
The Talk of 
The Town
Τα μέτωπα των κτηματικών 
διεκδικήσεων της Εκκλησίας 
στη Βουλιαγμένη είναι πολλα-
πλά και ανοιχτά σήμερα, απει-
λώντας ευθέως πλέον τη σημε-
ρινή φυσιογνωμία της περιοχής 
με μια άνευ προηγουμένου 
οικοδομική δραστηριότητα. 
Μόνη διαχρονική δύναμη ανά-
σχεσης των σχεδίων οικοπεδο-
ποίησης, η δημοτική αρχή, από 
τις εποχές των Καραγεώργου 
και Κασιδόκωστα ως τον Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο. 
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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)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

2 χρόνια 
κυκλοφορίας

22 φύλλα

21 κεντρικά  
σημεία διανομής

15.000 αντίτυπα 
κάθε μήνα

διανομή  
στα σπίτια 
του Δήμου

Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Ραντεβού στο 
γραμματοκιβώτιο!

Προβάλλετε το μήνυμά σας
στον καλύτερο 

διαφημιστικό χώρο 
της πόλης

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε 
τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων 

ads@dimosiografos.com
Τηλ.: 697 379 2302
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Το real estate της Εκκλησίας 
στη Βουλιαγμένη

Τ ο Ασκληπιείο Βούλας και η διεκδίκηση 46,6 
στρεμμάτων του οικοπέδου του από την Εκκλη-
σία είναι μόνο η τελευταία σε μια σειρά αξιώσε-

ών της που εκκρεμούν. Αδόμητες ή κοινόχρηστες εκτά-
σεις στη Βουλιαγμένη, που σήμερα δίνουν στην πόλη 
τις «αναπνοές» πρασίνου και ελεύθερου χώρου για 
να έχει μια φυσιογνωμία που θεωρούν όλοι δεδομέ-
νη, είναι αυτές που σήμερα διεκδικεί με όλα τα ένδικα 
μέσα η Εκκλησία της Ελλάδος προκειμένου να τις αξιο-
ποιήσει μέσω της δόμησης, αλλάζοντας τελεσίδικα τον 
χαρακτήρα της περιοχής. Πρόκειται για έναν σφοδρό 
και μακροχρόνιο κτηματικό πόλεμο που δυστυχώς λίγο 
έχει αναδειχθεί στην επικαιρότητα και ακόμη λιγότερο 
έχει συνειδητοποιηθεί η έκτασή του από τους κατοί-
κους της περιοχής. Η πιο ώριμη από τις εκκλησιαστι-
κές διεκδικήσεις αφορά στα 212 οικόπεδα σε όλη τη 
Βουλιαγμένη που σήμερα παραμένουν αδόμητα χάρη 
στην πρόνοια των δημοτικών διοικήσεων της πόλης. 
Πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις που οι δημοτικές 
αρχές Καραγεώργου και Κασιδόκωστα δέσμευσαν ως 
πράσινους και κοινόχρηστους χώρους και οι οποίες 
μετά την πάροδο των ετών και την κατακόρυφη αύξηση 
της αξίας της γης ήταν πλέον αδύνατο για τον Δήμο να 
αποζημιωθούν. Η υπόθεση αυτή έχει τελεσιδικήσει στα 
ελληνικά δικαστήρια υπέρ της Εκκλησίας που διεκδί-
κησε και πέτυχε την άρση των απαλλοτριώσεων, βρί-
σκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο μόνος λόγος 
για τον οποίο δεν έχει ξεκινήσει η οικοδομική δρα-
στηριότητα στη μισή Βουλιαγμένη είναι η επιμονή της 
διοίκησης Κωνσταντέλλου να κρατήσει με κάθε μέσο 
αδόμητες τις εκτάσεις αυτές, ακόμη και πληρώνοντας 
τακτικά πρόστιμα για την «απειθαρχία» της Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου να θεωρεί μέχρι σήμερα «πολεο-
δομικά αρρύθμιστα» τα κομμάτια αυτά. 

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο λόφος της Φασκομηλιάς πάνω από 
τη Λίμνη δεν είναι μόνο ένα όμορφο και δασικό μέρος 
για περίπατο. Έκταση 1.800 στρεμμάτων μέχρι τη Βάρκι-
ζα ανήκει στη Μονή Πετράκη και την Εκκλησία σύμφωνα 
με τα γνωστά οθωμανικά χειρόγραφα παραχώρησης της 
...Σουλτάνας, με 4 οικοδομικά τετράγωνα εντός σχεδίου 
και 250.000 τ.μ. οικοδομήσιμα. Αν μέχρι σήμερα η έκτα-
ση αυτή καταλαμβάνεται από φασκόμηλο, πεύκα και την 
υπόλοιπη χλωρίδα του Υμηττού και όχι από μεζονέτες με 
πισίνα, δρόμους και δίκτυα κοινής ωφέλειας, είναι επειδή 
η διοίκηση Κασιδόκωστα πρότεινε και θέσπισε έναν απα-
γορευτικά μικρό συντελεστή δόμησης (0,025%, δηλαδή 25 
τ.μ. ανά στρέμμα). Ο σημερινός Μητροπολίτης Γλυφάδας, 
Ελληνικού και 3Β Αντώνιος, όταν ήταν διαχειριστής της 
εκκλησιαστικής περιουσίας προ της εκλογής του, είχε έρθει 
ήδη σε προχωρημένες συνομιλίες με Ρώσους και Άραβες 
που κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις οικιστικής αξι-
οποίησης. Αυτές παραμένουν ακόμη στο συρτάρι, αναμέ-

νοντας το ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον για να αρθούν τα 
πολεοδομικά εμπόδια. 

Αλλά και ο λόφος του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης 
αποτελεί επίσης πεδίο για κτηματικές επενδύσεις. Μπο-
ρεί η σημερινή ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος να έχει 
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα απειληθεί η λειτουργία του Ιδρύ-
ματος, ωστόσο δίπλα από αυτό, στην πευκόφυτη έκταση 
των 87 στρεμμάτων που απλώνεται μέχρι τη θάλασσα του 
Λαιμού, υπάρχουν μέχρι σήμερα οι 32 παλιές παράγκες, 
παραπήγματα που σήμερα έχουν καταρρεύσει, αλλά επί της 
βάσης των οποίων η Εκκλησία θα έβλεπε πολύ «ζεστά» 
μια ανοικοδόμηση με τη δοκιμασμένη μέθοδο: Επενδυτές 
να χτίσουν και να εκμεταλλεύονται με την Εκκλησία να 
εισπράττει το μίσθωμα. Προεδρικά διατάγματα προστατεύ-
ουν σήμερα την περιοχή από μια τέτοιου τύπου αξιοποίηση. 
Ωστόσο, μια κυβερνητική απόφαση κατόπιν μιας κεντρικής 
συμφωνίας, όπως αυτή που επιδιώκεται σταθερά από τη 
σημερινή διοίκηση της Εκκλησίας, θα μπορούσε να αλλάξει 
το καθεστώς με μια υπογραφή πρωθυπουργού. 

Τέλος, ανοιχτή ακόμη και σήμερα είναι η αντιπαράθεση 
του Δήμου με την Εκκλησία και τους μισθωτές της για τη 
λειτουργία καντινών - παραλιακών μπαρ σε όλο το μήκος 
της ακτογραμμής στα Λιμανάκια. Οι εκτάσεις κάτω από 
την παραλιακή λεωφόρο είναι –και αυτές– περιουσία της 
Μονής Πετράκη και η Εκκλησία θεωρεί ότι παρά τις σχε-
τικές απαγορεύσεις του Προεδρικού Διατάγματος για το 
παραλιακό μέτωπο, μπορεί να ενοικιάζει όσους χώρους 
επιθυμεί για να στήνονται beach bar. Άλλη μια περίπτωση 
σφοδρής σύγκρουσης με τη δημοτική αρχή Κωνσταντέλ-
λου, που δεν επέτρεψε τη λειτουργία τους ούτε για μία 
ημέρα.

Τα παραπάνω συνιστούν απλώς το ανεκμετάλλευτο μέχρι 
σήμερα κομμάτι της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βου-
λιαγμένη. Διότι ήδη εδώ και δεκαετίες η Εκκλησία της 
Ελλάδος εκμεταλλεύεται εντατικά τα ακίνητα της Μονής 
Πετράκη στην περιοχή, όπως τη Λίμνη Βουλιαγμένης, 
αιμοδοτώντας τα ταμεία της. Από μια λίστα ακινήτων που 
δημοσιοποίησε σχετικά πρόσφατα η Εκκλησιαστική Κεντρι-
κή Υπηρεσία Οικονομικών με αφορμή τη μαζική ασφάλισή 
τους, γίνεται σαφές ότι το εκκλησιαστικό Ε9 έχει πολλές 
και «βαριές» σελίδες: Μόνο στη Βουλιαγμένη, η λίστα περι-
έχει 83 συνολικά ακίνητα, συνολικής επιφάνειας άνω των 
11,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Απαριθμούνται 72 
κατοικίες –μεταξύ των οποίων 16 μεζονέτες– σε 12 κτιρι-
ακά συγκροτήματα συνολικής επιφάνειας 9.000 τετραγω-
νικών μέτρων. Αλλά και 11 εκμεταλλεύσιμα ακίνητα εντός 
του εμπορικού κέντρου Status επιφάνειας 2.500 τετραγω-
νικών. Δεν είναι όλα αυτά αρκετά;

“Ένας σφοδρός
και μακροχρόνιος
κτηματικός πόλεμος
σε πολλαπλά
μέτωπα

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Θερινή ανάπαυλα
και συνέχεια
από 1η Σεπτεμβρίου
“

Τη διακοπή των εργασιών που πραγματοποιούνται αυτή 
την περίοδο στη Βουλιαγμένη και αφορούν στα αντι-
πλημμυρικά έργα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με την από-
φαση, ο εργολάβος θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα 
στις 15 Ιουλίου και αυτό διότι τα έργα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη στους κεντρικούς δρόμους της Βουλιαγμέ-
νης προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις κυκλοφοριακά 
προβλήματα ιδίως τα Σαββατοκύριακα που οι επισκέ-
πτες αυξάνονται αλλά κυρίως για λόγους προστασίας 
της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ουσιαστικά, είναι μια συνέχεια της κανονιστικής απόφα-
σης που εφάρμοζε ο πρώην Δήμος Βουλιαγμένης που 
απαγορεύει κάθε είδους οικοδομικές εργασίες στην 
πόλη κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα, 

πέρσι με απόφαση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ελήφθησαν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας από οχλούσες δραστηρι-
ότητες τον Αύγουστο στη Βούλα για πρώτη φορά. Σύμ-
φωνα με την απόφαση η οποία ήταν σε ισχύ από τις 6 
Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου 2019, απαγορευόταν 

η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα όρια της Δημοτι-
κής Ενότητας Βούλας. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης για τη λήψη της σχετικής απόφασης επικαλέστηκε 
άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων από τα οποία 
προκύπτει ευθέως η αρμοδιότητα του Δήμου να μεριμνά 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

Η επανέναρξη των εργασιών στη Βουλιαγμένη θα γίνει 
την 1η Σεπτεμβρίου και σειρά θα πάρουν οι οδοί Δήμη-
τρας, Παναγούλη και Θησέως, ενώ στις αρχές του φθι-
νοπώρου θα ξεκινήσει η  τελική φάση του έργου καθώς 
θα τοποθετηθούν αγωγοί στην παραλιακή λεωφόρο με 
αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να πραγμα-
τοποιείται με παρακάμψεις. Σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα, τα αντιπλημμυρικά έργα στη Βουλιαγμένη θα 
ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2021.

Ο μεγάλος 
περίπατος

του Καβουρίου

Πεζοδρομήσεις 
σε Βάρη και 

Βουλιαγμένη
αποφάσισε

το Δημοτικό 
Συμβούλιο

Τη δημιουργία πεζοδρόμων σε τρία σημεία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση του 
Δήμου σκοπεύει να προχωρήσει στη δημιουργία των προσωρινών 
διαδρόμων κίνησης πεζών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 

Ειδικότερα, στο κέντρο της Βουλιαγμένης θα πεζοδρομηθεί ένα κομ-
μάτι της οδού Αγίου Παντελεήμονος. Συγκεκριμένα, από το ύψος 
του Φαρμακείου (δίπλα από την Aqua Marina) έως το ύψος της οδού 
Ορφέως (Waffle House) θα απαγορεύεται η πρόσβαση των οχημάτων 
τις καθημερινές από τις 20:00 έως τη 1 τα ξημερώματα και τα Σαββα-
τοκύριακα από τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τη 1 τα ξημερώμα-
τα της Δευτέρας. Να σημειωθεί πως από την πεζοδρόμηση της Αγίου 
Παντελεήμονος δεν θα επηρεαστούν οι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης 
που βρίσκονται στην πλατεία Βουλιαγμένης, επί της οδού Νυμφών και 
κάτω από την πλατεία του Άγιου Παντελεήμονα.

Ο δεύτερος πεζόδρομος βρίσκεται στην «καρδιά» της Βάρης, καθώς 
ήδη ένα τμήμα της οδού Εστίας έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Ανα-
λυτικότερα, η οδός Εστίας στο τμήμα μεταξύ Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου και Αρτέμιδος έχει πεζοδρομηθεί, ενώ από τον Σεπτέμβριο 
η πεζοδρόμηση θα επεκταθεί μέχρι την οδό Άττιδος, δρόμος όπου 
βρίσκεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης. Η απαγόρευση της διέ-
λευσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Εστίας θα ισχύει 
για όλες τις μέρες και ώρες της εβδομάδας. Εξαιρούνται μόνο τα 
οχήματα έκτακτης ανάγκης, τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων της 
περιοχής ενώ η διέλευση των ταξί θα επιτρέπεται μόνο για τη στάθ-
μευση αυτών επί της πιάτσας που λειτουργεί επί της οδού πριν την 
συμβολή με την οδό Αρτέμιδος.

Ο τρίτος και μεγαλύτερος σε μήκος πεζόδρομος που θα ξεκινά από τη 
Βούλα και θα καταλήγει στη Βουλιαγμένη, θα δημιουργηθεί επί της 
οδού Ακτής στο Καβούρι μέχρι την οδό Κρόνου, σημείο που ξεκινά 
ουσιαστικά το Μεγάλο Καβούρι. Στην Ακτής θα υπάρξει διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων από την πλευρά της παραλίας κατά 4 μέτρα περίπου ενώ 
η στάθμευση των οχημάτων θα επιτρέπεται μόνο από την αριστερή 
πλευρά. Οι παραπάνω ενέργειες που πραγματοποιεί ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Μια σειρά από πρωτοβου-
λίες που δρομολογεί η διοίκηση όπως μεταξύ άλλων ηλεκτροκίνηση 
δημοτικών οχημάτων, ποδηλατόδρομοι, δημοτική συγκοινωνία, ορι-
σμός δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, με σκοπό η πόλη να 
γίνει πιο φιλική στο περιβάλλον και ταυτόχρονα πιο λειτουργική στην 
πράξη.

Βουλιαγμένη
Παύση των υδραυλικών έργων 
το καλοκαίρι 



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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Τα πρώτα αποτελέσματα εξοικονόμησης χρημάτων από 
το νέο δίκτυο οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED «φάνη-
καν» στο ταμείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Πρόκεται για τον πρώτο Δήμο στην Ελλάδα που 
προχώρησε σε συνολική αντικατάσταση του δημοτικού 
δικτύου φωτισμού και μάλιστα σε ένα έργο τέτοιου μεγέ-
θους που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας. 
Συγκεκριμένα, έχουν αντικατασταθεί ήδη 9.500 φωτι-
στικά σώματα σε ολόκληρο το τοπικό οδικό δίκτυο, τους 
κοινόχρηστους χώρους, τα πάρκα και τις παιδικές χαρές, 
ενώ ακολουθούν άμεσα σχολεία και δημοτικά κτήρια. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων είναι κάτι παρα-
πάνω από εμφανής. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία 
που εξασφάλισε ο «Δημοσιογράφος», το 2017 χρονιά που 
ο δημοτικός φωτισμός ήταν ακόμα παλιάς τεχνολογίας, ο 
Δήμος πλήρωσε σε λογαριασμούς ρεύματος το αστρονο-
μικό ποσό των 1.258.677 ευρώ, ενώ το 2019 που η εγκα-
τάσταση του νέου δικτύου φωτισμού νέας τεχνολογίας 
είχε αντικατασταθεί στο σύνολό του, ο Δήμος πλήρωσε 
σε λογαριασμούς το ποσό των 811.450 ευρώ. Συνεπώς, 
η εξοικονόμηση χρημάτων ανήλθε στις 447.227 ευρώ, 
ένα ποσό που για τα επόμενα 3 χρόνια θα αποσβέσει το 

κόστος αγοράς και εγκατάστασης της νέας τεχνολογίας. 
Το πλέον σημαντικό είναι πως από αυτή την εξοικονόμηση 
χρημάτων, η δημοτική αρχή θα μπορέσει να εκσυγχρονίσει 
το δίκτυο, όπως για παράδειγμα να προχωρήσει σε υπο-
γειοποίηση των εναέριων δικτύων ρεύματος και βέβαια 
θα μπορέσει να μειώσει και τα δημοτικά τέλη – όπως έχει 
ήδη δεσμευτεί ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.  

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 2017 που 
ξεκίνησε τη διαδικασία αντικατάστασης των νέων φωτι-
στικών σωμάτων LED έχει κερδίσει πολύτιμο χρόνο και 
φυσικά χρήματα. Να σημειωθεί πως όμοροι Δήμοι εν έτει 
2020 ακόμα χρησιμοποιούν την παλιά τεχνολογία των 
φωτιστικών νατρίου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ελληνικού 
Αργυρούπολης μόλις τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε 
ότι θα ξεκινήσει την αντικατάσταση του δημοτικού φωτι-
σμού. Ο Δήμος Αλίμου από τον Νοέμβριο του περασμέ-
νου έτους αντικαθιστά τα παλιά φωτιστικά σώματα. Ο 
Δήμος Σαρωνικού ακόμη «ξεσκονίζει» τη σύμβαση που 
η νέα δημοτική αρχή θεώρησε μη συμφέρουσα. Και ο 
Δήμος Γλυφάδας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 την 
αντικατάσταση μόλις 2.000 φωτιστικών και από τότε 
μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει την αλλαγή στο 

δημοτικό φωτισμό, αφήνοντας πολλά σημεία της πόλης 
είτε στο σκοτάδι λόγω φθοράς των παλιών σωμάτων 
είτε με τον χαμηλής ποιότητας και κοστοβόρο πλέον 
φωτισμό που προσφέρει η παλιά τεχνολογία. Με δεδο-
μένο ότι η νέα τεχνολογία είναι για όλους διαθέσιμη και 
μετά τον διεθνή διαγωνισμό του Δήμου των 3Β υπάρχει 
η σχετική τεχνογνωσία για τη διεκπεραίωση των διαδι-
κασιών, κάθε ημέρα που περνά και στο οδικό δίκτυο της 
χώρας ανάβουν λάμπες παλιάς τεχνολογίας, οι πολίτες 
των δήμων αυτών επιβαρύνονται ένα επιπλέον κόστος 
στην κατανάλωση ενέργειας που θα μπορούσαν να απο-
φύγουν.

Εξοικονόμηση χρημάτων: Κάντο όπως ο Δήμος 3Β

Νέο Τοπικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο
Άμεσα τη διαδικασία ένταξής του στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας προχωρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Με το νέο ΤΠΣ θα αντιμετωπιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της 
πόλης με καθορισμό αναγκαίων υποδομών, ενώ θα εξεταστούν συνολικά τα 
ζητήματα κοινωφελούς εξοπλισμού της πόλης, όπως Δημαρχείο, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κοινόχρηστοι και λοιποί κοι-
νωφελείς χώροι. Θα αντιμετωπιστούν συνολικά θέματα εξεύρεσης χώρων 
πρασίνου και άρσης ή εκ νέου επιβολής απαλλοτριώσεων. Επιπλέον, θα 
δοθούν οι κατευθύνσεις και θα καθοριστούν οι όροι δόμησης σε περιοχές 
οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες στα εγκεκριμένα επί μέρους Γενικά Πολεο-
δομικά Σχέδια των τριών δημοτικών ενοτήτων αλλά δεν έχουν συνταχθεί 
πολεοδομικές μελέτες. 

Με το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα εξεταστούν παράλληλα οι ανά-
γκες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνολικά, αλλά και κάθε 
δημοτικής ενότητας ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της κάθε ενότητας. Η θεσμοθέτηση του σχεδίου αυτού για το σύνολο του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη αναμένεται να συμβάλει σε μια ολο-
κληρωμένη χωρική ανάπτυξη και εδαφική οργάνωσή του, δημιουργώντας 
παράλληλα συνθήκες ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, το περιβάλλον 
και τις τοπικές επιχειρήσεις.

www.afroturbo-shop.gr

50 years 
of experience

The toughest
swimsuits

Free shipping in 
orders over 50 euro Delivery 

in 48h

Αθήνας 25-31, Βουλιαγµένη | Τηλ.: 210-8963092
info@afroturbo-shop.gr

Swim
with us!
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Ηχηρή παρέμβαση Κωνσταντέλλου 
για τα απορρίμματα της Αττικής

Θα αξιολογηθούν εκ νέου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βούλα

Με στόχο την οδική ασφάλεια και τη 
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 
προς όφελος των δημοτών και των επι-
σκεπτών ξεκίνησε στη Βούλα η εφαρμο-
γή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν όσοι κινούνταν στο οδικό 
δίκτυο της Βούλας αφορούσαν στην 
ελλιπή ή κακή σήμανση, την έλλειψη 

μονοδρομήσεων και τη μη θεσμοθέτηση 
χώρων στάθμευσης. Από την πρώτη μέρα 
εφαρμογής των νέων κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων, αρκετοί ήταν οι κάτοικοι 
που εξέφρασαν τον προβληματισμό τους 
για τις νέες ρυθμίσεις, ενώ παράλλη-
λα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 
γεγονός σχολιάστηκε με ιδιαίτερα καυ-
στικό τρόπο. Για να φτάσουμε στο σημείο 

εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης έπραξε όλα όσα προβλέπονται από 
την νομοθεσία. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η δημοτική 
αρχή τους προηγούμενους μήνες δημο-
σιοποίησε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τρεις φορές, έγιναν δύο διαβουλεύσεις, 
ενημερώθηκαν οι σύλλογοι της περιοχής 
αλλά δεν εμφανίστηκε κανένας κάτοικος 
να εκφράσει την άποψή του και αυτό 
έγινε μόνο όταν αποκαλύφθηκαν τα νέα 
σήματα ΚΟΚ. 

Εντούτοις, η δημοτική αρχή έβαλε σε εφαρ-
μογή την κυκλοφοριακή μελέτη και αυτή τη 
στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου συλλέγουν 
τις αντιδράσεις των κατοίκων ώστε να τις 
αξιοποιήσουν, σε μια βιωματικού τύπου 

διαβούλευση. «Η κυκλοφοριακή μελέτη 
έγινε για μια πιο ασφαλή και λειτουργική 
πόλη και γι’ αυτό το λόγο, μετά και από τις 
διαφορετικές απόψεις των κατοίκων, θα 
αξιολογηθεί εκ νέου τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο. Τότε, θα δούμε τι ακριβώς τροποποι-
ήσεις πρέπει να γίνουν εκεί που ενδεχομέ-
νως να έχουν γίνει λάθη», εξηγεί ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος.

«Η βίαιη εφαρμογή των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων μπορεί να είναι μια αντι-
δημοφιλής διαδικασία για τη δημοτική 
αρχή αλλά ίσως να είναι και ο μοναδικός 
δρόμος έτσι ώστε να συνεγείρουμε τους 
δημότες να έρχονται στις διαβουλεύσεις 
να μας καταθέτουν τις απόψεις τους, να 
μας εκφράσουν τις ιδέες τους που οι 
μελετητές του έργου δεν έχουν σκεφτεί», 
τόνισε ο Δήμαρχος.

Άστραψε και βρόντηξε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην τοποθέτησή του για το θέμα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων και τις σχέσεις του ΕΔΣΝΑ (Ειδι-
κός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) με τους 66 Δήμους 
του Λεκανοπεδίου, στην «συνέλευση δημάρχων» με τη διοίκηση 
του ΕΔΣΝΑ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο 
αμφιθέατρο της Τεχνόπολης. Πυρά εναντίον του Περιφερειάρχη 
Αττικής εξαπέλυσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καθώς όπως 
τόνισε, η διοίκηση Πατούλη αποφάσισε εν κρυπτώ και επιχείρησε 
να επιβάλει μια νέα τιμολογιακή πολιτική για τα βιοαποδομήσιμα 
απόβλητα (καφέ κάδοι) τη στιγμή που δεν έχει καμία αρμοδιότητα 
να αποφασίζει χωρίς τη γνώμη των δημάρχων.  Τους τελευταί-
ους μήνες αρκετοί Δήμοι της Αττικής έχουν παραλάβει σύγχρονα 
απορριμματοφόρα υψηλής τεχνολογίας και καφέ κάδους για τη 
συλλογή οργανικών αποβλήτων. Το άνευ ουσίας «επικοινωνια-
κό κρεσέντο» του Πατούλη σχετικά με τις παραδόσεις των καφέ 
απορριμματοφόρων, σχολίασε αρχικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ και αντιπεριφε-
ρειάρχη Βασίλη Κόκκαλη. «Περνάτε λάθος μήνυμα ότι τα απορ-
ριμματοφόρα αυτά τα αγόρασε η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια δεν 
έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στην υπόθεση των απορριμμάτων, δίνει 
μόνο τις δεξιώσεις».

Σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική, ο Δήμαρχος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης ανέφερε στη συνέλευση ότι ζήτησε ως μέλος 
του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ την τελευταία απόφαση για την τιμολογιακή 
πολιτική η οποία δεν έχει δημοσιευτεί δύο εβδομάδες μετά την 
εν λόγω συνεδρίαση και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ζήτησαν 
να κάνει αίτηση. Παράλληλα, σχολίασε ότι η πρώτη απόφαση του 

ΕΔΣΝΑ ελήφθη σε μία διά περιφοράς συνεδρίαση χωρίς μάλιστα 
να έχει ο ίδιος και άλλα μέλη του ΔΣ ενημερωθεί για την εισήγη-
ση. Η απόφαση αυτή που χρέωνε αναδρομικά για δύο έτη τους 
Δήμους τις ποσότητες βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που έστελ-
ναν στη Φυλή δωρεάν, μετά το σάλο ανακλήθηκε. 

Κλείνοντας την ιδιαίτερα καυστική τοποθέτησή του ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ και 
αντιπεριφερειάρχη είπε: «Κύριε Κόκκαλη, δεν αποφασίζετε μόνος 
σας, ούτε μαζί με τον Περιφερειάρχη. Τα σκουπίδια της Αττικής 
είναι κατ’ αρχάς υπόθεση των 66 Δήμων και εσείς εκεί, όπως η 
Εκτελεστική Επιτροπή, όπως και ο Περιφερειάρχης, είστε οι δικοί 
μας εντελλόμενοι».

Η ηγετική εμφάνιση του Δήμαρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
σχολιάστηκε εντός και εκτός της αίθουσας και όλοι συμφώνησαν 
πως δικαίως οι δήμαρχοι της χώρας τον ανέδειξαν στη θέση του 
προέδρου της Επιτροπής Θεσμών στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος.

Αντιπαράθεση 
για το ρόλο 
της Περιφέρειας
στη συνέλευση
Δημάρχων 

“
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Ο κίνδυνος 
ματαίωσης 
έφερε τις δύο πλευρές
σε διαπραγματεύσεις

“

Λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί βρήκε από 
κοινού ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η 
ΕΤΑΔ για την ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης 
που θα αναβιώσει το κάμπινγκ Βούλας. Με έγκριση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε κεκλει-
σμένων των θυρών στο Δημαρχείο Βούλας στις 15 
Ιουνίου, τροποποιείται η σύμβαση που υπεγράφη τον 
Απρίλιο του 2017 μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ, αλλάζοντας 
μετά από διαπραγματεύσεις των μερών επί της ουσίας 
δύο παραμέτρους: Πρώτον, αυξάνεται το ποσό που θα 
εισπράττει η ΕΤΑΔ από τα έσοδα του Δήμου και δεύ-
τερον, παρατείνεται η παραχώρηση του ακινήτου προς 
τον Δήμο κατά 20 έτη. Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος 
το σώμα, η ΕΤΑΔ καθυστέρησε την έγκριση της μελέτης 
διαμόρφωσης της έκτασης χαρακτηριστικά, θέτοντας 
μια σειρά από τεχνοκρατικά ζητήματα που κρίθηκαν 
από τον Δήμο ως αυθαίρετα και μάλλον προσχηματικά. 
Μπροστά στον εμφανή πια κίνδυνο η παραχώρηση του 
κάμπινγκ να τιναχθεί στον αέρα οδηγώντας την υπόθεση 

στα δικαστήρια και διαιωνίζοντας την εικόνα απόλυτης 
παρακμής στο παραλιακό αυτό φιλέτο, οι δύο πλευρές 
οδηγήθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για τη 
μεν ΕΤΑΔ επετεύχθη το ζητούμενο, δηλαδή να αυξήσει 
τις εισφορές της, που πλέον θα διαμορφωθούν στο 50% 
των εσόδων που θα εισπράττει ο Δήμος από την εκμε-

τάλλευση του κάμπινγκ. Για τον δε Δήμο επετεύχθη ως 
εξισορροπητικό μέτρο η παράταση της παραχώρησης 
του ακινήτου, από τα 15 στα 35 έτη. 

Στο χώρο αυτό προβλέπεται να αναβιώσει το κάμπινγκ, 
αλλά με νέες εγκαταστάσεις 5 αστέρων που θα απευθύ-
νεται σε υψηλού επιπέδου τουρισμό, ενώ θα λειτουργή-
σει ένα υπερσύγχρονο θερινό σινεμά. Η πρόσβαση στην 
ακτή θα είναι πλέον ελεύθερη για όλους τους πολίτες. 
Με το «πράσινο φως» του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
διαδικασία αναμένεται να επιταχυνθεί, με επόμενες 
στάσεις την έγκριση από τη Διεύθυνση Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού, την οριστικοποίηση των μελετών και την 
αδειοδότηση. Όπως αναφέρεται στη συμφωνία Δήμου 
και ΕΤΑΔ η κατασκευαστική περίοδος παρατείνεται ως 
την έναρξη του καλοκαιριού του 2022, ενώ αποτυπώνε-
ται η βούληση να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να 
ολοκληρωθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Υπέρ
της νέας 
μαρίνας

το 
Περιφερειακό

Συμβούλιο
Αττικής

Ο Σγουρός  
το 2018 ήταν υπέρ, 

γνωρίζοντας 
το μέγεθος  
του έργου

Θετική ήταν η γνωμοδότηση που έδωσε το Περιφερειακό Συμβού-
λιο Αττικής στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης. Στην διά τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίαση την Τετάρτη 1η Ιουλίου το θέμα παρουσιάστηκε, όπως 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, από την επικεφαλής μελετή-
τρια του έργου, ενώ το λόγο στην εικονική αίθουσα πήραν εκτός 
από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, καθώς και πολίτες από τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που διαφωνούσαν με το έργο. Η εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ήταν θετική με μια σειρά 
από τεχνικές παρατηρήσεις. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης επισήμανε πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου υπέρ του έργου αποδεικνύει πως η τοπική κοινωνία 
«διψά» για έργα με αναπτυξιακό πρόσημο. «Αυτή είναι μία σοβαρή 
παράμετρος. Ως Περιφέρεια Αττικής ακούμε προσεκτικά, στηρίζουμε 
και σεβόμαστε τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες 
εκφράζονται μέσω των δημοτικών αρχών». 

Στην παρέμβασή του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέπτυξε μια σειρά 
από τεχνικές λεπτομέρειες του έργου που απάντησαν στις τοποθετή-
σεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το 
μέγεθος της μαρίνας και την έκταση της δόμησης. Ο Δήμαρχος χαρα-
κτήρισε το έργο εκσυγχρονισμού της μαρίνας απαραίτητο για περιβαλ-
λοντικούς λόγους και υπογράμμισε ότι τόσο η Στρατηγική Μελέτη όσο 
και η τελευταία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υιοθετήθηκαν 
από το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β ομόφωνα η πρώτη και με μεγάλη 
πλειοψηφία η δεύτερη. Στην ψηφοφορία οι παρατάξεις Πατούλη και 
Τζήμερου έδωσαν την πλειοψηφία των 48 «υπέρ» για την υπερψή-
φιση της εισήγησης. «Κατά» είπαν η παράταξη Σγουρού η παράταξη 

Σγουρού στηλιτεύοντας το μέγεθος της μαρίνας, ένα στοιχείο ωστόσο 
που περιεχόταν και στη Στρατηγική Μελέτη του ίδιου έργο την οποία 
το 2018 ο πρώην περιφερειάρχης υπερψήφισε από τη θέση τότε της 
μείζονος μειοψηφίας. Κατά είπαν και οι μικρότερες παρατάξεις του 
Συμβουλίου (Λαϊκή Συσπείρωση, Ελληνική Αυγή, Οικολογική Συμμα-
χία, Αντικαπιταλιστική Ανατροπή και Ανυπότακτη Αττική) στο σύνολό 
τους 30 ψήφοι. Η παράταξη της Ρένας Δούρου έθεσε στην τοποθέτησή 
της τέσσερις επιπλέον παρατηρήσεις, τις οποίες η διοίκηση δεν δέχτη-
κε να ενσωματώσει στην εισήγησή της. Έτσι ψήφισε «λευκό». Εκτός 
από τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, υπέρ της μελέτης έχουν επίσης 
γνωμοδοτήσει μέχρι στιγμής το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
Αθήνας - Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος το Υπουργείο Πολι-
τισμού (Τμήμα Μεγάλων Έργων) αλλά και το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Κάμπινγκ Βούλας
Ξεμπλοκάρει η επένδυση 
με νέα συμφωνία με την ΕΤΑΔ
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ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ (PATROL) ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Έχουμε σαν όραμα να δημιουργήσουμε 
τον πιο ασφαλή δήμο της Ελλάδας.
Τα οχήματά μας είναι πλήρως 
εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν 
άμεσα οποιοδήποτε συμβάν όπως η 
άμεσα επέμβαση σε σήμα συναγερμού 
για παραβίαση χώρου, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, διαρροή κ.α.

Η Defensor Civitatis Security Services δημιούργησε ένα μοναδικό πρόγραμμα 
"neighborhood watch" εποχούμενης περιπολίας ειδικά προσαρμοσμένο για τις περιοχές 
της Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης. Κατανοούμε ότι για την σωστή 
διεκπεραίωση του οράματός μας θα πρέπει να οχυρώσουμε μια περιοχή την φορά, 
με σκοπό να σας παρέχουμε το πιο εξελιγμένο δίκυο ασφαλείας. Με αυτόν τον στόχο 
ξεκινήσαμε στην περιοχή της Βούλας -πλησίον των κεντρικών μας γραφείων-  
την 1η Ιουνίου 2020. Δημιουργήσαμε 7 διαφορετικές λύσεις για κάθε ανάγκη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα μας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε  
μαζί μας τηλεφωνικά. 

Σκοπός της υπηρεσίας μας, πέρα 
από την διαρκή περιπολία και άμεση 
επέμβαση σε σήμα συναγερμού ή 
σε οποιονδήποτεκίνδυνο πέσει στην 
αντίληψη του εκπαιδευμένου προσωπικού 
ασφαλείας μας, είναι η διαμόρφωση ενός 
αμφίδρομου δικτύου πληροφοριών μεταξύ 
κατοίκων, τοπικών αρχών και της  
Defensor Civitatis.

Πληροφορίες

info@defensor.gr       defensor.gr
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Μητσοτάκης από τη Βούλα: Σεβασμός στη θάλασσα
Μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την ασφάλεια στη 
θάλασσα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 
2020 στο δημοτικό Θέατρο «Βέμπο» στην παραλία της 
Βούλας. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη μη κερδο-
σκοπική οργάνωση Safe Water Sports ενώ το παρών 
έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης 
Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, 
ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, η Υφυπουργός 
Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη αλλά και υψηλοί προσκε-
κλημένοι και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Οι δράσεις του Safe Water Sports αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον σε 
συνεργασία με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς 
και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινω-
νίας, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, πάνω στα 
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλειά τους στο νερό, 
τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις άλλες δραστηριό-
τητες αναψυχής που γίνονται σε αυτό. Αξίζει να τονιστεί 

πως η πρωτοβουλία του Safe Water Sports ξεκίνησε με 
αφορμή ένα τραγικό γεγονός που συνέβη το καλοκαίρι 
του 2014 στη Μύκονο, όταν ένα 10χρονο παιδί, ο Μιχα-
ήλ Πασχαλάκης, έχασε τη ζωή του κάνοντας θαλάσσια 
σπορ μαζί με τους φίλους του. Ο πατέρας του Μιχαήλ, 
Παναγιώτης Πασχαλάκης, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος 
του Οργανισμού Safe Water Sports.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος αναφέρθηκε στην πολυετή συνεργασία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οργάνωση Safe 
Water Sports και στις ειδικές δράσεις που από κοινού 
έχουν υλοποιηθεί ενώ ανέφερε ότι είχε ο ίδιος ενεργό 
ρόλο στη σύνταξη του νέου νομοθετικού πλαισίου για 
την ασφάλεια στις ακτές. «Μέσω της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμό-
διο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήδη 
από το 2019 όπου είχα την τιμή να εκλεγώ πρόεδρος 
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, μου 
ανατέθηκε η ευθύνη εκπροσώπησης των Δήμων στην 
Επιτροπή διαμόρφωσης του νέου νομοθετικού πλαι-
σίου που θα διέπει τις ναυαγοσωστικές υποχρεώσεις 

των Δήμων. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει 
συνταχθεί και βρίσκεται στη φάση έκδοσής του, το οποίο 
αυξάνει κατακόρυφα τον δείκτη ασφάλειας των λουομέ-
νων στις ελληνικές θάλασσες, δίνοντας λύση σε όλα τα 
ζητήματα και κλείνοντας όλες τις τρύπες ασφάλειας του 
προηγούμενου διατάγματος» τόνισε ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος. Παράλληλα, ο Δήμαρχος απευθυνόμενος 
στον πρωθυπουργό, προσέθεσε με νόημα πως απομένει 
η δική του απόφαση για να καλυφθεί το κόστος των 17 
εκατ. ευρώ ετησίως για την εφαρμογή του νέου πλαι-
σίου, «κόστος πιστεύω μηδενικό αν καταφέρουμε να 
σώσουμε έστω και μία ζωή ενός συνανθρώπου μας», 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ασφάλειας των πολι-
τών στο υδάτινο περιβάλλον και πως τόσο οι πολίτες 
όσο και οι επιχειρήσεις, οφείλουν να σέβονται τη θάλασ-
σα, με την πολιτεία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε όσους 
παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία.
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Ένα νέο κεφάλαιο στο ακανθώ-
δες ζήτημα της αξιοποίησης της 
εκκλησιαστικής περιουσίας στην 
περιοχή του «κτήματος Βάρης 
Βουλιαγμένης» που συστάθη-
κε επί οθωμανικής κυριαρχίας 
κατόπιν ...δωρεάς μιας σουλτά-
νας όπως υποστηρίζει η Εκκλη-
σία, άνοιξε αιφνιδιαστικά. Στις 
17 Ιουνίου επιδόθηκε στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
κλήση να παραστεί στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 
στις 7 Οκτωβρίου 2020, όπου 
πρόκειται να συζητηθεί η αγωγή 
που κατέθεσε η Εκκλησία της 
Ελλάδος, ως διαχειρίστρια της 
περιουσίας της Μονής Πετράκη, 
έναντι του ελληνικού Δημοσί-
ου και του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού. Με την αγωγή αυτή η 
Εκκλησία επί της ουσίας διεκ-
δικεί την κυριότητα της μισής 
έκτασης του Ασκληπιείου Νοσο-
κομείου Βούλας. 

Ανασύροντας τις απαλλοτριώ-
σεις γης του 1925 που έδωσαν 
στο Ασκληπιείο τη σημερινή του 
μορφή, η Εκκλησία της Ελλά-
δος υποστηρίζει στην αγωγή 
της ότι δεν αποζημιώθηκε τότε 
για μια έκταση 46.657 τ.μ. (από 
τα 108.400 που συνολικά κατα-
λαμβάνει σήμερα το νοσοκο-
μείο) που θεωρεί ότι ακόμη της 
ανήκει και ότι εντάσσεται μέχρι 
σήμερα στην «εκποιητέα περι-
ουσία» της Μονής Πετράκη. 

Πώς ενεπλάκη ο Δήμος
Η κλήση του Δήμου να καταθέ-
σει στην υπόθεση ήταν και το 
σημείο κλειδί για να δημοσιο-
ποιηθεί και να λάβει έκταση στην 
επικαιρότητα αυτή η σοβαρότατη 
διεκδίκηση, που ξεκινά από την 
οικοπεδική αξίωση για να κατα-

λήξει κατά πάσα πιθανότητα σε 
χρηματικές απαιτήσεις ιλιγγιω-
δών ποσών από το ελληνικό 
Δημόσιο και τον προϋπολογισμό 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Τι μπορεί να σημαίνει η αξίωση 
αυτή για τα δημόσια ταμεία; Η 
πιο πρόσφατη δικαστική από-
φαση για την αξία της γης στη 
Βούλα, αφορά στον καθορισμό 
τιμής μονάδας στα Πηγαδάκια το 
2018. Τότε η διοικητική δικαιο-
σύνη όρισε ότι σε αυτή τη γειτο-
νιά (που έχει χαμηλότερο συντε-
λεστή δόμησης σε σχέση με την 
περιοχή του Ασκληπιείου) κάθε 
τετραγωνικό κοστίζει 1.700 
ευρώ. Με πρόχειρους υπολογι-
σμούς ένα ενδεικτικό ποσό που 
δρομολογεί να ζητήσει σήμερα 
η Εκκλησία της Ελλάδος από το 
κράτος ως αποζημίωση, ξεπερ-
νά τα 79 εκατομμύρια ευρώ. 

Παρόλο που το δικόγραφο της 
Εκκλησίας απευθύνεται απο-
κλειστικά κατά του ελληνικού 
Δημοσίου –και συγκεκριμένα 
κατά των υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και Υγείας– και κατά του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
το Πρωτοδικείο Πειραιώς θεώ-
ρησε ότι τόσο ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης όσο και η 
Περιφέρεια Αττικής έχουν έννο-
μο συμφέρον από την παρέμβα-
ση στην εκδίκαση της υπόθεσης 
και αυτεπάγγελτα κάλεσαν τους 
δύο φορείς της τοπικής αυτοδι-
οίκησης. 

«Βιομηχανία Real 
Estate»
Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανα-
κοίνωση η δημοτική αρχή των 
3Β έθεσε τον δάκτυλον επί 

τον τύπον των ήλων, δηλώνο-
ντας χωρίς περιστροφές ότι «η 
Εκκλησία επί της ουσίας απο-
κηρύσσει το φιλανθρωπικό της 
χαρακτήρα και σε συνδυασμό 
με την προσπάθεια τσιμεντο-
ποίησης των αδόμητων χώρων 
πρασίνου της Βουλιαγμένης, 
επιδίδεται πλέον σε βιομηχα-
νία αγοραπωλησίας ακινήτων 
(real estate)». Και συνεχίζει: 
«Θεωρούμε αυτή την πράξη 
της Εκκλησίας μέγιστη πρόκλη-
ση για κάθε Ελληνίδα και κάθε 
Έλληνα καθώς αν η δικαστική 
τους επιδίωξη πετύχει ουσια-
στικά σηματοδοτεί την οριστική 
διάλυση του Ασκληπιείου Βού-
λας αφήνοντας χωρίς Γενικό 
Νοσοκομείο όλη την νοτιοανα-
τολική Αττική, μία περιοχή με 
περισσότερο από 1 εκ. πληθυ-
σμό». Η δημοτική αρχή κατα-
λήγει ότι «θα εξαντλήσει κάθε 
νομική ενέργεια για να αναστρέ-
ψει και να ματαιώσει τέτοιου 
είδους σχεδιασμούς». 

Η πρώτη αντίδραση της Εκκλησί-
ας στην ανακοίνωση του Δήμου 
η οποία αναπαράχθηκε από το 
σύνολο σχεδόν των ψηφιακών 
ΜΜΕ, ήταν ο ανεπίσημος σχολι-
ασμός της που καταγράφηκε σε 
δύο μέσα ενημέρωσης, τις δια-
δικτυακές εκδόσεις του Έθνους 
και του Πρώτου Θέματος. Εκεί 
οι ανώνυμες «εκκλησιαστι-
κές πηγές» αποκάλυψαν στο 
σχόλιό τους μια ενδιαφέρου-
σα πτυχή της ιστορίας, ότι «ο 
Δήμος δεν έχει καμία σχέση με 
το θέμα που αφορά σε σχέσεις 
μεταξύ Εκκλησίας πολιτείας» 
και ότι επίσης «αποτελεί ένα 
από τα ζητήματα που έχει θέσει 
η Εκκλησία της Ελλάδος στην 

Ιερός πόλεμος  
για το Ασκληπιείο

Η Εκκλησία διεκδικεί το μισό νοσοκομείο, 
σφοδρή αντίδραση του Δήμου των 3Β

Από τα 108.400 τ.μ. του Ασκληπιείου Νοσοκομείου, η Εκκλησία  
της Ελλάδος υποστηρίζει στην αγωγή της ότι τα 46.657 της ανήκουν, 
διεκδικώντας προφανώς να αποζημιωθεί χρηματικά για την 
απαλλοτρίωση του 1925. Το ποσό που διεκδικεί από το δημόσιο ταμείο  
και τον προϋπολογισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας πλησιάζει 
σύμφωνα με εκτιμήσεις τα 80 εκατ. ευρώ.

(Φωτογραφία του νοσοκομείου από τα τέλη της δεκαετίας του '60)

Η κλήση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Πειραιά στις 7 Οκτωβρίου 2020. Η Εκκλησία της Ελλάδος 
δεν ήθελε να εμπλέξει τον Δήμο στην υπόθεση, κάτι όμως που έκανε 
αυτεπάγγελτα το Δικαστήριο, διαβλέποντας ότι η αυτοδιοίκηση έχει 
έννομο συμφέρον. Αν δεν είχε μεσολαβήσει η κλήση αυτή, ουδείς θα 
γνώριζε για τη διεκδίκηση της Εκκλησίας επί του νοσοκομείου, αφού 
κανένας αρμόδιος φορέας (Υπουργείο Οικονομικών, Υγείας, Ερυθρός 
Σταυρός) εκτός του Δήμου μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως 
για το θέμα.
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κυβέρνηση Μητσοτάκη». Όπως φαίνε-
ται, η πρωτοβουλία του Πρωτοδικείου να 
εμπλέξει την αυτοδιοίκηση στην υπόθεση 
του Ασκληπιείου συνέβαλε στη δημοσιο-
ποίηση μιας υπόθεσης που μέχρι σήμερα 
συζητούνταν πίσω από κλειστά γραφεία 
και ερήμην της τοπικής κοινωνίας έχοντας 
ενδεχομένως καταλήξει σε άγνωστες 
στους περισσότερους αποφάσεις.

Η ΔΙΣ επιβεβαιώνει
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η ανακοίνωση 
του Δήμου και η ουσία της υπόθεσης απα-
σχόλησε τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
26 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα εκδόθηκε μια 
απαντητική ανακοίνωση της Ιεραρχίας, ως 
πρακτικό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η 
οποία επί της ουσίας στοχοποίησε τον Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο ως ...«αντίπαλο» της 
ορθόδοξης Εκκλησίας επειδή προσέφυγε 
τον Μάρτιο του 2019 κατά της εκλογής του 
Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού και 3Β, 
την ίδια στιγμή που έριξε λάδι στη φωτιά της 
αντιπαράθεσης: «Η προσφυγή της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος δεν συνδέεται με οποιαδή-
ποτε ενδεχόμενο εξώσεως του Ασκληπιεί-
ου Νοσοκομείου Βούλας. Άλλωστε μέχρι 
σήμερα πολλές νοσηλευτικές και λοιπές 
κρατικές δομές συνεχίζουν και λειτουργούν 
επί μοναστηριακών εκτάσεων, για τις οποί-
ες ουδέποτε καταβλήθηκε η νόμιμη αποζη-
μίωση», σημειώνεται σε ένα χαρακτηριστι-
κό σημείο. Η θέση αυτή, αν την ερμηνεύσει 
κανείς, από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει τις 
αξιώσεις έναντι του Δημοσίου και του ΕΣΥ, 
«περιορίζοντάς» τις στην αστική αποζημί-
ωση για την απαλλοτρίωση του 1925, από 
την άλλη πλευρά αφήνει ένα μεγάλο παρά-
θυρο ανοιχτό για νέες διεκδικήσεις επί των 
υπόλοιπων δομών που κατά την σημερινή 
ηγεσία της Εκκλησίας λειτουργούν σε μονα-
στηριακές εκτάσεις χωρίς να έχουν αποζη-
μιωθεί. Τέτοια νοσοκομεία είναι ο Ευαγγε-
λισμός, το Λαϊκό, το Παίδων, το Σωτηρία και 
το Γ. Γεννηματάς. Επίσης, η θέση αυτή υπο-
νοεί ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται απλώς 
...για τα λεφτά. Αίσθηση πάντως προκάλεσε 
το γεγονός ότι την ίδια ημέρα με δημόσιες 
δηλώσεις του, το μέλος της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσό-
στομος, κατήγγειλε στην ιστοσελίδα εκκλη-
σιαστικής ειδησεογραφίας orthodoxia.info 
ότι «το κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε δεν 
ανταποκρίνεται ούτε απηχεί το περιεχόμε-
νο του κειμένου που ενέκρινε η Διαρκής 
Ιερά Σύνοδος σχετικά με το ζήτημα που έχει 
ανακύψει για το ακίνητο του Ασκληπιείου 
Βούλας», μια θέση την οποία επιβεβαίω-

σε στο ίδιο μέσο άλλος ένας ιεράρχης που 
κράτησε την ανωνυμία του. Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης τοποθετήθηκε επί 
όσων υποστήριξε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 
με νέα ανακοίνωση. Σε αυτήν υπογραμμίζει 
ότι η προσφυγή Κωνσταντέλλου κατά της 
εκλογής του τοπικού Μητροπολίτη έγινε σε 
υπεράσπιση του Καταστατικού Χάρτη της 
Εκκλησίας, και ως έκφραση της διάθεσης 
της τοπικής κοινωνίας κατά του Αντωνίου, 
ο οποίος ως διευθυντής των Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Εκκλησίας είχε δηλώσει 
ότι έχει έρθει σε συμφωνία με Άραβες 
και Ρώσους επενδυτές για τη δόμηση της 
Φασκομηλιάς. Σε ό,τι δε αφορά την αντιπα-
ράθεση για το Ασκληπιείο, ο Δήμος σημει-
ώνει: «Σε μια εποχή που μεγάλα ιδρύματα 
της χώρας και ο εφοπλιστικός κόσμος 
στηρίζει με μεγάλες χρηματικές δωρεές 
το Ασκληπιείο και ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
υγειονομικής κρίσης, θεωρούμε αδιανόη-
τη την έγερση χρηματικών και κτηματικών 
αξιώσεων έναντι των νοσοκομείων της 
χώρας, με την ξαφνική ανάσυρση υποθέσε-
ων που διεκπεραιώθηκαν συμβολαιογραφι-
κά πριν σχεδόν έναν αιώνα». Η ανακοίνωση 
καταλήγει: «Έστω και την τελευταία στιγμή 
καλούμε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος να αρθεί στο ύψος των περιστά-
σεων και να αποσύρει τις διεκδικήσεις της 
έναντι του Νοσοκομείου της περιοχής μας».

«Αβάσιμοι ισχυρισμοί»
Ο «Δημοσιογράφος» ζήτησε την άποψη του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του σημε-
ρινού ιδιοκτήτη του Ασκληπιείου για τη 
διεκδίκηση της Εκκλησίας. Ο πρόεδρος του 
οργανισμού, Αντώνιος Αυγερινός, δήλω-
σε: «Ο χειρισμός της υπόθεσης έχει ανα-
τεθεί στη νομική υπηρεσία. Από την πρώτη 
μας εκτίμηση, οι ισχυρισμοί που περιλαμ-
βάνονται στο δικόγραφο που μας απέστει-
λαν, είναι αβάσιμοι και θα απορριφθούν». 

Ο αναπληρωτής διοικητής του Ασκληπιεί-
ου, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης σημείωσε 
σχολιάζοντας την υπόθεση: «Παρακολου-
θούμε στενά την υπόθεση, έχοντας την 
επίσημη διαβεβαίωση όλων των εμπλε-
κόμενων μερών ότι κανείς δεν επιδιώκει 
την έξωση του Ασκληπιείου. Θεωρώ ότι 
η παρουσία του στην περιοχή, η συνέχιση 
της λειτουργίας του και η αναγνώριση της 
προσφοράς του για πάνω από έναν αιώνα 
αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων. Η μεγα-
λύτερη διεκδίκηση όλων μας πρέπει να 
είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας». 

Γιώργος Λαουτάρης

Για όσους είχαν απορία πώς περιήλθε η τεράστια ακίνητη περιουσία στη Βουλιαγμένη 
στα χέρια της Εκκλησίας, την απάντηση δίνει αυτή η παράγραφος του δικόγραφου για 
το Ασκληπιείο. Ωστόσο η αναφορά είναι εσφαλμένη, καθώς η μητέρα του Σουλτάνου 
Σελίμ Γ', η Μιχρισάχ Σουλτάνα, όπως είναι γνωστό από την ιστορία γεννήθηκε στα 
μέσα του 18ου αιώνα και δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε δωρίσει το «κτήμα της» 
στον πρώτο ηγούμενο της Μονής Πετράκη, τον μοναχό Παρθένιο τον 17ο αιώνα, 
όπως αναφέρει η επίσημη εκδοχή της Εκκλησίας. Μένει η χρησικτησία ως βασικό 
επιχείρημα...

Η κατάληξη 
των νομικών 
επιχειρημάτων της 
Εκκλησίας στην 
αγωγή της κατά του 
ελληνικού Δημοσίου 
και του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, 
που διεκδικεί τη 
μισή σχεδόν έκταση 
του νοσοκομείου, 
ζητά την άρση της 
απαλλοτρίωσης του 
1925 επικαλούμενη 
νομολογία που ορίζει 
ότι τα μοναστηριακά 
ακίνητα δεν 
υπόκεινται σε 
χρησικτησία μετά το 
1915.

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος συγκαταλέγεται στους βασικούς συντελεστές 
της εκκλησιαστικής διεκδίκησης επί του Ασκληπιείου Νοσοκομείου. Αφετηρία της 
διεκδίκησης ήταν η εξώδικη αίτηση που απέστειλε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 η Εκκλησία 
της Ελλάδος προς το Δημόσιο και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το θέμα, η σιωπηλή 
απόρριψη της οποίας έδωσε και το έναυσμα για την τελευταία αγωγή. Την περίοδο 
εκείνη ο Αντώνιος ήταν τιτουλάριος Επίσκοπος Σαλώνων και Γενικός Διευθυντής της 
Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) του οργανισμού δηλαδή της 
Εκκλησίας που διαχειρίζεται όλη την εκκλησιαστική περιουσία. Ο Αντώνιος απαντώντας 
στην ιστοσελίδα 3vita.gr υποστήριξε σχετικά ότι «για την άσκηση της συγκεκριμένης 
αγωγής την πρωτοβουλία είχε η Ιερά Σύνοδος» και ότι «δικαστικές  ενέργειες για 
σημαντικά θέματα δεν γίνονται με εντολές ενός διευθυντού».
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Ένα χρόνο μετά...

Τις μέρες που διανύουμε συμπληρώνεται ένας χρόνος από 
τις περσινές πανελλήνιες, στις όποιες είχα συμμετάσχει 
ως υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης (1ο επιστη-
μονικό πεδίο). Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων που προ-
ηγήθηκαν των εξετάσεων υποβλήθηκα στη σχετική εντα-
τική προετοιμασία. Αρκετές φορές με κατέλαβε αγωνία, 
καθώς λόγω της εκτεταμένης πίεσης πολλές φορές ήμουν 
σε μια κατάσταση διαρκούς έντασης και ταραχής. Συνεχές 
διάβασμα, πολλά φροντιστηριακά και σχολικά μαθήματα 
αποτελούσαν την καθημερινότητά μου, η οποία δεν άλλαξε 
ούτε στις διακοπές του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα. Το ζητούμενο της προετοιμασίας ήταν η 
αυτολεξεί αποστήθιση μεγάλων σε έκταση κείμενων και 
ειδικότερα σε μαθήματα όπως η ιστορία, στην οποία ελά-
χιστες μόνον παρεκκλίσεις από τη «στείρα αποστήθιση» 

γινόταν αποδεκτές. Επρόκειτο για μία διαδικασία «μηχα-
νική», ελάχιστα παραγωγική για την επίτευξη του πολυπό-
θητου στόχου: μίας θέσης στο πανεπιστήμιο. Όταν διένυα 
τις δύο τελευταίες εβδομάδες της προετοιμασίας, αλλά και 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η αγωνία μου είχε φτάσει 
στην κορύφωσή της. Παρόλα αυτά προσπάθησα να διατη-
ρήσω την ψυχραιμία μου, προκειμένου να αντιμετωπίσω 
τα ζητούμενα των θεμάτων όσο πιο αποτελεσματικά ήταν 
δυνατό. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο διαγωνισμός των 
εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ είναι μία πολύ απαιτη-
τική και εξαντλητική δοκιμασία, στο πλαίσιο της οποίας ο 
υποψήφιος, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του, πρέπει 
να είναι απολύτως προσηλωμένος σε αυτόν, καθ' όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, καθώς η κάθε ημέρα είναι απαραί-
τητη για την επιτυχία της προετοιμασίας του. Παρόλ' αυτά, 
όπως ανέφερα και παραπάνω, οι μέθοδοι της παπαγαλίας 
μπορεί να θεωρούνται μη παραγωγικοί και μερικές φορές  
«μηχανικοί», αποτελούν όμως μια μέθοδο ώστε να κατα-
στήσουν τον διαγωνισμό των πανελληνίων αντικειμενικό. 
Από την άλλη πλευρά, ως βελτιωτικό μέτρο, προκειμένου 
να περιοριστεί η αυτολεξεί αποστήθιση, θα μπορούσε να 
αποφασιστεί η συμπερίληψη θεμάτων που θα βασίζονταν 

στην κρίση του υποψηφίου, έχοντας ως σκοπό να αναδεί-
ξουν εάν και κατά πόσο έχει κατανοήσει το περιεχόμενο της 
εξεταστέας ύλης που του έχει δοθεί, αλλά και την προσω-
πικότητά του.Σήμερα πλέον όλα αυτά φαντάζουν πιο μακρι-
νά. Το πανεπιστήμιο έχει άλλη λογική, αλλά και δυναμική. 
Το κλίμα είναι διαφορετικό, «ακαδημαϊκό», πιο κριτικό 
και ασφαλώς πιο αποπροσωποποιημένο. Κάθε φοιτητής 
κινείται με τους δικούς του ρυθμούς που εμφανώς διαφέ-
ρουν από αυτούς των πανελληνίων. Η προετοιμασία των 
εξετάσεων δεν βασίζεται στην αποστήθιση. Αντιθέτως, 
καθιστά απαραίτητη την κατανόηση της προβληματικής 
κάθε μαθήματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν έχουν 
ως απαίτηση την αυτολεξεί αναγραφή του περιεχομένου 
κάποιου συγγράμματος, αλλά την κατανόηση, η οποία ανα-
δεικνύεται μέσω ερωτήσεων που βασίζονται στην κρίση 
του φοιτητή. Υπό την έννοια αυτή, η μέθοδος αυτή εξέτασης 
θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και 
για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

*Ο Γιώργος Χρυσανθάκης είναι πρωτοετής φοιτητής στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών

του Γιώργου Χρυσανθάκη*

Για πολλά παιδιά, η Γ’ Λυκείου είναι συνυφασμένη με την 
πίεση, την έντονη προετοιμασία, τους ασθματικούς ρυθ-
μούς των μαθημάτων για την κάλυψη της ύλης λόγω των 
πανελλαδικών εξετάσεων. Τη χρονική στιγμή που βρισκό-
μαστε, κάποιοι μαθητές τελειώνουν αυτό το ψυχοφθόρο 
και δύσκολο ταξίδι και κάποιοι άλλοι, ανάμεσά τους και 
εγώ, βρισκόμαστε στην αφετηρία που, στη γλώσσα των 
μαθητών, μεταφράζεται ως θερινή προετοιμασία. Για να 
φθάσεις όμως σε αυτό το σημείο, έτοιμος και κατάλληλα 
εφοδιασμένος, πρέπει να έχει προηγηθεί μία ενδοσκό-
πηση, μία αυτοέρευνα ώστε ο μαθητής στο τέλος της Α' 
Λυκείου, παρά το νεαρό της ηλικία του, την απειρία του 
και ίσως την ανωριμότητα που τον διέπει, να επιλέξει 
την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ανάλογα με τις κλί-
σεις του και ποια μαθήματα του αρέσουν. Άρα η κρίση, η 
παιδεία, τα ενδιαφέροντα και οι γνωστικές ικανότητες 
αποτελούν εφαλτήριο ώστε εμείς οι μαθητές να ξεκινή-
σουμε τον αγώνα μας για αυτό τον δυσεπίτευκτο στόχο 
των πανελληνίων. Στην ψυχοσωματική κατάσταση τώρα, 
τουλάχιστον τη δική μου αλλά τολμώ να πω και πολλών 

άλλων συνομήλικών μου, κυριαρχεί το άγχος που πολλές 
φορές καταλήγει να μην είναι και παραγωγικό. Το επίπεδο 
του άγχους βέβαια, είναι άμεσα ταυτισμένο και με στοιχεία 
του χαρακτήρα και τον στόχο μας. Είναι πολύ δύσκολο να 
αφήσεις στην άκρη τις προσωπικές σου ανάγκες, όποιες 
και αν είναι αυτές, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και 
να θυσιαστείς στο «βωμό του διαβάσματος». Τα συναισθή-
ματα είναι ανάμεικτα. Σίγουρα είναι κυρίαρχα η εξάντληση, 
η αγωνία, η ένταση κ.ά. Όσο να 'ναι, είναι δαιδαλώδες να 
παραμελήσεις τον εαυτό σου, τις δραστηριότητές σου, τις 
κοινωνικές επαφές, την οικογένειά σου και να εστιάσεις 
μόνο σε ένα πράγμα. Βέβαια, αυτή η δοκιμασία των εξε-
τάσεων μπορεί να αποδειχθεί και ως ένα τεστ αντοχής και 
υπομονής. Αυτή λοιπόν η περίοδος για εμάς είναι κρίσιμη 
και δύσκολη, παρά το γεγονός πως σε ένα χρόνο από τώρα 
θα είμαστε απαλλαγμένοι. Επιπλέον, λόγω της πίεσης που 
δεχόμαστε, ωφέλιμο θα ήταν, εκτός από τους καθηγητές 
μας, τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτή τη μάχη, να είναι 
συνοδοιπόροι και υποστηρικτές μας, η οικογένεια και οι 
φίλοι μας.

Σε άλλο κεφάλαιο τώρα, εντάσσεται το σύστημα εξέτασης. 
Κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά δυσανάλογο και αντιφα-
τικό, διότι το ελληνικό δημόσιο σχολείο τις περισσότερες 
φορές δεν πληροί τις προϋποθέσεις λόγω ανεπάρκειας 
μαθημάτων, κενών κ.λπ. που χρειάζεται ένας μαθητής 
ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των πανελληνί-
ων. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό σύστημα χωλαίνει και σε 

αυτό έρχεται να το αντικρούσει το σύστημα εισαγωγής σε 
σχολές καθώς αυτό συνοδεύεται από ένα κλίμα νομοτυ-
πίας και αυστηρότητας, κάτι πρωτόγνωρο για τους εξε-
ταζόμενους. Συνεπώς, πολλοί μαθητές οδηγούνται σε 
φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα, προσθέτοντας ένα 
ακόμα έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τέλος, 
οι πανελλήνιες και το σύστημα πιέζουν ψυχικά εμάς του 
μαθητές, που δεν λαμβάνουμε ερεθίσματα παιδείας και 
γινόμαστε θύματα της στείρας παροχής γνώσεων. Εξαι-
τίας λοιπόν του ασφυκτικού κλοιού που διαμορφώνεται 
γύρω από τους νέους, παραγκωνίζεται η καλλιέργεια της 
προσωπικότητας, η ολόπλευρη γνώση και εμείς οι νέοι 
δυστυχώς μαθαίνουμε άρτια συγκεκριμένες δεξιότητες 
και «παραμελούμε» τους στοιχειώδεις κανόνες συμπε-
ριφοράς, παιδείας και ήθους. Όμως, αξίζει όλοι να προ-
σπαθήσουμε και αυτός ο αγώνας κρίνεται αξιέπαινος. 
Μην ξεχνάμε πως όσοι επιλέξαμε να αγωνιστούμε στην 
αδυσώπητη μάχη, είμαστε ήρωες ανεξαρτήτως μορίων, 
σχολών και αποτελεσμάτων. Και μία τελευταία συμβου-
λή! Για να βγούμε αλώβητοι και να αντέξουμε, γεμάτοι 
ψυχικά αποθέματα από αυτή τη δοκιμασία των εξετάσε-
ων, επιβάλλεται να συνεχίσουμε κάτι που μας αρέσει, 
που μας εμπνέει, κάτι που τονώνει τη διάθεσή μας και 
την αυτοπεποίθησή μας και ίσως έτσι να καταφέρουμε 
να απεγκλωβίσουμε και το άγχος. Καλή τύχη σε όλους! 

* Η Μαρία Μπαδόλα τον Σεπτέμβριο θα φοιτά στη Γ' τάξη 
του 2ου Λυκείου Βούλας

Στην αδυσώπητη μάχη των πανελληνίων

της Μαρίας Μπαδόλα*
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• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 1992
• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 1992
• Ειδικότητα Παιδιατρικής 2001
• Εξειδίκευση Μονάδας Εντατικής 
   Θεραπείας Παίδων 2003
• τ.Επιµελήτρια ΜΕΘ Παίδων «Αγία Σοφία»
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50 χρόνια κοντά σας!
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- Σίτες 
- Θωρακισμένες πόρτες 
- Πόρτες αλουμινίου 
- Επισκευές κουφωμάτων
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Έχει επικρατήσει μια αισθητική 
των τροπικών χωρών που θεω-
ρεί ελκυστική και καθαρή θάλασ-
σα μόνο αυτήν όπου μέσα από τα 
νερά διακρίνεται καθαρά η άμμος. 
Και ταυτόχρονα, πολλές φορές 
όταν οι λουόμενοι συναντούν 
στις ακτές του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης ξεβρασμένα 
«φύκια» όπως κοινώς λέγονται, 
διαμαρτύρονται για «ρύπους», 
απαιτώντας μάλιστα από τον Δήμο 
να τα απομακρύνει, ώστε να καθα-
ρίσει η παραλία. «Ο κόσμος προ-
στατεύει αυτό που αγαπά», έλεγε 
ο Ζακ Ιβ Κουστό. Αλλά πώς μπο-
ρείς να αγαπήσεις κάτι που δεν 
γνωρίζεις; Η αλήθεια είναι ότι οι 
ακτές των 3Β περιβάλλονται από 
ένα πολύτιμο φυτό της Μεσογεί-
ου. Πρόκειται για την ποσειδωνία 
(Posidonia oceanica), το «γρασίδι 
του ποσειδώνα» όπως οι Βρετα-
νοί το αποκαλούν, που σχηματίζει 
εκτεταμένα θαλάσσια λιβάδια 
στα νερά της περιοχής των 3Β. 
Τα θαλάσσια γρασίδια θεωρού-
νται από τα πλέον πολύτιμα οικο-
συστήματα παγκοσμίως για την 
οικολογική συνεισφορά. Είναι 
ένα ενδημικό είδος της Μεσογεί-
ου (ένα υποθαλάσσιο αντίστοιχο 
της ελιάς) και πρόκειται από βιο-
λογικής άποψης για ένα αγγειό-
σπερμο φυτό. Έχει ρίζες, άνθη και 
καρπούς, ανάμνηση των μακρι-
νών προγόνων του που κάποτε 
φύτρωναν στη στεριά. Εποίκισε 
τη θάλασσα πριν από περίπου 120 
εκατομμύρια χρόνια, προσαρμο-
ζόμενη στη σταδιακή άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας. 

Σημασία για τον  
άνθρωπο και τη θάλασσα
Η ποσειδωνία απορροφά ιδιαί-
τερα μεγάλες ποσότητες διοξει-

δίου του άνθρακα από την ατμό-
σφαιρα, τις οποίες εναποθέτει 
στον πυθμένα της θάλασσας. 
Εμπλουτίζει τις ακτές με οξυγό-
νο και ταυτόχρονα φιλτράρει το 
νερό, διατηρώντας το διάφανο 
και καθαρό. 

Μετρήσεις δείχνουν ότι παρα-
λίες με λιβάδια ποσειδωνί-
ας έχουν λιγότερα παθογόνα 
βακτήρια που σχετίζονται με 
ανθρώπινα λύματα. Ταυτόχρονα, 
η ύπαρξη του φυτού στο βυθό 
ευνοεί το σχηματισμό παραλιών 
και προστατεύει τις ακτές από 
τη διάβρωση, καθώς μειώνει 
σημαντικά την κυματική δράση 
και συνεισφέρει σημαντικές 
ποσότητες καθαρής (βιογενούς) 
άμμου. Ο θαλάσσιος κόσμος 
στη Μεσόγειο χρωστά πολλά 
στην ποσειδωνία. Η φυλλωσιά 
της προσφέρει καταφύγιο σε 
περισσότερα από χίλια θαλάσ-
σια είδη, ενώ στο προστατευτι-
κό περιβάλλον που δημιουργεί 
βρίσκουν αναπαραγωγικό πεδίο 
πάνω από 80 είδη ψαριών. 
Συνολικά, η παρουσία ενός υγι-
ούς λιβαδιού ποσειδωνίας μαρ-
τυρά για τη συγκεκριμένη περιο-
χή σταθερότητα και ποιότητα του 
παράκτιου περιβάλλοντος.

Στην πραγματικότητα λοιπόν, 
παρόλο που μπορεί να ...σκου-
ραίνει τον πυθμένα και την 
αμμουδιά, η ύπαρξη του φυτού 
αυτού είναι δείκτης υγείας των 
υδάτων, πολύτιμος σύμμαχος 
για την καθαρότητα των νερών 
και της ατμόσφαιρας και ασπίδα 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 
Σήμερα τα λιβάδια ποσειδωνίας 
προστατεύονται από την ελληνι-
κή και την κοινοτική νομοθεσία 

ως οικότοποι προτεραιότητας 
και μια μεγάλη εκστρατεία ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης 
της κοινής γνώμης βρίσκεται 
σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια 
από φορείς όπως το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 
προκειμένου να σταματήσει η 
ακούσια συνήθως καταστροφή 
των λιβαδιών. 

Θημώνες στις ακτές
Mεγάλες ποσότητες από ξεραμέ-
να ποσειδωνιόφυλλα (θημώνες) 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο 
στις ακτές του Μεγάλου Καβου-
ρίου και της Βούλας. Οι λουόμε-
νοι κατά κανόνα δεν αποδέχονται 
το φαινόμενο αυτό ως φυσικό, 
αλλά το θεωρούν ρύπανση της 
παραλίας, κάτι που συνήθως 
διατυπώνουν ως διαμαρτυρία 
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, απευθυνόμενοι στην Υπη-
ρεσία Καθαριότητας του Δήμου 
και ζητώντας να απομακρυνθούν. 
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πολύ 
συχνά στους σωρούς εκβρασμέ-
νης ποσειδωνίας που αποτίθε-
νται στις ακτές μπλέκονται πλα-
στικά και άλλα απορρίμματα από 
τη θάλασσα που τα ξεβράζουν οι 
νότιοι άνεμοι. Ωστόσο, οι ειδι-
κοί υποστηρίζουν ότι αν ασφα-
λώς αφαιρεθούν τα ανθρώπινα 
απορρίμματα, οι σωροί αυτοί 
έχουν μια ευεργετική επίδραση 
στις ακτές. Όπως τονίζουν, συνι-
στούν μια φυσική ασπίδα ενάντια 
στη διάβρωση των παραλιών 
που συγκρατεί την άμμο, αλλά 
και έναν παράγοντα που εμπλου-
τίζει με πολύτιμα στοιχεία την 
παράκτια βλάστηση. Έχει ενδι-
αφέρον ότι το 2018 ένας Δήμος 
της χώρας προσέφυγε στον 
Συνήγορο του Πολίτη προκειμέ-

Πολύτιμα λιβάδια 
μέσα στις θάλασσές μας

Η σημασία της ποσειδωνίας 
στην ποιότητα ζωής των 3Β

Η ζώνη από τον Άλιμο ως τη Βουλιαγμένη όπου απαγορεύεται βάσει 
υπουργικής απόφασης η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι γρι, 
γρίπους συρόμενους από σκάφος ή παρόμοια δίχτυα για την προστασία 
των λιβαδιών της ποσειδωνίας. 

Πηγή δεδομένων: Έργο «Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε 
ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την 
ελληνική επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για τις 
ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ».

Κοινοπραξία: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΝΑΛΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών – 
ΕΘΑΓΕΦΩ

Σχεδιασμός χάρτη: Χαρά Κυριακίδου

Κατανομή λιβαδιών ποσειδωνίας  
στο παραλιακό μέτωπο  
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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νου να μεσολαβήσει στη διαφορά του με 
πολίτες που ζητούσαν την απομάκρυνση 
των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων 
από τις ακτές. Ο εν λόγω Δήμος αρνήθηκε, 
επικαλούμενος την κοινοτική νομοθεσία 
και ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε 
στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών, που εξέδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
γνωμοδότηση. Αναφέρει το έγγραφο που 
υπογράφει ο Δρ. Ανδρέας Σιούλας, τότε 
αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ: «Η παρουσία 
των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων 
του θαλάσσιου προστατευόμενου φυτού 
Posidonia oceanica (κατά προτεραιότητα 
προστατευόμενο από την κοινοτική νομο-
θεσία) δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
εστία μόλυνσης ή άλλου κινδύνου. Του-
ναντίον, πρόκειται για εξαιρετικά ωφέλιμο 
βιοτικό στοιχείο το οποίο ποικιλοτρόπως 
συνεισφέρει στην υγεία και την ισορροπία 
των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων (προστασία ακτής από τη διάβρωση, 
σχηματισμός και λίπανση αμμοθινών και 
παράκτιας βλάστησης, δημιουργία μονα-
δικού βιοτόπου για σημαντική και σπάνια 
βιοποικιλότητα κ.ά.). Στην περίπτωση που 
οι λουόμενοι διαμαρτύρονται για ενοχλη-
τικές οσμές, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η 
ακτή ενδιαφέροντος για τυχόν παράνομες 
εκροές ρυπασμένων υδάτων (σ.σ. άλλω-
στε η ποσειδωνία απεχθάνεται τη ρύπανση 
ακριβώς όσο και εμείς). Στη δε περίπτωση 
που οι αποθέσεις των υπολειμμάτων είναι 
τόσο υψηλές ώστε να δυσκολεύουν την 
πρόσβαση των λουομένων στη θάλασ-
σα, ενδείκνυται η ήπια χειρωνακτική και 
αυστηρώς τοπική παρέμβαση αφαίρε-
σης για τη δημιουργία ασφαλούς διόδου. 
Ακόμα και στην περίπτωση αυτή ωστόσο, 
το αφαιρούμενο υλικό πρέπει να μετατοπί-
ζεται σε ανώτερους ορίζοντες της παραλί-
ας και να παραμένει εκεί καθότι πέραν από 
διαδικασία διαβρωτική και επιζήμια για τις 
αμμώδεις ακτές μας, η αφαίρεση κάθε βιο-
τικού στοιχείου από τον αιγιαλό (και μάλι-
στα με χρήση τροχοφόρων μηχανημάτων 
είναι παράνομη». 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
κάθε χρόνο εφαρμόζει μια μικτή πρακτι-
κή: Ένα μέρος της εκβρασμένης ποσειδω-
νίας πλένεται για να αφαιρεθεί το νάτριο 
και οδεύει για κομποστοποίηση μαζί με 
τα υπόλοιπα βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
(κλαδέματα και υπολείμματα τροφών), 
και ένα μέρος αποτίθεται σε άλλα σημεία 
των ακτών. 

Μαρίνα Βουλιαγμένης
Ιδιαίτερη αναφορά στην ποσειδωνία περι-
λαμβάνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο αναβάθμισης 
της μαρίνας του Αστέρα. Σύμφωνα με το 
σχετικό κεφάλαιο, «η έκταση πυθμένα με 
ποσειδωνία που διαταράσσεται από την 
κατασκευή των έργων αντιστοιχεί μόλις 
στο 1,1% της συνολικής εκτιμώμενης 
έκτασης του Όρμου Βουλιαγμένης που 
καταλαμβάνεται από βλάστηση». Οι ειδικοί 
ωστόσο επιφυλάσσονται, καθώς έρευνες 
δείχνουν ότι οι άμεσες επιπτώσεις από τα 
κατασκευαστικά έργα μίας μαρίνας ή ενός 
λιμανιού προκαλούν κατακερματισμό του 
οικοτόπου, που σε βάθος χρόνου επιφέ-
ρει πολύ σημαντικότερες απώλειες λόγω 
της αλλοίωσης των παράκτιων ρευμάτων 
και της αυξημένης ρύπανσης που αναπό-
φευκτα τα έργα αυτά προκαλούν. Ωστόσο, 
η λειτουργία της νέας μαρίνας –εφόσον 
ακολουθήσει όλες τις περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα– 
αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό 
μίας από τις βασικότερες απειλές του 
οικοτόπου που είναι η ανεξέλεγκτη αγκυ-
ροβολία, «δεδομένου ότι σήμερα η μαρίνα 
δεν δύναται να εξυπηρετήσει τα μεγαλύ-
τερα σκάφη που προσεγγίζουν στην περι-
οχή και παραμένουν αρόδο, πρακτική που 
απαιτεί χρήση άγκυρας και κατ’ επέκταση 
τοπική καταστροφή της ποσειδωνίας» 
όπως αναφέρεται στη Μελέτη χαρακτηρι-
στικά. Κατά τη νέα φάση λειτουργίας της 
μαρίνας άλλωστε, για την πρόσδεση των 
σκαφών θα χρησιμοποιούνται από όλες 
τις κατηγορίες σκαφών τα μόνιμα ρεμέ-
τζα της μαρίνας, ενώ θα απαγορεύεται η 
χρήση της άγκυρας των σκαφών. 

Ωστόσο το θέμα της ανεξέλεγκτης αγκυ-
ροβολίας αφορά το ευρύτερο μέτωπο της 
περιοχής και απαιτεί πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια το Ελλη-
νικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μελετά 
το θέμα των επιπτώσεων της αγκυροβο-
λίας σκαφών στη χώρα μας, καθώς και 
τρόπους διαχείρισής της, ώστε ο θαλάσ-
σιος τουρισμός να μη συνιστά πλέον απει-
λή για την ποσειδωνία. Η περιοχή των 3Β 
διαθέτει εξαιρετικό δυναμικό προς μια 
τέτοια κατεύθυνση και θα μπορούσε να 
είναι ανάμεσα στις πρώτες που θα αξιο-
ποιήσουν ενεργά τα αποτελέσματα μιας 
τέτοιας μελέτης.

Το 2016, η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καβουρίου, Βάρκιζας και ν. Φλεβών προτάθηκε από 
ειδικούς επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ προς ένταξη στο ελληνικό Δίκτυο Natura 2000 για τη 
σημαντική, μεταξύ άλλων, παρουσία λιβαδιών ποσειδωνίας. Η πρόταση δυστυχώς δεν 
έγινε δεκτή, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση.

Εκτός από την καταστρεπτική αλιεία, εξίσου 
σοβαρές απειλές για την ποσειδωνία είναι  
η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία, η ρύπανση,  
τα παράκτια έργα και η κλιματική αλλαγή

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι σωροί 
εκβρασμένης ποσειδωνίας έχουν μια 
ευεργετική επίδραση στις ακτές και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται  
η απομάκρυνσή τους

Facts
•  Παράγει 20 λίτρα οξυγόνο  

κάθε μέρα / m2
•  > 80 είδη ψαριών γεννούν στα 

λιβάδια
•  Χάνονται 7% των λιβαδιών κάθε 

χρόνο παγκοσμίως 
(= δύο γήπεδα  
ποδοσφαίρου 
την ώρα)

Το άρθρο αυτό γράφτηκε σε συνεργασία με την ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ,  
Δρ. περιβαλλοντολόγο Μαρία Σαλωμίδη και την επιστημονική συνεργάτιδα  
του ΕΛΚΕΘΕ, Msc. περιβαλλοντολόγο Χαρά Κυριακίδου.  
Οι φωτογραφίες είναι του Γιάννη Ίσσαρη που μας τις παραχώρησε ευγενικά. 
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Η Βάρκιζα ως λογοτεχνικός τόπος 

Η πανδημία μπορεί να ακύρωσε όλα τα 
μεγάλα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, 
μαζί και αυτά του Δήμου, αλλά αυτό δεν 
σταμάτησε την ανάγκη των ανθρώπων 
για πολιτισμό. Μειώνοντας τις κλίμακες 
και περιορίζοντας τον συνωστισμό, ο 
Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλ-

λογος Μηλαδέζας Βάρης ξεκίνησε ένα 
μικρό και ευέλικτο φεστιβάλ που το ονό-
μασε «Μηλαδέζα συνοικία πολιτισμού», 
προσκαλώντας ανοιχτά καλλιτέχνες που 
θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους 
να το κάνουν στο κοινό της γειτονιάς. Η 
μικρή σκηνή στήθηκε στον εξωτερικό 

χώρο των γραφείων του Συλλόγου (επί 
των οδών Σαντορίνης και Κορίνθου στη 
Βάρη) η οποία θα φιλοξενήσει εκθέσεις, 
συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις 
–οποιασδήποτε μορφής ή τάσης– χορο-
θεατρικές παραστάσεις παντομίμας, 
κουκλοθέατρου, μουσικές εκδηλώσεις 
για όλα τα γούστα «από jazz και rock ‘n’ 
roll μέχρι έντεχνο, rock, βαλκανικά και 
fusion», όπως αναφέρεται χαρακτηριστι-
κά, αλλά και ατομικές ή ομαδικές εκθέ-
σεις τέχνης ή φωτογραφίας. Κανείς δεν 
αποκλείει βραδιές ανάγνωσης, ποίησης 
και προβολής κινηματογραφικών ταινι-
ών. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του 
Συλλόγου ήδη η ανταπόκριση από καλ-
λιτέχνες είναι ικανοποιητική. 

Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί ένα 
αφιέρωμα «στα ωραία χρόνια» με προ-

βολή και μουσική από cd, συναυλία με 
τον Νίκο Οικονομίδη, προβολές ταινιών, 
συναυλία με τους Νίκο Βλάχο και Ιωάν-
να Σαμπαϊντά και ένα ελληνικό πάρτυ με 
τον dj Νίκο Αναστασόπουλο και τη Λέτα 
Πολίτου. Ακολουθούν τις επόμενες ημέ-
ρες του Ιουλίου μια παράσταση του μάγου 
Amazing Dio, μια ρεμπέτικη βραδιά με 
τους Γιώργο Μπεκιάρη και Άρη Μάθε-
ση, προβολές ταινιών, μεταξύ αυτών 
ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στο δημοτικό 
τραγούδι, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί 
και ο τραγουδοποιός από την Κομοτηνή 
Γιώργος Κούτσικας. Η ομορφιά του φεστι-
βάλ αυτού βέβαια είναι ότι δεν χρειάζεται 
κανείς ιδιαίτερη πρόσκληση ή διαφήμιση 
για να μάθει το ακριβές πρόγραμμα, καθώς 
πρόκειται για την πιο προσιτή πολιτιστική 
πρόταση που μπορεί γίνει. 

Κοντά στη θάλασσα και στην απροσδιόριστη έλξη που 
αυτή ασκεί στο βλέμμα και στην προσοχή των ανθρώ-
πων μεταφέρει τους αναγνώστες ο ασυνήθιστος τίτλος 
του νέου μυθιστορήματος του Άρη Μαραγκόπουλου, 
Φλλσστ, φλλσστ, φλλλσσστ... που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Τόπος. Άνθρωπος του βιβλίου ο συγγραφέ-
ας, έχοντας γράψει ο ίδιος πάνω από 20 τόμους λογο-
τεχνίας και δοκιμίων και διευθύνοντας εκδοτικό οίκο, 
γνώριζε από πρώτο χέρι φυσικά το παραξένισμα από το 
αντισυμβατικό εξώφυλλο και βέβαια τον αντίκτυπο από 
τις δυσχέρειες στο μάρκετινγκ ενός βιβλίου στο οποίο 
δυσκολεύεται κανείς να αναφερθεί προφορικά και χρει-
άζεται οδηγίες για να το πει – τις οποίες παρεμπιπτόντως 
δίνει αναλυτικά ο συγγραφέας: «Προφέρεται αργά, σχε-
δόν ψιθυριστά, επιβλητικά και σεμνά ταυτόχρονα: κατά 
τον τρόπο του φλοίσβου αργά το βράδυ ή νωρίς το ξημέ-
ρωμα», όπως γράφει.

Είναι όμως η εμπειρία της θαλάσσιας μέθεξης στην οποία 
επιθυμεί να μας μεταφέρει εξ αρχής και πιο συγκεκριμέ-
να στον κλειστό κόσμο των χειμερινών κολυμβητών. Η 
Βάρκιζα, κάποια ελεύθερη απάνεμη πλευρά της παραλί-
ας της, γίνεται ο λογοτεχνικός τόπος συνεύρεσης μιας 
αρκετά ετερόκλητης παρέας, όπου «ζυμώνονται» τυπι-
κοί αλλά και αταξινόμητοι χαρακτήρες της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας: Από τη μία οι τρεις ηλικιωμένοι με 

το ίδιο όνομα, Θωμάς, και από την άλλη ο Νώντας και ο 
Φώντας με την καθοριστικής συμβολής επίδραση ενός 
χαρακτήρα έκπληξη, της Μεξικανής πρώην αντάρτισσας 
στη ζούγκλα, Ινέθ. Όπως στη θάλασσα όλοι οι κολυμβη-
τές παραδίδονται σχεδόν γυμνοί, έτσι και η συντροφιά 
της παραλίας ενώνεται σε μια σπάνια ώσμωση, χωρίς 
τις κοινωνικές πανοπλίες που υπό άλλες περιστάσεις 
θα κρατούσαν τους ανθρώπους αυτούς με διαφορετικό 
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο σε μεγάλες μεταξύ 
τους αποστάσεις. Με τη συνηθισμένη του αφηγηματική 
πληθωρικότητα, ο συγγραφέας δημιουργεί παράλληλες 
φωνές που διηγούνται διαφορετικά τις ιστορίες τους η 
κάθε μία.  

Η Βάρκιζα έχει αποτυπωθεί στο σύγχρονο πολιτικό λεξι-
λόγιο ως συνώνυμο της βίαιης συνθηκολόγησης από τη 
συμφωνία του ΕΑΜ το 1945, όμως στη λογοτεχνική Βάρ-
κιζα του Φλλσστ θα λέγαμε ότι οι όροι αντιστρέφονται. Η 
πολιτική είναι παρούσα υποδόρια σε κάθε σελίδα, διατρέ-
χοντας την πιο ταραγμένη περίοδο της μεταπολιτευτικής 
ιστορίας, τα χρόνια 2012-2016. Η δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα, το μεταναστευτικό φαινόμενο, το δημοψήφισμα 
του 2015, είναι μερικά από τα θέματα που φιλτράρονται 
στη μυθοπλαστική παλέτα του Άρη Μαραγκόπουλου, 
δημιουργώντας ένα βαθιά ανθρώπινο, πολύ φιλοσοφη-
μένο και λιγότερο πολιτικό βιβλίο με τη στενή έννοια. 

Μηλαδέζα Βάρης
Συνοικιακό πολιτιστικό φεστιβάλ

Εκείνη τη μακρινή εποχή, όταν αυτοί οι χειμέριοι 
τύποι πρωτογνωρίστηκαν στη Βάρκιζα, ο ένας 

μετά τον άλλον άρχισαν να συνειδητοποιούν 
ότι η ζωή τελειώνει πολύ γρήγορα, διαολεμένα 

γρήγορα. Εν όψει του άγριου χρόνου, η 
θωμιστική τους τριανδρία σφραγίστηκε ως 

κάποιο είδος αναγκαστικής συμμαχίας μέσα από 
γενναίες ρακές, τραβηγμένα αντροπειράγματα 
προς γνωστές και άγνωστες γυναίκες, σχολικά 

αστεία, ποδοσφαιρικά κουτσομπολιά, τραγούδια 
του συρμού κι αυτά τα παρατσούκλια που 

αλληλοβαφτίστηκαν για να διαχειριστούν τη 
συνωνυμία τους.

“



Το καλύτερο καλοκαίρι 
είναι στον Ν.Ο.Β.

@vouliagmeninauticalclub

www.nov.gr

nov@nov.gr

Λαιμός Βουλιαγμένης,  
166 71 Βουλιαγμένη

+302108962416

Είμαστε ένα ξεχωριστό Club.

Στον Όμιλο, πρωταθλητές και Μέλη  
είναι μια οικογένεια.

Με ιστορία που ξεκινάει από το 1937,  
ο Ν.Ο.Β. είναι ένα μη κερδοσκοπικό  
ναυταθλητικό σωματείο, που έχει στόχο  
την καλλιέργεια και διάδοση  
του αθλητισμού στο υγρό στοιχείο.

Είμαστε υπερήφανοι για τις γενιές αθλητών  
που έχουμε δημιουργήσει σε waterpolo,  
κολύμβηση, καλλιτεχνική και τεχνική  
κολύμβηση, windsurf και ιστιοπλοΐα, 
water ski & wakeboard.

Είμαστε υπερήφανοι  
και για τα Μέλη μας.

Για την αγάπη τους στον Όμιλο,  
τη σταθερότητά τους, την υποστήριξή τους.

Φέτος, φροντίζουμε Μέλη και αθλητές  
εφαρμόζοντας υγειονομικό πρωτόκολλο 
για την ασφάλεια όλων.  
Άλλωστε, στον Όμιλο είμαστε όλοι  
μια οικογένεια.

Μάθε περισσότερα για να γίνεις Μέλος  
στον Ν.Ο.Β. στο 2108962416.  
Για τους Δημότες και μόνιμους κατοίκους  
του Δήμου 3Β, ισχύουν ειδικά πακέτα.Ph
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Δρόμεια 2020
Η καρδιά του παγκόσμιου στίβου χτυπά στη Βάρη

Μια διεθνής συνάντηση κλασικού αθλητισμού διαφορετική από τις άλλες γεννήθηκε το 
2018 στην Βάρη με προοπτική να διανύσει πολλά χρόνια ζωής. O λόγος για τα «Δρόμεια» 
που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 για 3η συνεχή χρονιά στο δημο-
τικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» στη Βάρη, μια πρωτοβουλία του ΑΟ Βάρης 
Δρομέας. Ο αγώνας αποτέλεσε το 2018 εν τη γενέσει του μέγιστο αθλητικό γεγονός, 
δεδομένου ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα παρευρέθηκαν σε έναν αγωνιστικό χώρο τόσες 
μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες του αθλητικού στερεώματος στις ταχύτητες.

Στον πρότυπο αυτόν αγώνα ο οποίος αποτελεί παγκόσμια καινοτομία διότι αφορά μόνο 
τα αγωνίσματα των ταχυτήτων και τις σκυτάλες εθνικών ομάδων, δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν πρωταθλητές από την Ελλάδα και τον κόσμο με διεθνείς διακρίσεις σύμφωνα 
με τα διεθνή rankings της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού. Ο αγώνας λόγω της 
μεγάλης επιτυχίας που σημειώνει κάθε χρόνο ανήκει στη μεγαλύτερη κατηγορία που 
θα μπορούσε να βρίσκεται μία διοργάνωση και αποτελεί διεθνές μίτινγκ επιπέδου 5. 
Στα διεθνή αγωνιστικά επίπεδα αυτό σημαίνει ότι παίρνει πλέον έγκριση από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία, οι αθλητές με βάση τα διεθνή rankings υποχρεώνονται να κατέβουν στον 
αγώνα και βρίσκεται στο διεθνές καλεντάρι ως προτεινόμενος αγώνας κριτηρίων-ορίων 
για ολυμπιακά, παγκόσμια και πανευρωπαϊκά όρια. Αξίζει να τονιστεί πως τα «Δρόμεια» 
είναι το μοναδικό διεθνές μίτινγκ στίβου που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι αθλητές από όλο τον κόσμο αρχικά 
ως εθνική αποστολή ομάδων στο αγώνισμα της σκυτάλης 4Χ100 και φυσικά και στα 
ατομικά τους αγωνίσματα. Μάλιστα, πριν την πανδημία του Covid-19, είχε δηλώσει συμ-
μετοχή η εθνική ομάδα στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ωστόσο μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις, η ομάδα των ΗΠΑ απέσυρε την συμμετοχή της. Οι διοργανωτές του 
μίτινγκ μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» ανέφεραν πως παρά τις δυσκολίες που αντι-

μετωπίζουμε εξαιτίας της πανδημίας, στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν αθλητές 
από το εξωτερικό. «Ο αγώνας international sprint and relays meeting Δρόμεια 2020 
αποτελεί ήδη μέγιστο αθλητικό γεγονός, δεδομένης της συμμετοχής χωρών όπως η 
Ολλανδία, η Αγγλία, η Ρουμανία, η Λευκορωσία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουκρανία και 
πολλών άλλων. Στόχος της διοργάνωσης είναι κάθε χρόνο να συμμετέχουν ολοένα και 
περισσότεροι ώστε το πολιτιστικό αυτό προϊόν με αρωγό την χώρα μας να επικοινωνή-
σει σε όλον τον κόσμο με πόλο έλξης την πόλη μας», εξηγεί ο Χάρης Παπαδιάς εκ των 
διοργανωτών. Η φετινή διοργάνωση αρχικά είχε αναβληθεί, ωστόσο μετά από αίτημα 
των διοργανωτών αποφασίστηκε η διεξαγωγή του, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα 
τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΣΕΓΑΣ. «Όταν η πολιτεία πήρε την απόφαση και 
επέτρεψε τη διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, αμέσως ξεκινήσαμε να στήνουμε από 
την αρχή τη διοργάνωση και φυσικά είχαμε την υποστήριξη της Ομοσπονδίας», τονίζει η 
Αριάδνη Δάδα, διοργανώτρια του μίτινγκ. 

Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η διοργάνωση Δρόμεια 
2020 θα πραγματοποιηθεί για 3η συνεχή χρονιά στην πόλη μας. Σήμερα, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει δύο υπέροχα στάδια, το δημοτικό στάδιο "Κωνσταντί-
νος Μπαγλαντζής" και το δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης, τα οποία είναι εξαιρετικά και 
μπορούν όπως έχουν αποδείξει να φιλοξενούν αγώνες κλασικού αθλητισμού υψηλού 
επιπέδου. Το σημαντικότερο είναι πως οι αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται 
στην πόλη έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα μικρό φυτώριο νέων αθλητών. 
Προφανώς, για να συμβεί αυτό, εκτός από τη σωστή οργάνωση των συλλόγων, οφείλε-
ται και στις άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Εύχομαι στα φετινά Δρόμεια οι αθλητές που 
θα αγωνιστούν τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό να προσφέρουν πλούσιο 
θέαμα και να σημειώσουν εξαιρετικές επιδόσεις».  

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών, λόγω των μέτρων 
ασφάλειας κατά της πανδημίας, ωστόσο ο αγώνας θα μεταδοθεί από την κρατική τηλε-
όραση (ΕΡΤ) και πιθανότατα και από ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Τον αγώνα συνδιοργα-
νώνουν ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) και ο Δρομέας υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, ενώ με τις 
χορηγίες τους τιμούν τον αγώνα κάθε χρόνο οι οικογένειες του Θανάση Μαρτίνου, της 
Μαριάννας Λάτση, του Πάρη Κασιδόκωστα όπως και πολλές τοπικές επιχειρήσεις της 
περιοχής.



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
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Ο βασιλιάς των σπορ στη Βουλιαγμένη αναμφισβήτητα είναι το πόλο και γενικό-
τερα τα αθλήματα του υγρού στίβου. Ωστόσο τη δική του ξεχωριστή ιστορία έχει το 
μπάσκετ αλλά και το ποδόσφαιρο του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης, ενός συλ-
λόγου που έχει αναδείξει στο παρελθόν μεγάλους αθλητές που έχουν κάνει σημα-
ντική καριέρα. Από την δεκαετία του ’50 και παρότι η Βουλιαγμένη είχε πάντα λίγους 
μόνιμους κατοίκους, πολλά παιδιά συμμετείχαν στις αθλητικές δραστηριότητες της 
«Δόξας Βουλιαγμένης», καθώς αυτή ήταν η πρώτη ονομασία του συλλόγου. Οι προ-
πονήσεις πραγματοποιούνταν στο υποτυπώδες γήπεδο που είχαν κατασκευάσει τα 
ΛΟΚ σε πετρώδη επιχωματωμένη έκταση στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το 
εμπορικό κέντρο Status. Καθώς η ποδοσφαιρική ομάδα σημείωνε ραγδαία εξέλιξη 
αντιμετωπίζοντας ακόμα και σε φιλικό αγώνα την ΑΕΚ και σε συνδυασμό με την 
αύξηση του τοπικού πληθυσμού, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο για 
την εποχή γήπεδο, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, στον Άγιο Γεώργιο Καβουρίου. 
Το 1972 η ομάδα απέκτησε νέα ονομασία, Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης (ΑΟΒ). 
Με την ολοένα αυξανόμενη συγκέντρωση νεολαίας στο γήπεδο, από το 1983 ιδρύ-
θηκαν και νέα αθλητικά τμήματα, όπως του μπάσκετ, του τένις και του βόλεϊ.

Η ποδοσφαιρομάνα Βουλιαγμένη
Σπουδαίοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές προέρχονται από τη Βουλιαγμένη. Από 
τον ΑΟΒ ξεκίνησε την καριέρα του ο μεγάλος Γιώργος Φαμέλης με σπουδαία καριέ-
ρα στην ΑΕΚ, ο Γιάννης Λάλας που έπαιξε στον Ολυμπιακό, ο Σάκης Τοσουνίδης 
με θητεία σε Πανσερραϊκό και ΑΕΚ, ο Γιώργος Τοσουνίδης σε Παναιτωλικό και 
Μαρκό, ο Παπαχριστόπουλος στον Πανιώνιο, ο Φανούρης Βοργιάς σε Παναιτωλικό 
και Μαρκό αλλά και ο Κώστας Φραντζέσκος που αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό και 
ΠΑΟΚ. Επίσης κάποιες παλιές διεθνείς δόξες του ΠΑΟ θήτευσαν ως ποδοσφαιριστές 
και προπονητές του ΑΟΒ, με αποτέλεσμα την τόνωση του συλλόγου. Αυτοί ήταν ο 
Γιώργος Γονιός, ο Κώστας Ελευθεράκης και ο Γιώργος Παπαεμμανουήλ. Μάλιστα, 
ο ΑΟΒ είχε κάνει αισθητή την παρουσία του στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χάρτη με 
αποτέλεσμα το 1980 να διεξαχθεί αγώνας μεταξύ της Βουλιαγμένης και του Πανα-
θηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παρουσία 15.000 φιλάθλων. 

Ένας οικογενειακός σύλλογος
Ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Ιωάννης Ασλανίδης μιλώντας 
στον «Δημοσιογράφο» εξηγεί πώς άλλαξε οργανωτικά ο ΑΟΒ με στόχο να γίνει ένας 

αθλητικός σύλλογος πρότυπο για τα εγχώρια δεδομένα: «Μπαίνοντας στον τρίτο 
χρόνο διοίκησης και έχοντας ως σύμμαχό μας την εξαιρετικά καλή περσινή χρονιά 
ευελπιστούμε να εκπληρώσουμε όλους τους υψηλούς στόχους που είχαμε βάλει 
από την πρώτη ημέρα της εκλογής μας, ώστε ο ΑΟ Βουλιαγμένης να επιστρέψει στη 
θέση που του αξίζει και να γίνει ένας όμιλος πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα. 
Πλαισιωμένοι από έμπειρους συνεργάτες, με την αμέριστη στήριξη των γονιών και 
την πολύτιμη συμπαράσταση των χορηγών, οργανώσαμε άμεσα τα διοικητικά του 
Ομίλου και τις ακαδημίες μας, μέσω των οποίων θα μεταδοθούν οι γνώσεις και τα 
ιδεώδη του αθλητισμού στις μικρές ηλικίες, σε εκείνες που στις μέρες μας ολοένα 
και απομακρύνονται από τον χώρο του αθλητισμού. 

Για τον λόγο αυτό την πρώτη μας χρονιά πράξαμε τα εξής: Ασφαλίσαμε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του συλλόγου όλο μας το προσωπικό. Από τη χρονιά 2018-2019 
αριθμούμε 20 άτομα προσωπικό, 18 προπονητές και 2 φυσιοθεραπευτές. Ανακατα-
σκευάσαμε την ιστοσελίδα μας ώστε να είναι εύχρηστη και να γίνεται μέσα από αυτήν 
η πληροφόρηση και η ενημέρωση όλων των καθημερινών δραστηριοτήτων του 
Ομίλου. Ανασχεδιάσαμε με προσοχή τα αθλητικά μας προγράμματα, οργανώνοντας 
τις ακαδημίες και των 5 αθλημάτων, τις οποίες πλαισιώσαμε με καταξιωμένους πτυ-
χιούχους προπονητές. Προμηθεύσαμε με ρούχα τους αθλητές όλων των τμημάτων 
μας καθώς και όλους τους προπονητές του ομίλου. Προμηθεύσαμε με το απαραίτητο 
προπονητικό υλικό όλα τα τμήματα του Ομίλου. Θέσαμε σε λειτουργία κανονισμούς 
λειτουργίας τμημάτων εναρμονισμένους με τον νέο κανονισμό λειτουργίας του ΔΑΚ 
Βουλιαγμένης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΑΟΒ.

Ο Ιωάννης Ασλανίδης είναι γέννημα θρέμμα Βουλιαγμενιώτης ενώ η πρώτη του 
γνωριμία με τις εγκαταστάσεις του συλλόγου ήταν το 1982. «Έχω περάσει απ’ όλα τα 
πόστα που μπορείτε να φανταστείτε. Αθλητής, προπονητής, μέλος του Ομίλου, μέλος 
του ΔΣ και από τον Ιούλιο του 2017 πρόεδρος. Αγαπάω τον σύλλογο και γενικά τη 
«Δόξα» της οποίας είμαι πιστός 38 χρόνια. Είναι το δεύτερό μου σπίτι όπως το απο-
καλώ. Μεγαλύτερη όμως αγάπη είναι τα παιδιά και αυτός είναι ο λόγος της ενασχό-
λησής μου στη διοίκηση της ομάδας», τονίζει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ασλανίδης.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η Βουλιαγμένη της ...Δόξας
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Η «πράσινη» πόλη για να ζεις

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

H διατήρηση του φυσικού πλούτου και η προστασία 
του περιβάλλοντος που είναι το πολυτιμότερο αγαθό 
της περιοχής που έχουμε την τύχη να ζούμε από μικρά 
παιδιά, αποτελούν για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου 
θέματα απόλυτης προτεραιότητας. Ήδη έχουν σημει-
ωθεί και καταγραφεί τα πρώτα αποτελέσματα από τις 
περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί με αμεί-
ωτη ένταση η διοίκηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Η «εξωκοινοβουλευτική» αντιπολίτευση που αποτε-
λείται από μια μικρή μερίδα ανθρώπων που όλοι έχουν 
κοινό παρανομαστή την αποτυχία τους στις δημοτικές 
εκλογές του Μαΐου 2019, υποστηρίζουν με αόριστα 
επιχειρήματα την αντιπεριβαλλοντική συμπεριφορά της 
δημοτικής αρχής. Είναι ιδιαίτερα θλιβερό, όταν ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει αναδειχθεί πρωτα-
θλητής ανακύκλωσης και βάσει στοιχείων είναι ο απο-
τελεσματικότερος Δήμος της χώρας στο συγκεκριμένο 
τομέα, να επιμένουν κάποιοι ότι συμβαίνει το αντίθετο 
με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και 
ενδεχομένως την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερό-
ντων. Η συγκεκριμένη στάση τους εκτός των άλλων, 

προσβάλλει τους κατοίκους της πόλης που ανταποκρί-
νονται στο κάλεσμα του Δήμου και συμμετέχουν ενεργά 
στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιες από τις βασικές 
ενέργειες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο 
πλαίσιο μια ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής στρατη-
γικής που εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στην 
πόλη. Ο Δήμος εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα δια-
λογής στην πηγή με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσο-
στού εκτροπής από την ταφή των σύμμεικτων αστικών 
απορριμμάτων από 9% το 2014 σε ποσοστό άνω του 30% 
το 2019. Επίσης, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σε σχολικά κτήρια, τη μετατροπή του Δημαρχείου Βου-

λιαγμένης σε κτήριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την 
εγκατάσταση 9.500 νέων φωτιστικών LED στο οδικό 
δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, 
έχει επιτευχθεί εκτός από το οικονομικό όφελος της 
εξοικονόμησης ενέργειας για το ταμείο του Δήμου και 
η εξοικονόμηση 4.265 μεγαβατώρων ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, οι οποίες αντιστοιχούν στη μείωση εκπομπής 2,7 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Μάλιστα, για να απορ-
ροφηθεί από την ατμόσφαιρα αυτή η ποσότητα διοξει-
δίου του άνθρακα, σύμφωνα με τους ειδικούς απαιτού-
νται 214.000 μεγάλα δέντρα. Μπορεί η Βουλιαγμένη, η 
Βούλα και η Βάρκιζα να είναι «πνιγμένες» στα δέντρα και 
να αποτελούν έναν φυσικό πνεύμονα πρασίνου, ωστόσο 
η δημοτική αρχή συνεχίζει να εμπλουτίζει με πράσινο 
και τις τρεις δημοτικές ενότητες. Συγκεκριμένα, από το 
2014, έτος που ανέλαβε το τιμόνι του Δήμου ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, έχουν φυτευτεί εντός του οικιστικού 
ιστού περισσότερα από 16.000 δέντρα ύψους από 2,5 
μέτρα έως 10 μέτρα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η 
φύτευση 1.000 μεγάλων δέντρων σε Βάρκιζα και Βούλα. 
Αξίζει να τονιστεί, πως ο Δήμος 3Β με τη δημιουργία του 
δημοτικού φυτωρίου παράγει ετησίως 40.000 ανθοφό-
ρα και καλλωπιστικά φυτά, τα οποία τα απολαμβάνουμε 
όταν φυτεύονται σε διάφορα σημεία της περιοχής. 

Είναι μια πράσινη πόλη για να ζεις.

••• Σκηνές απείρου κάλλους στην 
επίσκεψη Πατούλη στη Βούλα • Ο 
Κωνσταντέλλος υποδέχτηκε φυσικά με 
χαμόγελο τον περιφερειάρχη •  Ήρθε 
να παραδώσει στον Δήμο δύο απορριμ-
ματοφόρα για τους καφέ κάδους •  Φυσικά στα 3Β που έχει προηγηθεί μια 
εντατική εκστρατεία ενημέρωσης και οι 
καφέ κάδοι «δουλεύουν» εδώ και δύο 
χρόνια, θα πιάσουν τόπο • Η πλάκα 
είναι ότι προ λίγων ημερών ο Κωνστα-
ντέλλος από το βήμα της συνέλευσης 
Δημάρχων είχε στηλιτεύσει χωρίς ίχνος 
...τακτ αυτή την επικοινωνιακή τακτική 
του Πατούλη •  Όπως είπε εκεί, αυτά 
τα απορριμματοφόρα δεν είναι της 
Περιφέρειας, αλλά του ΕΔΣΝΑ • Και 

στον ΕΔΣΝΑ εισφέρουν με χρήματα οι 
Δήμοι • Άρα πώς έρχεται ο Πατούλης 
ως ...Άη Βασίλης με τα δώρα; • Γι' αυτό 
και για τις φωτογραφίες ο Κωνσταντέλ-
λος φώναζε διαρκώς τον πρόεδρο του 
ΕΔΣΝΑ να μπει στο κάδρο • Ενώ όταν 
εμφανίστηκε ο αντιπεριφερειάρχης 
Οικονομικών έριξε και το καρφί του 
μπροστά σε όλους ο Κωνσταντέλλος • «Ξεκλείδωσε το σεντούκι και για μας 
γιατί νομίζω ότι έχεις χάσει το κλειδί!»  

• Η ομήγυρη μεταφέρθηκε στο γρα-
φείο Δημάρχου • Ο Πατούλης εντυ-
πωσιάστηκε από κάτι ιαπωνικά ξίφη 
που κοσμούν τη βιβλιοθήκη και αναρω-
τήθηκε αν είναι αληθινά • Ο Κωνστα-
ντέλλος άνοιξε ένα και προσφέρθηκε να 
του το δωρίσει • «Με αυτό θα λύσεις 
ίσως αρκετά από τα θέματά σου στην 
Περιφέρεια» του είπε...

••• Κάποιοι λένε ότι ο νέος «σύλλο-
γος» είναι μια νέα αρχή για την αντιπο-
λίτευση στον Κωνσταντέλλο •  Όμως 
όχι, δεν είναι πιστοποιητικό γέννησης 
για κάτι νέο • Κατά βάση είναι η ληξι-
αρχική πράξη θανάτου της παράταξης 
Δαβάκη • Η Ζανέτ που παραμένει η 
πρώτη εκλεγμένη της παράταξης, αλλά-
ζει αρχηγό, συμμετέχοντας ως δεύτερο 

όνομα • Ο επίσης εκλεγμένος στο 
τοπικό της Βάρης Σιαμέτης (παράτα-
ξη Σίνα) έρχεται τρίτος • Και κάπου 
εκεί ολοκληρώνεται ο κατάλογος των 
...λαμπερών ονομάτων.

••• Ο υποστράτηγος ξέρει τη μέθοδο 
καλά • Είναι ο αιώνιος υποψήφιος •  Το 2006 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος στη 
Βάρη (βγήκε τέταρτος) • Το 2010 
ήταν υποψήφιος με τον Κάσδαγλη στα 
3Β (δεν εξελέγη) • Το 2012 έκανε το 
μεγάλο βήμα στην εθνική πολιτική ως 
υποψήφιος βουλευτής (το κόμμα του 
έλαβε 0,92%) • Το 2014 ανακοίνωσε 
με διακήρυξη τη δημιουργία δημοτικής 
παράταξης στα 3Β (διαλύθηκε λίγο 
αργότερα) • Στις ευρωεκλογές του 
2014 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής 
(το κόμμα του έλαβε 0,86%) • Στις 
αρχές του 2019 ίδρυσε νέο κόμμα για 
τις επικείμενες εθνικές εκλογές (τελικά 
δεν κατέβηκε) • Και τον Μάιο του 2019 
ήταν υποψήφιος της Μαρίας Σίνα στις 
δημοτικές (έλαβε 100 σταυρούς και δεν 
εξελέγη) • 15 χρόνια επιτυχίες • Και 
οι δημοτικές του 2023 είναι πολύ μακριά 
ακόμα • Έχει χρόνο για να μας εκπλή-
ξει κι άλλο.

Π. Ούλιτζερ

bullets

Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται

Ανακύκλωση,
εξοικονόμηση 
ενέργειας και 
φυτεύσεις  
οι προτεραιότητες
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Σύσκεψη στο γραφείο Δημάρχου πραγματοποιήθηκε στις 26 
Ιουνίου με την ηγεσία της ΕΛΑΣ για την ένταση των ελέγχων 
στα μέτρα πρόληψης της πανδημίας, όπου συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων ο υποστράτηγος Εμ. Δασκαλάκης, ο Ταξίαρχος  
Λ. Ελευθεριάδης και ο Ταξίαρχος Κ. Κουτσιβίτης.

Ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, 
αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες στην εκδήλωση 
παραλαβής των απορριμματοφόρων του ΕΔΣΝΑ για 
τους καφέ κάδους ανακύκλωσης στο Δημαρχείο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης στις 2 Ιουλίου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ 
ΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο πιο ευτυχισμένος 
άνθρωπος στα 3Β,  
ο πρόεδρος του Αστέρα 
Βάρης, Δημήτρης 
Πάπιος, σηκώνει τα δύο 
τρόπαια της χρονιάς 
(πρωτάθλημα και 
κύπελλο) στη φιέστα 
απονομής που έγινε στο 
Στάδιο «Κ. Μπαγλατζής» 
στις 14 Ιουνίου

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟ ΒΑΡΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ SAFE WATER 
SPORTS ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΙΣ 12 
ΙΟΥΝΙΟΥ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΚΟΥΡΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ INSTAGRAM 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

 










