από μια άλλη εποχή να ταξιδέψω τον αναγνώστη μακριά από τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει στο σήμερα αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσω και συνάφει-
ες με τη σημερινή εποχή. Πιστεύω ότι το καλό ιστορικό μυθιστόρημα δεν είναι απλά μια 
ψυχαγωγική καταφυγή σε άλλες εποχές, πρέπει σε βυθίσει στην ιστορία και ταυτόχρονα 
να δίνει εικόνα της εποχής μέσα στην οποία ζεις. Στην Ιστορία χωρίς Όνομα, που πραγμα-
τευόταν τη ζωή και το θάνατο της Πηνελόπης Δέλτα, αλλά και στο τελευταίο μου βιβλίο, 
Φλόγα και Άνεμος, προσπαθώ να ταξιδέψω τον αναγνώστη στην ιστορία αλλά να του 
δώσω και κάποια καθρεφτίσματα της εποχής στην οποία ζει και της ιστορίας της χώρας. 

Αναφέρεστε όμως και σε πολιτικά γεγονότα και η πολιτική συνήθως 
διχάζει. Δεν φοβηθήκατε ποτέ ότι οι αναγνώστες ή η κριτική κάπου θα 
σας κατατάξουν;
Όχι, γιατί έχω αγκαλιάσει όλες τις πλευρές. Στα χρόνια της κρίσης στα βιβλία Η Χορεύτρια 
του διαβόλου και Όταν θα δεις τη θάλασσα, έγραψα για τον Τρικούπη και τον Δεληγιάννη 
και το πώς από τα δάνεια του 19ου αιώνα φτάσαμε στις πτωχεύσεις του 1932. Και αργό-
τερα, επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, έγραψα ένα βιβλίο που ακουμπούσε στην αστική τάξη της ευρύ-
τερης Δεξιάς, που ήταν για τη ζωή της Πηνελόπης Δέλτα. Και τώρα επί κυβέρνησης Νέας 
Δημοκρατίας γράφω ένα βιβλίο για τον Γέρο της Δημοκρατίας, τον Γεώργιο Παπανδρέου 
που φυσικά είναι ένα βιβλίο που δεν αφορά μόνο τους τότε ψηφοφόρους της Ενώσεως 
Κέντρου ή τους μετέπειτα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά αφορά όλη τη δημοκρατική 
μερίδα του λαού μας που την εποχή της Χούντας απαιτούσε και ονειρευόταν δημοκρατία. 
Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ακουμπώντας όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος, 
ούτε κάποια στεγανά έχω, ούτε βέβαια κάποιους δεύτερους στόχους προπαγάνδας. Το 
μόνο που ονειρεύομαι είναι να γράψω κάθε φορά ένα βιβλίο που θα ταξιδέψει τον ανα-
γνώστη και θα του επανασυστήσει πρόσωπα που τα ξέρει μέσα από την ιστορία και τις 
εγκυκλοπαίδειες, αλλά θα τα δει τώρα φθαρμένα, μέσα από την ανθρώπινη υπόστασή 
τους, όπως ακριβώς είμαστε κι εμείς οι ίδιοι: Ανασφαλή, φοβισμένα... Δεν με ενδιαφέρει 
η πολιτική, αλλά ο άνθρωπος. 

Πόση μεθοδικότητα και πόσο αυτοσχεδιασμό έχει ένα βιβλίο σας;
Δεν πιστεύω στην έμπνευση. Η συγγραφή είναι σαν μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, 
όπου δουλεύεις πολλές ώρες την ημέρα, κάθε μέρα της εβδομάδας. Ένα βιβλίο έχει 
περισσότερο πειθαρχία, μεθοδικότητα και υπομονή, παρά έμπνευση και παρορμητι-
κότητα. Τα δικά μου βιβλία είναι θα έλεγα δύσκολα για να γραφτούν και εύκολα να 
διαβαστούν. Απαιτούν συνήθως 2-3 χρόνια εργασίας λόγω της έρευνας και ιδιαίτερη 
πειθαρχία. Πηγαίνω βήμα βήμα, όπως ένας γλύπτης. Ζηλεύω τους συγγραφείς που λένε 
ότι είναι ευτυχισμένοι με το γράψιμο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι όταν γράφω διασκεδά-
ζω ή ψυχαγωγούμαι, είναι μια δουλειά επίμονη και επίπονη. Όταν ξεκινήσω ένα μυθι-
στόρημα θα ταχθώ 100% σε αυτό. Περισσότερη σημασία έχει ο μόχθος λοιπόν, παρά το 

ταλέντο. Δεν σου έρχεται μία ιδέα να γράψεις. Παλεύεις με μια λευκή σελίδα κάθε μέρα 
και μπορεί να στάξεις 50 λέξεις, μπορεί 300 και την επόμενη μέρα αυτές να αναιρεθούν 
και να προσπαθήσεις για κάτι καλύτερο. 

Διαβάζετε e-book ή είστε πιστός του χαρτιού;
Εγώ όχι, διαβάζει η σύζυγός μου ebook εδώ και πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω ότι είναι μια 
ευκολία, είναι κάτι εύχρηστο. Φυσικά θα παίξει μεγάλο ρόλο στο μέλλον, αλλά νομίζω 
ότι εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα συνεχίσουμε να έχουμε το χαρτί στη ζωή 
μας. Δεν ξέρω αν οι εφημερίδες και τα περιοδικά συνεχίσουν να υπάρχουν, εγώ όμως το 
ελπίζω. Έχουμε ανάγκη τη μυρωδιά του μελανιού, εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν, 
δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα αν δεν έχω το εξώφυλλο, κάτι απτό στα χέρια να μυρίσω, 
να σημειώσω. Το μέλλον όμως ανήκει στο ηλεκτρονικό χαρτί.

Η περιοχή μας πιστεύετε ότι αγαπά το διάβασμα;
Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε πολλά και πολύ ωραία βιβλιοπωλεία. Ξεκινώντας από 
Ελληνικό και φτάνοντας στη Βάρκιζα, αν αθροίσει κανείς πόσα βιβλιοπωλεία υπάρχουν 
και λάβει υπόψη του πώς είναι, θα δει ότι έχουμε υψηλό επίπεδο προσφοράς λογοτε-

χνίας, κάτι που θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε αν ο 
κόσμος δεν ανταποκρινόταν. Ναι μεν οι Έλλη-
νες δεν διαβάζουν πια όσο διάβαζαν πριν από 15 
χρόνια, η κρίση της δεκαετίας του '10 χτύπησε το 
βιβλίο, όμως τον τελευταίο χρόνο έχει αρχίσει 
και βελτιώνεται η κατάσταση. Νομίζω ότι βρι-
σκόμαστε σε μια περιοχή που διαβάζει και που 
πάντα διάβαζε. 

Το συναρπαστικό 
ραντεβού ιστορίας 
και μυθοπλασίας

Στέφανος Δάνδολος

Το πρόσφατο μυθιστόρημα του Στέφανου 
Δάνδολου αναβιώνει λογοτεχνικά τη σχέση 
του Γεωργίου Παπανδρέου με τη μεγάλη 
ηθοποιό Κυβέλη
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Τα γεγονότα ορίζουν την πρωτεύουσα της αθηναϊκής ριβιέρας

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Είναι γνωστό πως κάθε Δήμος διαθέτει υπεύθυνο για 
το γραφείο Τύπου, που η δουλειά του μεταξύ άλλων 
είναι να έχει επαφή με τα ΜΜΕ στα οποία κάνει γνωστές 
με δελτία τύπου, έγγραφα κ.ά. τις δραστηριότητες της 
εκάστοτε δημοτικής αρχής και τις θέσεις που λαμβάνει 
για διάφορα θέματα που απασχολούν την πόλη. 

Στη γειτονική Γλυφάδα το επικοινωνιακό επιτελείο του 
Δημάρχου, Γιώργου Παπανικολάου ανταποκρίνεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ρόλο που του έχει ανα-
τεθεί. Αντίθετα με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, το γραφείο Τύπου του Δήμου Γλυφάδας με ένα 
τρόπο, μαεστρικό θα έλεγα, μπορεί να προχωρήσει σε 
ένα επικοινωνιακό κρεσέντο με αφορμή για παράδειγ-
μα, μια ασφαλτόστρωση δρόμου. Προφανώς και δεν 
είναι κακό να επικοινωνεί το έργο που παράγει ο εκά-
στοτε Δήμος, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. 
Και επειδή τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει μια 
προσπάθεια για «κατοχύρωση» του όρου «Γλυφάδα 
πρωτεύουσα της αθηναϊκής ριβιέρας» μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ο παραπάνω όρος αποτελεί μια 
ακόμη επικοινωνιακή φούσκα. 

Η πόλη της Γλυφάδας διαθέτει ένα παραλιακό μέτωπο 
μήκους 4,3 χιλιομέτρων, στα οποία υπάρχουν 4 παρα-
λίες με ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες και μια 
οργανωμένη ακτή. Συγκεκριμένα, μόλις 1,6 χιλιόμετρα 
αφορούν παραλίες ενώ τα υπόλοιπα 2,7 χλμ καλύπτο-
νται από τέσσερις μαρίνες και αγκυροβόλια. Δεν δια-
θέτει τουριστικό κατάλυμα που να καλύπτει τις προδι-
αγραφές μιας ριβιέρας, ενώ αναιμικό είναι το πράσινο 
όχι μόνο στο παραλιακό μέτωπο αλλά γενικότερα στη 
Γλυφάδα. Αν δει κανείς από αεροφωτογραφία την αττι-
κή ακτογραμμή, το μεγαλύτερο κομμάτι έχει τσιμεντο-
ποιηθεί. Το τσιμέντο αρχίζει να μειώνεται στα όρια του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου 3Β σε σύγκριση με 
τα αντίστοιχα της Γλυφάδας είναι καταλυτικά: 27 χλμ. 
παραλιακού μετώπου από τη Βούλα μέχρι και τη Βάρκι-
ζα, στα οποία υπάρχουν τέσσερις οργανωμένες παραλί-
ες και δεκάδες ελεύθερες. Αναλυτικά, σε 4,4 χιλ. εκτεί-
νονται ελεύθερης πρόσβασης παραλίες με άμμο, σε 19 
χλμ. ακτής η προσέγγιση είναι μέτρια ή δύσκολη και 
μόλις 3,6 χλμ. καταλαμβάνουν οι οργανωμένες πλαζ. 
Τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, που τις 
έχουν επιλέξει για τη διαμονή τους αρχηγοί κρατών 
όπως οι Βλαντίμιρ Πούτιν, Άνγκελα Μέρκελ, Εμανουέλ 
Μακρόν και Μπαράκ Ομπάμα. 

Το πράσινο άλλωστε που κατακλύζει την ακτογραμμή 
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το μπλε της θάλασ-
σας, τη στιγμή που κολοσσοί της τουριστικής επιχει-
ρηματικότητας έχουν επιλέξει το Δήμο των 3Β για να 
επενδύσουν, σύμφωνα με τους όρους ήπιας ανάπτυξης 
που έχει επιβάλλει η δημοτική αρχή. Γεγονός είναι πως 
τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορεία αλλά και βίντεο 
που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όταν αναφέρονται 
στην αθηναϊκή ριβιέρα, εστιάζουν στο σύνολό τους στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Να σημειωθεί επίσης πως ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση 
που έγινε με θέμα «Η θαλάσσια οικονομία και η αθη-
ναϊκή ριβιέρα». Ποια περιοχή λοιπόν θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί «Πρωτεύουσα της αθηναϊκής ριβιέρας» 
δεν είναι κάτι που το ορίζουν οι δήμαρχοι αλλά ...τα 
γεγονότα και τα στοιχεία. Εξυπακούεται πως ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν διεκδικεί τα πρωτεία, 
καθώς γνωρίζει ότι είναι το επίκεντρο της ριβιέρας και 
αυτή είναι και η άποψη της κοινής γνώμης. Εξάλλου, 
διοργανωτές ενός παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ που 
θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου τον Φθινόπω-
ρο, έχουν ήδη επιλέξει την περιοχή που θα τους φιλο-
ξενήσει.

•••  Τι έδειξε η ανεξαρτητοποίηση 
Αθανασίου;  •  Ότι η παράταξη Κων-
σταντέλλου μετά από 6 χρόνια διοίκη-
σης δεν έχει ακόμα «κουραστεί»  • 
Αντίθετα, μπορεί να διευρύνει την 
επιρροή της ακόμη και έχοντας τέτοια 
ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, •Ο Αθανασίου με τη στάση 
του στις μέχρι σήμερα ψηφοφορίες 
δείχνει ότι πλέον δεν διάκειται αρνη-
τικά απέναντι στη διοίκηση, αντίθετα 
επικροτεί πολλές πρωτοβουλίες.  

•••  Από τον σημερινό αντιπολι-
τευτικό χάρτη τολμώ να προβλέψω ότι 
μόνο ο Πασακυριάκος θα αντέξει νέα 
εκλογική αναμέτρηση • Η Μαρία 

Σίνα χάνει στελέχη της που κινούνται 
πλέον ως ελεύθερα ηλεκτρόνια, ανα-
ζητώντας όχημα • Η ΡΙΚΙΠ επίσης 
του Θάνου Ματόπουλου δεν θα είναι 
σε λίγο πια η ίδια • Λόγος είναι η 
αλλαγή στη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ 
που πλέον επιβάλλει παρουσία πασο-
κογενών τόσο στα τοπικά κομματικά 
δρώμενα όσο και στη δημοτική παρά-
ταξη • Και υπάρχουν τέτοια στελέ-
χη που θα επιβάλουν ριζικές αλλαγές   

• Η παράταξη Δασκαλάκη τέλος 
ήταν εξ αρχής προσωποπαγής, με τον 
επικεφαλής να βλέπει με καλό μάτι 
μια θέση στα ψηφοδέλτια Κωνστα-
ντέλλου. 

•••  Όσο για τον Δαβάκη; • Δεν 
δείχνει πια να βρίσκεται τόσο μέσα 
στο παιχνίδι • Κάπως αδιάφορος, 
απόμακρος, με διαρκή αφλογιστία 

•  Εκτέθηκε ακόμη περισσότερο 
με την τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου • Έτοιμος να διοικήσει 
τάχα έναν Δήμο εν έτει 2020 αλλά με 
δυσκολία να χειριστεί το κινητό του 
τηλέφωνο • Χρειάστηκε να πάει στο 
Δημαρχείο και να του ανοίξουν υπο-
λογιστή οι υπάλληλοι για να συνδεθεί.

•••  Έχουν πλάκα εντωμεταξύ 
κάποιοι μετά Χριστόν προφήτες του 
διαδικτύου • Όταν τους έλεγαν ότι 
έχουν προγραμματιστεί φυτεύσεις 
δέντρων, δημοσίευαν μονταρισμένες 
φωτογραφίες παλαιών ετών για να 
πουν ότι όλα είναι ψέματα • Όταν 
έφτασε η ώρα και φυτεύτηκαν όσα 
είχαν προγραμματιστεί, έδιναν συγ-
χαρητήρια στον εαυτό τους που πίε-
σαν τα πράγματα • Win win τακτική   

• Πιστεύουν οι ίδιοι αυτά που γρά-
φουν; • Όχι βέβαια • Οι όποιες 
εξηγήσεις σε όποιες απορίες έχουν 
γραφτεί και αναπαραχθεί τόσες 
φορές σε κουραστικό βαθμό • Χαζοί 
δεν είναι •  Εκτιμούν απλώς ότι όλο 
και κάποιος αφελής περαστικός από 
τις διάφορες διαδικτυακές ομάδες 
θα τσιμπήσει •  Ακόμη και αν όλα 
αυτά ξεκινούν από μια καλής πίστης 
ευαισθησία, έχουν ήδη διαφανεί οι 
μη καλής πίστης ενορχηστρωτές • Άνθρωποι με μη ζηλευτό παρελθόν 
χρειάζονται εμπροσθοφυλακή και 
μετατρέπουν σε ζηλωτές κάθε εύπι-
στο.

Π. Ούλιτζερ

bullets

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ;»
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Ο Δήμαρχος και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος 
Μαυρωτάς, πλαισιώνονται από τους βετεράνους διεθνείς 
ποδοσφαιριστές Λεωνίδα Βόκολο, Γιώργο Καραγκούνη 
και Τάκη Φύσσα στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης κατά 
την εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στις 27 Απριλίου.

Τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων 
εκτός από ράλυ επιδίδονται και σε πράξεις 
εθελοντισμού, όπως η συμμετοχή τους στην εθελοντική 
αιμοδοσία του Δήμου των 3Β στην οποία προσήλθαν με 
τα εντυπωσιακά τους οχήματα

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ, 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ 
ΚΟΣΜΑΣ» ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΖΗΣΕ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ» ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΙΣ 
ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με το χαμόγελο στα 
χείλη η διευθύντρια της 
Λίμνης Βουλιαγμένης 
Μαριάνθη Βαβουλάκη 
προσφέρει στην τράπεζα 
αίματος του Δήμου 
ανταποκρινόμενη μαζί 
με συναδέλφους της στο 
κάλεσμα αλληλεγγύης

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΒΑΡΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΙΣ 
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 28 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 










