
The Talk of 
The Town
Η κατασκευή νέων υποδομών 
στη μαρίνα Βουλιαγμένης είναι 
προϋπόθεση εκ των ων ουκ 
άνευ για την καθαριότητα της 
θάλασσας και έχει καθυστε-
ρήσει δεκαετίες. Επομένως, ο 
περιβαλλοντισμός που επιδιώ-
κει τη ματαίωση ή την αναβολή 
του έργου είναι κίβδηλος. Ο δε 
περιβαλλοντισμός που ζητά να 
επενδύσει ένας ιδιώτης δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ για να εξυπη-
ρετούνται μόνο ψαροκάικα και 
κρις κραφτ είναι απατηλός.
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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...

@stavrossid

#Vouliagmeni

@parkopoulou

Πέρασα χθες από Βουλιαγμένη, μιλάμε ζούνε σε άλλον 
κόσμο οι άνθρωποι.

@panoskech

#Varkiza

@adarouk1

Πάτε και δίνετε 80 ευρώ στη Βουλιαγμένη; Ρε είστε 
τρελοί; Τώρα που έπεσε η βενζίνη δίπλα είναι Χαλκι-
δική.

@flashingdiaries

#Voula

@Asala67s

Ένα μεγάλο μπράβο στον Δήμαρχο Βουλιαγμένης που 
διαπραγματεύτηκε και πέτυχε διατήρηση του εισιτήριου 
εισόδου στην περσινή τιμή παρ' όλες τις πιέσεις που 
δέχτηκε με αποτέλεσμα η πλαζ να ετοιμαστεί την 
τελευταία κυριολεκτικά στιγμή αφού παρά λίγο να 
μείνει κλειστή.

@grpsphotography

#Voula

@ifelenada

Έχω προλάβει Αστέρα Βουλιαγμένης με είσοδο 13 
γιούρο. Θα σέβεστε.

@Prokanas

Δεν σας υποχρεώνει κανείς να πάτε στον Αστέρα Βου-
λιαγμένης για μπάνιο, μην είστε μίζεροι.

@antonis.mfour21

#VouliagmeniLake

@nikoszaxaro1995

#varkiza

@liberalgreek

Φίλος με ενημέρωσε μόλις, πως στο ΚΕΠ Βούλας για 
να πάει πρωί πριν πάει στη δουλειά του, του έκλειναν 
ραντεβού μετά 2 εβδομάδες!!! Για να πάει στο ΚΕΠ...

@vasilis_dem

#Voula

@olympiacosbc

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τις θερμές της ευχα-
ριστίες στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
ιδιαίτερα στον Δήμαρχο, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, 
για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ 
Βουλιαγμένης για τις προπονήσεις της ομάδας μας.
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Απατηλός περιβαλλοντισμός
κατά της μαρίνας Βουλιαγμένης

K άθε μείζων κατασκευαστική παρέμβαση, όπως 
αυτή του εκσυγχρονισμού της μαρίνας Βουλιαγμέ-
νης, εγείρει εύλογα ερωτήματα για τις επιπτώσεις 

της στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική ευαισθησία, ειδικά 
σε μια ιστορική εποχή που σφραγίζεται από την κλιματική 
αλλαγή, είναι μια αρετή για κάθε πολίτη ξεχωριστά και κάθε 
τοπική κοινωνία στο σύνολό της. Και η περιβαλλοντική 
ευαισθησία έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει, αρκεί 
όμως να βασίζεται στην επιστημονική γνώση και την ολό-
πλευρη σε βάθος ενημέρωση για τα δεδομένα και όχι σε 
εικασίες, διαισθήσεις, τοπικούς αστικούς μύθους ή ακόμα 
χειρότερα, πολιτικές σκοπιμότητες.  

Στην περίπτωση της μαρίνας Βουλιαγμένης εκφέρεται 
δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε ζωηρούς δια-
λόγους στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια δια-
μετρική διάσταση απόψεων: Άραγε «γιγαντώνεται» η 
μαρίνα, όπως καταγγέλλει η δημοτική αντιπολίτευση ή 
παραμένει ίδια σε μέγεθος, όπως υποστηρίζουν οι μελε-
τητές του έργου; «Θα καταστραφεί για πάντα» ο όρμος της 
Βουλιαγμένης ή θα αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά, όπως 
περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και στη γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου 
της Επικρατείας; Είναι σαφές ότι το ειδικό βάρος κάθε 
πλευράς είναι πολύ διαφορετικό. Τις μελέτες των έργων 
υπογράφουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, μηχανικοί περι-
βάλλοντος, που ακολουθούν μια από το νόμο καθορισμέ-
νη μεθοδολογία περιγραφής και σχεδιασμού, πάντα στο 
δεδομένο νομικό και πολεοδομικό πλαίσιο και υποβάλλο-
ντας την εργασία τους σε μια σειρά από διοικητικούς και 
δικαστικούς ελέγχους. Όσα αποτυπώνονται στις μελέτες 
αυτές αποτελούν δεσμευτικά σχέδια για το έργο, καθώς 
βάσει αυτών εκδίδονται οι σχετικές οικοδομικές άδειες και 

άδειες των απαραίτητων εργασιών, έγγραφα που καθώς 
αφορούν δημόσιο ακίνητο, παίρνουν τη μορφή Προεδρι-
κού Διατάγματος και απαιτούν αποφάσεις της κυβέρνησης 
(ΚΥΑ). Η Marnet, εν προκειμένω, που είναι η μελετητική 
εταιρεία που ανέλαβε τις μελέτες για τη μαρίνα Βουλιαγ-
μένης, έχει αναλάβει ανάλογες εργασίες για τις μαρίνες 
Φλοίσβου, Λεμεσσού, Λευκάδας, Χίου, Αλίμου και άλλων 
στη χώρα μας και το εξωτερικό και συγκαταλέγεται στις 
κορυφαίες και πλέον αξιόλογες του κλάδου. Από την άλλη 
πλευρά, οι αντιρρήσεις για το έργο μέχρι στιγμής διατυ-
πώνονται βάσει εμπειρικών ή διαισθητικών εκτιμήσεων 
από πολίτες με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα, ατεκ-
μηρίωτα, συνθηματολογικά και καταστροφολογικά. Είναι 
πραγματικά αμφίβολο αν διέτρεξε έστω κανείς από όσους 
υποστηρίζουν τη θεωρία της «γιγάντωσης» τα δύο τεύχη 
των 486 συνολικά σελίδων της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων ή την 79 σελίδων μη τεχνική περίληψή 
της, για να θεμελιώσει τη θέση του, μιας και τα μεγέθη εκεί 
είναι ξεκάθαρα. Κυριαρχεί μια συνωμοσιολογικού τύπου 
προσέγγιση ότι «μας λένε ψέματα» και ότι «γράφουν ό,τι 
συμφέρει τους εντολείς τους». Η καχυποψία αυτή εδρά-

ζεται φυσικά στην κακή φήμη των μεγάλων επενδύσεων 
που στο βωμό της οικονομίας θυσιάζουν πολλές φορές το 
περιβάλλον. Στην προκειμένη ωστόσο περίπτωση, η μαρίνα 
της Βουλιαγμένης αποτελεί ήδη σήμερα ένα οικολογικό 
πρόβλημα. Ο απαρχαιωμένος τρόπος συλλογής των λυμά-
των και των καταλοίπων πετρελαίου από τα σκάφη, μεταξύ 
άλλων παρωχημένων υποδομών, αφήνει εδώ και πολλά 
χρόνια ρύπους αισθητούς στον κόλπο με την όσφρηση και 
την όραση. Η δε αδυναμία της μαρίνας να εξυπηρετήσει 
σήμερα μεγάλα σκάφη, απλώς τα οδηγεί να αγκυροβολούν 
αρόδο στον κόλπο, εντελώς ανεξέλεγκτα. Ο εκσυγχρονι-
σμός της μαρίνας είναι προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ 
για την καθαριότητα της θάλασσας και έχει καθυστερήσει 
δεκαετίες. Επομένως, ο περιβαλλοντισμός που επιδιώκει 
τη ματαίωση ή την αναβολή του έργου είναι κίβδηλος. Ο 
δε περιβαλλοντισμός που ζητά να επενδύσει ένας ιδιώ-
της δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να εξυπηρετούνται 
μόνο ψαροκάικα και κρις κραφτ είναι απατηλός. Το μόνο 
συνεπές και τίμιο περιβαλλοντικά πολιτικό αίτημα θα ήταν 
η ολοσχερής κατάργηση της μαρίνας, με την καθαίρεση 
όλων των εγκαταστάσεων και αφαίρεση των επιχώσεων 
στον όρμο, μια κυβερνητική απόφαση δηλαδή για έξωση 
του Αστέρα από το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει έναντι 
43 εκατομμυρίων ως το έτος 2052. Κανείς όμως δεν έχει 
τολμήσει μέχρι σήμερα να διατυπώσει κάτι ανάλογο. 

Πολλοί διαδικτυακοί σχολιαστές σήμερα βάλλουν κατά 
του Δήμου για τη στάση του. Αλλά στην πραγματικότητα η 
σημερινή δημοτική αρχή ήταν η μόνη που την κρίσιμη στιγ-
μή, δηλαδή κατά το σχεδιασμό του έργου το 2018, άσκησε 
επί της ουσίας φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, υιοθετώντας 
μια ρεαλιστική προσέγγιση αποδοχής της επένδυσης, φέρ-
νοντας όμως τους ενδιαφερόμενους σε διαπραγματεύσεις 
για να λάβουν το «καλώς έχειν» των εκπροσώπων της 
τοπικής κοινωνίας, το οποίο σημειωτέον δεν ήταν στους 
επενδυτές πουθενά τυπικά απαραίτητο αλλά προφανώς 
τους ενδιέφερε σε άλλο επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτής της 
τακτικής, που πρέπει να πιστωθεί εξ ολοκλήρου στον Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο, ήταν εκτός των άλλων να περιοριστεί 
η δόμηση στα 4.800 τ.μ. από τα 11.000 τ.μ. που επέτρεπε ο 
ισχύων συντελεστής δόμησης οποίος ορίζεται από το κρά-
τος και όχι από τον Δήμο για το σύνολο των λιμένων και 
μαρινών (20%), να δημιουργηθεί ένας επιπλέον υπόγειος 
χώρος στάθμευσης 400 αυτοκινήτων για την αποσυμφό-
ρηση της οδού Απόλλωνος αλλά και η προτίμηση των υπό-
σκαφων κατασκευών με «πράσινες στέγες» για τη μείωση 
των οπτικών ρύπων. Μια προσέγγιση του τύπου «ραντεβού 
στα δικαστήρια» αλήθεια τι έχει να προσφέρει σήμερα, όταν 
ούτως ή άλλως το ΣτΕ έχει εκφράσει ομόφωνα την τεκμη-
ριωμένη άποψή του μόλις πριν ένα έτος;  

“Ο εκσυγχρονισμός
είναι προϋπόθεση 
για καθαρά νερά
στον όρμο

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Η διοίκηση του Δήμου 
προχώρησε σε 
καταγγελία του 
συμβάντος στις αρχές

“

Εκτεταμένες δολιοφθορές στο αυτοματοποιημένο 
αρδευτικό δίκτυο πρασίνου της Βάρκιζας κατήγγειλε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω ανακοίνω-
σης που εξέδωσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η καταστροφή του 
δικτύου εντοπίστηκε στο παραλιακό μέτωπο της Βάρ-
κιζας και συγκεκριμένα από τη στάση Μυστράλ μέχρι 
τον χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από το Varkiza 
Resort. Αξίζει να σημειωθεί πως τις τελευταίες εβδο-
μάδες η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου στο πλαίσιο 
ενός εκτεταμένου προγράμματος φυτεύσεων δέντρων 
και πρασίνου γενικότερα, στο συγκεκριμένο σημείο έχει 
φυτέψει 154 μεγάλα δέντρα καθώς επίσης και 900 επο-
χιακά ανθόφυτα. Όπως τονίζει η δημοτική αρχή, αποτέ-
λεσμα των δολιοφθορών ήταν η κατά τόπους διακοπή 
της άρδευσης των νέων δέντρων, γεγονός που έθεσε 
σε κίνδυνο την επιβίωσή τους, καθώς η αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη 
αυτή την περίοδο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Αυτό που έκανε εντύπωση όμως είναι ότι η συγκεκρι-
μένη παραβατική ενέργεια πραγματοποιήθηκε ακριβώς 
το ίδιο χρονικό διάστημα, όταν στα τοπικά μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης πύκνωσαν εντατικά και με περίεργους 
ρυθμούς αρνητικά σχόλια από συγκεκριμένα πραγματι-
κά και ψεύτικα προφίλ χρηστών για τις ενέργειες που 

κάνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα ζητή-
ματα πρασίνου. Η διοίκηση του Δήμου έκανε καταγγελία 
στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
την πράξη, καθώς είναι η τρίτη φορά που παρατηρού-
νται δολιοφθορές στη Βάρκιζα. Οι δύο προηγούμενες 
αφορούσαν ένα φωτιστικό σώμα που έπεσε στην περι-
οχή του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας όταν την ίδια 
ημέρα επικρατούσε άπνοια στην περιοχή, καθώς επίσης 
και ένα φωτιστικό και μάλιστα καινούργιο, που επίσης 
βρέθηκε πεσμένο εντός της παιδικής χαράς στην Πλα-
τεία Ζησιμοπούλου λίγες ημέρες μετά την παράδοσή της 
στους κατοίκους. Για τις συγκεκριμένες δολιοφθορές, 
όπως υπογραμμίζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, υπάρχουν εκθέσεις μηχανικών που αποδεικνύουν 
την κακόβουλη πράξη. 

Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Ποιοι και γιατί, 
προκαλούν δολιοφθορές στη Βάρκιζα;

Στα πρόθυρα 
διαγραφής
ο Παντελής

Κασιδόκωστας

«Λήξαν» 
το θέμα 

με τη μαρίνα
μετά τις 

εξηγήσεις
στον Δήμαρχο

Με το ένα βήμα εκτός της πλειοψηφούσας παράταξης βρέθηκε ο 
Παντελής Κασιδόκωστας, μετά την έκπληξη που επιφύλαξε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, να δηλώσει «παρών» κατά τη γνωμοδότηση 
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της νέας μαρίνας Βου-
λιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν έθεσε τις 
απόψεις του σε γνώση του Δημάρχου και των υπόλοιπων συμβού-
λων της πλειοψηφίας προ της συνεδρίασης –ενώ το θέμα και η θέση 
της διοίκησης ήταν εκ των προτέρων γνωστά– ενόχλησε έντονα τον 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ο οποίος μια βδομάδα αργότερα τον κάλεσε 
σε κατ' ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του για να συζητήσουν το θέμα, 
αποφασισμένος να ζητήσει την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου 
και πρώην αντιδημάρχου από την παράταξη «Πόλη για να ζεις» ή να 
παραπέμψει το θέμα στην ολομέλεια της δημοτικής παράταξης για 
αποπομπή. 

Κατά τη συνάντηση ωστόσο το κλίμα που επικράτησε ήταν θετικό, 
με τον Παντελή Κασιδόκωστα να δίνει εξηγήσεις για τον λόγο που 
ενώ τον Ιούλιο του 2018 είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την ίδια 
ουσιαστικά περιβαλλοντική μελέτη, τώρα ψήφισε «παρών» και να 
δηλώνει την πλήρη υποστήριξή του στο πρόσωπο του Δημάρχου και 
της δημοτικής πλειοψηφίας, κάτι που είχε δηλώσει και τις προηγού-
μενες ημέρες σε επαφές του με δημοσιογράφους. Εξερχόμενος από 
το γραφείο του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ο δημοτικός σύμβουλος 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «ο Δήμαρχός μας είναι ό,τι καλύτερο δια-
θέτει η πόλη μας, κάτι που δεν αμφισβήτησα ποτέ», ενημερώνοντας 
ότι μετά τις εξηγήσεις που έδωσε για τη στάση του, το θέμα και για 
τις δύο πλευρές θεωρείται λήξαν. Από το περιβάλλον του Δημάρχου 
διευκρινίστηκε επίσης ότι ο δημοτικός σύμβουλος «ήταν καταλυτικά 

ειλικρινής και θετικός για τη συμμετοχή του στην παράταξη», με τη 
σημείωση ότι «οι σύμβουλοι διατηρούν κατά συνείδηση τις απόψεις 
τους, αλλά οφείλουν να ενημερώνουν την παράταξη και τον επι-
κεφαλής γι' αυτές, καθώς η δημοκρατία λειτουργεί με διάλογο και 
συνθέσεις, όχι με άκομψες εκπλήξεις». Είχε ήδη γίνει αντιληπτό ότι 
η ψήφος του Παντελή Κασιδόκωστα αποτέλεσε αντικείμενο μικρο-
πολιτικής εκμετάλλευσης από μερίδα αντιπολιτευόμενων πολιτών 
σε σχόλιά τους στο διαδίκτυο, με τους οποίους ποτέ δεν θα ήθελε 
να ταυτιστεί ο ίδιος. Άλλωστε, η οικογένεια Κασιδόκωστα ανέκαθεν 
–και σήμερα– στήριζε και στηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική του 
Αστέρα Βουλιαγμένης ενεργά, καθώς ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας 
παλιότερα και ο γιος του Πάρις σήμερα συμμετέχει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αστήρ Παλάς ΑΞΕ. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-
ρίες, ο νεότερος Κασιδόκωστας έχει στηρίξει το έργο ανάπλασης της 
μαρίνας σε όλες του τις φάσεις εντός του ΔΣ της εταιρείας.

Δολιοφθορές
Ποιος σαμποτάρει 
το πράσινο στη Βάρκιζα;



Πάνω στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα του 
Αιγαίου ξεκινά μια νέα προσπάθεια, βασισμένη σε μια 
παλιά επιτυχημένη συνταγή επιτυχίας. 

Ο γνωστός επιχειρηματίας Βλάσης Σταθοκωστόπου-
λος και ο chef Μιχάλης Ντουνέτας συναντώνται ξανά 
μετά το Baraonda στο άνοιγμα του καινούργιου ιταλι-
κού εστιατορίου Del Posto, το οποίο πατά στην 20ετή 
πετυχημένη πορεία του αγαπημένου Εν Πλω, στην 
παραλία της Βουλιαγμένης, με νέο ανανεωμένο deck 
και εσωτερικούς χώρους διακοσμημένους με εκλεπτυ-
σμένη αισθητική. 

Το μενού στο εστιατόριο περιλαμβάνει σπιτικά ψωμιά 
και κριτσίνια, χειροποίητα ζυμαρικά με υλικά επιλεγ-
μένα απ’ τον chef και προσεγμένα στην τελευταία 
λεπτομέρεια ποιοτικά πιάτα. Ελληνικά, ιταλικά κρασιά 
και γλυκά φτιαγμένα με αγάπη και τεχνική θα συνο-
δεύσουν το γεύμα σας. 

Στο καφέ με ιταλικές και μεσογειακές πινελιές έχουμε 
πολλές υγιεινές προτάσεις όπως healthy σαλάτες και 
σνακς, φυσικούς χυμούς, smoothies και cocktails.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 210 9671771
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Επέστρεψαν στα θρανία οι μικροί μαθητές του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, 
καθώς άνοιξαν και πάλι τα δημοτικά σχολεία, τα νηπι-
αγωγεία και οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, μετά 
από δυόμιση μήνες αναγκαστικής διακοπής της λειτουρ-
γίας τους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού. 
Μάλιστα, η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών ήταν 
μεγάλη, με τα ποσοστά να κυμαίνονται πάνω από το 80%.

Ο Δήμος των 3Β ακολουθώντας αυστηρά τις εγκυκλίους 
των αρμόδιων υπουργείων και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, 
τις προηγούμενες ημέρες με ειδικά συνεργεία προχώ-
ρησε σε σχολαστική απολύμανση όλων των χώρων στα 
σχολικά κτήρια. Αίθουσες διδασκαλίας με τα έδρανα, τις 
καρέκλες, τα παιχνίδια και τα σχολικά βοηθήματα, κοι-
νόχρηστοι χώροι και τουαλέτες, καθώς και τα προαύλια, 
απολυμάνθηκαν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η δημοτική 
αρχή, οι παιδαγωγοί και το βοηθητικό προσωπικό εκτός 
των απαραίτητων προμηθειών σε αντισηπτικά, μάσκες, 
γάντια και απολυμαντικά, είναι σε συνεχή επικοινωνία 
με ψυχολόγους του Δήμου με στόχο την ορθή διαχείριση 
βρεφών, νηπίων και γονέων και την ομαλή επανένταξή 
τους στη νέα καθημερινότητα. Παράλληλα, η Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου ενίσχυσε με επιπλέον καθα-
ρίστριες τις σχολικές μονάδες με σκοπό τα κτήρια να 
καθαρίζονται τρεις φορές την ημέρα.

Αξίζει να τονιστεί πως το ωράριο λειτουργίας των βρε-
φονηπιακών σταθμών διαμορφώθηκε πλέον από τις 7 
π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ με την ολοκλήρωση της πρώτης 
εβδομάδας επαναλειτουργίας, ο Δήμος θα αξιολογήσει 
όλα τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται, με στόχο 
την περαιτέρω βελτίωση και προσαρμογή των βρεφο-
νηπιακών σταθμών στις έκτακτες συνθήκες που αντι-

μετωπίζουν. Τέλος, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης πριν το άνοιγμα των Λυκείων, είχε προμηθευτεί 
ηλεκτρονικά θερμόμετρα μετώπου υπερύθρων τα οποία 
δόθηκαν στους διευθυντές των σχολείων για χρήση.

Σε ασφαλές περιβάλλον η επιστροφή των μαθητών

Ευγνώμων στο Δήμο 3Β 
ο πρόξενος της Χιλής 
στην Ελλάδα
Τις θερμές ευχαριστίες στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξέφρασε με επιστολή του 
προς τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο πρόξενος της Χιλής στην Ελλάδα, κ. Roberto 
San Martin Bruzzone με αφορμή την προσφορά που παρείχε η δομή κοινωνικής πολιτικής 
και αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε Χιλιανό ηλικιωμένο 
κάτοικο της Βούλας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο Χιλιανός πρόξενος, επικοινώνησαν με το Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης, περισσότερο για να αναζητήσουν πληροφορίες για το πώς θα βοηθηθεί ο 
82χρονος άνδρας, αλλά αντ' αυτού βρήκαν ένα γενναιόδωρο και φιλικό χέρι που, χωρίς καν να 
χρειαστεί να το ζητήσουν, έφτασε να τους προσφέρει τόσο στο προξενείο όσο και στον ίδιο τον 
82χρονο ηλικιωμένο κάθε είδους συνδρομή, όπως φαγητό έως ιατρική περίθαλψη. 
Κλείνοντας την επιστολή, ο κ. Roberto San Martin Bruzzone υπογράμμισε πως το προξενείο της 
Χιλής στην Αθήνα θα διατηρήσει μια ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη για το Δήμο Βάρης, Βούλας 
και Βουλιαγμένης, αναμένοντας να επιστρέψει όλη τη γενναιοδωρία και φροντίδα που παρείχε 
η δομή κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Συνολικά, περισσότεροι από 300 συμπολίτες 
μας έχουν εξυπηρετηθεί από τη νέα δομή τους τελευταίους δύο μήνες.

Υπηρεσία ψυχολογικής 
υποστήριξης
Η νέα εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει 
σε αρκετούς πολίτες αρνητικά συναισθήματα, ενώ καθημερινά 
αντιμετωπίζουμε μια καινούργια πραγματικότητα και με πολλές 
αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτό 
το φαινόμενο, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τις 7 
Μαΐου εγκαινίασε μια τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστή-
ριξης. Η γραμμή βοήθειας προσφέρει ένα παράθυρο διαλόγου, 
συμβουλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετω-
πίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας όπως παθολογικό άγχος, 
ψυχολογική πίεση και φόβο, που έχει παρατηρηθεί σε ατομικό, 
οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο από την έναρξη της 
επιβολής των περιορισμών μέχρι σήμερα, να συνομιλήσουν 
με ψυχολόγο. Συγκεκριμένα στην τηλεφωνική γραμμή 213 
2020038, ειδικός ψυχολόγος συζητά με τους πολίτες και ειδικά 
με τις ευπαθείς ομάδες της πόλης όλα όσα τους απασχολούν την 
κρίσιμη αυτή περίοδο, παρέχοντάς τους ψυχολογική υποστήριξη. 
Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από 
τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
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«Φρένο» στην περαιτέρω  
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη: Ακτές καθαρές και με ανέσεις

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες στις ελεύθερες παραλίες της 
Βούλας, της Βάρκιζας και της Βουλιαγ-
μένης προκειμένου να είναι έτοιμες να 
υποδεχθούν με ασφάλεια τους λουόμε-
νους παρέχοντας και επιπλέον ανέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης τοποθέτησε 150 ψάθι-
νες ομπρέλες στις ελεύθερες παραλίες 
της Βούλας δίπλα από το Δημαρχείο, 
στο μικρό Καβούρι, στο πρώην εστια-
τόριο Ακτή και στην ανατολική παραλία 

της Βάρκιζας, 20 χημικές τουαλέτες 
στις ελεύθερες παραλίες στο κάμπινγκ 
Βούλας, στην Παναγίτσα Βούλας, στο 
πρώην Bo, στο πάρκινγκ του Ομίλου 
Βούλας (ΝΑΟΒ), στη δυτική και την ανα-
τολική παραλία Βάρκιζας και 15 απο-
δυτήρια στις ελεύθερες παραλίες δίπλα 
από το Δημαρχείο, στο πρώην Bo και 
στον ΝΑΟΒ. Παράλληλα, για έκτη συνε-
χή χρονιά εγκαταστάθηκε στην παραλία 
της Βούλας (δίπλα από το Δημαρχείο) 
το σύστημα Seatrac, το οποίο λειτουρ-
γεί σαν βοηθητικός εξοπλισμός για να 
δώσει σε άτομα με αναπηρίες ή περιο-
ρισμένη κινητικότητα τη δυνατότητα να 
απολαύσουν το κολύμπι. Να σημειωθεί 
ότι τέσσερις παραλίες της πόλης, η ακτή 
της Βάρκιζας, η παραλία του Αστέρα, η 
Ακτή Βουλιαγμένης και η Α' πλαζ Βού-
λας, «βραβεύτηκαν» από το πιστοποιημέ-

νο εργαστήριο της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
με Γαλάζια Σημαία καθώς πληρούσαν και 
τα 33 κριτήρια που θέτει η Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης. Η Γαλάζια 
Σημαία είναι σύμβολο ποιότητας σε πάνω 
από 45 χώρες σήμερα, που διαρκώς 
αυξάνονται και απονέμεται με αυστηρά 
κριτήρια σε ακτές και μαρίνες. Σε αντίθε-
ση με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογι-
κών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) που επεξεργάζε-
ται με άγνωστη μεθοδολογία σε δικά του 
εργαστήρια δείγματα, ανακοινώνοντας 
κάθε χρόνο με μεγάλο βαθμό αυθαιρεσί-
ας «ακατάλληλες» παραλίες, τις οποίες 
οι επίσημες μετρήσεις χαρακτηρίζουν 
«εξαιρετικής ποιότητας». Πλέον, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει 
τις τέσσερις από τις 13 συνολικά γαλά-
ζιες σημαίες σε όλη την Αττική.

Αναμφισβήτητα ο κλάδος που επλήγη περισσότερο εξαιτίας 
του κορονοϊού είναι αυτός της εστίασης και γι’ αυτό το λόγο η 
κυβέρνηση λίγο πριν το άνοιγμα των καταστημάτων, θέσπισε 
ειδική νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να προβλέπεται δυνατό-
τητα παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετης επιφάνειας για 
τα καταστήματα στους εν γένει κοινόχρηστους χώρους, ώστε και 
η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, αλλά και 
να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπε-
ζοκαθισμάτων. 

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την επανέναρξη 
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους 
χώρους, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών δεν έκαναν χρήση 
της παραπάνω ειδικής ρύθμισης. Ωστόσο, υπήρξαν και ιδιοκτή-
τες καφέ, εστιατορίων και μπαρ στη Βουλιαγμένη που θέλησαν 
να επωφεληθούν της νέας ειδικής ρύθμισης. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του «Δημοσιογράφου», επιχειρηματίες που δραστηρι-
οποιούνται στην περιοχή, ήρθαν σε επικοινωνία με τον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, ζητώντας να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα και 
στο παρκάκι που βρίσκεται μεταξύ παραλιακής και της οδού Αγίου 
Παντελεήμονος, με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να 
βάζει «φρένο» στους ιδιοκτήτες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων 
πως για την βιωσιμότητα του κλάδου, η δημοτική αρχή θα συμ-
βάλει σε θετική κατεύθυνση, όσο αυτή όμως δεν λειτουργεί εις 
βάρος της δημόσιας υγείας και της διατήρησης των ελεύθερων 
χώρων που δημιουργούν τη μοναδική φυσιογνωμία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Φαντάζεστε, έναν καταπράσινο 
χώρο, «πνιγμένο» στα πεύκα να γέμιζε με τραπεζοκαθίσματα; 

Προφανώς, οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι είναι αδύνατον αλλά και 
αντιπεριβαλλοντικό να τοποθετήσουν καρέκλες και τραπέζια στο 
συγκεκριμένο χώρο και δεν πίεσαν σε αυτή την κατεύθυνση τον 
Δήμο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η οδός Αγίου Παντελεήμονος μέχρι την 
οδό Ορφέως θα πεζοδρομηθεί μετά από απόφαση που δρομολο-
γεί το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συγκε-
κριμένα, η πεζοδρόμηση θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται εντός του 
Ιουνίου και θα αφορά τις εξής ημέρες και ώρες: Από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 20:00 έως τις 02:00 και τα Σαββατοκύριακα 
από τις μεσημβρινές ώρες έως τις 2 π.μ. 

Για την τήρηση της νομιμότητας που οφείλουν να εφαρμόζουν 
τα καταστήματα εστίασης, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή του 
Δήμου η οποία διενεργεί ελέγχους για να διαπιστώσει αν τηρού-
νται απόλυτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων και των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού.

Πεζοδρομείται
η οδός
Αγίου 
Παντελεήμονος
στη 
Βουλιαγμένη 

“



8 Παρουσίαση

Μετά από μεγάλη αναμονή λόγω Covid-19 το στέκι της 
Βούλας επανέρχεται ανανεωμένο να υποδεχτεί τον κόσμο 
του με καινούργια Project, νέες αφίξεις στην Wine List και 
πολλές εκπλήξεις. Από την πρώτη ημέρα που άνοιξε αυτή 
η ομάδα δεν σταμάτησε ποτέ να μας εκπλήσσει. Εδώ και 
καιρό ετοίμαζε κάτι για να ολοκληρώσει το Project της 
εστίασης αλλά να μην χαλάει το ύφος και το προφίλ που 
τόσα χρόνια έχει λατρέψει ο κόσμος. Αυτό της καθημερινής 
συνάντησης στα ...βαρέλια του, με χαλαρές Jazz μουσικές 
και ένα ύφος Τοσκάνης, με αγαπημένα κρασιά στα ποτήρια 
του και δημοφιλή τυριά και αλλαντικά από όλο τον κόσμο. 
Κάτι να συμπληρώνει όλο αυτό αλλά να μην φεύγει από το 
δρόμο, από το απλό, το καθημερινό, το νόστιμο.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε  
άλλη μια Ιστορία...
«Έχοντας ξανά συνεργαστεί στο παρελθόν για μικρότερα 
Projects βρήκαμε τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε τις 
καινούργιες ιδέες μας στο πρόσωπο του Γιάννη Σίνα, ενός 
νέου αλλά πολυάσχολου μάγειρα με μεράκι και αγάπη για 
την δουλειά του. Η πρόταση ήταν η εξής, αφού δεν είχα-
με βρει στην Αθήνα μέχρι σήμερα την αυθεντική γεύση της 
Ναπολιτάνικης κουλτούρας στο ζυμάρι της πίτσας, έπρεπε 
να το υλοποιήσουμε μόνοι μας. Οπότε αφού μίλησα με τον 
Γιάννη και μου είπε ότι θέλει να είναι στην ομάδα μας για 
τα επόμενα χρόνια του έριξα ότι θέλω σε μία εβδομάδα να 
πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να κατέβει στην Νάπολη την 
πρωτεύουσα της πιο νόστιμης πίτσας στον κόσμο, στο μέρος 
που ξεκίνησαν όλα για τους Ιταλούς και έγινε αυτό το φαγη-
τό τόσο διάσημο», εξηγεί στον «Δ» ο Χρήστος Τσικνάκος, 
Head Manager & Sommelier του Faidon's Athens. «Είχα-
με κανονίσει να μείνει 2 μήνες σχεδόν εκεί και να μάθει τα 
πάντα από έναν κορυφαίο Pizzaiolo τον Enzo Coccia. Έναν 
από τους παλαιότερους Pizzaiolo στο είδος, έχουν γράψει 
πολλές φορές για αυτόν (New York Times, Daily Telegraph, 
Wall Street Journal, Le Monde) ότι ξεχωρίζουν τα μαγαζιά 
του ως τα καλύτερα στην Ιταλία.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες και πολλά ζυμάρια, κατανοώ-
ντας απόλυτα την Ιταλική Κουλτούρα και τα αυθεντικά υλικά 
που χρησιμοποιούν μόνο εκεί, τον τρόπο που δουλεύουν 
και την αγάπη για αυτό που κάνουν, το σωστό ψήσιμο και την 
άποψη ότι κάτι πολύ απλό μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολύ 
νόστιμο, ο Γιάννης γύρισε στην Ελλάδα και στο Faidon's για 
να ολοκληρώσει το Project και να δημιουργήσει κάτι αυθε-
ντικό, να κάνει την Βούλα να μυρίζει Νάπολη και να δώσει 
στο αγαπημένο μας στέκι των Νοτίων άλλη μια γεύση του 
κόσμου μέσα από αρώματα, γεύσεις και άποψη για το πως 
μπορεί η κάθε μέρα μας να είναι απολαυστική», αναφέρει 
στον «Δ» ο Χρήστος Τσικνάκος. Φρέσκα ζυμάρια θα ψήνο-
νται με φρέσκια μοτσαρέλα που θα συμπληρώνουν φρε-
σκοκομμένα αλλαντικά συνδυασμένα με νόστιμα κρασιά 
από όλο τον κόσμο όπως μόνο ο Faidonas ξέρει. Το Project 
θα ξεκινήσει την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.

Αγίου Ιωάννου 28, Βούλα, 215 510 9975 

Από τη Napoli στον FAIDΩNA
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Επενδύσεις και 
ανάπτυξη το εμβόλιο 
της αναπόφευκτης 
ύφεσης

Νίκος Χριστοδουλάκης

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι μια προσωπικότητα που δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς 
διετέλεσε επικεφαλής της εθνικής οικονομικής πολιτικής στα χρόνια που σφράγισαν τη 
σύγχρονη πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ. Σήμερα είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατοικεί στη 
Βούλα και μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για την επόμενη ημέρα της υγειονομικής κρίσης.

Τα βιολογικά θύματα του κορονοϊού ευτυχώς μέχρι σήμερα περιορίστη-
καν σημαντικά. Τα οικονομικά θύματα τα έχουμε δει ή εκτιμάτε ότι θα 
φανούν στη συνέχεια;
Δυστυχώς η σχέση που υπάρχει είναι αντίστροφη: Λίγα τα πρώτα, πολλά τα δεύτερα. Αυτό 
συνέβη στη δική μας χώρα και σε άλλες όπως η Ταϊβάν ή η Νότια Κορέα που εφάρμο-
σαν δραστικά σχέδια εγκλεισμού. Έτσι περιόρισαν τα κρούσματα, αλλά απονεύρωσαν την 
οικονομία. Άλλες χώρες για να αποφύγουν τη μεγάλη ύφεση, ήταν χαλαρές στα μέτρα 
και το πλήρωσαν με εκατόμβες θανάτων. Ακόμα και πολύ προηγμένες χώρες, όπως η 
Σουηδία και η Ολλανδία γράφουν μεγάλες απώλειες. Εμείς νομίζω ότι καλά κάναμε και 
εγκλειστήκαμε, αλλά τώρα πρέπει να νικήσουμε και στη δεύτερη φάση. Τα δύσκολα στην 
οικονομία θα φανούν το φθινόπωρο. Η τουριστική περίοδος θα έχει περάσει με απώλειες 
και λύση εύκολη για τον κλάδο αναψυχής αμφιβάλλω αν έχει βρεθεί. Ο καιρός δεν θα 
επιτρέπει πλέον το «έξω», αλλά και «μέσα» σε θέατρα, κέντρα και σινεμά ποιος θα μπαίνει; 
Εκτός και αν είμαστε τυχεροί και ξαφνικά χαθεί ο ιός, όπως είχε γίνει με το SARS.

Ένα ενδεχόμενο πλήγμα στον τουρισμό θα έχει συνέπειες ντόμινο και 
σε άλλους τομείς της οικονομίας;
Φυσικά, αλλά ισχύει και το αντίστροφο. Και άλλοι τομείς αν υποστούν δραματικό πλήγμα 
θα επηρεάσουν κάποιους άλλους, όλοι οι τομείς έχουν αλληλεξάρτηση. Αν για παρά-
δειγμα κινδυνεύσει ο κλάδος τροφίμων, όλοι θα υποστούν ζημίες και ελλείψεις. Δεν 
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και το κρατικό χρήμα σε ένα μόνο τομέα. Ο τουρισμός 
φυσικά και πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ευκαιρία να οργανωθεί και 
καλύτερα. Το τουριστικό προϊόν να γίνει μεγαλύτερης διάρκειας και όχι στενά εποχικό, να 
υπάρχουν δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών ποιότητας και όχι άρπα κόλα, να σέβεται 
τα όρια της φύσης και της τοπικής κοινωνίας. Είναι ευκαιρία να μπει τέλος στο ξεσάλωμα 
που βλέπουμε σε μερικά μέρη και την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος και της 
αισθητικής. Καλό θα είναι επίσης τα κέρδη να μένουν και να επενδύονται ξανά στην Ελλά-
δα, αντί να παρκάρουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού και να ζητάμε διαρκώς βοήθεια 
από το κράτος.

Η κρατική παρέμβαση διάσωσης της οικονομίας πόσο υποθηκεύει το 
μέλλον της χώρας, με δεδομένο ότι τώρα εξέρχεται από το τούνελ των 
Μνημονίων; 
Η οικονομία θα διασωθεί μόνο όταν μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Αν είναι σε ύφεση και κλεί-

νουν οι επιχειρήσεις με τεράστια ανεργία, δεν θα υπάρχει μέλλον. Για να το αποφύγουμε 
αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι τα χρήματα να προέλθουν κυρίως από 
τα Ευρωπαϊκά Ταμεία χωρίς να μπουν στο ελληνικό χρέος. Το πρώτο βήμα έγινε με την 
πρόσφατη συμφωνία Μέρκελ-Μακρόν για τα 500 δισ. ευρώ, αρκεί να ολοκληρωθεί και να 
εφαρμοστεί γρήγορα πριν «κάτσει» η οικονομία στα χαμηλά. Η δεύτερη είναι να μην πάνε 
μόνο σε επιδόματα και αποζημιώσεις, αλλά κατά ένα μέρος να ενισχύσουν νέες επενδύσεις, 
τεχνολογίες και μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Με αφορμή την κρίση, να δημιουργήσουμε 
νέα πλεονεκτήματα και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Τον 
Μάρτιο με τον εγκλεισμό βελτιώθηκε πολύ η εφοδιαστική αλυσίδα στην παραγωγή, υιοθε-
τήθηκαν πολλές τεχνολογίες τηλεματικής που πριν ήταν ανενεργές και επίσης τα ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα έγιναν περιζήτητα στις εξαγωγές. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και 
πρέπει να τα συνεχίσουμε. Στον υγειονομικό τομέα η Ελλάδα έγραψε επιτυχίες και πρέπει 
να τις κεφαλαιοποιήσουμε όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά κυρίως παραγωγικά. 

Στην τρέχουσα υγειονομική κρίση έγινε φανερό ότι η κυβέρνηση έλαβε 
μέχρι σήμερα αποφάσεις βάσει των επιστημονικών εισηγήσεων αλλά 
και βάσει πολιτικών εκτιμήσεων. Πιστεύετε ότι έγινε σωστή ισορροπία 
των δύο αυτών πλευρών;
Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο συντονισμός ήταν πετυχημένος και δούλεψε. Ο κόσμος 
είδε σοβαρότητα και ειλικρίνεια και συμμορφώθηκε. Εύχομαι το παράδειγμα να καθοδη-
γήσει την αναδιοργάνωση και όλων των άλλων μηχανισμών πολιτικής προστασίας για να 
μην επαναληφθούν φαινόμενα διάλυσης και καταστροφής, όπως στο πρόσφατο παρελθόν.

Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που περάσαμε, πώς λειτουργεί ιδανικά 
η δημοκρατία; Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης;
Σε κρίσιμες ώρες, την ευθύνη του συντονισμού την έχει ένας και είναι η κυβέρνη-
ση. Δημοκρατία σημαίνει να αποφασίζει με ευθύνη αυτός που είναι εντεταλμένος 
από τους πολίτες και όχι κάποιος αυτόκλητος. Ούτε όμως και να γίνεται ατέρμο-
νη συζήτηση όταν η απειλή επελαύνει. Η αντιπολίτευση βλέπει, αξιολογεί και προ-
τείνει. Στη συγκεκριμένη φάση, όλη σχεδόν η αντιπολίτευση φέρθηκε με σύνεση και  
συναίνεση. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις στηλίτευσε και  
διόρθωσε λάθη που πήγαν να γίνουν, όπως 
με τη σκανδαλώδη περίπτωση των ΚΕΚ 
όπου το χρήμα θα πήγαινε nonstop σε 
φιλικές τσέπες. Εξαίρεση στην αντι-
πολίτευση ήταν μόνο κάποιοι που 
βλέπουν τα πράγματα μόνο μέσα 
από το προσωπικό τους κίνητρο 
προβολής και σαχλαμάρας. Ας τους 
καμαρώνουν όσοι τους ψήφισαν.

Είδαμε στην Ελλάδα μια φιλε-
λεύθερη κυβέρνηση να λαμ-
βάνει πρωτοφανή μέτρα κρα-
τικού παρεμβατισμού. Ο κορο-
νοϊός μήπως έσβησε τα όρια του 
φιλελευθερισμού με τη σοσιαλδη-
μοκρατία;
Προφανώς εννοείτε τον νεο-
φιλελευθερισμό, γιατί 
πολιτικά σήμερα 
για να είσαι 
κ ο ι ν ω ν ι κ ά 
προοδευτι-
κός πρέπει 
να είσαι και 
π ο λ ι τ ι κ ά 
φιλελεύ-
θερος. Το 
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αντίθετο του πολιτικού φιλελευθερισμού είναι η βαθιά συντήρηση και οι αντιδραστικές 
ιδέες. Τώρα στο θέμα που με ρωτάτε. Πρώτον θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση σήμερα στην 
Ευρώπη δεν είναι νεοφιλελεύθερη, ίσως με εξαίρεση μερικές ανοησίες που ακούγονται 
σε 2-3 κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που είχαν ζαλιστεί επί δεκαετίες με τον κομμου-
νισμό και τώρα πάνε στο άλλο άκρο. Άντε και καμιά σαχλαμάρα του Μπόρις Τζόνσον πριν 
μπει στην εντατική, μετά έστριψε και αυτός. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν και πολλοί 
σοσιαλδημοκράτες, εκτός από Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Άρα βλέπετε δεν υπήρ-
χαν και πολλές διαχωριστικές γραμμές για να σβηστούν. Οι περισσότερες χώρες στην 
ΕΕ κινούνται γύρω από το Κέντρο και ελπίζει κανείς ότι θα οργανώσουν κάποια μεγάλη 
παρέμβαση στην πανδημία πιο πολύ επειδή τους σπρώχνει η ανάγκη, όχι η ιδεολογία. Για 
παράδειγμα, το πακέτο των 500 δισ. ευρώ το προτείνει η Μέρκελ και το σαμποτάρει ο 
σοσιαλιστής Ρούτε της Ολλανδίας. Οι συμμαχίες στην Ευρώπη σήμερα γίνονται στη βάση 
εθνικών συμφερόντων και σκοπών, όχι συνθημάτων. Όπως γινόταν πάντα δηλαδή, γι' 
αυτό ας προσέχουμε να έχουμε συμμάχους και φίλους, αν και όχι πάντα ομοϊδεάτες. 

Συμπληρώνονται 20 χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώ-
νη και 10 χρόνια από τη μεγάλη κρίση του Μνημονίου. Ως ένας εκ των 
«αρχιτεκτόνων» της ΟΝΕ, ποιος θεωρείτε ότι είναι σήμερα ο απολογι-
σμός αυτής της πολιτικής;
Η σταθερότητα του νομίσματος και η απρόσκοπτη ανάπτυξη της οικονομίας επί δέκα χρόνια 
έως το μοιραίο 2010. Η κρίση καθόλου δεν ήταν απότοκο του ευρώ, όπως ισχυρίζονται οι 
οπαδοί της δραχμής. Η κρίση στην Ελλάδα ήρθε το 2010, γιατί όταν ξέσπασε παγκοσμίως 
το 2008 εδώ πολλοί δεν το κατάλαβαν και συνέχιζαν διορισμούς, σπατάλες και εκλογικά 
επιδόματα. Τα ελλείμματα είχαν εκτοξευθεί πέρα από κάθε φαντασία και υπερβολή το 
2008 και 2009, τόσο το δημοσιονομικό όσο και το εξωτερικό. Μετά ήρθαν οι άλλοι που, 
αντί να συμμαζέψουν ό,τι προλάβαιναν, έταζαν ότι «Λεφτά υπάρχουν» και θα τα μοίραζαν 
απλόχερα. Τα έσοδα του κράτους είχαν συρρικνωθεί και κανένας δεν έμπαινε στον κόπο 
να μαζέψει φόρους για να μη γίνει δυσάρεστος. Βέβαια μεγάλη ευθύνη είχε και η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση που με επικεφαλής τον αξιοθρήνητο Μπαρόζο άργησε να καταλάβει τι ακριβώς 
συμβαίνει στην Ελλάδα. Ήταν βλέπεις και οι πολιτικές φιλίες με την τότε κυβέρνηση που 
εμπόδιζαν την καθαρή όραση. Όταν επιτέλους η ΕΕ αποφάσισε να συνδράμει, έβαλε ισότι-
μα το ΔΝΤ και τα έκανε μαντάρα με τα σκληρά μέτρα που έστειλαν την οικονομία σε βαθιά 
ύφεση. Τώρα όλοι μετανοούν για την βαριά λιτότητα, αλλά η δεκαετία δεν γυρίζει πίσω. 
Ευτυχώς τουλάχιστον που παραμείναμε στο ευρώ, γιατί αν φεύγαμε όπως ήθελαν μερικοί 
τυχοδιώκτες, η καταστροφή θα κρατούσε πολύ περισσότερο και θα αφάνιζε τα εισοδήματα 
από μισθωτούς και συνταξιούχους πολύ περισσότερο από τα Μνημόνια.

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα πιστεύετε ότι ήταν μια παρένθεση 
που έκλεισε;
Όχι, πιστεύω ότι δεν έκλεισε ποτέ, ούτε και τώρα θα κλείσει. Από το 1974 και μετά πάντα 

υπήρχε άκρα Δεξιά, άλλοτε γραφική, άλλοτε επικίνδυνη και άλλοτε τρυπώνοντας σε άλλα 
κόμματα. Άλλο βέβαια κόντες Θεοτόκης με το ημίψηλο και άλλο Χρυσή Αυγή με τα ρόπαλα 
και τους αγκυλωτούς. Και σήμερα, πάλι θα ξαναβρεί τρόπο να εμφανιστεί, συνδυάζο-
ντας φόβους, προκαταλήψεις και στερήσεις μιας μερίδας του κόσμου. Συν την άγνοια για 
βασικά θέματα και τις θεωρίες συνωμοσίας που παρηγορούν τον κάθε πικραμένο στα 
καφενεία. Το θέμα για τα δημοκρατικά κόμματα είναι να εφαρμόζουν πολιτικές που είναι 
πατριωτικές για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών, προωθούν την ένταξη όλων 
στις ευκαιρίες απασχόλησης και προπάντων διασφαλίζουν την ανάπτυξη. Μόνο ένα άλμα 
ανάπτυξης, εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής προοπτικής θα απομονώσει τους φασίστες 
και τα διάφορα κουμάσια που αναπολούν την χούντα. 

Η περιοχή μας γίνεται πόλος μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στην 
παραλιακή ζώνη, από το Ελληνικό μέχρι το Λαιμό Βουλιαγμένης. Ποιος 
θα είναι κατά τη γνώμη σας ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος 
από τις νέες υποδομές;
Οι επενδύσεις θα ανεβάσουν την αξία των ακινήτων, αλλά επίσης θα προκαλέσουν και 
μεγάλη καταπόνηση της φέρουσας υποδομής. Το κομμάτι Ελληνικού - Βουλιαγμένης 
είναι μέχρι τώρα το πιο ήπιο και φροντισμένο, αλλά θα επιβαρυνθεί και περισσότερο με 
τις νέες δραστηριότητες. Χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν, ιδίως για να δημιουργηθούν 
εκτάσεις υποδοχής των νέων μονάδων αναψυχής μέχρι τη θάλασσα, γιατί αλλιώς θα 
γεμίσουμε από μια νέα γενιά αυθαιρέτων παρά θιν' αλός. Μέχρι τώρα, βλέπω ότι την πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση την έχει κάνει το Φάληρο, οι άλλες περιοχές προσπαθούν 
αλλά έχουν δρόμο ακόμα. Επίσης νομίζω ότι προοπτικά ο θαλάσσιος άξονας ανάπλα-
σης πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, να ξεκινά δηλαδή από το Κερατσίνι και να φτάνει 
στην Παλαιά Φώκαια. Το ένα τμήμα είναι έως τον Φλοίσβο, το δεύτερο έως τη Βάρκιζα, 
όπου ξεκινά το τρίτο. Για να είναι λειτουργική η σύνδεση οικισμού και παραλίας, κάθε ένα 
τμήμα έχει τις δικές του προδιαγραφές και ανάγκες υποδομών για να μην καταστραφεί 
το περιβάλλον. Καλό θα είναι να γίνει και ένα τραμ να πηγαίνει παραλιακά ή μικρά φέρρυ 
να πηγαινοέρχονται, όπως γίνεται σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη, παραθαλάσσιες ή με 
μεγάλο ποταμό, για να μειωθούν τα αυτοκίνητα. 

Πώς αξιολογείτε τον όρο «Αθηναϊκή Ριβιέρα» και το σκεπτικό του;
Είναι αντιγραφή και δεν μου αρέσει, αλλά αφού επικράτησε ας δούμε τουλάχιστον πώς 
θα την κάνουμε να μοιάζει με τις άλλες Ριβιέρες στη Γαλλία και την Ιταλία. Εκεί λοιπόν 
οι Ριβιέρες δεν έχουν αυθαίρετα και κακόγουστα μπουζουξίδικα πάνω στη θάλασσα, άρα 
πρέπει αμέσως να τα γκρεμίσουμε για να πλησιάσουμε το μοντέλο. Δεν είναι όλα έτσι, 
αλλά και τα λίγα χαλάνε την αισθητική και πολλαπλασιάζονται. Στη Νίκαια δεν πετάνε 
σκουπίδια και πίσσες στο νερό, άρα πρέπει να κυνηγήσουμε όσους το κάνουν. Δεν ξαμο-
λάνε τα φουσκωτά να θερίζουν λουόμενους, άρα ας βάλουμε το Λιμενικό να ελέγχει. 
Επίσης οι παραλιακές λεωφόροι δεν είναι γεμάτες από άθλιες διαφημιστικές πινακίδες, 
πανωσηκώματα και διάφορες καταπατήσεις. Ούτε κάνουνε κόντρες με τα ακριβά αυτοκί-
νητα, ξαπλώνοντας ανύποπτους πεζούς όπως βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Αν τα διορ-
θώσουμε όλα αυτά, τότε θα μας αξίζει να πάρουμε και το όνομα. Επειδή τώρα θάλασσα 
και τοπίο εδώ είναι ανώτερα, θα βγούμε και μπροστά!

“Οι επενδύσεις  
στο παράκτιο μέτωπο  
θα ανεβάσουν την αξία 
των ακινήτων, αλλά 
επίσης θα προκαλέσουν 
και μεγάλη καταπόνηση 
των υποδομών

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης το 2019 παραδίδει ως Visiting Professor στο London School of 
Economics (LSE)
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Στην τελική ευθεία υλοποίησης 
εισέρχεται ένα σημαντικό έργο 
αναβάθμισης του όρμου της 
Βουλιαγμένης με την ανάπλαση 
και τον εκσυγχρονισμό της μαρί-
νας Βουλιαγμένης, μια εγκατά-
σταση που σήμερα λειτουργεί 
με τις υποδομές και την τεχνο-
λογία της δεκαετίας του 1960. Η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου παρουσιά-
στηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στις 18 Μαΐου από την επικε-
φαλής μελετήτρια, μηχανικό 
περιβάλλοντος Βασιλική Τζα-
νετάτου, ώστε οι εκπρόσωποι 
της τοπικής κοινωνίας να γνω-
μοδοτήσουν για τη νέα φάση 
του έργου, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία των συμβούλων 
(27 «υπέρ», 3 «κατά» και 1 
«παρών») να διάκειται θετικά. 

Περιβαλλοντικό όφελος
Σε σχέση με τη σημερινή πεπα-
λαιωμένη υποδομή της μαρί-
νας, ο εκσυγχρονισμός της με το 
έργο ανάπλασης κυριολεκτικά 
θα καθαρίσει τον μικρό κόλπο 
της Βουλιαγμένης. Σήμερα για 
την παραλαβή των λυμάτων από 
τα σκάφη που δένουν στη μαρίνα 
χρησιμοποιείται ένα δύσχρηστο 
φορητό σύστημα σωληνώσεων 
μικρής παροχής το οποίο κατά τη 
γνώμη των ειδικών, εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους για διαρρο-
ές λυμάτων στο θαλάσσιο χώρο 
της μαρίνας. Οι οσμές υπονόμου 
άλλωστε που αναδύονται τακτι-
κά από τη μαρίνα, πιστοποιούν ότι 
οι πιο βασικές μέριμνες σήμερα 
δεν ικανοποιούνται. Επίσης, 
σήμερα τα νερά με πετρελαιο-
ειδή κατάλοιπα (σεντινόνερα) 
από τις μηχανές των σκαφών 

παραλαμβάνονται με βυτιοφό-
ρα οχήματα απευθείας από τα 
σκάφη, μια ακόμη πηγή επικίνδυ-
νων διαρροών στη θάλασσα της 
Βουλιαγμένης, κάτι που από το 
φιλμ που εντοπίζει κανείς κατά 
καιρούς στα νερά της μαρίνας, 
φαίνεται ότι συμβαίνει συχνά.  Με 
την ανάπλαση θα διαμορφωθεί ο 
απαιτούμενος από τη νομοθεσία 
σταθμός παραλαβής καταλοίπων 
–που λείπει σήμερα– για σεντινό-
νερα και λύματα και παράλληλα 
θα κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τη μελέτη ένα σύγχρονο σύστη-
μα κενού για την παραλαβή των 
λυμάτων σε κάθε θέση ελλιμενι-
σμού, με το οποίο υποχρεωτικά 
θα συνδέονται τα σκάφη καθ' όλη 
τη διάρκεια παραμονής τους στη 
μαρίνα, εκμηδενίζοντας έτσι τον 
κίνδυνο ατυχημάτων. 

Σήμερα επίσης οι πυργίσκοι 
παροχών δεν έχουν τη δυνατότη-
τα να εξυπηρετήσουν το σύνολο 
των σκαφών και τις αυξημένες 
απαιτήσεις τους σε ρεύμα και 
νερό. Ως συνέπεια αυτού παρα-
τηρείται το φαινόμενο ακόμα 
και ελλιμενισμένα, τα σκάφη να 
έχουν αναμμένες τις μηχανές για 
την κάλυψη των αναγκών τους 
σε ρεύμα (π.χ. για τον κλιματι-
σμό). Το έργο εκσυγχρονισμού 
προβλέπει υψηλής τεχνολο-
γίας πυργίσκους παροχών σε 
κάθε θέση, ώστε να παρέχεται η 
κατάλληλη ισχύς ρεύματος και 
ταυτόχρονα θα απαγορεύεται η 
χρήση των μηχανών και γεννη-
τριών των σκαφών κατά τη διάρ-
κεια του ελλιμενισμού. Την ίδια 
στιγμή, οι υφιστάμενες κτηριακές 
υποδομές, με εξαίρεση το πρό-
σφατα ανακαινισμένο Moorings 
δεν πληρούν τις σύγχρονες προ-

διαγραφές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, κάτι που θα αλλάξει 
με το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τις 
μονώσεις και σκιάσεις στα νέα 
κτήρια, το σύγχρονο φωτισμό 
εξοικονόμησης ενέργειας και τις 
«πράσινες στέγες» στις υπόσκα-
φες κατασκευές. Η νέα διαμόρ-
φωση της μαρίνας ακόμη θα επι-
τρέψει σε άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα να έχουν πρόσβαση 
σε όλους τους χώρους της μαρί-
νας και στα σκάφη, κάτι που 
δυστυχώς δεν ισχύει σήμερα. 
Τέλος, η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων υιοθετεί μια 
Έκθεση Στρατηγικής Φυτεύσεων 
σύμφωνα με την οποία, «γενικός 
στόχος των φυτοτεχνικών επεμ-
βάσεων αποτελεί η διατήρηση 
και ενίσχυση του παράκτιου οικο-
συστήματος χαλέπιου πεύκης και 
φρυγανομακκίας στους τομείς 1 
& 2 καθώς και η ανασύστασή 
του στην περιοχή του τομέα 3». 
«Το υψηλής ποιότητας φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον 
είναι κρίσιμη παράμετρος της 
οικονομικής βιωσιμότητας της 
μαρίνας», επισημαίνει μιλώντας 
στον «Δημοσιογράφο» η μελε-
τήτρια Βασιλική Τζανετάτου. 
«Έχει διεθνώς επιβεβαιωθεί ότι 
η υποβάθμιση της ποιότητας του 
φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος επιδρά αρνητι-
κά στο επίπεδο του παρεχόμε-
νου τουριστικού προϊόντος», 
συμπληρώνει, τεκμηριώνοντας 
για ποιο λόγο η ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και η καθαρό-
τητα των υδάτων είναι πρώτι-
στης σημασίας ζητούμενο για 
τη διοίκηση του Αστέρα.Για το 
λόγο αυτό η μαρίνα προβλέπεται 
στο εξής να εφαρμόζει σύστημα 
παρακολούθησης των θαλάσσι-

Η Βουλιαγμένη αποκτά 
τη μαρίνα που της αξίζει

Ένα αναγκαίο έργο εκσυγχρονισμού 
αναβαθμίζει περιβαλλοντικά τον όρμο

Από τα 4.800 τετραγωνικά μέτρα της συνολικής δόμησης της νέας 
μαρίνας, το 47% θα αφορούν στις καθαρά απαραίτητες λειτουργικές 
υποδομές και το υπόλοιπο 53% σε εμπορικού τύπου εκμεταλλεύσεις,  
με στόχο της παρέμβασης να καταστεί η μαρίνα ένας ανοιχτός και 
επισκέψιμος πόλος αναψυχής και περιπάτου για όλους

Η θετική  
γνωμοδότηση  
από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας

Τον Μάιο του 2019 το Ε' Τμήμα 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
γνωστό για τη διαχρονική φιλο-
περιβαλλοντική του στάση, με 
πρόεδρο τότε του Τμήματος τον 
σημερινό πρόεδρο του ίδιου του 
ΣτΕ, Αθανάσιο Ράντο, εξέδωσε 
μια διεξοδική και εμπεριστατω-
μένη γνωμοδότηση 64 σελίδων 
για τη Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
σχεδιασμό του έργου ανάπλασης 
της μαρίνας Βουλιαγμένης. 

Η γνωμοδότηση αυτή για το σύν-
νομο των χαρακτηριστικών του 
έργου σε περιβαλλοντικό και 
πολεοδομικό επίπεδο, οδήγησε 

στην έκδοση σχετικού Προεδρι-
κού Διατάγματος. Κάποια χαρα-
κτηριστικά αποσπάσματα από τη 
γνωμοδότηση του ΣτΕ:

«Η νέα χρήση της μαρίνας δεν 
προσβλέπει σε εντατικοποίηση 
της λιμενικής δραστηριότητας, 
αντίθετα αποσκοπεί στην εξυπη-
ρέτηση λιγότερων και μεγαλύ-
τερων σκαφών σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, αναβαθ-
μίζοντας έτσι και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες».

«Διασφαλίζει την πρόσβαση του 
κοινού στην ζώνη αιγιαλού και 
παραλίας [...] Επιπλέον κινητο-
ποιεί μια μεγάλης κλίμακας επέν-
δυση η οποία θα συμβάλει ουσια-
στικά στην οικονομία της Αττικής 
αλλά και της χώρας συνολικά, με 
παράλληλη μέριμνα για την προ-
στασία του χερσαίου και θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος».
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ων υδάτων σύμφωνα με τις διεθνείς προ-
διαγραφές, τα αποτελέσματα του οποίου θα 
αποστέλλονται  για ενημέρωση και έλεγχο 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και της Διεύ-
θυνσης Υδάτων.  

Δεν μεγαλώνει η μαρίνα
Τα βασικά λιμενικά έργα που θα πραγματο-
ποιηθούν θα είναι ο καθαρισμός και εκβά-
θυνση του πυθμένα, που σήμερα δεν επι-
τρέπει την είσοδο μεγάλων σκαφών, και η 
προέκταση του εξωτερικού (προσήνεμου 
κατά τη ναυτική ορολογία) μώλου κατά 27 
μέτρα από το σημείο όπου σήμερα φτάνουν 
τα super yachts, τα οποία πριμνοδετούν 
στη σημερινή προέκταση του λιμενοβρα-
χίωνα. Στόχος της επέκτασης αυτής, που 
παραμένει ωστόσο αυστηρά στα δεδομένα 
όρια της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, 
είναι η αποτελεσματική προστασία από την 
κακοκαιρία. Επίσης, το μικρό πεδίο προ-
σγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων 
θα μεταφερθεί από τον εσωτερικό (υπήνε-
μο) μώλο που βρίσκεται σήμερα στην άκρη 
του νέου προσήνεμου μώλου.  Παρόλο που 
η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
έκανε λόγο για «γιγάντωση» της μαρίνας 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γρά-
φεται η λέξη «διπλασιασμός» και «επέκτα-
ση», η αλήθεια των δεδομένων είναι ότι η 
μαρίνα δεν θα μεγαλώσει. Μόνο ο εξω-
τερικός μώλος κρίνεται από τους μηχανι-
κούς απολύτως αναγκαίο να μακρύνει σε 
βαθμό που δεν θα γίνει αισθητός οπτικά, 
για λόγους ασφάλειας των σκαφών που 
σήμερα κλυδωνίζονται από τα κύματα. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την κυματική 
μελέτη που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, οι ανακλάσεις των 
ρευμάτων του όρμου θα έχουν αμελητέα 
επίδραση. Άλλωστε, η καταλαμβανόμενη 
από τα σκάφη υδάτινη επιφάνεια θα παρα-
μείνει ίδια και μάλιστα η δυναμικότητα 
της μαρίνας θα μειωθεί. Από τα περίπου 
100 σκάφη που μπορεί να δεχτεί σήμερα, 
ο αριθμός θα μειωθεί στα 59 αλλά απο-
κλειστικά για μήκους άνω των 25 μέτρων 
(super yachts). Πάντως, τα 46 από αυτά 
προβλέπεται να είναι μήκους ως 40 μέτρα 
και μόλις 1 προβλέπεται να είναι μήκους 
άνω των 70 μέτρων (mega yacht), το οποίο 
και θα δένει στη θέση όπου ελλιμενίζονται 
και σήμερα ανάλογα μεγάλα σκάφη. 

Πράσινο φως από το ΣτΕ
Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
είχε και τον Ιούλιο του 2018 δώσει ανάλο-
γη ομόφωνη θετική ψήφο στη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

ίδιου έργου, που περιέγραφε όλα τα κατα-
σκευαστικά δεδομένα της νέας μαρίνας, 
αποτελώντας μάλιστα και υλικό για την προ-
εκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών 
του 2019. Τη μελέτη αυτή έχει ήδη εγκρίνει 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (Οκτώ-
βριος 2018) με παρατηρήσεις που δεν έγιναν 
δεκτές από το ΣτΕ, η Επιτροπή Τουριστικών 
Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού (Δεκέμ-
βριος 2018), η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος (Δεκέμβριος 2018), ενώ θετική γνωμο-
δότηση ώστε να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό 
Διάταγμα εξέδωσε και το Ε' Τμήμα του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας με την υπογραφή 
του τότε προέδρου του Τμήματος και σημε-
ρινού Προέδρου του ΣτΕ, Αθανάσιου Ράντου. 
Θετική γνώμη για τη χωροθέτηση του έργου 
και πράσινο φως για τις εργασίες έδωσε 
άλλωστε τον Δεκέμβριο του 2019 και η Γενι-
κή Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Το έργο εκσυγχρονισμού της μαρίνας υπήρ-
ξε όρος για τη μακροχρόνια μίσθωσή της, την 
οποία ανέλαβε ο Αστέρας Βουλιαγμένης για 
40 χρόνια στις 31 Οκτωβρίου 2012 μετά από 
διεθνή διαγωνισμό της ΕΤΑΔ έναντι του τιμή-
ματος των 43 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός 
για την ανάπλαση της μαρίνας ανέρχεται σε 
επιπλέον 27 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός του 
έργου κρατά εκτός κάθε παρέμβασης τόσο 
τις δύο εισόδους της μαρίνας όσο και όλη 
την περιοχή πρασίνου κατά μήκος της οδού 
Απόλλωνος. Η συνολική δόμηση στη μαρίνα 
θα φτάσει τα 4.800 τετραγωνικά μέτρα, το 
47% των οποίων θα αφορούν στις καθαρά 
απαραίτητες λειτουργικές υποδομές (ηλε-
κτρομηχανικές εγκαταστάσεις, ναυταθλη-
τικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, γραφεία, 
φυλάκια, λιμεναρχείο, τελωνείο) και το υπό-
λοιπο 53% σε εμπορικού τύπου εκμεταλλεύ-
σεις (εστίαση, εμπορικά καταστήματα, τράπε-
ζα, mini market κ.λπ.). Στόχος άλλωστε της 
παρέμβασης είναι να καταστεί η μαρίνα ένας 
ανοιχτός και επισκέψιμος πόλος αναψυχής 
και περιπάτου για όλους. Ένας υπόσκαφος 
χώρος στάθμευσης 400 οχημάτων θα εξυπη-
ρετεί την κίνηση, αφαιρώντας τα αυτοκίνητα 
από το οπτικό πεδίο.  

Ο αναπτυξιακός αντίκτυπος της μεγάλης 
αυτής επένδυσης είναι αδιαμφισβήτητος. 
Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να 
δημιουργήσει 500 νέες θέσεις εργασίας, 
ενώ με τη λειτουργία της μαρίνας ανα-
μένεται να βρουν απασχόληση 330-350 
άτομα σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, 
αποφέροντας και σημαντικότατα έσοδα 
στον Δήμο.

Η μαρίνα στον όρμο Βουλιαγμένης από αεροφωτογραφία, που σημειώνει 
το megayacht το οποίο σήμερα πριμνοδετεί στον εξωτερικό μώλο και 
επισημαίνει με κίτρινο χρώμα την προέκταση του νέου προσήνεμου μώλου 
για την ασφάλεια των σκαφών, στην πραγματική της διάσταση

«Η προβλεπόμενη από τον 
νέο σχεδιασμό ανάπτυξη της 
χερσαίας ζώνης της μαρίνας 
αναβαθμίζει ουσιαστικά την 
ποιότητα και την αισθητική 
του ανθρωπογενούς τοπί-
ου [...] με την ανάδειξη του 
φυσικού και κατά θέσεις 
υποβαθμισμένου πρασί-
νου της χερσαίας ζώνης με 
συμπληρωματικές φυτεύ-
σεις». 

Ενώ για τη νέα διάταξη των 
σκαφών σημειώνεται ότι 
«αναμένεται να τερματίσει 
φαινόμενα αγκυροβόλησης 
των μεγάλων σκαφών εκτός 
μαρίνας με τη χρήση άγκυ-
ρας, με τις εντεύθεν βλαπτι-
κές συνέπειες για τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας».
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Γιάννης Κιούκης
Ο άνθρωπος που κατέστησε τη Βούλα ...πόλη

Ο Πρόεδρος 
χρειάστηκε  

κάποιες φορές 
να πληρώσει 

ο ίδιος τη 
μισθοδοσία

των υπαλλήλων 
της Κοινότητας

Πλήρης ημερών αλλά και έργων σε ηλικία 93 ετών «έφυγε» στις 30 
Μαρτίου ο τελευταίος Κοινοτάρχης και πρώτος Δήμαρχος Βούλας, ο 
αγαπητός σε όλους κυρ Γιάννης Κιούκης. Μια πολιτική φυσιογνωμία 
παλιάς κοπής, άνθρωπος του εμπορίου, του μόχθου, της γνήσιας και 
αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τους συμπολίτες του, που έκανε το 
άλμα στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να χάσει την «ψυχή» του, αλλά 
αντίθετα βρίσκοντας εκεί την πραγματική του αποστολή. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927 και ήταν το τέταρτο από τα πέντε παι-
διά του Δημήτρη και της Αναστασίας Κιούκη. Έζησε τα πρώτα του χρό-
νια και πήγε σχολείο στους Αμπελοκήπους, αλλά ο πόλεμος του 1940 
τερμάτισε απότομα την παιδική του ηλικία. Ο πατέρας του έφυγε από τη 
ζωή και η μητέρα του αναγκάστηκε να επιστρέψει στον τόπο καταγω-
γής της, το Μαρμάρι Ευβοίας με τα παιδιά της. Εκεί ο Γιάννης Κιούκης 
καταπιάστηκε με αγροτικές δουλειές και το εμπόριο ειδών διατροφής. 
Το 1949 άφησε το χωριό για να καταταγεί στο στρατό και το 1952 
παντρεύτηκε την Ευσταθία Τσαγκαρέλη, εγκαταστάθηκε στη Βούλα 
και απέκτησε τα δύο παιδιά του, τον Στέλιο και τον Δημήτρη. Από το 
1952 άρχισε να ασχολείται με το εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή των 
νοτίων προαστίων, πετυχαίνοντας να δημιουργήσει ένα δίκτυο κατα-
στημάτων ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων σε Γλυφάδα, Βούλα, 
Βάρη και Κορωπί. Παράλληλα ασχολήθηκε με τις χωματουργικές 
εργασίες σε ιδιωτικά έργα. 

Το 1975, στις πρώτες κοινοτικές εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, εξε-
λέγη κοινοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Τζάιδα. 
Ήταν μια άλλη Βούλα σε μια άλλη Ελλάδα. Ένα παραθεριστικό κατά 
βάση χωριό 3.000 κατοίκων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ύδρευση, με 
εγγεγραμμένους ψηφοφόρους 2.142 άτομα. Στις επόμενες τοπικές 
εκλογές του 1978 είχε φτάσει η ώρα της πολιτικής και προσωπικής χει-
ραφέτησης. Ως ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας με τον 
συνδυασμό «Νέα Βούλα» έχοντας απέναντι τις τότε κομματικές δυνά-
μεις, μια ενιαία παράταξη υποστηριζόμενη από ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ (Πέτρος 
Μπίκος) και μια παράταξη υποστηριζόμενη από τη ΝΔ (Θωμάς Κουμπής) 
κέρδισε τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 52,8% και ξεκί-
νησε μια μεγάλη πορεία που θα άλλαζε για πάντα τον τόπο του. 

Η απογραφή του 1981 πιστοποίησε τις μεγάλες δημογραφικές αλλα-
γές στη Βούλα. Με μόνιμους κατοίκους πλέον 11.500 άτομα και ένα 

εκρηκτικό πολιτικό κλίμα, η Βούλα το 1982 ονομάστη-
κε επισήμως Δήμος, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποδομές, 
παρέμεινε ...χωριό. Παραλαμβάνοντας μια κοινότητα με 
8 υπαλλήλους, 3 ανοιχτά φορτηγά για απορριμματοφόρα 
και ένα ισόγειο διαμέρισμα για «Δημαρχείο», ο τελευταί-
ος Κοινοτάρχης χρειάστηκε κάποιες φορές να πληρώσει 
ο ίδιος τη μισθοδοσία. Στις εκλογές του 1982, μέσα σε 
ένα κλίμα έντονης πολιτικοποίησης, κέρδισε τις εκλογές 
στον δεύτερο γύρο με ποσοστό 53,9% και τον συνδυασμό 
«Ανεξάρτητη Δημοκρατική Ένωση», από τον νικητή του 
πρώτου γύρου Πέτρο Μπίκο. 

Μέχρι το 1986 και τις νέες δημοτικές εκλογές, τις οποίες 
έχασε από τον Άγγελο Αποστολάτο, η διπλή του θητεία στο 

τιμόνι της πόλης ήταν μια σπάνια περίοδος δημοτικής δημιουργίας. Το 
1ο Γυμνάσιο και Λύκειο, το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο, το 3ο Δημοτικό 
(Πανόραμα), το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο είναι σχολεία που οικοδομή-
θηκαν επί δημαρχίας του. Το κλειστό γήπεδο της Βούλας (ο σημερι-
νός Πρωτέας) και τα γήπεδα τένις και μπάσκετ ήταν αποτέλεσμα του 
σχεδιασμού του. Οι πλατείες Σοφοκλή Βενιζέλου, Μουσών, Άλσους 
-νυν Αποστολάτου- (Πανόραμα), Αυτοκινητιστών (Πηγαδάκια), Βουτυ-
ρά (Δικηγορικά) και το πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου διαμορφώθηκαν 
για πρώτη φορά από τον Γιάννη Κιούκη. Το νεκροταφείο της Βούλας 
και η παραχώρηση στον Δήμο του σημερινού κτηρίου του Δημαρχείου 
συγκαταλέγονται επίσης στον εντυπωσιακό απολογισμό του έργου του 
για την 8ετία 1978-1986. 

Ωστόσο, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις οξύνθηκαν και κατά τη δεύτερη 
δημαρχιακή του θητεία έχασε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλί-
ου. Την απογοήτευσή του ενίσχυσε η συρρίκνωση των επιχειρηματικών 
του δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να δηλώσει ότι θα αποσυρθεί από 
την αυτοδιοίκηση. Την απόφασή του αυτή αναίρεσε λίγο αργότερα, όταν 
εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να γίνει δήμαρχος ο Άγγελος Αποστολά-
τος, τον οποίο ο Γιάννης Κιούκης χαρακτήρισε εκπρόσωπο του «ξένου 
προς τον τόπο μας οικονομικού κατεστημένου», καταλογίζοντάς του ότι 
φέρνει την πόλη «μπροστά στον ορατό κίνδυνο της τσιμεντένιας εξαθλί-
ωσης». «Τη Βούλα αυτή αγωνιστήκαμε να την ορθώσουμε και να την 
προστατέψουμε από τα κάθε είδους συμφέροντα, τόσα χρόνια τώρα, και 
θα την αφήσουμε να γίνει Γλυφάδα για να εξυπηρετήσουμε τα εμπορικά 
συμφέροντα ορισμένων μεγαλοεργολάβων;», ήταν ένα χαρακτηριστικό 
απόσπασμα από τον προεκλογικό λόγο του Γιάννη Κιούκη στις 28 Ιου-
λίου 1986 στην αίθουσα του «Γαλήνη». 

Όμως οι συσχετισμοί είχαν τελεσίδικα αλλάξει και ο Άγγελος Αποστο-
λάτος έπεισε από τον πρώτο γύρο το 53,2% των ψηφοφόρων της Βού-
λας, ξεκινώντας τη δική του πορεία στην τοπική ιστορία. Ο κυρ Γιάννης, 
πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας το 1988 χάνοντας το νεφρό του, 
αλλά ανέκαμψε και ευτύχισε να χαρεί τα εγγόνια του μέχρι τα βαθιά 
γεράματα, ζώντας και περπατώντας πάντα στην αγαπημένη του Βούλα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποφάσισε 
να πραγματοποιήσει ένα πολιτικό μνημόσυνο για τον Γιάννη 
Κιούκη, αφού η κηδεία του λόγω των απαγορεύσεων κυκλοφορίας 
πραγματοποιήθηκε σε πολύ κλειστό κύκλο

Έχοντας εγκατασταθεί 
με τη σύζυγό του Ευτυχία 
Τσαγκαρέλη από το 1952 στη 
Βούλα, ο Γιάννης Κιούκης 
εξελέγη κοινοτικός σύμβουλος 
πρώτη φορά το 1975 και 
πρόεδρος της κοινότητας το 
1978. Στη φωτογραφία με τους 
γιους του, Στέλιο (αριστερά) και 
Δημήτρη (δεξιά).
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Όλγα Βενέτη

Στον απόηχο μιας πολύ πρωτότυπης συναυλίας στις 22 Μαΐου, όπου η καλλιτέχνιδα τρα-
γούδησε από τη Βούλα για ένα δίωρο με ζωντανή μετάδοση στη διαδικτυακή τηλεόραση 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 10.000 
θεατές, η Όλγα Βενέτη μιλά στον «Δημοσιογράφο» για την πρωτοβουλία της να συνδρά-
μει με αυτό τον τρόπο τις κοινωνικές δομές του Δήμου, καλώντας τους θεατές να συνει-
σφέρουν διαδικτυακά (στη διεύθυνση bit.ly/3eW67A6), αλλά και για την πορεία της στο 
τραγούδι.

Πώς ήταν η εμπειρία μιας συναυλίας με απομακρυσμένους θεατές;
Ζω για να τραγουδώ. Τραγουδώ σε στούντιο για πρόβες, όπου και εκεί δεν έχω κοινό, 
τραγουδώ στο σπίτι μου για το γιο μου, για τον εαυτό μου, πάντα ερμηνεύω. Η γλυκύτητα 
που βιώνω κάθε φορά είναι κάτι ανείπωτο. Σίγουρα μου έλειπαν απίστευτα οι αγαπημέ-
νοι μου. Έχω ένα σκληροπυρηνικό κοινό που με ακολουθεί, που μου δίνουν κίνητρο και 
δύναμη να συνεχίσω να τραγουδώ. Αν δεν δω τα μάτια αυτά τα λαμπερά, αν δεν ακούσω 
το χειροκρότημα, αν δεν αφουγκραστώ τη λαχτάρα τους, χάνω την «πληρωμή» για μένα. 
Παρόλ' αυτά, τους ένιωθα πίσω από την κάμερα. Ήταν περίεργο δεν μπορώ να πω και 
μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αλλά νομίζω ότι δεν μου στέρησε την εκφραστικότητά μου, 
ήξερα ότι είναι μαζί μου. Έχω μια άλλη φύση όταν τραγουδώ, είμαι η άλλη Όλγα, εκείνη 
που πάντα θα ήθελα να είμαι. Στόχος μου πάντα είναι να ταξιδεύω τους ακροατές μου, 
να τους πάρω από όποια κατάσταση και αν βρίσκονται και να μπορώ για δύο ώρες να 
τους πάω μακριά. Το τραγούδι στο οποίο έχω γράψει τους στίχους και βγήκε από την 
ψυχή μου σε μια πολύ τρυφερή περίοδο της ζωής μου, το «Για σένα», θέλω να ακουστεί, 
το αφιερώνω πάντα στο κοινό μου. Θα ήθελα να συνεχίσουν να μου δίνουν δύναμη να 
τραγουδώ για να βγάζω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό. 

Ήταν μια πρωτοβουλία σας για έναν πολύ καλό σκοπό...
Δεν θα το έκανα αλλιώς, ο σκοπός μου ήταν ιερός και η ιδέα μου αγκαλιάστηκε αμέ-
σως από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντέλλο και τους πανάξιους συνεργάτες του. 
Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος και θα συμμετέχει και θα μπορεί 
να προσφέρει για το Σύλλογο Φίλων του ΠΙΚΠΑ Βούλας και τις κοινωνικές δομές του 
Δήμου ως τις 22 Ιουνίου. 

Τι σήμαινε για έναν καλλιτέχνη αυτή η περίοδος του lockdown;
Στην αρχή πανικοβλήθηκα, μετά όμως έκατσα στη σιωπή μου, κατάλαβα τι είναι ιερό για 
μένα. Ο κορονοϊός δεν είναι ευλογία, όλο αυτό το διάστημα ακούσαμε πολλές ανοησίες. 
Όχι, αυτοί που τα λένε δεν έχουν σκεφτεί τι σημαίνει να νοσεί ή να πεθαίνει κάποιος από 
κορονοϊό. Ας πάνε λίγο στα νοσοκομεία. Εξ ανάγκης κάτσαμε στη σιωπή μας και εξ ανάγκης 
είδαμε τι είναι αυτό που μετράει. Μέσα από αυτό εγώ ως καλλιτέχνιδα έβγαλα πολλά. 

Ακούσαμε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, με εναλλαγές στις γλώσσες των στί-
χων και μια μεγάλη δική σας ευχέρεια να τα δέσετε όλα αυτά αρμονικά. 
Με ποια όμως κριτήρια επιλέγετε τα τραγούδια που θα ερμηνεύσετε;

Δεν μου αρέσει η κατηγοριοποίηση, λαϊκά, κλασικά και έντεχνα. Για μένα δεν υπάρχει 
καν ο όρος έντεχνο, υπάρχει καλή μουσική, υπάρχουν καλές μελωδίες. Τα κομμάτια που 
αγαπώ και που μπορώ να ερμηνεύσω, αυτά επιλέγω για να περάσω τη συγκίνηση που 
νιώθω τη στιγμή εκείνη στο κοινό μου. Ό,τι τραγουδώ περνά πρώτα από τη ψυχή μου, για 
να μπορώ να συγκινούμαι πρώτα η ίδια και μετά να το περνώ στο κοινό. Τραγουδώ με 
την αλήθεια μου, είναι ο χώρος μου. Μου είχαν πει παλιά να πω κάτι πιο εμπορικό, αλλά 
δεν μπορώ. Δεν μπορούμε άλλωστε όλοι να τα τραγουδήσουμε όλα. Έχω ξεκινήσει από 
το κλασικό τραγούδι, ήμουν στη Λυρική για 10 χρόνια. Μετά πήγα στον Χατζηδάκη και 
τον Θεοδωράκη, τον Χατζηνάσιο που λατρεύω, τον Σπανό, τα γαλλικά που αγαπώ και τα 
μιλάω καλά επειδή έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία. Δεν ήθελα να τελειώσω εκείνο 
το βράδυ...

Βρισκόμαστε στην εποχή του YouTube και του Spotify. Η δισκογραφία 
παραμένει στόχος για έναν ερμηνευτή;
Πάντα είναι. Απλά η δισκογραφία πλέον έχει πεθάνει και είναι εξαιρετικά δύσκολο να σε 
ακούσει και να σε δεχτεί μια εταιρεία, όταν δεν είσαι ήδη γνωστός. Προσπαθώ και δεν 
μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να ακούσει το κοινό έναν καλλιτέχνη χωρίς άκρες και 
γνωστούς. Καταλαβαίνω τις εταιρείες γιατί έχουν μεγάλη κρίση, δεν υπάρχει δισκογρα-
φία, τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν καν CD. Θα έπρεπε όμως να δώσουν βήμα και 
σε νέους καλλιτέχνες με όραμα.  

Οι αλλαγές στο πώς ακούμε σήμερα μουσική, αφού πλέον προτιμάμε 
μεμονωμένα τραγούδια σε φορητές συσκευές, πιστεύετε ότι αλλάζουν 
και την ίδια τη μουσική;
Νομίζω ναι. Πού είναι οι συνθέτες μας; Ναι μεν υπάρχει σήμερα αμεσότητα, αλλά υπάρ-
χουν και αρνητικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα δεν υπάρχουν συνθέτες. Όμως 
ποιος θα τα τραγουδήσει, ποιος θα τα προωθήσει, πώς θα τα ακούσει ο κόσμος; Δεν είναι 
κάπως περίεργο που όλοι οι συνθέτες έχουν σταματήσει; Πιστεύω ότι υπάρχουν και νέα 
και παλιότερα ταλέντα που όμως έχουν κοπάσει από λαχτάρα και ενθουσιασμό. Σίγουρα 
η τεχνολογία έχει πολλά καλά αλλά όχι μόνο.

Δεν υπάρχει έντεχνο, 
μόνο καλές μελωδίες 
που περνούν  
στην ψυχή
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Μια νέα πραγματικότητα όχι 
μόνο στην επαγγελματική ρου-
τίνα αλλά και στις συνήθειες 
των πελατών έφερε η σταδια-
κή άρση των μέτρων κατά της 
διάδοσης του κορονοϊού και το 
άνοιγμα των καταστημάτων. Οι 
πρώτες ημέρες της νέας κανο-
νικότητας με τη χαλάρωση του 
social distancing, που δεν θυμί-
ζει σε τίποτα την προ πανδημίας 
κατάσταση, έφερε μια μεγάλη 
προσαρμογή των καταστημάτων 
εστίασης και όχι μόνο στις νέες 
υγειονομικές προδιαγραφές και 
προς το παρόν χαρακτηρίζεται 
από ένα μούδιασμα τόσο για το 
οικονομικό πλήγμα που επέφε-
ρε το υποχρεωτικό λουκέτο, όσο 
και για το μέλλον των ίδιων των 
επιχειρήσεων και ολόκληρων 
κλάδων. Ο «Δημοσιογράφος» 
απευθύνθηκε σε 4 χαρακτηρι-
στικές επιχειρήσεις του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
καταγράφοντας τις αγωνίες και 
τις προσδοκίες των υπευθύνων 
για το νέο αυτό βήμα. 

Στην πλατεία Βούλας 
δεν ακούς πια παιδιά
«Στην πλατεία Βούλας έρχεται 
πλέον το 1/3 του κόσμου της 
καλής εποχής, δεν ακούς πια 
παιδιά», τονίζει ο Παναγιώτης 
Δριτσάκος, υπεύθυνος ενός από 
τα παλιά καφέ της Βασιλέως 
Παύλου, το Dio Mio, περιγράφο-
ντας την κίνηση των τελευταίων 
ημερών. «Η ζημιά από το διάστη-
μα που έμεινε κλειστό το μαγαζί 
δεν αντιστρέφεται. Οι υποχρεώ-
σεις είναι μεγάλες και φάγαμε το 
δικό μας μαξιλάρι. Περιμένουμε 
το καλοκαίρι για να επιστρέψει ο 
κόσμος. Αν όμως επιστρέψει και 

ο κορονοϊός το φθινόπωρο, είναι 
ερώτημα πόσες επιχειρήσεις θα 
αντέξουν ένα δεύτερο λουκέ-
το», σημειώνει. «Φοράμε μάσκα 
και γάντια, έχουμε αντισηπτικά, 
αραιώσαμε τα τραπέζια σύμ-
φωνα με τις οδηγίες. Ήμασταν 
πάντα ένα πολύ καθαρό μαγαζί 
και οι συνήθειές μας δεν άλλα-
ξαν πολύ. Αυτό που άλλαξε είναι 
η στάση των πελατών», περιγρά-
φει. «Κάποιοι πελάτες φοράνε 
μάσκα, μοιάζουν ακόμα αρκετά 
φοβισμένοι». 

«Περάσαμε 10 χρόνια κρίση, 
μετά ήρθε η απαγόρευση του 
τσιγάρου που μας έκοψε ακόμη 
περισσότερο τη δουλειά, τώρα η 
πανδημία. Δεν ξέρω πόσο αισι-
όδοξος μπορώ να είμαι για το 
μέλλον», λέει με τη στωικότητα 
μιας επαγγελματικής πορείας 
δεκαετιών ο Τάκης Δριτσάκος. 
Ενώ απαντά πως «το αίτημα για 
περισσότερα τραπεζοκαθίσματα 
δεν έχει πολύ νόημα, όταν και 
αυτά που έχουμε δεν γεμίζουν», 
μόλις τον ρωτάμε αν θα ήθελε 
από τον Δήμο επέκταση του 
χώρου.

Δεν αλλάζει
η εμπειρία  
της διασκέδασης
«Όταν κάθεται κάποιος δίπλα 
στη θάλασσα, σε αυτό το τοπίο 
και σκηνικό, ηρεμεί, εμείς παίρ-
νουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα 
και η αίσθηση της ασφάλειας 
γίνεται δεδομένη», εξηγεί η 
Ζανέτ Μπεσίρ, υπεύθυνη για 
το Riviera Coast της Βούλας. 
«Υπάρχει θέληση του κόσμου να 
βγει αλλά και επιφυλακτικότητα 
μαζί, η εμπειρία της διασκέδα-

σης δεν πιστεύω ότι αλλάζει», 
όπως έχει διαπιστώσει τις πρώ-
τες ημέρες. Το κλείσιμο της 
εστίασης ήταν μεγάλο πλήγμα, 
κυρίως επειδή η συγκεκριμέ-
νη επιχείρηση προγραμματίζει 
μεγάλες εταιρικές εκδηλώσεις 
με στελέχη από το εξωτερικό. 
«Η αναβολή των Ποσειδωνίων 
μας κόστισε πολύ, φαινόταν 
ότι το 2020 θα ήταν μια από τις 
καλύτερες χρονιές. Θεωρώ 
θετικό και ενδεικτικό μιας καλής 
ψυχολογίας το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι από τους πελάτες 
μας δεν θέλησαν να ακυρώσουν 
τις εκδηλώσεις τους, αλλά τις 
ανέβαλαν», προσθέτει η Ζανέτ 
Μπεσίρ. Κατά το διάστημα του 
λουκέτου, το Riviera Coast 
έκανε μια ακόμη σημαντική 
ανακαίνιση, για να προσαρμο-
στεί στις οδηγίες αποφυγής του 
συνωστισμού. «Περιμένουμε 
περαιτέρω μέτρα στήριξης από 
την πολιτεία, διότι ο χειμώνας 
που έρχεται θα είναι δύσκολος», 
επισημαίνει.

Υπεύθυνη για την επικοινωνία 
με τα μελλόνυμφα ζευγάρια, 
η Ζανέτ Μπεσίρ σημειώνει το 
μεγάλο άγχος και ανασφάλεια 
που περνούν οι ενδιαφερόμενοι 
γι' αυτές τις τόσο σημαντικές για 
πολλούς ανθρώπους κοινωνι-
κές εκδηλώσεις. «Έχουμε δεξι-
ώσεις τον Ιούλιο και τον Αύγου-
στο, ακόμη και αν δεν ξέρουμε 
ακόμη το μέγιστο επιτρεπόμε-
νο αριθμό ατόμων ή ακριβείς 
λεπτομέρειες για το πώς θα 
...χορέψουν. Λέω σε όλους ότι 
όλα θα πάνε καλά και είναι κάτι 
που πιστεύω», συμπληρώνει με 
μια πηγαία αισιοδοξία. 

Επιστροφή ναι  
κανονικότητα όχι

Επαγγελματίες από Βάρη, Βούλα  
και Βουλιαγμένη μιλούν  
για τις πρώτες μέρες μετά το lockdown

Δεν αναμένεται μόνο η επιστροφή του κόσμου στην πλατεία 
Βούλας το καλοκαίρι, αλλά και του κορονοϊού το φθινόπωρο, 
γεγονός που καθιστά ακόμη την κατάσταση πολύ ρευστή και 
αβέβαιη, σύμφωνα με την εκτίμηση του Παναγιώτη Δριτσάκου, 
ιδιοκτήτη του ιστορικού καφέ της Βούλας, Dio Mio
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Οι μάσκες 
ήρθαν για να μείνουν
Μεγάλες ανακατατάξεις έφεραν στα κομμωτή-
ρια και τις σχετικές υπηρεσίες οι νέοι κανόνες 
υγιεινής. Εκτός από τη δουλειά με τη μάσκα και 
τη γάντια, τον κλίβανο για την απολύμανση των 
εργαλείων και τις αποστάσεις μεταξύ των πάγκων, 
πλέον κάθε περιποίηση χρειάζεται πρώτα ραντε-
βού. «Άλλαξε η καθημερινότητα της δουλειάς μας, 
αλλά μπήκε και μία τάξη με τα ραντεβού», τονίζει 
ο Σταμάτης Ζωγράφος που διευθύνει το κεντρι-
κό κομμωτήριο της Βουλιαγμένης. «Είναι πολύ 
δύσκολο να εργάζεσαι όλη μέρα με μια μάσκα 
και θα γίνει πιο δύσκολο αργότερα που δεν θα 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κλιματισμό» 
επισημαίνει. «Αρκετοί πελάτες μας δείχνουν να 
μη συμμερίζονται την ανησυχία και μας ζητούν να 
βγάλουμε τα μέσα προστασίας, άλλοι πάλι φοβού-
νται να έρθουν και έτσι εξυπηρετούμε πλέον αρκε-
τούς στο σπίτι τους», σημειώνει για την υποδοχή 
της νέας κατάστασης από τους κατοίκους της περι-
οχής. «Είμαστε σε τουριστικό μέρος, το καλοκαίρι 
και ο Ιούνιος θα δείξει αν σώζεται ή όχι η κατάστα-
ση από το lock down. Η μάσκα και τα αντισηπτικά 
ήρθαν για να μείνουν, θα αλλάξουν για καιρό το 
πώς ζούμε», εκτιμά ο Σταμάτης Ζωγράφος. Όσο 
για τις πρώτες ημέρες μετά το άνοιγμα των κομ-
μωτηρίων; «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Το πρώτο 
ραντεβού ξεκινούσε στις 7 το πρωί και το τελευ-
ταίο στις 7 το βράδυ. Φυσικά, δεν έφτανε αυτό για 
να ισοφαρίσει τις απώλειες από το κλείσιμο»... 

Η οικονομική στενότητα
είναι το πρόβλημα
«Από το 1980 που βρίσκομαι στο μαγαζί, τέτοια 
κατάσταση δεν θυμάμαι», λέει χωρίς να χάνει το 
κέφι του ο Χαράλαμπος Γούλας, ο εγγονός του 
«Μπαρμπα-Χαράλαμπου» που έδωσε το όνομά 
του σε μια από τις παλιές ταβέρνες στα Βλάχικα 
που λειτουργεί από το 1966. Φαίνεται ιδιαίτε-
ρα περίεργο για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, 
όμως το προσωπικό στο σέρβις και στην ψησταριά 
έχει προσαρμοστεί στην κατάσταση που επιβάλει 
αντισηψία, μάσκες και γάντια, ακόμη και μέσα στις 
φωτιές και τα κάρβουνα της κουζίνας. «Ο κόσμος 
δεν δείχνει να ανησυχεί, φέρεται κανονικά όπως 
φερόταν πάντα, μας έχει εμπιστοσύνη και μάλλον 
του έλειψε η έξοδος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
υπάρχουν χρήματα στον κόσμο για να διασκε-
δάσει, γι' αυτό και πιστεύω ότι η κίνηση θα είναι 
πεσμένη», τονίζει ο Χαράλαμπος Γούλας. Οι άνετοι 
χώροι του καταστήματος επέτρεψαν την αραίω-
ση των τραπεζιών χωρίς μεγάλες απώλειες, αν 
και ακόμα η πληρότητα μοιάζει στόχος μακρινός. 
«Πριν τον κορονοϊό η κίνηση εδώ στο Δίλοφο είχε 
ανέβει, το κλείσιμο μας πήγε πολύ πίσω και θα 
περάσει καιρός για να επανέλθουμε», περιγράφει 
εν συντομία τον οικονομικό γρίφο της περιόδου 
που έρχεται.

Φαίνεται περίεργο για μια παραδοσιακή ταβέρνα στο Βλάχικα όπως ο «Μπαρμπα-Χαράλαμπος» να φορούν οι ψήστες μάσκα 
πάνω από τα κάρβουνα, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα που ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα της επιχείρησης

Ο ...πανικός των πρώτων ημερών από το άνοιγμα των κομμωτηρίων δεν μπορεί να ισοφαρίσει το πλήγμα από το κλείσιμο 
του καταστήματος στη Βουλιαγμένη, τονίζει ο Σταμάτης Ζωγράφος, που πλέον δέχεται πελάτες μόνο με ραντεβού αλλά 
εξυπηρετεί πλέον αρκετούς και στο σπίτι τους

Στο ανακαινισμένο ντεκ του Riviera Coast φυσά θαλασσινό αεράκι, αλλά αυτό δεν λύνει τα προβλήματα στα μελλόνυμφα 
ζευγάρια που ακόμη δεν γνωρίζουν πόσους καλεσμένους θα έχουν στη δεξίωσή τους, όπως τονίζει η υπεύθυνη εκδηλώσεων 
του καταστήματος, Ζανέτ Μπεσίρ
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Η χρυσή εποχή του Άρη Βούλας

Την καλύτερη φάση της 68χρονης ιστορίας του διανύει 
το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη Βούλας. Οι «κιτρινό-
μαυροι» τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του πρωταθλή-
ματος της Α’ κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ ενώ παράλληλα, 
το μεγάλο όνειρο τόσο των διοικούντων όσο και των 
κατοίκων της πόλης, παίρνει σάρκα και οστά. Φυσικά, 
αναφερόμαστε στην ανακατασκευή των αποδυτηρίων 
του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Βούλας. Ο 
Γενικός Αρχηγός του Άρη, Στέλιος Τσαλδάρης μίλησε 
στον «Δημοσιογράφο» για το παρόν και το μέλλον του 
συλλόγου.

Μπορεί τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα να διακόπηκαν 
εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με αποτέλεσμα 
να επικυρωθούν οι βαθμολογίες ως είχαν, ωστόσο ο 
Άρης Βούλας είχε εξασφαλίσει τη 2η θέση στο πρωτά-
θλημα, μια επιτυχία που ήρθε για πρώτη φορά. Ο Στέλι-
ος Τσαλδάρης επισημαίνει πως η εξαιρετική αγωνιστι-
κή χρονιά που διένυσε η ομάδα κατά τη φετινή περίοδο 
ήταν αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας 
που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια.

«Θεωρώ ότι η φετινή επιτυχία του Άρη Βούλας ήταν 
επακόλουθο μιας δουλειάς που γίνεται τα τελευταία 
τρία χρόνια. Οι συνεργάτες μου κι εγώ έχουμε βάλει σε 
μια τάξη όλα τα λειτουργικά και οικονομικά ζητήματα 
που προκύπτουν σε έναν σύλλογο, ουσιαστικά έχει μπει 
ένα νοικοκυριό αρχικά στις ακαδημίες που είναι το οξυ-
γόνο για μια ομάδα και μετά στη βιτρίνα του συλλόγου 
που είναι η πρώτη ομάδα. Συνεπώς, δεν ήταν έκπληξη 
για εμάς η φετινή πορεία του Άρη, επιδιώκουμε κάθε 
χρόνο να κάνουμε ένα μικρό βήμα παραπάνω», τονί-
ζει στον «Δημοσιογράφο». Να σημειωθεί πως ο Άρης 
Βούλας την περσινή χρονιά, αγωνίστηκε για πρώτη 
φορά στον μεγάλο τελικό της ΕΠΣΑΝΑ, όπου έχασε 
το Κύπελλο στη διαδικασία των πέναλτι, δείχνοντας 
πως η ομάδα χτίζεται σε γερά θεμέλια και δεν είναι μια 
«φωτοβολίδα».

Είμαστε μια μεγάλη αθλητική οικογένεια
Το αθλητικό δόγμα «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» 
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στον Άρη Βούλας και γι’ 
αυτό τον λόγο, η διοίκηση του συλλόγου έχει σε προ-
τεραιότητα την παραμονή του βασικού κορμού της ομά-
δας. «Ο κορμός είναι ο ίδιος τα τελευταία δύο με τρία 
χρόνια. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες συμφωνήσαμε με 
τον προπονητή να παραμείνει και τη νέα χρονιά για να 
συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Δεν κοι-
τάμε μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον που θεωρούμε 
ότι θα είναι λαμπρό για τον Άρη Βούλας. Το σημαντικό 
είναι πως διαθέτουμε ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία 
που έχουν όρεξη για ποδόσφαιρο και φυσικά θέλουν να 
αναπτυχθούν. Ο Άρης Βούλας βγάζει υγεία, μπορεί να 
μην είμαστε το πλουσιότερο σωματείο, αλλά είμαστε 
νοικοκυρεμένος σύλλογος και αυτό μετράει πάρα πολύ 
στην εποχή μας. Υπάρχει αλληλοστήριξη και αλληλο-

σεβασμός, είμαστε μια πραγματικά αθλητική οικογέ-
νεια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θέλουν τα παιδιά 
να αγωνίζονται στον Άρη Βούλας και επίσης θέλουν 
και πολλοί ποδοσφαιριστές και προπονητές από άλλες 
ομάδες να έρθουν να ενταχθούν σε αυτή την οικογέ-
νεια», τονίζει ο Στέλιος Τσαλδάρης. 

Ο Άρης Βούλας είναι ένα σωματείο το οποίο αγωνί-
ζεται σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Μακρυά από τα 
φώτα της δημοσιότητας, κάτι το οποίο ελαχιστοποιεί 
τις πιθανότητες να προσελκύσει μεγάλους χορηγούς 
για να καλυφθούν τα έξοδα της χρονιάς, ένα ποσό που 
μπορεί να φτάσει και τις 200.000 ευρώ για μια ομάδα 
του βεληνεκούς του Άρη Βούλας. «Προσπαθούμε να 
έχουμε το μπάτζετ της ομάδας σε λογικά πλαίσια για 
να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις 
μας προς τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές κ.α. 
Οι πηγές χρηματοδότησης είναι αρχικά ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης μέσω των επιχορηγήσεων που 
δίνει κάθε χρόνο σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους 
της πόλης, οι χορηγοί που είναι κυρίως επαγγελματί-
ες της περιοχής θέλοντας να βοηθήσουν την ομάδα 
της περιοχής τους, οι ακαδημίες μέσω των μηνιαίων 
συνδρομών, τα έσοδα από τα εισιτήρια διαρκείας όπου 
μάλιστα φέτος είχαμε μια αύξηση φτάνοντας τις 150 
κάρτες και από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώ-
νουμε όπως λαχειοφόρους και χορούς. Βέβαια, για την 
επόμενη χρονιά τα πράγματα θα είναι δύσκολα, καθώς 
η πανδημία θα παίξει σημαντικό ρόλο και ενδεχομέ-
νως να φρενάρει κάποιους χορηγούς. Αναμένουμε 
μια πτώση των εσόδων αλλά εδώ στον Άρη Βούλας 
είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα και τα δύσκολα είναι 
μπροστά μας», αναφέρει στον «Δημοσιογράφο».

Τα νέα αποδυτήρια θα δώσουν πνοή 
Μετά το σύγχρονο στάδιο της Βάρης και το γήπεδο 
στολίδι της Βουλιαγμένης, έφτασε η στιγμή να απο-
κτήσει και η Βούλα τον δικό της ποδοσφαιρικό «ναό». 
Οι εργασίες ανακατασκευής των αποδυτηρίων του 
«Άρη» βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να παρα-
δοθούν εντός του 2020. Ο Στέλιος Τσαλδάρης εξηγεί 
πως τα νέα αποδυτήρια θα δώσουν στο σύλλογο πνοή 
και ώθηση στις ακαδημίες. «Ο Δήμος 3Β μας στηρίζει 
οικονομικά αλλά η μεγαλύτερη στήριξη που μας παρέ-
χει είναι η ανακατασκευή των αποδυτηρίων. Μετά από 
40 χρόνια θα αποκτήσουμε νέα αποδυτήρια, νέα γρα-
φεία που θα βοηθήσει να δουλέψουμε στο οργανωτικό 
κομμάτι καθώς με την προηγούμενη κατάσταση ήταν 
πολύ δύσκολο. Φανταστείτε τις συναντήσεις με τους 
γονείς των παιδιών που είναι στις ακαδημίες, τις πραγ-
ματοποιούσαμε στις εξέδρες είτε ήταν χειμώνας είτε 
καλοκαίρι. Θέλω να τονίσω πως ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης στέκεται δίπλα στους αθλητικούς 
συλλόγους της πόλης και ειλικρινά δεν υπάρχει καμία 
σύγκριση με τους αθλητικούς χώρους άλλων περιο-
χών που εμείς έχουμε την ατυχία να επισκεπτόμαστε 
κάθε 15 μέρες όταν αγωνιζόμαστε εκτός έδρας».

Τέλος, ο Γενικός Αρχηγός του Άρη Βούλας, μιλώντας 
στον «Δημοσιογράφο», έδωσε συγχαρητήρια στον 
Αστέρα Βάρης για την άνοδο στη Γ’ Εθνική. «Άξιζε 
και με το παραπάνω το πρωτάθλημα και την άνοδο 
και εύχομαι κάθε επιτυχία. Για τον Άρη Βούλας είναι 
οδηγός ο Αστέρας Βάρης που θα αγωνίζεται σε εθνι-
κή κατηγορία και γιατί όχι, στο μέλλον να κάνουμε και 
εμείς κάτι ανάλογο. Είναι τεράστιο πλεονέκτημα γι' 
αυτές τις δύο ομάδες να υπάρχουν αγνοί παράγοντες 
που αγαπούν τον αθλητισμό».
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Αστέρας Βάρης
Πορεία βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα

Στα σαλόνια  
της Γ' Εθνικής
και στην άμμο  
της Βάρκιζας
για beach soccer

Έσπασε όλα τα ρεκόρ η ομάδα «τρένο» του Αστέρα Βάρης πανηγυρίζο-
ντας δύο τίτλους (πρωτάθλημα, κύπελλο) και μια άνοδο στη Γ’ Εθνική 
κατηγορία. Πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς 
διαφορά από τον δεύτερο, καλύτερη επίθεση και άμυνα στην κατη-
γορία και τον πρώτο σκόρερ της Α’ κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ είναι μερικά 
από τα στατιστικά στοιχεία της φετινής ξέφρενης πορείας του Κυανού 
Αστέρα Βάρης. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Δημήτρης Πάπιος ο 
οποίος επανεξελέγη πανηγυρικά πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου την 1η Ιουνίου μιλά στον «Δημοσιογράφο», για τη φετινή 
μαγική αγωνιστική χρονιά. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω τέτοια εποχή. 
Το σκηνικό στο δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» είναι 
γκρίζο. Κεφάλια σκυμμένα, με την πίκρα και τον θυμό να ξεχειλίζει από 
τους διοικούντες, τους ποδοσφαιριστές και τους απλούς φιλάθλους. 
Ο Αστέρας Βάρης χάνει την άνοδο στη Γ’ εθνική κάτω από έντονο 
παρασκήνιο, στη διαφορά των τερμάτων! «Ήταν μια στιγμή οδυνη-
ρή για εμάς, αξίζαμε την άνοδο αλλά το παρασκήνιο δεν μας ήθελε», 
εξηγεί ο κ. Πάπιος συνεχίζοντας: «Ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε την 
άνοδο με πείσμωσε περισσότερο. Ένα χρόνο μετά, αποδείχθηκε ότι 
είχα δίκιο», τονίζει ο πρόεδρος του Αστέρα Βάρης. 

Η μοναδική αήττητη ομάδα στην Ελλάδα
Τα επιτεύγματα του Αστέρα Βάρης δεν άφησαν ασυγκίνητη τη «θρυλι-
κή» αθλητική εφημερίδα Φως, η οποία είχε αφιέρωμα στους «κυανό-
λευκους». «Η φετινή χρονιά ήταν μια ονειρεμένη σεζόν σε ό,τι αφορά 
την πρώτη ομάδα. Και οι ακαδημίες του συλλόγου όμως προσέφεραν 
στην ομάδα επιτυχίες, όπως για παράδειγμα την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος από την K-16. H πραγματική επιβράβευση για έναν παρά-
γοντα που ασχολείται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι να βλέ-
πει καθημερινά παιδιά να αθλούνται και να αγαπούν τον αθλητισμό, 
μένοντας μακρυά από τους κινδύνους που υπάρχουν στην σημερινή 
κοινωνία. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, η αλήθεια είναι ότι σπάσαμε 
όλα τα ρεκόρ, ο Αστέρας έγινε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που 
δεν έχει γνωρίσει την ήττα τα τελευταία δύο χρόνια. Θεωρώ ότι την 
επιτυχία που σημείωσε ο Αστέρας Βάρης, δύσκολα θα την κάνει άλλη 
ομάδα. Φυσικά, το γεγονός ότι ήρθαν τόσες μαζεμένες επιτυχίες ήταν 
αποτέλεσμα ενός οικογενειακού κλίματος που έχουμε δημιουργήσει 
όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα, δουλεύουμε όλοι μαζί με μεράκι και 
αγάπη. Η Βάρη έπρεπε να γυρίσει στη Γ’ εθνική κατηγορία γιατί εκεί 
ανήκει και είμαστε χαρούμενοι που το κατάφερε», τονίζει στην εφη-
μερίδα μας ο Δημήτρης Πάπιος.

Μαθητική κερκίδα στο γήπεδο της Βάρης
Η συμμετοχή στη Γ’ εθνική κατηγορία απαιτεί ταξίδια ακόμα και εκτός 
Αττικής, γεγονός που είναι ένας «πονοκέφαλος» για τις διοικήσεις 
των ομάδων, καθώς αυξάνει αρκετά το κόστος. Για να επιβιώσει ένας 
σύλλογος σε αυτή την κατηγορία χρειάζεται χρήματα και φυσικά οργά-
νωση στα πρότυπα μεγάλων συλλόγων του αθλήματος. «Δεν μετράει 
μόνο το οικονομικό αλλά και η σωστή οργάνωση σε όλους τους τομείς 
όπως το ποδοσφαιρικό τμήμα, το διοικητικό ακόμα και το διαφημι-
στικό. Η Γ’ Εθνική είναι μια επαγγελματική κατηγορία και πρέπει να 

έχεις ανθρώπους γύρω σου με όρεξη για δουλειά, ευτυχώς έχου-
με εδώ στον Αστέρα αρκετούς. Προφανώς, το μεγαλύτερο κομμάτι 
όσον αφορά το οικονομικό πέφτει στις πλάτες του Προέδρου, ωστόσο 
υπάρχουν και οι χορηγοί που στηρίζουν την προσπάθεια. Είναι βασικό 
να έχεις ανθρώπους που βοηθούν οικονομικά την ομάδα, ανθρώπους 
από την τοπική κοινωνία που αγαπούν την πόλη και τον σύλλογο. Ήδη 
έχουμε έρθει σε επαφή με αρκετούς που έχουν εκδηλώσει το ενδια-
φέρον τους για να στηρίξουν το σωματείο και την επόμενη χρονιά», 
αναφέρει ο πρόεδρος του Αστέρα. Η διοίκηση της ομάδας πιστεύει 
ότι με σωστό προγραμματισμό και με την κοινωνία, το Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και τους χορηγούς, ο Αστέρας Βάρης έχει τις 
δυνατότητες να αγωνιστεί στο προσεχές μέλλον στο πρωτάθλημα 
της Β' εθνικής κατηγορίας. «Έχουμε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της 
Αττικής, είμαστε ένας οργανωμένος σύλλογος, δεν έχουμε κανένα 
οικονομικό πρόβλημα, γιατί να μη κάνουμε όνειρα και για το μεγάλο 
βήμα;» δηλώνει ο κ. Πάπιος. 

Η δίψα των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην ομάδα δεν 
σταματάει σε μια απλή συμμετοχή σε μεγάλη κατηγορία αλλά επι-
θυμούν να φέρουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. «Μέσα από τις 
ακαδημίες που έχουμε στον σύλλογο έχουμε στόχο να γαλουχήσουμε 
τα παιδιά στα ιδανικά του αθλητισμού, να τα κρατάμε υγιή με ισχυρή 
αυτοπεποίθηση. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε το φίλαθλο κοινό 
που θα θέλαμε αλλά επιδιώκουμε να το δημιουργήσουμε. Από τη νέα 
χρονιά θα εφαρμόσουμε την παιδική κερκίδα όπως κάνουν όλοι οι 
μεγάλοι σύλλογοι της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ στα σχέδιά 
μας είναι να μοιράζουμε δωρεάν εισιτήρια στα σχολεία της πόλης 
για να έρχονται όλοι οι μαθητές να παρακολουθούν τους αγώνες της 
ομάδας», εξηγεί ο ισχυρός άνδρας του Αστέρα. Ο Δημήτρης Πάπιος 
υπογράμμισε πως στις προθέσεις της διοίκησης είναι η δημιουργία 
νέου τμήματος. «Έχουμε ξεκινήσει δειλά δειλά, σκέψεις για τμήμα 
beach soccer (ποδόσφαιρο στην άμμο) με έδρα το παλιό γήπεδο της 
ομάδας στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας. Δεν σας κρύβω, πως 
έχουν γίνει συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος είναι θετικός και θα στηρίξει με 
όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια αυτή». Αξίζει να σημειωθεί πως 
ο Πρόεδρος του Αστέρα Βάρης, θέλησε να δώσει τα συγχαρητήριά του 
στον Άρη Βούλας για την εξαιρετική πορεία που πραγματοποίησε τη 
φετινή χρονιά όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον «Δημοσιογράφο».

 
του  Ρόμπερτ  Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Τα διαδικτυακά μαθήματα ήρθαν για να μείνουν

Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων η καθημερινότη-
τά μου έχει βρει και πάλι τη συνηθισμένη ροή της, όταν 
ξαφνικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν 
σε αυτόν τον καινούργιο ιό. Δεν είχα προλάβει να συνει-
δητοποιήσω το τι γινόταν καλά καλά, όταν η εκδρομή της 
Β' Λυκείου διακόπηκε λόγω απαγόρευσης της κυκλοφο-
ρίας. Και κάπου εκεί ήταν που ο ιός κι εγώ αποκτήσαμε 
εχθρικές σχέσεις.
Οπότε εμένα η καραντίνα μου ξεκινάει με πολύ κακή διά-
θεση. Ένιωθα πως έχανα τον χρόνο μου στο σπίτι, όταν 
κατάλαβα πως θα μπορούσα να τον εκμεταλλευτώ για να 
τελειώσω τις δουλειές που είχα σε εκκρεμότητα αλλά 
και να ξεκουραστώ από τη μονότονη καθημερινότητα του 

σχολείο - φροντιστήριο - κολυμβητήριο και ξανά από την 
αρχή.
Με αφορμή το lockdown βρήκα την ευκαιρία να ξεδι-
πλώσω κάποια από τα «ταλέντα» μου, όπως αυτό της 
...παρασκευής καφέ αλλά και ακόμα πιο δημιουργικών 
όπως αυτό των videogames. Βέβαια, σε μία πιο σοβα-
ρή ματιά θα μπορούσα να πω πως μέσα στον ατελείωτο 
χρόνο μου στο σπίτι μπόρεσα και βελτιώθηκα σε πολ-
λές από τις ασχολίες μου, ενώ παράλληλα μου δόθηκε 
ο απαιτούμενος χρόνος για ένα πιο ποιοτικό διάβασμα, 
αλλά γι' αυτό θα αναφερθώ εκτενέστερα παρακάτω. 
Όσο οι μέρες περνούσαν, η ανάγκη μου για να βγω λίγο 
έξω όλο και μεγάλωνε. Οι μόνες αφορμές ήταν είτε να 
πάω στο super market είτε για να αθληθώ. Όμως δεν 
ήμουν διατεθειμένος να μπω σε έναν κλειστό χώρο με 
τόσο κόσμο, αλλά ούτε και να τρέξω, μιας και εγώ και τα 
εξωτερικά αθλήματα έχουμε «χωρίσει» εδώ και πολύ 
καιρό. Έτσι, αποφάσισα μαζί με έναν φίλο μου να εξε-
ρευνήσουμε τα βουνά της περιοχής, όπου ταυτόχρονα 

αθλούμασταν και παραμέναμε μακριά από τον κόσμο.
Όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης, ένα αμφιλεγό-
μενο θέμα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τόσο για τα 
διαδικτυακά μαθήματα όσο και για την επαναλειτουργία 
του σχολείου: Το σχολείο μου ήταν από τα πρώτα της 
περιοχής που ξεκίνησε τα διαδικτυακά μαθήματα με ένα 
σταθερό πρόγραμμα, από τις πρώτες μέρες κιόλας που 
άνοιξε η πλατφόρμα. Οι καθηγητές αξιοποιούσαν στο 
έπακρο τις νέες πλατφόρμες και τα μέσα σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης. 
Με τα νέα αυτά μέσα μπορέσαμε να δούμε τα μαθήμα-
τα με μία πιο ενδιαφέρουσα οπτική. Και ενώ τα σχολεία 
άνοιξαν, κάποιες συνήθειες της καραντίνας παρέμειναν, 
καθώς αρκετοί καθηγητές χρησιμοποιούν τις πλατφόρ-
μες, για να μας προσφέρουν επιπλέον λήμματα και άλλες 
έγκυρες πηγές.

*Ο Κωνσταντίνος Δελαμάνης είναι μαθητής της Β' τάξης 
στο Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης

του Κωνσταντίνου Δελαμάνη*

Αυτούς τους τελευταίους μήνες ζούμε κάτι πρωτότυπο 
που δεν μας έχει ξανασυμβεί. Αυτή η μεγάλη πανδημία 
μας έμαθε πάρα πολλά και ο καθένας μας την βίωσε δια-
φορετικά. Εγώ ως μαθήτρια 1ης Λυκείου θα γράψω τις 
σκέψεις μου και την προσωπική μου εμπειρία, το πώς 
βίωσα αυτό που λέμε καραντίνα. 

Στην αρχή θυμάμαι πριν φτάσει ο κορονοϊός στη χώρα 
μας, ήμασταν στο σχολείο με τους συμμαθητές μας και 
κάναμε πλάκες πάνω σε αυτό καθώς δεν ξέραμε ακρι-
βώς τι ήταν... Βλέπαμε διάφορα βιντεάκια στα social 
media και γελοιοποιούσαμε αυτό που συνέβαινε στην 
Κίνα. Ύστερα έφτασε το πρώτο κρούσμα, θυμάμαι χαρα-
κτηριστικά που άρχιζαν στις τάξεις να μας φέρνουν αντι-
σηπτικά, ανακοινώσεις από το Υπουργεία Υγείας αλλά 
παρολ' αυτά, συνεχίζαμε να αγνοούμε την κατάσταση 

αυτή. Όλοι λεγαμε πως πρέπει να κλείσουν τα σχολεία 
και εννοείται αυτό το λέγαμε για να γλιτώσουμε το μάθη-
μα και να κάτσουμε σπίτι μας. 

Όταν ανακοινώθηκε η εντολή του πρωθυπουργού για 
την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, όλοι ήμασταν 
χαρούμενοι! Τις πρώτες δύο εβδομάδες μπορώ να πω 
ότι τις απόλαυσα όταν τα κρούσματα ήταν λίγα, όταν 
νομίζαμε ότι τα σχολεία θα άνοιγαν ξανά και θα ήταν όλα 
κανονικά. Αλλά τελικά όχι... Όταν τα σχολεία συνέχιζαν 
να μην ανοίγουν, κάπου εκεί σκούρυναν τα πράγματα, 
άρχισα και εγώ να αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τι έχει γίνει 
και να το βλέπω πιο σοβαρά. Κάπου εκεί ξεκίνησαν και 
τα μαθήματα εξ αποστάσεως, όπου συνδεόμασταν από 
εφαρμογές και ακούγαμε τον καθηγητή να μας παραδίδει 
κανονικά το μάθημα όπως και στην τάξη. Δυστυχώς τα 
online μαθήματα δεν λειτούργησαν έτσι ακριβώς όπως 
θα ήθελα... Ήμασταν πολλοί μαθητές ταυτόχρονα και 
μιλάγαμε παράλληλα με τον καθηγητή ή ο ένας πάνω 
στον άλλον, δεν υπήρχε η συνεννόηση που θα θέλαμε, 
πιστεύω. Έτσι σιγά σιγά σταμάτησαν αρκετοί να παρα-
κολουθούν τα μαθήματα, μια από αυτούς ήμουν κι εγώ. 

Βίωσα έντονα το social distancing, δεν έβλεπα τους 

φίλους μου, δεν έβλεπα το σχολείο μου ούτε έβγαι-
να έξω, κάτι το οποίο φαινόταν πάρα πολύ παράλογο 
και δύσκολο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε. 
Μπορώ να πω πως η καθημερινότητα του σχολείου μου 
έλειψε απίστευτα! Μέσα από τον ιό και όλα αυτά που 
ζήσαμε κατάφερα να αντιληφθώ την αξία του σχολεί-
ου και ότι δεν πάμε εκεί μόνο για να πάρουμε γνώσεις! 
Κατάλαβα πως τίποτα δεν είναι δεδομένο! Είναι κάτι 
που ακόμη μου λείπει πάρα πολύ και είναι η ευχή μου να 
γυρίσω πίσω στο σχολείο και να το δω όπως ήταν πριν 3 
μήνες! Τώρα που άνοιξαν δυστυχώς δεν πηγαίνω, διότι 
έχω άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες στο σπίτι 
μου, αν και το προτιμώ διότι πιστεύω πως αν έβλεπα το 
σχολείο τόσο έρημο όσο μου το περιγράφουν οι φίλοι 
μου που πηγαίνουν, θα στεναχωριόμουν απίστευτα.

Πλέον ζω πολύ πιο διαφορετικά, εκτιμώντας απλά και 
μόνο το γεγονός ότι μπορώ να βρίσκομαι έξω στους 
δρόμους και στις πλατείες! Δεν εύχομαι παρά μόνο υγεία 
και είμαι χαρούμενη που η Ελλάδα πέρασε περισσότερο 
ομαλά αυτό που συνέβη. 

* Η Νεφέλη Τασό είναι μαθήτρια της Α' τάξης στο Γενικό 
Λύκειο Βάρης

Συνειδητοποιώντας ότι σχολείο δεν είναι μόνο γνώσεις

της Νεφέλης Τασό*



Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα 
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και 
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται 
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδη-
λώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το 
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια 
να τα μοιραστεί κανείς.   

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453



Φωτορεπορτάζ2 2

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

Οι εργασίες στο ρέμα του Κόρμπι Βάρης προχωρούν εντατικά 
και ήδη ξεκίνησε να διαμορφώνεται η κοίτη με τα πρανή 
στη Βάρκιζα. Η πρώτη στρώση γίνεται με λιθοπλήρωτα 
συρματοκιβώτια (σαρζανέτ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 
ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΛΟΚ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
31 ΜΑΪΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ Η SEAHORSE DIVE 
CENTER ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΟ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 31 
ΜΑΪΟΥ ΑΝΑΣΥΡΟΝΤΑΣ 
ΠΟΛΛΑ ΚΙΛΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΒΥΘΟ
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Πολιτικά ναυάγια στη μαρίνα Βουλιαγμένης

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Τον Ιούλιο του 2018 στο Δημαρχείο της Βούλας στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είχε συζητηθεί και 
παρουσιαστεί στους εκπροσώπους της τοπικής κοινω-
νίας, παρόντων των τοπικών μέσων ενημέρωσης αλλά 
και πλήθος δημοτών, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων για τη νέα μαρίνα Βουλιαγμένης, 
έπειτα από δημόσια πρόσκληση της δημοτικής αρχής. 
Ουσιαστικά, ήταν μια διαβούλευση με σκοπό οι κάτοικοι 
της περιοχής να θέσουν τα ερωτήματά τους ή ακόμα 
και τις αντιρρήσεις τους για το συγκεκριμένα έργο που 
θα αναβαθμίσει τη Βουλιαγμένη και θα εκσυγχρονίσει 
τη μαρίνα. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κάτι 
λιγότερο από ένα χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου 2019, άνοιξε τα χαρτιά του για το αύριο της 
πόλης και έβαλε μέσα στην προεκλογική του ατζέντα 
τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης. Οι αντι-
δράσεις των κατοίκων για το συγκεκριμένο έργο ήταν 
θετικές, καθώς όλοι είχαν αντιληφθεί ότι η μαρίνα μετά 
από 55 χρόνια πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Οι δημότες της 
Βουλιαγμένης θέλοντας να επιβραβεύσουν τη δημο-
τική αρχή και πιο συγκεκριμένα τον ίδιο τον Γρηγόρη 

Κωνσταντέλλο, του έδωσαν ένα μεγαλειώδες 71%, 
ποσοστό υψηλότερο και από αυτά που έπαιρνε ο Γρη-
γόρης Κασιδόκωστας. Οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης 
γνώριζαν και του έδωσαν «λευκή επιταγή». Φτάνοντας 
στο σήμερα, ένα χρόνο μετά τις δημοτικές εκλογές, το 
θέμα του εκσυγχρονισμού της μαρίνας Βουλιαγμένης 
βρίσκεται πάλι στην επικαιρότητα. Ορισμένοι από εσάς 
μπορεί να έχετε ακούσει ή διαβάσει στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης για μια μικρή μερίδα ανθρώπων που 
είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βου-
λιαγμένης. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν το συγκε-
κριμένο έργο και γιατί; 

Είναι αυτοί που ενώ γνώριζαν για τη νέα μαρίνα Βου-
λιαγμένης, τον Νοέμβριο του 2018 ανακοίνωναν την 
υποψηφιότητά τους με την παράταξη του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου και παράλληλα δήλωναν πως θα 
είναι «μαζί με τον καλύτερο Δήμαρχο που έχουν γνω-
ρίσει στα 16 χρόνια αυτοδιοικητικής συμμετοχής τους 
στα κοινά. Με έναν ικανό, πανέξυπνο και εργασιομανή 
Δήμαρχο, μα πάνω απ' όλα, έναν πραγματικό φίλο που 
τους κέρδισε με την ειλικρίνειά του, τις γνώσεις του 
αυτοδιοικητικά, την καλλιέργεια και την παιδεία του». 

Είναι αυτοί που στήριζαν με την υποψηφιότητά τους τον 
συνδυασμό «Δίπλα Σας!» της Μαρίας Σίνα, η οποία και 

αυτή είχε ψηφίσει υπέρ του εκσυγχρονισμού της μαρί-
νας Βουλιαγμένης, άρα ουσιαστικά συντάσσονταν ή 
τουλάχιστον συναινούσαν. 

Είναι αυτοί που βλέπουν πως η τοπική κομματική καρέ-
κλα «τρίζει» αν όχι σπάει, προσπαθούν να ξυπνήσουν 
από τον λήθαργο μήπως και ακουστεί λίγο το όνομά 
τους, διαφορετικά θα πρέπει να ξανακοιμηθούν. 

Για την παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» του 
Δημήτρη Δαβάκη το μελάνι έχει στερέψει. Είναι ο συν-
δυασμός που ψήφισε σύσσωμος υπέρ της νέας μαρίνας 
Βουλιαγμένης και την επόμενη μέρα στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης αλλά και με επίσημο δελτίο Τύπου 
πραγματοποιούσε μια πιρουέτα που θα ζήλευε και ο 
Ιωάννης Μελισσανίδης. Βέβαια, δεν περιμέναμε κάτι 
διαφορετικό από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, 
όταν τα δεδομένα συνηγορούν πως οι ψηφοφόροι του 
Δημήτρη Δαβάκη χωρούν πλέον σε ένα λεωφορείο της 
δημοτικής συγκοινωνίας. Δεν ενστερνίζομαι τις φήμες 
που αναφέρουν πως πίσω από όλες αυτές τις «αντι-
δράσεις» κρύβονται άτομα που επιθυμούν την «αναγέν-
νηση» του παλιού καλού ΠΑΣΟΚ της γενιάς του Άκη. 
Εκτός, εάν στη νέα Μαρίνα υπάρχει χώρος και για υπο-
βρύχια που ...γέρνουν.

•••   Ο ένας έβαλε τα γραφιστικά 
της αφίσας, ο δεύτερος το facebook και 
ο τρίτος τα τρολ • Έτοιμο το κόμμα της 
μαρίνας •  Τι τους ενώνει; •  Μα, 
η αγάπη τους για το πράσινο! •  Όχι 
αυτό που νομίζετε, το άλλο το βαθύ 
και καθεστωτικό • Και οι τρεις πέρα-
σαν από ή παραμένουν στη μεγάλη 
του ΠΑΣΟΚ σχολή, σε ένα πραγματικά 
αναπάντεχο reunion •  Φυσικά, δεν 
ταυτίζονται όσοι διατύπωσαν αρνητική 
γνώμη για τη μαρίνα με την πολιτική 
αυτή ταυτότητα •  Ωστόσο οι δοκιμα-
σμένες συνταγές Λαλιώτη, Τσουκάτου 
και λοιπών λοχαγών για τα δημοκρατικά 
καπελώματα βρήκαν άξιους συνεχιστές 

•  Θύμα οι εύπιστοι πολίτες αλλά και η 
ίδια η ενημέρωση •  Που συνεθλίβη 
στις μυλόπετρες των προσωπικών φιλο-
δοξιών...

•••  Απίθανοι διάλογοι στο τελευ-
ταίο – κεκλεισμένων των θυρών – 
Δημοτικό Συμβούλιο •  Μην απορείτε 
πώς τους ακούσαμε εμείς •  Μας τοπο-
θέτησε ο πρόεδρος ακριβώς έξω από 
τις ...κεκλεισμένες θύρες που έχει καλή 
ακουστική και έτσι όλοι έμειναν ευχαρι-
στημένοι •  Λοιπόν, ζήτησε ο Νατάλης 
Πέτροβιτς από τον Νίκο Βάση να ανακα-
λέσει τον χαρακτηρισμό «άσχετος» που 
του έγραψε διαδικτυακά με αφορμή 
την τοποθέτηση των στάσεων του ΟΑΣΑ 

•  Παρεμβαίνει ο Κωνσταντέλλος και 
λέει «κανείς δεν σας θεωρεί άσχετο επι-
στημονικά, ίσως έγινε αναφορά στο αν 
γνωρίζετε κάποιες διαδικασίες, αλλά 
εγώ δεν υιοθετώ τον όρο άσχετος» •  Απαντά μετά ο Βάσης χωρίς περιστρο-
φές: «Επιμένω να σας θεωρώ άσχετο, 
είστε άσχετος» •  Και κάπως έτσι το 
επίθετο «άσχετος» ακούστηκε τόσες 
φορές στην αίθουσα περνώντας και στα 
πρακτικά, φέρνοντας μάλλον τα αντίθε-
τα αποτελέσματα από αυτά που περίμε-
νε ο καταγγέλλων.

•••  Στην συζήτηση για τη μαρίνα 
αξίζει να αναφερθεί η στάση των Βου-
λιαγμενιωτών συμβούλων •  Φουρνα-
ράκη, Γεωργουλόπουλος και Ελευθερί-
ου πήραν το λόγο, έθεσαν ερωτήματα 
στη μελετήτρια και διατύπωσαν θετική 
άποψη στο μικρόφωνο εκτός από την 
ψήφο •  Με τη Μαρία Σίνα έγινε το 
εξής περίεργο •  Η επικεφαλής του 
«Δίπλα σας» ήρθε με αλλεργία, κατα-
κόκκινη και βέβαια φόρεσε μάσκα μπαί-
νοντας •  Φοβόταν εξ αρχής ότι θα 
κινήσει υποψίες ότι μπήκε στην αίθου-
σα έχοντας συμπτώματα ίωσης •  Λίγο 
πριν μιλήσει για τη μαρίνα και αφού είχε 
φτερνιστεί αρκετές φορές, ακούγεται 
από το ακροατήριο μια φωνή «πήγαι-
νε καλύτερα σπίτι σου!» •  Ντράπηκε 
όπως ήταν φυσικό και αποχώρησε αμέ-
σως •  Την ρωτήσαμε μετά τι στάση 
θα κρατούσε •  «Θα ρωτούσα κατά 
πόσο θα επιβαρυνθεί ο κόλπος και αν 
έπαιρνα ικανοποιητική απάντηση από 
τους μελετητές, θα υπερψήφιζα», ήταν 
η απάντησή της, όπως είχε άλλωστε 
κάνει και το 2018.

Π. Ούλιτζερ

bullets

Αντιμετωπίζοντας τον πρεσβυωπιό



Νέα δεδομένα δημιουργεί η σύμπραξη  
δύο εκ των μεγαλύτερων κατασκευαστικών 
εταιρειών, της «Under Constructions»  
και της «SØN Architectural Construction»  
με στόχο την κατασκευή πρωτοποριακών 
κτιρίων σύγχρονων προδιαγραφών.

Στοιχεία επικοινωνίας
Λ. Βουλιαγμένης 62 Βούλα,
info@underconstructions.gr
216-8090-054
694-393-2930


