
The Talk of 
The Town
Τα μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης αλλάζουν σημα-
ντικά τον χάρτη της τοπικής 
δημοκρατίας, επηρεάζοντας 
τα συλλογικά όργανα λήψης 
αποφάσεων και τους τοπικούς 
φορείς που καλούνται να προ-
σαρμοστούν σε μια νέα πραγ-
ματικότητα, χωρίς τη συμμετο-
χή πολιτών, μελών, κοινού. 
Μια ακόμη συνέπεια της παν-
δημίας. 
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τα πραγματικά κρούσματα 
και η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης 
από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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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)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

2 Έγραψαν για τα 3Β στα social media...

@MolisXwriza

Τα χαιρετίσματά μου στον περιπτερά στη Βάρκιζα που 
με είδε σα σκατά και μου φτιάξε τη διάθεση και μου 
λέει να μας θυμάσαι, θα σας θυμάμαι.

@moana_beachhouse

#varkiza

@Melbourne57

Πολύ ωραίο το καινούργιο τραμ αλλά εύχομαι να μην 
καταντήσει σαν τα άλλα. Με γκράφιτι και καθόλου 

συντήρηση. Χτυπημένα βρόμικα. Όπως και οι στάσεις 
και οι γραμμές από Βούλα μέχρι Φάληρο να είναι σε 
άθλια κατάσταση. Τσιμέντο σκουπίδια και όπου υπάρχει 
πράσινο.

@ithakirestaurant

#mediterranean

@Papavannesa

20 ευρώ η είσοδος στην παραλία στη Βάρκιζα λες κι 
είμαστε η Ντάλια Χατζηαλεξανδρου.

@liontalina

#voula

@Mavrogiorgos

Τα σταφύλια που κοιτάει ο Κόμπι είναι από τα φημισμέ-
να αμπέλια της Βόρειας Βουλιαγμένης...

@ing_lyg

#vouliagmeni

@akis_matoulas

Φοιτητικές κατοικίες σε τιμές μεζονέτας στην Βου-
λιαγμένη...

@alex_skoum

#vouliagmeni

@madianna777

Διαβάζω άρχισε η στοχοποίηση περιοχών της Αττικής 
με πικρόχολα σχόλια. Όταν τα 3/4 του λεκανοπεδίου, 
κατεβαίνουν για μπάνιο Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμέ-
νη, τι λέτε να γίνεται με την διασπορά του ιού; Εκείνοι 
που φοβούνται ας μείνουν σπίτι τους ή να φύγουν να 
πάνε αλλού. 

@pulkrab01

#VoulaBeach

@NinatangoO

Αυξημένα κρούσματα σε Γλυφάδα, Κηφισιά και Βου-
λιαγμένη. Θιγμένη η Άνω Βούλα που πλέον θεωρείται 
φτωχογειτονιά.

@marketosk

Γλυφάδα, Κηφισιά και Βουλιαγμένη οι περιοχές της 
Αττικής με τα περισσότερα κρούσματα. Όχι, ο κορω-
νοϊος δεν είναι ταξικός εχθρός των πλουσίων, απλώς 
οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν την 
οικονομική άνεση στην πλειοψηφία τους να κάνουν το 
απαραίτητο τεστ.

@isminouta

Γιατί να μην είμαι γριά στη Βάρκιζα να τρώω κάθε 
απόγευμα μπανάνα σπλιτ;
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Η πανδημία ως πρόκληση
για την τοπική δημοκρατία

Κ αθώς η ιδιότυπη περίοδος έκτακτης ανάγκης 
λόγω της υγειονομικής κρίσης επεκτείνεται 
στο χρόνο και για άγνωστο ακόμη διάστημα, 

μέχρι την έλευση μιας σωτήριας λύσης από την επι-
στήμη και τη λήξη του συναγερμού, οι επιπτώσεις από 
την αποφυγή του συνωστισμού ξεκινούν και αφήνουν 
έντονα σημάδια στην κοινωνική ζωή όπως την γνω-
ρίζαμε μέχρι σήμερα. Ήταν 10 Μαρτίου 2020 όταν ο 
υπουργός Υγείας ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των 
σχολείων της χώρας για προληπτικούς λόγους και για 
την αναχαίτιση διάδοσης του κορονοϊού κατά το πρώτο 
κύμα της πανδημίας. Από τότε ξεκίνησε ουσιαστικά η 
περίοδος της κοινωνικής αποστασιοποίησης που μέχρι 
σήμερα, έξι μήνες μετά, βιώνουν όλοι οι πολίτες της 
χώρας, με διάφορες διακυμάνσεις στα μέτρα που κάθε 
φορά ισχύουν αλλά και στην ατομική στάση καθενός 
έναντι της νέας κατάστασης. Εκείνο που φαίνεται να 
είναι καθολικό φαινόμενο είναι η ριζική αλλαγή στον 
τρόπο που λειτουργούν τα συλλογικά όργανα της 
δημόσιας διοίκησης αλλά και οι φορείς της κοινω-
νίας των πολιτών. Ο Δήμος και συνολικά τα όργανα 
της τοπικής δημοκρατίας αλλά και οι τοπικοί σύλλο-
γοι –αθλητικοί, πολιτιστικοί, γονέων– έχουν εισέλθει 
σε μια ειδική φάση αναστολής των συλλογικών τους 
διαδικασιών. Η λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας 
όπως την γνωρίσαμε μέχρι σήμερα περνά μια σοβαρή 
κρίση, λόγω των έκτακτων μέτρων αλλά και λόγω της 
επικρατούσας κατάστασης που αποθαρρύνει –αν δεν 
απαγορεύει– κάθε συγκέντρωση προσώπων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ένα κατεξοχήν και εκ του νόμου όργανο που συνεδριά-
ζει δημόσια και παραδοσιακά συγκεντρώνει το ενδια-

φέρον δεκάδων πολιτών κάθε φορά που συγκαλείται, 
από τον Απρίλιο λειτουργεί υπό ιδιάζουσες συνθήκες 
λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων. Εν μέσω καρα-
ντίνας, στις 14 Απριλίου συνεδρίασε με τηλεδιάσκε-
ψη. Έκτοτε και πάντα με βάση τα όσα όρισαν οι κυβερ-
νητικές αποφάσεις, έχει συνεδριάσει μία φορά «διά 
περιφοράς», δηλαδή με ηλεκτρονική αποστολή των 
εισηγήσεων και τηλεφωνική ή επιστολική ψήφο και 
τέσσερις φορές «κεκλεισμένων των θυρών», δηλα-
δή με φυσική παρουσία των συμβούλων στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου και με διά ζώσης συζήτηση, 
αλλά χωρίς την παρουσία πολιτών. 

Πρέπει να πιστωθεί στη δημοτική αρχή των 3Β ότι 
παρόλο που κάτι τέτοιο δεν ζητείται από καμία εγκύ-
κλιο ή νομοθεσία, έχει επενδύσει από την πρώτη στιγ-
μή που ανέλαβε το 2014 στην πλήρη δημοσιότητα των 
διαδικασιών με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ακόμη και η διά 
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση αναμεταδόθηκε ζωντανά 
από τη σελίδα του Δήμου στο Facebook –και τα 3Β ήταν 
ο μοναδικός Δήμος που έπραξε κάτι ανάλογο καθώς 

το εγχείρημα έχει διάφορες τεχνικές δυσκολίες– ενώ 
όλες οι συνεδριάσεις (πλην των «διά περιφοράς») 
βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται μόνιμα στο διαδικτυ-
ακό κανάλι του Δήμου. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι οι δεξιότητες στην τεχνολογία των υπολογιστών 
και η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι δεδομένα για 
το σύνολο των πολιτών. Έπειτα, οι συνεδριάσεις των 
τριών τοπικών Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας που 
επίσης διεξάγονται κατά κανόνα «κεκλεισμένων των 
θυρών» και κατ' εξαίρεση «διά περιφοράς» στο διά-
στημα αυτό, δεν είναι σήμερα εφικτό για πρακτικούς 
λόγους και λόγους κόστους να καλύπτονται τηλεοπτικά 
όπως το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι ότι ο 
ετήσιος απολογισμός της δημοτικής αρχής για το 2019, 
μια διαδικασία που εκ του νόμου έχει ανοιχτό χαρακτή-
ρα με υποχρεωτικές προσκλήσεις προς τους τοπικούς 
φορείς, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί υπό τις 
παρούσες συνθήκες. 

Σημαντικότερα ζητήματα αντιμετωπίζουν οι συλλογι-
κοί φορείς των τριών πόλεων. Σύλλογοι πολιτιστικοί ή 
σύλλογοι γονέων που λόγω διατάξεων στο καταστατικό 
τους οφείλουν να πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστι-
κές συνελεύσεις και εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης, 
αδυνατούν να ορίσουν τις σχετικές διαδικασίες. Ακόμη και 
αν τηρηθούν μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, είναι πολύ 
αμφίβολο αν εξασφαλίσουν την απαραίτητη συμμετοχή 
από τα μέλη τους. Στην Αττική υπολογίζεται ότι λειτουρ-
γούν 30.000 περίπου σωματεία, αθλητικά, πολιτιστικά ή 
ειδικού σκοπού, που πλέον δεν αντιμετωπίζουν απλώς 
πρόβλημα νομιμοποίησης των αποφάσεων και των διοι-
κήσεών τους. Βρίσκονται ενώπιον ερωτημάτων για την 
ίδια την ύπαρξή τους, καθώς οι συλλογικές δράσεις είναι 
συνυφασμένες με τη φυσική μαζική παρουσία μελών και 
κοινού. Αρκεί να αναφερθεί ότι στις 8 Σεπτεμβρίου, ο 
Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, μια συλλογικότητα με 
πορεία 38 ετών προσφοράς στην τοπική κοινωνία, ανα-
κοίνωσε ότι «αναστέλλει όλες τις λειτουργίες και δρα-
στηριότητές του, μέχρι νεοτέρας» αφού όλα τα προγράμ-
ματά του στερούνται πλέον νοήματος χωρίς τη συμμετοχή 
μελών και είναι αδύνατο να προγραμματιστούν σε ένα 
τόσο ρευστό τοπίο ως προς τις συνθήκες που θα ορίζουν 
τους κανόνες των κοινωνικών συνευρέσεων. Μπροστά 
στο αγαθό της δημόσιας υγείας και τους κινδύνους από 
την έκθεση στον κορονοϊό όλα αυτά μοιάζουν λίγα, ανεπί-
καιρα και άξια αναβολής. Ωστόσο προστίθενται στο μακρύ 
κατάλογο των συνεπειών της πανδημίας, που αναμφίβο-
λα θα αφήσουν και μετά την κρίση το στίγμα τους.

“Σύλλογοι 
αναστέλλουν 
τη δράση τους
και κάθε μαζική  
διαδικασία

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Νέα θέση 
εντεταλμένου 
συμβούλου  
για τα μέτρα  
κατά του Covid-19

“
Με την ίδια σύνθεση των επτά αντιδημάρχων θα συνεχί-
σει το έργο της η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021 μετά από απόφαση 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Εκτός από τον ορισμό των 
αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων, ο 
Δήμαρχος δημιούργησε μια νέα θέση σχετικά με την αντι-
μετώπιση του Covid-19. Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Γεωρ-
γουλόπουλος ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος για 
την τήρηση μέτρων πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης 
Covid-19 και συντονισμού - εποπτείας καθημερινότητας. 
Οι θέσεις ευθύνης και οι αρμοδιότητες των αντιδημάρ-
χων είναι οι εξής: O Βασίλης Παπαμιχαήλ ορίστηκε Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Δημοτικής. Στον τομέα των έργων, Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και Δόμησης ορίστηκε ο Νίκος Βάσης. 
Η Νανά Καραγιάν ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας. Ο Παναγιώ-
της Σωτηρόπουλος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης. Η Μαίρη Φουρναράκη 

ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο 
Δημοσθένης Βαμβασάκης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου καθώς επίσης και υπεύθυνος 
για τη λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκατα-
στάσεων του Δήμου και τη λειτουργία λαϊκών αγορών. 
Ο Λευτέρης Αργυρουδάκης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Λει-
τουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού Καταφυ-
γίου Βάρκιζας. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία ακόμα πιο παραγωγική 
θητεία και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα καθήκοντά 
τους και την εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, 
έργο που οφείλει η δημοτική αρχή να παραδώσει στους 
πολίτες. Να σημειωθεί πως η θητεία των αντιδημάρχων 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους ενώ η ανά-
κληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 
έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση του Δημάρχου.

Το ΕΛΚΕΘΕ 
στη μαρίνα 

Βουλιαγμένης

Οι επιστήμονες 
πήραν δείγματα 

του βυθού 
για μελέτη

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στη μαρίνα Βουλιαγμέ-
νης με στόχο να ξεκινήσουν οι εργασίες εκσυγχρονισμού της εντός 
του τρέχοντος έτους. Η σχετική επιστημονική έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. Η συνεργασία μεταξύ 
της Astir και του ΕΛΚΕΘΕ αφορά στη διαχείριση και πιστοποίηση των 
βυθοκορημάτων στην περιοχή της μαρίνας, με το Κέντρο να αναλαμ-
βάνει το ρόλο του περιβαλλοντικού συμβούλου του συγκεκριμένου 
έργου και τις σχετικές ενέργειες να δρομολογούνται άμεσα και από 
τις δύο πλευρές, όπως ανακοίνωσαν στις 22 Ιουλίου 2020. Μάλιστα, 
από τα μέσα του καλοκαιριού έχει ολοκληρωθεί η λήψη των δειγμά-
των από εξειδικευμένους συνεργάτες του Κέντρου. Συγκεκριμένα, το 
ΕΛΚΕΘΕ, με διάθεση πλωτού μέσου από τη διοίκηση της Astir Marina, 
προχώρησε στη δειγματοληψία υλικών βυθού στην περιοχή εντός και 
στην εξωτερική περίμετρο της μαρίνας Βουλιαγμένης. Τα δείγματα 
αυτά θα αναλυθούν στην πορεία από το ΕΛΚΕΘΕ σε ό,τι αφορά τη 
φυσική, χημική και βιολογική τους σύσταση για να κριθεί η προσφο-
ρότερη για το περιβάλλον μέθοδος διαχείρισης. 

Σε συνέχεια των εργασιών, προς τα τέλη Αυγούστου 2020, έγινε 
άφιξη στην Astir Marina του «ΠΕΕ Αλκυών», σκάφους του ΕΛΚΕΘΕ το 
οποίο διαθέτει ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό για την αναγνώριση του 
βυθού και τη λήψη δειγμάτων σε μεγάλα βάθη. Η διαδικασία λήψης 
δειγμάτων διήρκησε 5 ημέρες με την καθημερινή παρουσία και καθο-
δήγηση του διευθυντή ερευνών του Τομέα Θαλάσσιας Γεωλογίας 
και Γεωφυσικής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ δρ. 
Βασίλειου Καψιμάλη συνεπικουρούμενου από ομάδα επιστημόνων 
του Κέντρου και πληρώματος του «ΠΕΕ Αλκυών». Το ίδιο διάστημα 
πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στους χώρους λήψης δειγμάτων 

της μηχανικού περιβάλλοντος της εταιρείας Marnet, Δρ. Βασιλικής 
Τζανετάτου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη, τα επόμενα στάδια 
εργασιών περιλαμβάνουν εργαστηριακές μελέτες για την ανάλυση 
των δειγμάτων οι οποίες ξεκινούν εντός του Σεπτεμβρίου, επεξεργα-
σία των αποτελεσμάτων και εκτίμηση ποιότητας των βυθοκορημάτων, 
καθώς και σύνταξη οριστικής έκθεσης με τις προτάσεις του ΕΛΚΕΘΕ, 
ενέργειες που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2020.

Ο εκσυγχρονισμός και η ανακαίνιση της μαρίνας Βουλιαγμένης με 
τη συνεργασία της Astir με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση ενός έργου που θα 
υπηρετεί σταθερά και με αφοσίωση την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερα 
στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Δημοτική αρχή
Ανανέωση εμπιστοσύνης  
στους Αντιδημάρχους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
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Πρώτο κουδούνι με ασφάλεια

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα 
σχολεία της πόλης σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποίησε μια σειρά 
παρεμβάσεων και στις 33 σχολικές μονάδες που υπάρχουν προκειμένου 
να διασφαλιστεί η έναρξη των μαθημάτων με τους καλύτερους όρους. Οι 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις 
τελευταίες εβδομάδες βρίσκονταν σε συνεχή επαφή και συνεργασία με 
τους διευθυντές των σχολείων και με στόχο οι μονάδες να είναι πανέ-
τοιμες για την υποδοχή των μαθητών. Ειδικότερα, έχουν καθαριστεί και 
απολυμανθεί όλες οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, η δημοτική αρχή από το πρώτο κύμα 
της πανδημίας έχει προμηθεύσει όλα τα σχολεία με θερμόμετρα. Όπως 
τονίζει στον «Δημοσιογράφο» η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Μίμα Νικηφοράκη, σε κάθε 
αίθουσα θα υπάρχει και από ένα αντισηπτικό για τις ανάγκες των μαθητών 
ενώ θα διανεμηθούν σε κάθε παιδί μάσκες. Επιπλέον, το τμήμα καθαριό-
τητας του Δήμου σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία καθάρισαν τα 
προαύλια των σχολείων με ειδικό πιεστικό μηχάνημα. Επίσης, οι σχολικές 
καθαρίστριες την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψαν τις συμβάσεις τους 
και είναι έτοιμες να τοποθετηθούν στις σχολικές μονάδες. Πρόθεση του 

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι να ξεκινήσει τη διεξαγωγή 
τεστ για Covid-19 σε όλους τους δασκάλους και καθηγητές όλων των 
σχολικών μονάδων του Δήμου, με το κόστος να επιβαρύνει το δημοτικό 
ταμείο καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι περίπου 500. 

Πέρα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η δημοτι-
κή αρχή έχει πραγματοποιήσει συντήρηση των κλιματιστικών, των 
καυστήρων ενώ σε όλα τα σχολικά κτίρια υπάρχει ήδη πετρέλαιο 
θέρμανσης.

Μέτρα 
για όλες 
τις  
σχολικές 
μονάδες 
των 3Β

“
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Τις νομικές υποθέσεις που αφορούν πολεοδομικά, 
οικοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα στο Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης τα τελευταία τουλάχιστον πενή-
ντα χρόνια αναζητήσαμε με αφορμή το μεγάλο θέμα που 
ήρθε στην επιφάνεια και αφορά τις εκτάσεις του κλη-
ροδοτήματος Κόνιαρη (Μουσείο Μπενάκη) στη Βούλα. 

Διαπιστώσαμε πως η δημοτική αρχή μαζί με το νομικό 
επιτελείο του Δήμου έχει να αντιμετωπίσει πολλά και 
σύνθετα θέματα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στά-
δια νομικής ωρίμανσης και η εξέλιξη και τελική έκβασή 
τους θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής 
φυσιογνωμίας της πόλης. Η σημερινή δημοτική αρχή 
δείχνει αποφασισμένη να ανοίξει και να κλείσει όλες 
τις εκκρεμείς υποθέσεις με μοναδικό γνώμονα τη δια-
φύλαξη των συμφερόντων του Δήμου, τη βελτίωση της 
υψηλής ποιότητας ζωής που απολαμβάνουν οι κάτοι-
κοι της πόλης με την αύξηση των ελεύθερων, κοινό-
χρηστων και κοινωφελών χώρων, την προστασία και 
ανάδειξη του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των 
απαιτούμενων κοινωφελών υποδομών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κυριότερες υποθέσεις που 
απασχολούν σήμερα τη δημοτική αρχή οι οποίες εκτός 
από τις εκτάσεις «Κόνιαρη» (βλ. αναλυτικό ρεπορτάζ 
στη σελίδα 16) είναι:

Πρώτον, η αποκαλούμενη εκκλησιαστική περιουσία 
εντός των ορίων της πόλης, που αφορά κυρίως δασο-
σκεπείς εκτάσεις στη Βουλιαγμένη, την περιοχή της 
Φασκομηλιάς και του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης 
και την πρόσφατη διεκδίκηση από την Εκκλησία της 
μισής περίπου έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα το 
Ασκληπιείο Βούλας.

Δεύτερον, οι εκκρεμείς υποθέσεις αποζημιώσεων 
μεταξύ Δήμου και ΜΕΕΚΒ ύψους 3,1 εκατ. ευρώ όπως 
επίσης και οι αμετάκλητες αποφάσεις που επιδίκασαν 
στη ΜΕΕΚΒ την κυριότητα τριών εκτάσεων στη Βούλας 
(την Πηγάδα το 1992, το καζίνο το 2000 και το «Νότος» 
το 2012).

Τρίτον, η υπό απαλλοτρίωση έκταση στα Πηγαδάκια της 
Βούλας (ΟΤ 306Α) η οποία σύντομα θα πρέπει να λυθεί 
οριστικά, καθόσον ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω 
υπέρογκων αξιώσεων από τον Δήμο.

Τέταρτον, οι απόπειρες επιχειρηματιών να ιδρύσουν 
στα Λιμανάκια της Βάρκιζας και στην Υδρούσα χρήσεις 
και νυχτερινές δραστηριότητες μη συμβατές με τον 
χαρακτήρα της πόλης. Στις υποθέσεις αυτές ο Δήμος 
ήδη έχει αποκρούσει αποτελεσματικά τις βλέψεις των 
επιχειρηματιών και σήμερα είναι σε εξέλιξη η εξεύρεση 
οριστικών λύσεων για τη μόνιμη προστασία των περι-
οχών αυτών έναντι μελλοντικών αντίστοιχων επιδιώ-
ξεων.

Η διοίκηση Κωνσταντέλλου κατά τα πρώτα έξι χρόνια 
της θητείας της έχει δείξει πως είναι αποφασισμένη 
να αντιμετωπίσει οριστικά όλες αυτές τις εκκρεμείς 
υποθέσεις και ήδη έχουν δοθεί λύσεις σε σημαντικά 
θέματα της πόλης τα οποία εκκρεμούσαν επί αρκετές 
δεκαετίες, όπως αποδείχτηκε με την παραχώρηση από 
την ΕΤΑΔ 540 στρεμμάτων παραλιακής έκτασης στο 
Δήμο, με τη μακροχρόνια μίσθωση του χαρακτηριστι-
κού κόκκινου κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών επί της 
Βασ. Παύλου στη Βούλα για τη δημιουργία πολιτιστι-
κού κέντρου και κέντρου επιχειρηματικότητας, με τη 
σφράγιση του νυχτερινού κέντρου έναντι του Ασκλη-
πιείου Νοσοκομείου, με τη νομική αποδέσμευση και 

τελική λύση που δόθηκε για το χρόνιο πρόβλημα του 
γηροκομείου στη Βούλα καθώς και την ακύρωση των 
ατομικών τίτλων ιδιωτών στο κτηματολόγιο για την 
έκταση των 124 στρεμμάτων στην περιοχή Δικηγορικά 
και Πανόραμα στην Βούλα. Σήμερα ο Δήμος έχει ξεκι-
νήσει τη διαδικασία ένταξης της έκτασης αυτής στην Α’ 
ζώνη προστασίας Υμηττού, εξασφαλίζοντας έτσι πως 
εκεί θα υπάρχει πάντα ένας σημαντικός πνεύμονας πρα-
σίνου. 

Η δημοτική αρχή κατ' επανάληψη έχει δηλώσει δημόσια 
αποφασισμένη να ανοίξει και να αντιμετωπίσει αποτε-
λεσματικά όλα τα χρονίζοντα θέματα και να συμβάλει 
με την επίλυσή τους στη διαμόρφωση μίας ακόμα πιο 
πράσινης ανθρώπινης και λειτουργικής σύγχρονης 
πόλης.

Σε πολιορκία συμφερόντων 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Επένδυση στην Πολιτική Προστασία
Ένα από τα πιο ενεργά τμήματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι αυτό 
της Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές υπό δυσμενείς και 
αντίξοες συνθήκες εργάζονται με στόχο την προστασία των κατοίκων και της πόλης. 
Το επίπεδο ετοιμότητας των υπαλλήλων της υπηρεσίες για να παραμείνει υψηλό, 
χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Προστασία Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης, το τελευταίο διάστημα έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την 
άμεση επέμβαση σε συνθήκες φυσικών καταστροφών αλλά και έχει συμμετάσχει σε 
πυροσβεστικές ασκήσεις.

Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις εκπαιδεύσεις συμβασιούχων της Πολιτι-
κής Προστασίας από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό που αφορούσαν την εξοικείωση με 
τον εξοπλισμό και τους μηχανισμούς των πυροσβεστικών οχημάτων, την εγκατάσταση 

σωλήνων σε συνθήκες πίεσης και φυσικά την πυρόσβεση. Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας διοργάνωσαν με απόλυτη 
επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Σεισμοί και μέτρα προστασίας». 
Τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πριν την έναρξη 
της αντιπυρικής περιόδου συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας για ενδελεχή ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών όπως σεισμό και πυρκαγιά. «Η έγκαιρη πρόληψη και διαχεί-
ριση των καταστάσεων που προκαλούν τα έκτακτα φαινόμενα είναι στις προτεραιό-
τητές μας. Είναι καθήκον μας η προστασία και η ασφάλεια όλων των κατοίκων και 
της πόλης», αναφέρει στον «Δημοσιογράφο» η εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτικής 
Προστασίας, Δήμητρα Σουτόγλου. 



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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Θωράκιση απέναντι στον κορονοϊό
Τα κρούσματα στα 3Β και η διαχείριση της κρίσης

Μοριακό τεστ  
από τον Δήμο  

σε όλους  
τους υπαλλήλους 

και τους 
ωφελούμενους  

των δομών

Με απόλυτη ψυχραιμία και οργανωμένο σχέδιο αντιμετωπίζει το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας Covid-19 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. H δημοτική αρχή λαμβάνει καθημερινά πληθώρα μέτρων 
με σκοπό την προστασία της υγείας των κατοίκων, των εργαζομένων 
και των επισκεπτών της πόλης. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κορονοϊός επισκέφτηκε και τον Δήμο 3Β. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από τριάντα κρούσματα εντοπίστη-
καν στην πόλη κατά τη διάρκεια του Αυγούστου με τα περισσότερα 
από αυτά να εντοπίζονται στη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα. Μάλιστα, 
κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε και στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμέ-
νης με τον σύλλογο να εκδίδει σχετική ανακοίνωση. «Στον Ναυτικό 
Όμιλο Βουλιαγμένης είχαμε ένα κρούσμα, για το οποίο ενημερωθή-
καμε τη νύχτα της 18ης Αυγούστου και επικοινωνήσαμε με επίση-
μη ανακοίνωσή μας σε όλα μας τα μέλη. Λάβαμε όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα πρόληψης σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς του 
ΕΟΔΥ. Λάβαμε μέτρα πέραν του δέοντος αυστηρά και εντατικά σε 
σχέση με όσα ορίζει το πρωτόκολλο. Και το πράξαμε έχοντας ως 
πρωταρχική προτεραιότητα την ασφάλεια όλων μας». 

Παράλληλα, στη Λίμνη Βουλιαγμένης εντοπίστηκε ασυμπτωματικό 
κρούσμα, σε υπάλληλο συνεργαζόμενης εταιρείας, με αποτέλεσμα η 
λουτρική εγκατάσταση να κλείσει για δύο μέρες με σκοπό να πραγ-
ματοποιηθεί σχολαστική απολύμανση. «Με γνώμονα την προάσπιση 
της δημόσιας υγείας και των επισκεπτών της η Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης θα παραμείνει κλειστή στις 24 και 25 Αυγούστου 2020, καθώς 
πραγματοποιείται απολύμανση στις εγκαταστάσεις για προληπτικούς 
λόγους», ήταν η σχετική ενημέρωση από πλευράς Λίμνης Βουλιαγ-
μένης.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, μετά την αυξανόμενη καταγραφή κρουσμάτων, αποφάσισε τη 
διενέργεια μοριακών τεστ αντισωμάτων Covid-19, για όλους τους 
υπαλλήλους του Δήμου καθώς επίσης και για τους φιλοξενούμε-
νους ή ωφελούμενους των κοινωνικών δομών (τη Στέγη Υπερηλί-
κων Βούλας και τον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης). «Οι αρνητι-
κοί επιστρέφουν στην εργασία τους με υποχρέωση να φορούν μάσκα 
για τουλάχιστον 5 μέρες ακόμα και αν δεν έρχονται σε επαφή με 
πολίτες. Οι θετικοί θα μπαίνουν σε καραντίνα και θα ελέγχονται από 
τον ΕΟΔΥ για ιχνηλάτηση επαφών», τονίζει στον «Δημοσιογράφο» 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Τα μέτρα πρόληψης που λαμβά-
νει η δημοτική αρχή σε πολλές 
περιπτώσεις είναι δραστικά. Ένα 
από αυτά είναι και η «καραντίνα» 
που επιβλήθηκε στον Κοινωνικό 
Ξενώνα Βουλιαγμένης και στη 
Στέγη Υπερηλίκων στη Βούλα. Η 
απόφαση αναφέρει: «Στο πλαίσιο 
της πιστής τήρησης όλων των 
προβλεπόμενων σχετικών πρω-
τοκόλλων και μέτρων προστασίας 
του προσωπικού και των φιλο-

ξενούμενων στον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης και τη Στέγη 
Υπερηλίκων στη Βούλα, από τον Covid-19 καθώς λαμβάνοντας 
υπόψη την γενικότερη αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρούνται 
πανελλαδικά παρακαλούμε, όπως απαγορεύσετε άμεσα κάθε είσοδο 
και έξοδο των φιλοξενούμενων από τους χώρους των παραπάνω 
Δομών και την παραμονή τους σε αυτούς τηρώντας πιστά όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας». Η απόφαση συνεχίζει ως εξής: 
«Πιθανή μετακίνησή τους προβλέπεται μόνο σε περίπτωση ιδιαί-
τερα έκτακτης ανάγκης η οποία θα αξιολογείται από το αρμόδιο 
προσωπικό των Δομών και για την οποία θα συντάσσεται έγγραφο 
που θα εξηγεί τους λόγους εξόδου το οποίο θα φέρει τη σύμφωνη 
γνώμη και υπογραφή δύο αρμόδιων υπαλλήλων των συγκεκριμέ-
νων Δομών». Αξίζει να τονιστεί, πως έχουν πραγματοποιηθεί τεστ 
Covid-19, στους υπαλλήλους και στους φιλοξενούμενους του Κοι-
νωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης και της Στέγης Υπερηλίκων Βούλα 
και έχουν βγει όλα αρνητικά. Παράλληλα, με έξοδα του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης το σύνολο του προσωπικού των βρεφονηπι-
ακών σταθμών (εκπαιδευτικοί, προσωπικό καθαριότητας και κουζί-
νας) έχει υποβληθεί σε έλεγχο για κορονοϊό, έχουν διατεθεί μάσκες 
προστασίας προσώπου, γάντια και απολυμαντικά χεριών. Επίσης, σε 
τεστ υποβλήθηκε το 40% των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 
στα σχολεία του Δήμου, με τη δημοτική αρχή να αναλαμβάνει πρω-
τοβουλία αντί του αρμόδιου υπουργείου Παιδείας. Το ποσοστό των 
τεστ κρίνεται ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το δειγματοληπτικό 
έλεγχο που υπέδειξε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με στελέχη της δημοτικής 
αρχής, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αξιολογούν συχνά όλα τα μέτρα 
που εφαρμόζονται και αν χρειαστεί θα προχωρήσουν σε βελτιώσεις. 

Τέλος, σε καθημερινή βάση η Πολιτική Προστασία και η Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προχωρά 
σε προληπτική απολύμανση κοινόχρηστων χώρων όπως στάσεις 
λεωφορείων, παγκάκια, παιδικές χαρές καθώς επίσης και στον 
περιβάλλοντα χώρο των εκκλησιών, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο 
Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και στο Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης.

Η Πολιτική Προστασία απολυμαίνει συστηματικά κοινόχρηστους 
χώρους και σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας

Οι φιλοξενούμενοι 
στον Κοινωνικό Ξενώνα 
Βουλιαγμένης και τη Στέγη 
Υπερηλίκων Βούλας μπήκαν  
σε μια ιδιότυπη «καραντίνα»  
με απόφαση Δημάρχου
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1 0 Συνέντευξη

             Δεν παρατηρείται κάποια 
εντυπωσιακή συγκέντρωση 
κρουσμάτων στα 3Β“ 

” 
Η ατομική 
ευθύνη
θα νικήσει
την πανδημία 

Άγγελος Σκύρλας, Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών, Ασκληπιείο Βούλας

Τις σύνθετες προκλήσεις της πανδημίας του κορονοϊού για το σύστημα υγείας και την 
αποτελεσματική ανταπόκριση του γενικού νοσοκομείου των νοτίων προαστίων υπο-
γραμμίζει ο καρδιολόγος στο Ασκληπιείο Βούλας αλλά και στο Κέντρο Υγείας Βάρης, 
Άγγελος Σκύρλας. Γιατρός πρώτης γραμμής, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
νοσοκομείου, σημειώνει ότι πλησιάζει ένα κρίσιμο φθινόπωρο για το ΕΣΥ, τονίζοντας 
ότι όσοι περισσότεροι πολίτες εμβολιαστούν φέτος για τον ιό της γρίπης, τόσο καλύτερα 
θα θωρακίζεται η υγεία σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Τι βάρος έπεσε στο Ασκληπιείο Βούλας για τη διαχείριση της υγειονο-
μικής κρίσης;

Γνωρίζαμε από την αρχή της πανδημίας ότι στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
θα υπήρχε ιδιαιτερότητα. Ο λόγος είναι απλός. Στα 3Β θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
μια κίνηση και μια εισροή κόσμου ανάλογη με αυτήν που έχουν τα τουριστικά θέρε-
τρα. Περιμέναμε δηλαδή ότι μόλις ανοίξει ο καιρός, θα είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση 
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Γνωρίζαμε επίσης ότι οι υγειονομικές δυνα-
τότητες της περιοχής βασίζονται εξ ολοκλήρου στο Ασκληπιείο Βούλας. Από την αρχή 
είχαμε την πληροφόρηση για την πανδημία, καθώς βλέπαμε τι συνέβαινε στην Ιταλία, 
ξέραμε τι να περιμένουμε και αυτό μας βοήθησε αρκετά. Γνωρίζαμε το χειρότερο σενά-
ριο, κάναμε τα δικά μας σενάρια με βάση τη δική μας πληθυσμιακή κατανομή και αυτό 
που προκρίθηκε από την πρώτη στιγμή ήταν να αναζητήσουμε άμεσες και ρεαλιστικές 
λύσεις για την περιοχή μας, γνωρίζοντας ότι το Ασκληπιείο Βούλας είναι η υγειονομική 
αιχμή του δόρατος για τα νότια προάστια. Αυτό που αποφασίσαμε με τη διοίκηση ήταν 
το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να γίνει αυτό που θα υποδέχεται, θα διαχωρίζει, θα 
αντιμετωπίζει και θα πληροφορεί τους πολίτες της περιοχής μας. Θεωρητικά όλο αυτό 
είναι σωστό. Για να γίνει όμως μια θεωρία πραγματικότητα, πρέπει να πάρει κανείς τις 
κατάλληλες αποφάσεις. Θα ήταν λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην αρχή της 
πανδημίας να βασιστούμε σε θεωρητικές αποφάσεις και πλάνα. Οπότε αυτό που συζη-
τήσαμε και με τη διοίκηση ήταν να παίρνουμε τα δεδομένα μας ανάλογα με το πλήθος 
των κρουσμάτων και την κατανομή στην περιοχή μας και να προσαρμοζόμαστε ανάλο-
γα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αυτό που έκανε τη 
διαφορά στην περιοχή μας. 

Την πληροφορία για μεγάλη συγκέντρωση κρουσμάτων στην περιοχή 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την επιβεβαιώνουν τα δεδο-
μένα σας;
Από τα δεδομένα του ΕΟΔΥ δεν προκύπτει μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή συγκέντρωση 
κρουσμάτων σε σημεία του Δήμου. Προκύπτει μια αυξανόμενη τάση, κάτι που ισχύει 

όμως για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για τον Δήμο μας. Να διευκρινίσουμε όμως το 
εξής: Υπάρχει μεγάλη ποιοτική διαφορά στο τι εννοούμε κρούσματα, κρούσματα που 
εν δυνάμει θα κάνουν εισαγωγή, και κρούσματα με διασπορά. Οποιοσδήποτε εξετάζε-
ται στο Ασκληπιείο Βούλας και βγαίνει θετικός, δεν σημαίνει ότι είναι και κάτοικος σε 
Βάρη, Βούλα ή Βουλιαγμένη, γιατί το νοσοκομείο είναι στο 4ήμερο σύστημα γενικών 
εφημεριών και δέχεται περιστατικά από όλη την Αττική. Το νοσοκομείο βρίσκεται πάντα 
σε συνεννόηση με τους μικρότερους υγειονομικούς φορείς, όπως το Κέντρο Υγείας 
Βάρης και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας της περιοχής, αλλά και με τους Δήμους και τα 
γηροκομεία. Έχουμε μια εικόνα λοιπόν του τι συμβαίνει. Με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι 
στιγμής, δεν υπάρχει κάτι μη αναμενόμενο σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε ότι θα συμ-
βεί. Είναι μία κατάσταση ελεγχόμενη με βάση τις σημερινές δυνατότητες. 

Πώς άλλαξε η καθημερινότητα στο νοσοκομείο;
Αυτό που αποφασίστηκε από την αρχή, ως πλάνο εργασίας, ήταν το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο όγκο των περιστατικών, επειδή είναι η 
«πόρτα» του νοσοκομείου και η πρώτη επαφή με τον πολίτη. Στα Επείγοντα γίνεται η 
εκτίμηση πριν κάνει ένας ασθενής εισαγωγή. Εκεί βλέπουμε αν κάποιος πρέπει να μπει 
σε μονάδα ή πρέπει να γυρίσει σπίτι του. Τη μεγαλύτερη λοιπόν διαχείριση της πανδημίας 
την κάνει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Διοικητικά υπεύθυνος 
για τη λειτουργία του Τμήματος είναι ο αναπληρωτής διοικητής 
του Νοσοκομείου, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, 
και μαζί συζητήσαμε πώς θα είμαστε ευέ-
λικτοι και αποτελεσματικοί σύμφωνα με 
τις δυνατότητες που είχαμε στην αρχή 
της πανδημίας. Επίσης, πώς αναλόγως 
με τις απαιτήσεις και τα δεδομένα, θα 
ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας για 
πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με αυτή τη 
λογική προχωρήσαμε, με τα εβδομαδι-
αία δεδομένα της περιοχής μας και της 
επισκεψιμότητας του νοσοκομείου, βλέ-
παμε τα ύποπτα, τα θετικά και τα βαριά και 
αναλόγως κάναμε την προσαρμογή μας 
στο ανθρώπινο δυναμικό, στα τεστ, στις 
εισαγωγές και τις διακομιδές. 

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη



Το φθινόπωρο που πλησιάζει το φοβάστε;
Σαφέστατα. Το φοβόμαστε επειδή τώρα ασχολούμαστε με τον SARS-CoV-2 αλλά δεν 
πρέπει να ξεχνάμε και όλες τις υπόλοιπες λοιμώξεις. Πέρσι, προ Covid, είχαμε μια μεγά-
λη επιτυχία την οποία δεν συζητήσαμε πάρα πολύ, λόγω της τωρινής πανδημίας, και 
αυτή ήταν ότι εμβολιάστηκαν περίπου 1 εκατ. παραπάνω συμπολίτες μας για τον ιό της 
γρίπης. Αυτό είχε ένα αισθητό αποτέλεσμα αποσυμφόρησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
κάτι που είδαμε και εδώ στο Ασκληπιείο. Αυτό που φοβόμαστε είναι ότι όταν ξεκινήσει 
η εποχή της γρίπης, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλαπλούς ιούς. Αυτό πρέπει να 
το δούμε και από την αμιγώς επιστημονική ιατρική άποψη αλλά και από την άποψη της 
δημόσιας υγείας: Όταν ένα νοσοκομείο έχει να διαχειριστεί έναν όγκο περιστατικών 
από πολλαπλές λοιμώξεις, όπως γρίπη, πνευμονιόκοκκο και SARS-CoV-2, θα υπάρχει 
μεγάλος φόρτος εργασίας. Στο αμιγώς ιατρικό κομμάτι, πρέπει να προστατευτούμε από 
όλους τους άλλους ιούς που εξασθενούν το σώμα μας, για να είμαστε ανοσοποιητικά 
πιο δυνατοί μέσα στην πανδημία. Άρα αυτό που ευελπιστούμε φέτος είναι να υπάρχει 
ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου στον εμβολιασμό έναντι του ιού της γρίπης 
και να είστε σίγουρος ότι θα προσαρμοστούμε με τα δεδομένα που θα προκύψουν. 

Ως άνθρωπος που ζείτε καθημερινά το ΕΣΥ, πιστεύετε ότι το σύστημα 
ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα στις απαιτήσεις;
Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε ανταποκριθεί και αυτό οφείλεται σε τρεις παράγο-
ντες: Πρώτον, επεξεργαζόμαστε επιστημονικά τα δεδομένα πλέον σε εβδομαδιαία βάση. 
Δεύτερον, η διοίκηση, κεντρικά και τοπικά, σέβεται τις προτάσεις και τις αναλύσεις των 
δεδομένων από τους επιστήμονες και αναλόγως προσαρμόζεται. Και τρίτον και πολύ 
σημαντικό, οι πολίτες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα το «Α» και το «Ω» της προσπάθειας. 
Υπάρχει ατομική ευθύνη, έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια και αυτό ήταν το μυστικό της 
επιτυχίας στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Πέρα από το ζήτημα της νόσου, στο θέμα της 
δημόσιας υγείας συμμετέχουμε όλοι, το νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι, οι διοικήσεις, 
το υπουργείο, το κράτος, οι δημοσιογράφοι αλλά πρωτίστως οι πολίτες. Αν οι πολίτες 
δεν βοηθήσουν και δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες, τότε όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν 
σαν ντόμινο. 

Πώς σχολιάζετε το κύμα αμφισβήτησης για τη χρήση της μάσκας;
Το να σκεφτεί κανείς για ποιο λόγο κάποιοι συμπολίτες μας αμφισβητούν την αποτε-
λεσματικότητα της μάσκας δεν θα δώσει κάποια αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε απα-
ντήσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα σε μια συνθήκη που μπορούμε να ελέγξουμε. Η 
συνθήκη της χρήσης μάσκας έχει ελεγχθεί επιστημονικά. Οπότε ξέρουμε ότι αν φοράμε 
τη μάσκα, μειώνονται τα κρούσματα, μειώνεται η μεταδοτικότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 
Γιατί λοιπόν να μην πιστέψουμε τα επιστημονικά δεδομένα; Είναι κάτι μετρήσιμο και 
τεκμηριωμένο. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία της άρνησης. 

Πόσο επηρεάστηκε μέχρι στιγμής από την πανδημία το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου;
Εξ αρχής γνωρίζαμε ότι πρωτίστως πρέπει να προστατεύσουμε το προσωπικό. Κι αυτό 
επειδή τόσο εδώ όσο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, κακά τα ψέματα, το προσωπικό είναι 

γερασμένο. Αυτό είναι απόρροια της οικονομικής κρίσης που είχαμε στη χώρα, όταν 
όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνονταν προσλήψεις και ανανέωση του προσωπικού. 
Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι όλο το προσωπικό έπρεπε να ακολουθεί τους κανόνες και να 
προστατευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποφασίσαμε λοιπόν να θέσουμε στην 
πρώτη γραμμή γιατρούς που μπορούν να ανταποκριθούν. Το πιο σημαντικό για μας ήταν 
να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να προφυλά-
ξουμε τον εαυτό μας και τους ασθενείς μας. Εκεί ήταν πολύ σημαντική η συνδρομή της 
διοίκησης που προσπάθησε να φέρει όλα τα μέσα προστασίας που χρειαζόμαστε, για τα 
οποία όπως καταλαβαίνετε υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση από όλα τα νοσοκομεία και τους 
ιδιώτες. Στην αρχή είχαμε κάποιες δυσκολίες, αλλά ανταποκριθήκαμε. Το προσωπικό 
πιστεύω ότι δούλεψε σε συνθήκες ασφάλειας. 

Βλέποντας να έχουν ξεκινήσει τα έργα ανακαίνισης του νοσοκομείου, 
πόσο πιστεύετε ότι θα αλλάξουν αυτές το νοσοκομείο;
Όλη η ιστορία της πανδημίας έχει αναδείξει ότι η πρώτη επαφή του πολίτη με το Ασκλη-
πιείο είναι τα Επείγοντα. Αυτό που χτίζεται σήμερα είναι το νέο Τμήμα Επειγόντων. Οι 
πολύ σημαντικές νέες ανάγκες που προέκυψαν αυτό το διάστημα μας έδειξαν με τον 
καλύτερο τρόπο τις ελλείψεις και τα προβλήματα που έχει το παλιό κτήριο. Να είστε 
σίγουρος ότι το νέο κτήριο που χτίζεται θα βοηθήσει και το νοσοκομείο και την περιοχή 
μας να μπορεί να ανταποκριθεί πιο λειτουργικά και πιο άμεσα στη συνέχεια αυτής της 
κρίσης. 

Υπάρχει συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βάρης;
Ήταν πολύ σημαντική η συνεργασία και η συνεισφορά του Κέντρου Υγείας Βάρης στο 
πρώτο κύμα της πανδημίας. Ήρθαν γιατροί του στο Ασκληπιείο, υπήρχε άμεση συνεργα-
σία με τους υγειονομικούς φορείς της περιοχής μας για τη διαχείριση των κρουσμάτων 
και των ύποπτων περιστατικών και άμεση ανταπόκριση για ενίσχυση του νοσοκομείου 
όταν αυτό χρειάστηκε. Πολύ σημαντική υπήρξε επίσης η επικοινωνία που έχει ο Δήμος 
με το νοσοκομείο. Είναι μια σχέση και μια συνεργασία που πιστεύω ότι και στο μέλλον 
θα βοηθήσει πάρα πολύ.

“Φοβόμαστε ότι όταν 
ξεκινήσει η εποχή  
της γρίπης, θα έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε 
πολλαπλούς ιούς

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που λειτουργεί ως «πύλη» του νοσοκομείου, 
διαχειρίζεται όλη την κίνηση νοσούντων αλλά και ύποπτων περιστατικών και σύντομα 
θα αποκτήσει νέο, σύγχρονο κτήριο
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1 2 Έρευνα

Σημαντικές παρεμβάσεις ως 
μέρος ενός φιλόδοξου πολυε-
τούς δημοτικού προγράμματος 
χαρακτήρισαν τον πρώτο χρόνο 
που πέρασε από την επανεκλο-
γή της δημοτικής αρχής του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Η 
δεύτερη θητεία του Δημάρχου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
που ξεκίνησε πριν ακριβώς 
έναν χρόνο, την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2019 μετά την ορκωμοσία 
του νέου Δημοτικού Συμβου-
λίου, αντιμετώπισε σοβαρότα-
τες προκλήσεις –με κορυφαία 
αυτήν της πανδημίας– αποδει-
κνύοντας πάντως πολύ ικανά 
αντανακλαστικά προσαρμο-
γής σε έκτακτες συνθήκες. Σε 
κάθε περίπτωση, το μότο «και 
συνεχίζουμε» που συνόδευε τα 
περισσότερα υλικά στην προε-
κλογική καμπάνια της διοικού-
σας παράταξης το 2019 επαλη-
θεύεται μέχρι στιγμής από έναν 
πληθωρικό κατάλογο μικρών 
και μεγάλων πρωτοβουλιών 
που συγκεντρώθηκαν ήδη στον 
απολογισμό της δημοτικής 
διοίκησης. Όπως φαίνεται του-
λάχιστον από τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα, το 72% που έδωσαν 
στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο 
οι εκλογείς τον Μάιο του 2019 
δεν οδήγησε σε εφησυχασμό 
και αδράνεια. Το 2019 και το 
2020 ήταν πολύ δραστήριες 
χρονιές για όλες τις δημοτι-
κές υπηρεσίες όπως φαίνεται 
από τη σύνταξη του ετήσιου 
απολογισμού τους. Ο «Δημο-
σιογράφος» συγκέντρωσε και 
παρουσιάζει κάποια ενδεικτι-
κά ανεπίσημα στοιχεία για τα 
πεπραγμένα των υπηρεσιών 
που αποκαλύπτουν ανάγλυ-
φα το πώς κινήθηκε ο Δήμος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
για το συγκεκριμένο διάστημα. 

2020 
μια χρονιά πρόκληση
Η πανδημία και τα πρωτόγνω-
ρα μέτρα κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας παρόλο που επι-
βράδυναν όλο τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας, χωρίς να εξαι-
ρούνται οι δημοτικές υπηρεσί-
ες αλλά και οι εργολάβοι και 
προμηθευτές του Δήμου, δεν 
εμπόδισαν τελικά την παρα-
γωγή έργου στις τρεις πόλεις. 
Εντός του 2020 παραδόθηκαν 
σημαντικά τεχνικά έργα: 

Ολοκληρώθηκε η αναμόρφω-
ση στα δάπεδα των αύλειων 
χώρων σε 9 σχολεία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ένα έργο κατά το οποίο εκσυγ-
χρονίστηκαν 11 γήπεδα για 
ασφαλή άθληση των μαθητών. 
Ανακατασκευάστηκαν επίσης 2 
παιδικές χαρές (στην οδό Θέμι-
δος στη Βούλα και στην πλα-
τεία του Πανοράματος), ενώ 
ολοκληρώθηκε η ανάπλαση 
στο τρίγωνο των οδών Διγενή 
και Γράμμου στη Βούλα. Στους 
πρώτους μήνες του 2020 ολο-
κληρώθηκαν και τα «βαριά» 
αντιπλημμυρικά έργα κατα-
σκευής αγωγών όμβριων υδά-
των στο Πανόραμα και την οδό 
Βασιλέως Κωνσταντίνου στη 
Βάρη, συνολικού προϋπολο-
γισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ 
που χρηματοδοτήθηκε από την 
Περιφέρεια Αττικής. Πραγμα-
τοποιήθηκαν επίσης μεγάλες 
εργολαβίες οδοποιίας αλλά 
και ανακατασκευής πεζοδρομί-
ων σε μεγάλο εύρος του Δήμου 
με μεγάλες εργολαβίες προϋ-
πολογισμού 3,5 εκατομμυρίων 

ευρώ, μέρος των οποίων καλύ-
φθηκαν από την Περιφέρεια. 
Σύντομα αναμένεται να παρα-
δοθούν επίσης δύο νέοι κοινό-
χρηστοι χώροι στη Μηλαδέζα 
της Βάρης, οι πλατείες Θεάτρου 
και 25ης Μαρτίου. 

Στις αξιοσημείωτες παρεμ-
βάσεις της φετινής χρονιάς 
συγκαταλέγεται η μεταφορά και 
ασφαλής φύλαξη του αρχείου 
του Δήμου σε πιστοποιημένο 
αρχειοφυλάκιο με προοπτική 
την πλήρη ψηφιοποίησή του, 
ο καθαρισμός και εξοπλισμός 
των ελεύθερων παραλιών στον 
Δήμο με δωρεάν ομπρέλες πριν 
την έλευση του καλοκαιριού, η 
συνεργασία με το ΕΜΠ και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
τοποθέτηση ηλιακών φορτι-
στών για κινητές συσκευές στη 
δημόσια παραλία του Δημαρ-
χείου, η ολοκλήρωση του προ-
γράμματος για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας με τη βρά-
βευση των καλύτερων start up 
ιδεών, αλλά και οι πεζοδρομή-
σεις σε Καβούρι, Βουλιαγμένη 
και Βάρη. 

Η ίδια η ανταπόκριση της δημο-
τικής αρχής στις έκτακτες προ-
κλήσεις της υγειονομικής κρί-
σης που προκάλεσε ο κορονοϊ-
ός σε όλη την ελληνική κοινω-
νία εγγράφεται στα πεπραγμένα 
μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς 
που δοκίμασε τα όρια της αυτο-
διοίκησης. Μετά την επιβολή 
των περιοριστικών μέτρων 
για την πανδημία, τον Μάρτιο, 
και μέσα στον πρώτο μήνα ο 
Δήμος των 3Β προμηθεύτηκε 
500.000 λίτρα χλωριούχου 
διαλύματος για την απολύ-
μανση κοινόχρηστων χώρων, 

Ένας Δήμος 
σε διαρκή αλλαγή

Παρεμβάσεις σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη 
κατά τον πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές

Στις 31 Αυγούστου 2019 ο Δήμαρχος και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο «να είμαι πιστός στην πατρίδα, να 
υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια 
και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου», ενώπιον πλήθους δημοτών στο 
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τα αντιπλημμυρικά 
έργα στην οδό Βασιλέως 
Κωνσταντίνου στη Βάρη 
ολοκληρώθηκαν εν μέσω 
καραντίνας

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο 
Γιάννης Κότσιρας τραγούδησαν στη 
σκηνή του Μικρασιατικού Φεστιβάλ 

στις 14 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Έλληνας επιστήμονας στις 
ΗΠΑ που συνέδεσε το όνομά 
του με την αποκρυπτογράφηση 
του ανθρώπινου γονδιώματος, 
Αριστείδης Πατρινός, 
ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 
28 Σεπτεμβρίου 2019

Κατά τους πρώτους μήνες του 
2020 ολοκληρώθηκε η μεταφορά 
του αρχείου του Δήμου σε 
πιστοποιημένο χώρο φύλαξης για 
την ασφαλή του αρχειοθέτηση και 
ψηφιοποίηση
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διέθεσε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομι-
κής προστασίας στους υπαλλήλους του, 
εξόπλισε το Κέντρο Υγείας Βάρης με μία 
απαραίτητη προκατασκευασμένη αίθουσα, 
ενώ δημιούργησε και μια εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα που κατέστησε πολύ 
εύκολη την αποστολή SMS μετακίνησης 
για τους πολίτες. Σε κοινωνικό επίπεδο, 
η στήριξη του Δήμου σε ευπαθείς ομάδες 
πολιτών κορυφώθηκε με τη δημιουργία 
μιας χωριστής δομής για την εξυπηρέτη-
ση κατοίκων στο σπίτι τους, διαθέτοντας 
προσωπικό αλλά και πόρους για αγορές 
απαραίτητων ειδών σε όσους το είχαν 
ανάγκη. Παράλληλα, με τη χρήση της νέας 
τεχνολογίας, οι ακολουθίες της Μεγάλης 
Εβδομάδας μεταδόθηκαν ζωντανά από 
τους ναούς του Δήμου στη δημοτική δια-
δικτυακή τηλεόραση, ενώ πραγματοποιή-
θηκε και μια πολύ πρωτότυπη διαδικτυα-
κή συναυλία στη Βούλα, με τη συμμετοχή 
της Όλγας Βενέτη και σκοπό την ενίσχυση 
των κοινωνικών δομών που εδρεύουν 
στον Δήμο (Παιδικό Χωριό SOS και πρώην 
ΠΙΚΠΑ). Στις πρωτόγνωρες εκείνες στιγ-
μές της καραντίνας, ο Δήμος απέδειξε ότι 
αποτελεί την εγγύτερη στον πολίτη και 
αποτελεσματικότερη κρατική παρουσία.

Τα έργα του 2019
Το 2019 ήταν επίσης ένα έτος που χαρα-
κτηρίστηκε από πληθωρική παραγωγή 
έργου. Η Τεχνική Υπηρεσία ολοκλήρω-
σε συνολικά 21 τεχνικές παρεμβάσεις 
και μελέτες. Μεταξύ των παρεμβάσεων 
που παραδόθηκαν κατά την περσινή χρο-
νιά συγκαταλέγονται: Η εκβάθυνση του 
αλιευτικού καταφυγίου της Βάρκιζας, η 
ανάπλαση της πλατείας Βάρκιζας και της 
πλατείας Ζησιμοπούλου, η ανάδειξη του 
ιερού ναού στο κοιμητήριο της Βάρης, η 
στατική ενίσχυση του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βάρης αλλά και η ανακατασκευή 
του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Βουλιαγμένης. 

Το πρώτο έτος της νέας θητείας ήταν 
σημαδιακό για την Διεύθυνση Καθαρι-
ότητας του Δήμου, καθώς η παραγωγή 
εδαφοβελτιωτικού υλικού από την ανακύ-
κλωση οργανικών αποβλήτων αυξήθηκε 
στους 1.308 σάκους των 50 λίτρων (από 
1.160 το 2018 και 1.000 το 2017), ενώ 
το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης 6 
ρευμάτων στα Πηγαδάκια εισήλθε σε νέο 
στάδιο με την απόσυρση των μπλε κάδων 
από τη γειτονιά. Συνολικά, οι στόχοι για 
εκτροπή αποβλήτων από την ταφή υπερ-
καλύφθηκαν, κατατάσσοντας τον Δήμο 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην εθνι-
κή πρωτοπορία, με ποσοστό που υπερέβη 
το 30%. 

Και η Διεύθυνση Πρασίνου είχε πέρσι 
μια από τις πλέον δραστήριες χρονιές σε 
φυτεύσεις νέων δέντρων και λουλου-
διών. Τα στελέχη της υπηρεσίας είχαν 
κεντρικό ρόλο στις αναπλάσεις των πλα-
τειών (πλατεία Δήμα στη Βάρη, πλατεία 
Βάρκιζας, τρίγωνο Διγενή και Γράμμου 
στη Βούλα, πλατεία Κρόνου στη Βούλα). 
Παράλληλα, νέα δέντρα μεγάλης ανάπτυ-
ξης φυτεύτηκαν μετά από σχετική μελέ-
τη σε 13 κοινόχρηστα σημεία. Σύμφωνα 
με τα αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, 
πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές καταπο-
λέμησης ασθενειών σε 7.000 πεύκα και 
50 προσβεβλημένους φοίνικες, αποψι-
λώθηκαν συνολικά 1.500 στρέμματα για 
πυροπροστασία και τέλος, παρήχθησαν 
40.000 ανθόφυτα στο δημοτικό φυτώριο, 
που ήδη κοσμούν τις τρεις πόλεις. 

Πέρα από τη φροντίδα του δημόσιου 
χώρου, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης με πολιτιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες –κυρίως μέσω του ΟΑΠΠΑ– 
αλλά και πολλαπλές εκδηλώσεις έβαλε 
τη σφραγίδα του στην κοινωνική ζωή 
των τριών πόλεων. Το 2019 στα τμήματα 
πολιτισμού του ΟΑΠΠΑ συμμετείχαν 250 
άτομα και στα διάφορα αθλητικά τμήματα 
300 άτομα. Στις περσινές καλοκαιρινές 
δραστηριότητες έλαβαν μέρος 474 παι-
διά. Για τα παραπάνω ο ΟΑΠΠΑ διέθεσε 
το ποσό των 116.000 ευρώ. Δράσεις για 
τις Απόκριες, το Πάσχα και τα Χριστού-
γεννα, συναυλίες, αθλητικές διοργα-
νώσεις και συνδιοργανώσεις με πολιτι-
στικούς φορείς έδωσαν τον τόνο όπως 
κάθε χρόνο, εμπλουτίζοντας τις επιλογές 
ψυχαγωγίας των δημοτών. 

Από τον μεγάλο αυτό κατάλογο, αξί-
ζει να αναφερθούν η συνεργασία με την 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που πραγ-
ματοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα 
για όλους τους μαθητές των 3Β και μια 
μεγάλη φιλανθρωπική χριστουγεννιάτικη 
συναυλία, οι εκδηλώσεις αναγόρευσης 
σε «επίτιμο δημότη» σημαντικών προ-
σωπικοτήτων (Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, 
Αριστείδης Πατρινός, Σταμάτης Κριμιζής) 
που έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες διαλέ-
ξεις και γνωρίστηκαν διά ζώσης με δημό-
τες, η εκδήλωση μνήμης των πεσόντων 
στα Ίμια αλλά και η ετήσια βράβευση των 
επιτυχόντων μαθητών στις πανελλήνιες 
εξετάσεις.

Στα τέλη του 2019 η Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών έδωσε 
μεγάλες συναυλίες που 
παρακολούθησαν όλοι 
οι μαθητές Δημοτικών, 
Γυμνασίων και Λυκείων του 
Δήμου, ενώ παραχώρησε 
και μια φιλανθρωπική 
συναυλία τα Χριστούγεννα 
στο Καβούρι

Η νέα δημοτική περίοδος ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο του 2019 με έπαρση σημαίας 
στον νέο ιστό ύψους 19 μέτρων στο 
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η καθιερωμένη 
εκδήλωση μνήμης και 
απόδοσης τιμών στους 

πεσόντες των Ιμίων που 
πραγματοποιήθηκε στην 

πλατεία της Βούλας την 1η 
Φεβρουαρίου 2020

Τον Μάρτιο ο Δήμος εξόπλισε το Κέντρο 
Υγείας Βάρης με μία προκατασκευασμένη 
αίθουσα ώστε να γίνει εξαταστήριο για την 
ασφαλέστερη διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης

Η υπηρεσία Καθαριότητας κατά  
τη χρονιά που πέρασε εκτόξευσε  
το ποσοστό εκτροπής αποβλήτων  
από την ταφή στο 30%, ένα πανελλαδικό 
ρεκόρ, με τη συστηματοποίηση της χρήσης 
των καφέ κάδων για υπολείμματα τροφών 
και την αξιοποίηση των κλαδεμάτων

Η εικόνα της νέας πλατείας Βάρκιζας με 
την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων τους 

πρώτους μήνες του 2020
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Ο νεαρός συμπολίτης μας, Μανώλης Πιτέρης απόφοιτος του 1ου Λυκείου Βούλας με 
μία πολύ σημαντική επίδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχε την εισαγωγή του 
στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο πρωτοετής πλέον φοιτητής 
αναφέρεται στην περσινή δύσκολη σχολική χρονιά, ενώ δεν διστάζει να κατακεραυ-
νώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η περσινή σχολική χρονιά στιγματίστηκε από την πανδημία του 
κορονοϊού με αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία για δύο μήνες. 
Πόσο δύσκολη ήταν η προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων;

Η φετινή σχολική χρονιά ομολογουμένως και κοινώς αποδεκτά ήταν μια δύσκολη χρο-
νιά. Οι μαθητές εκτός από ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν το άγχος, την πίεση και τον 
φόβο της αποτυχίας, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τις δύσκολες συνθήκες μετά την 
έλευση του ιού στην χώρα μας. Υπήρξε μία κοινωνική ανισορροπία, μία ανομία. Οι ρυθμοί 
άλλαξαν, η καθημερινότητα έπαψε να είναι έτσι όπως όλη την είχαν συνηθίσει για χρόνια. 
Προσωπικά μπορώ να πω ότι αυτό το διάλειμμα δεν με βοήθησε για να μελετήσω περισ-
σότερο ως ένα βαθιά συναισθηματικό παιδί που είμαι μπορώ να πω πως δεν αξιοποίησα 
επαρκώς τον χρόνο μου. Φοβήθηκα και απορρυθμίστηκα με αποτέλεσμα να κάνω μια 
μεγάλη παύση από τον Απρίλιο έως τα τέλη του Μαΐου. 

Ποια ήταν η συμβολή του σχολείου και των καθηγητών στην επιτυχία 
που σημειώσατε;

Το 1ο Λύκειο Βούλας μπορεί με σιγουριά να χαρακτηριστεί ένα λύκειο το οποίο απαρ-
τίζεται από εξαιρετικούς καθηγητές. Η δύσκολη συγκυρία του κορονοϊού απέδειξε πως 
ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες είναι άξιο να ανταποκριθεί επαρκώς. Αν και με ευκολία θα 
πρότεινα ορισμένες αλλαγές στο συμβούλιο καθηγητών ως προς τις παιδαγωγικές τους 
μεθόδους, δεν θέλω να φανώ αχάριστος. Η συμβολή τόσο της διευθύντριας Ευγενίας 
Παναγιωτοπούλου αλλά και των υπόλοιπων καθηγητών ήταν αρκετή ώστε τα παιδιά 
να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις πανελλήνιες. Παρόλ'  αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ανταγωνιστής του καλού είναι το καλύτερο. Επομένως ναι, το σχολείο από την αρχή της 
χρονιάς είχε ένα δομημένο πρόγραμμα και οι καθηγητές έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό, όμως σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα.

Πώς νιώσατε τη στιγμή της ανάρτησης των βαθμολογιών, δηλαδή τη 
στιγμή που συνειδητοποιήσατε ότι τα καταφέρατε;

Την στιγμή της ανάρτησης και τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι τα κατάφερα ήμουν 

ευτυχώς με ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Στα μάτια μου ζωγραφίστηκε το συναί-
σθημα της δικαίωσης και πήρα το πιο πλατύ μου χαμόγελο, κάτι σπάνιο για μένα. Δεν 
είναι ότι γλίτωσα από το φόβο της αποτυχίας. Δεν είναι ότι χάρηκα που πέτυχα. Είναι που 
μέσω αυτής της ανάρτησης μπήκε η οριστική τελεία σε μία σελίδα στη ζωή μου με αρκετά 
αίσιο τέλος. Κι έχω μάθει ό,τι κλείνει να το αποχαιρετώ με χαμόγελο. Σαφώς και χάρηκα 
που πέτυχα, σαφώς και ένιωσα δικαιωμένος μα πάνω από όλα αισθάνθηκα πλήρης.

Ποιες συμβουλές θα θέλατε να δώσετε στους μαθητές της Γ’ Λυκείου 
της επόμενης χρονιάς; Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας;

Μυστικά της επιτυχίας δεν υπάρχουν. Ο αγώνας των πανελληνίων είναι ένας δύσκο-
λος αγώνας, άδικος και άνισος. Δεν ανταμείβεται απαραίτητα η σκληρή δουλειά αλλά 
η σωστή διάθεση στη σωστή στιγμή. Αυτό που έχω να προτείνω στους νέους μαθητές 
της Γ' Λυκείου και σε όλους τους μαθητές γενικά, είναι να μην σταματούν να μάχονται 
πότε. Όλα θέλουν ένα πρόγραμμα και μια οργάνωση. Αν κάνεις μια καλή αρχή χωρίς 
κάποια κενά, τότε μετά σιγουριάς μπορώ να πω πως τουλάχιστον στην κατεύθυνσή μου 
(ανθρωπιστικών σπουδών) έχεις κερδίσει το 40% του αγώνα. Εγώ δεν διάβασα ποτέ 
αυτές τις ατέλειωτες ώρες που ακούω ότι διαβάζουν ορισμένοι, είχα όμως πρόγραμμα 
και ήμουν τυπικός (όσο μπορούσα) με τις υποχρεώσεις μου. Θέλει ηρεμία, θάρρος και 
θράσος. Θέλει «μαγκιά» η ζωή παιδιά. Πάμε.

Πώς κρίνεις το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Χρειάζεται αλλαγές 
και αν ναι, ποιες;

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα απαρχαιωμένο. Από κανέναν 
υπουργό Παιδείας που έχει περάσει δεν έχω υπάρξει ευχαριστημένος κι αυτό δεν έχει 
κομματικά κριτήρια. Είμαι καθαρά ένα πολιτικά ενεργό ον. Το εκπαιδευτικό σύστημα 
έχει αρχικά απαράδεκτα βιβλία, πολλές φορές μάλιστα και με απαράδεκτα μηνύματα. 
Είναι πολύ παλιακό, μιας άλλης εποχής η οποία δεν ανταποκρίνεται στο σήμερα. Κανένα 
σύγχρονο μέσο και καμία προσπάθεια σύνδεσης του μαθήματος με το διαδίκτυο δεν 
πρόκειται να αλλάξει τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν. Η αλλαγή πρέπει να γίνει 
από τη ρίζα. 

Πανδημία, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο
Η πορεία ενός μαθητή  
από τη Βούλα
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Μεγάλη χορηγία του Faidona 
στις ακαδημίες του Άρη Βούλας

Ο Faidonas στηρίζει τον Άρη Βούλας πραγματοποιώντας 
την μεγαλύτερη χορηγία για τα παιδιά του και όλες τις 
Ακαδημίες (350 παιδιά) για την χρονιά 2020-2021 ,τα 
ντύνει στα χρώματα της επιτυχίας και δείχνει τον δρόμο 
για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τον αθλητισμό και τις 
αξίες που έχουν σημασία στην εποχή που ζούμε. Δείχνει 
το κοινωνικό του πρόσωπο για ακόμη μια χρονιά και στη-
ρίζει την δουλειά του νέου Προέδρου του Σωματείου, 
Στέλιου Τσαλδάρη και των ανθρώπων του Άρη Βούλας. 

"Το 2020-21 είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους, η παν-
δημία του κορονοϊού μας έκανε να επαναπροσδιορίσου-
με τα πάντα αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν στην 
κοινότητα. Όταν φτάσαμε στην Βούλα αυτή η κοινότητα 
μας αγκάλιασε. Έτσι κάθε χρόνο την προσέχουμε κι εμείς 
με τον τρόπο μας. Προσέχουμε το μέλλον της, τα παιδιά 
της και τις αξίες της και την στηρίζουμε όπως έκαναν και 
εκείνοι. Πέρσι με τον Πρωτέα Βούλας και φέτος με τον 
Άρη Βούλας στηρίζουμε τον αθλητισμό και την ομαδικό-
τητα, μέσα από το μέλλον των παιδιών μας και τις χαρές 
τους, τα γέλια τους και την αισιοδοξία για ένα καλύτε-
ρο αύριο. Θέλουμε κάθε χρόνο 
να είναι πρωταθλητές της 
ζωής." 

(Tsiknakos Christos 
Head Manager 
& Sommelier των 
καταστημάτων Faidons 
Athens)

Ο Faidonas στηρίζει κάθε χρόνο την Βούλα σε όλες τις δημοτικές εκδηλώσεις, στις σχολικές γιορτές, στις αθλητικές εκδηλώσεις και δείχνει τον δρόμο στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα της περιοχής
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Μια πολύπλευρη διαμάχη με επίκεντρο τα οικόπεδα της 
οικογένειας Κόνιαρη που κληροδοτήθηκαν στο Μου-
σείο Μπενάκη έχει ξεκινήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης με τους νέους ιδιοκτήτες. Όπως ανακοι-
νώθηκε στις 18 Αυγούστου, μια κοινοπραξία εταιρειών 
ανάπτυξης ακινήτων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι 
Henderson Park και Hines, προχώρησαν στην αγορά 
από το Μουσείο Μπενάκη της έκτασης σχεδόν 71 στρεμ-
μάτων στη συνοικία Εξοχή της Βούλας, προκειμένου να 
οικοδομήσουν ένα ενιαίο συγκρότημα κατοικιών υψη-
λών προδιαγραφών, στα πρότυπα της οικιστικής ανά-
πτυξης που προωθείται στην επένδυση του Ελληνικού. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μόλις 
ολοκληρωθεί, η νέα κοινότητα που έχει σχεδιαστεί με 
master plan, θα περιλαμβάνει πάνω από 400 οικίες με 
κοινόχρηστες ανέσεις, ιδιωτικούς κήπους, πισίνες και 
ασφάλεια. Οι Henderson Park και Hines σκοπεύουν να 
παραδώσουν το έργο σταδιακά τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι τα κεφάλαια της 
αγοράς αντλήθηκαν από τραπεζικό δανεισμό, χωρίς να 
αποκαλύπτει το κόστος. 

Οι επενδυτές άφησαν να εννοηθεί για την πολιτική 
των πωλήσεών τους ότι θα κατασκευάσουν έναν τύπο 
κλειστής κοινότητας, αναφερόμενοι σε «ιδιωτικούς 
κήπους» και «ασφάλεια». Ωστόσο οποιαδήποτε αναφο-
ρά παραπέμπει σε ιδιωτική πολεοδόμηση με αποκλει-
σμό δρόμων και πάρκα για λίγους είναι εντελώς άτοπη 
για τη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται εντός σχε-
δίου και έχει ήδη πολεοδομηθεί και σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να αποτελέσει κανενός 
είδους εξαίρεση. 

Η διαμάχη με τον Δήμο είναι παλιά όσο και η προσπάθεια 
του Μουσείου Μπενάκη να εκποιήσει τη συγκεκριμένη 
περιουσία και ξεκινά από το 2007, όταν η έκταση πωλή-
θηκε μετά από διαγωνισμό στον επιχειρηματία Ευγένιο 
Τίγκα. Ο τότε Δήμος Βούλας, με εισήγηση μάλιστα του 
Γρηγόρη  Κωνσταντέλλου από τη θέση του αντιδημάρ-
χου, αποφάσισε να κηρύξει την περιοχή απαλλοτριω-
τέα για τη δημιουργία χώρων αθλητισμού, αναψυχής, 
πρασίνου και εκπαίδευσης όπως αναφέρει η τότε εισή-
γηση του σημερινού Δημάρχου. Τελικώς, ο αγοραστής 
υπαναχώρησε από την απόφασή του, ζητώντας να λάβει 
πίσω την προκαταβολή των 30 εκατομμυρίων ευρώ που 
είχε δώσει, η οποία όμως στο μεταξύ είχε ...εξανεμιστεί. 
Η δικαστική διένεξη του τότε υποψήφιου αγοραστή με 
το Μουσείο Μπενάκη για την επιστροφή των χρημάτων 
του τελεσιδίκησε πριν από περίπου ενάμισι έτος, υπο-
χρεώνοντας το Μουσείο να επισπεύσει τη νέα διαδικα-
σία πώλησης των ακινήτων, καθώς η οικονομική θηλιά 
στένεψε επικίνδυνα, απειλώντας την επιβίωσή του.

Η κινητικότητα γύρω από τα ακίνητα ενεργοποίησε τη 
δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκ νέου, 
καθώς οι εκτάσεις αυτές είναι από τις τελευταίες αδό-
μητες της Βούλας. Με τις ανάγκες του ενιαίου Δήμου 
για κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χρήσεις 
να έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι άμυνες της πόλης έναντι 
μιας άνευ όρων οικοδομικής αξιοποίησης της μεγάλης 
έκτασης υψώθηκαν ακαριαία. Σύμφωνα με διασταυ-
ρωμένες πληροφορίες, η δημοτική αρχή είχε ήδη προ 
δύο ετών θέσει στο Μουσείο Μπενάκη όρους για τυχόν 
οικιστική αξιοποίηση της περιοχής: Να μειωθεί ο συντε-
λεστής δόμησης στο σημείο από 0,6 σε 0,4 και επίσης 
να αφεθούν 2 οικοδομικά τετράγωνα, έκτασης περίπου 
14 στρεμμάτων, ελεύθερα για κοινόχρηστους χώρους. 
Θέση του Δήμου ήταν να αφεθεί αδόμητο το 45% της 
έκτασης και να μειωθεί κατά συνολικά 22.700 τετρα-
γωνικά μέτρα η δόμηση, αφήνοντας της απαραίτητες 
«αναπνοές» στην περιοχή. 

Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία σε αυτή τη βάση και το 
Μουσείο κινήθηκε μονομερώς πετυχαίνοντας χωρίς 
διαγωνισμό αυτή τη φορά την πώληση της έκτασης, 
όπως έγινε γνωστό από τις δημόσιες ανακοινώσεις. Ο 
Δήμος των 3Β ωστόσο είχε ήδη κινηθεί δύο μήνες πριν 
τη δημοσίευση της αγοραπωλησίας, ανακοινώνοντας 
ότι ξεκινά τη διαδικασία απαλλοτρίωσης ολόκληρης της 
έκτασης. Στις 18 Ιουνίου τροποποίησε τον Προϋπολογι-
σμό του, ώστε να προβλεφθεί κονδύλι για την απαλλο-
τρίωση. Κατόπιν, στη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου, το 
Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε και σχετική απόφαση μετά 

από συζήτηση. «Οι αδόμητες εκτάσεις που περιλαμβά-
νουν τα Ο.Τ. 262, 263, 247, 252 θα μπορούσαν να καλύ-
ψουν πλήρως τις ανάγκες της περιοχής, ως προς τους 
απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ενώ 
οι αδόμητες εκτάσεις που περιλαμβάνουν τα Ο.Τ. 255, 
255Α και 259, λόγω θέσης, έκτασης και προσβασιμό-
τητας θα μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες 
της περιοχής ως προς τους απαιτούμενους χώρους 
άθλησης με την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσε-
ων», αναφέρεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμη-
σης, η οποία υπερψηφίστηκε. 

Βέβαια, από την απόφαση αυτή μέχρι την υλοποίησή της 
μεσολαβούν πολλές διαδικασίες, καθώς την οριστική 
απόφαση για απαλλοτρίωση κάθε έκτασης λαμβάνουν 
άλλα όργανα της διοίκησης και όχι ο Δήμος. Από την 
άλλη μεριά, η χρηματοδότηση είναι το μείζον πρόβλη-
μα, καθώς οι απαιτούμενοι πόροι για την αγορά των 
συγκεκριμένων ακινήτων υπερβαίνουν τα 50 εκατομ-
μύρια ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα ποσό που αν 
δεσμευόταν στον δημοτικό προϋπολογισμό, θα υποθη-
κευόταν η δυνατότητα του Δήμου να παράξει έργο για 
πολλά χρόνια. 

Στη φαρέτρα της δημοτικής αρχής βρίσκεται η δυνα-
τότητα σύνταξης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που 
ήδη προωθεί, αλλά και ισχυρά νομικά επιχειρήματα που 
ακόμη κι αν δεν σταματήσουν την επένδυση, μπορούν 
να θέσουν στην υλοποίησή της σοβαρούς περιορισμούς 
προς όφελος του δημόσιου χώρου. 

Το ιστορικό και η προοπτική των οικοπέδων του Μουσείου Μπενάκη
Μάχη για κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα
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Τα σημάδια της Κατοχής στη Βουλιαγμένη

Πρόγραμμα για την προστασία των λουομένων από τον κορονοϊό
Σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εδαφι-
κής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη» και το Πανεπιστήμιο 
Technical University of Delf της Ολλανδίας. Πρόκει-
ται για ερευνητικό έργο Designscapes το οποίο χρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 
2020 και στοχεύει στην κατανόηση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορονοϊού κατά την επίσκεψη στις 
παραλίες το καλοκαίρι του 2020. Περαιτέρω, στόχος 
της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξασφάλι-
ση της καλύτερης δυνατής και ασφαλέστερης εμπειρί-
ας για τους πολίτες που επισκέπτονται τις ελεύθερες 
ακτές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου 
δεν υπάρχει εκ των προτέρων καταμέτρηση του αριθ-

μού των εισερχομένων σε αυτές. Ο των 3Β με τα 27 
χιλιόμετρα ακτογραμμής, επελέγη ως «πιλότος» προ-
κειμένου μέσω της κοινωνικής έρευνας και της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών να βρεθούν καινοτόμα εργα-
λεία και λύσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των 
πολιτών που χρησιμοποιούν τις παραλίες του Δήμου. 

«Η τεχνογνωσία που θα παραχθεί, θα αποτελέσει σημα-
ντική παρακαταθήκη για το σχεδιασμό καλύτερων υπη-
ρεσιών προς τον πολίτη στους παράκτιους δήμους», 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατά τη πρώτη φάση 
του έργου, συστήθηκε ομάδα εργασίας για την παρα-
γωγή ιδεών και προτάσεων και εκπονήθηκε ερωτη-
ματολόγιο. Μέλη της ομάδας έργου επισκέφτηκαν 
ελεύθερες παραλίες των 3Β και συνομίλησαν με λου-

όμενους για το κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού 
έχει επηρεάσει την εμπειρία τους στη θάλασσα, καθώς 
και τα ατομικά μέτρα προστασίας που λαμβάνουν. Στη 
συνέχεια, κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν τις απαντή-
σεις τους και το σχετικό ερωτηματολόγιο διακινήθη-
κε και ηλεκτρονικά, συγκεντρώνοντας 200 και πλέον 
απαντήσεις. Ως συμπέρασμα, προέκυψε η ανάγκη 
περαιτέρω ενημέρωσης των λουομένων και συχνή 
«υπενθύμιση» των μέτρων που πρέπει να τηρούν κατά 
την παραμονή τους στη παραλία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Δήμος πραγματοποίησε καμπάνια ενημέρωσης μέσω 
της τοποθέτησης ειδικού ενημερωτικού πλαστικοποιη-
μένου εντύπου σε κάθε μία από τις 180 δωρεάν ομπρέ-
λες ενώ τοποθέτησε και αντισηπτικά σε ειδικές θήκες 
έξω από τις καμπίνες των αποδυτηρίων. 

Την πλήρη αναστήλωση του γερμανικού πολυβολείου που βρί-
σκεται στον κόλπο της Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα δίπλα 
από τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών, 
έχει δρομολογήσει η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Το εν λόγω πολυβολείο χρονολογείται από την εποχή 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η πόλη της Βουλιαγμένης 
είχε καταληφθεί από γερμανικά στρατεύματα καθώς το σημείο 
ήταν στρατηγικής σημασίας για τον κατακτητή. Μπορεί να έχουν 
περάσει σχεδόν 80 χρόνια από τότε, ωστόσο το πολυβολείο της 
Βουλιαγμένης βρίσκεται στη θέση του αν και σε μεγάλο βαθμό 
είναι κατεστραμμένο, ενώ παράλληλα έχει μετατραπεί σε σημείο 
συνάντησης για χρήστες ναρκωτικών αλλά και σε υπαίθριο... 
ουρητήριο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης, το Υπουρ-
γείο Άμυνας και το Πολεμικό Μουσείο, θα προχωρήσει εντός του 
χειμώνα σε εργασίες συντήρησης του πολυβολείου με στόχο την 
ανάδειξη του οχυρωματικού μνημείου. Συγκεκριμένα, πρόθεση 
και των τριών εμπλεκόμενων φορέων είναι να δημιουργηθεί 
ένα πιστό αντίγραφο του πολυβολείου. Μάλιστα, όπως επιση-
μαίνουν στελέχη της δημοτικής αρχής, έχει ξεκινήσει η συνεργα-
σία με το Πολεμικό Μουσείο για τα αντικείμενα που θα κοσμούν 
το μνημείο, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, όπως τα κρεβάτια 
των στρατιωτών, τους ασυρμάτους, όπλα της εποχής και οποιο-
δήποτε άλλο υλικό διέθεταν τα πολυβολεία κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Στόχος μας είναι το πολυβολείο 
που αυτή την στιγμή είναι κατεστραμμένο, μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών αναστήλωσης, να αποτελέσει τοπόσημο για την 

περιοχή και να είναι επισκέψιμο για όλο τον κόσμο», τονίζει στον 
«Δημοσιογράφο», ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπάρχουν αρκετά 
σημεία που θυμίζουν τη μαύρη περίοδο της Κατοχής (πολυ-
βολεία, καταφύγια, υπόγειες σήραγγες), σημάδια που έχουν 
ανεξίτηλα χαραχτεί στις μνήμες των Ελλήνων. Ο καθαρισμός, 
συντήρηση και η ανάδειξη των νεότερων αυτών μνημείων είναι 
αναγκαία ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα γνωρίσουν από 
κοντά, ως αναπόσπαστα κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας που 
όταν προσεγγίζεται με βιωματικό τρόπο, η ιστορική μνήμη δια-
σώζεται πιο αποτελεσματικά.

Αναστηλώνεται 
και καθίσταται 
επισκέψιμο 
το γερμανικό 
πολυβολείο 

“
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Η σημασία της καθαρής ακτής
Απειλές και προκλήσεις για τις παράκτιες ζώνες

Η κατάρτιση 
ακτολογίου, 

ο καθορισμός 
ζωνών 

επικινδυνότητας 
και η συνεχής 

παρακολούθηση 
της ακτογραμμής 

απαραίτητα μέτρα

Για τη σημασία των παράκτιων ζωνών και τη σοβαρότητα των απει-
λών που δέχονται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου μίλησε σε 
μια ενδιαφέρουσα διάλεξη η ιχθυολόγος Βάγια Μπουρσιάκη στις 28 
Αυγούστου στην Ακτή Βουλιαγμένης. Η πρωτότυπη αυτή δράση ευαι-
σθητοποίησης του κοινού για το περιβάλλον διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στο οποίο συμμετέχει η πλαζ της 
ΕΤΑΔ και απευθύνθηκε σε όσους λουόμενους είχαν την περιέργεια μετά 
το μπάνιο να ακούσουν μια επιστημονική ομιλία αλλά και στους εργα-
ζόμενους της Ακτής. 

Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της παράκτιας γραμμής 
της χώρας, η οποία ξεπερνά τα 13.600 χιλιόμετρα και θεωρείται ως μια 
από τις πιο παραγωγικές θαλάσσιες ζώνες. Λίγοι συνειδητοποιούν ότι 
η σύσταση της θάλασσας στη ζώνη αυτή είναι κορυφαίας σημασίας για 
την αλυσίδα της ζωής κάτω από την επιφάνεια. Σε ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα που ανέφερε η κα. Μπουρσιάκη, το ανθρακικό ασβέστιο έχει 
σπουδαία σημασία για τον σχηματισμό των οστρακοειδών. Αναφέρθηκε 
ακόμη στη θερμοκρασία του νερού, την πυκνότητά του, το χρώμα, την 
αλατότητα και τη διαύγεια, ως παράγοντες που καθορίζουν τη ζωή εντός 
της θάλασσας. 

Κατά την ομιλία αναλύθηκαν διεξοδικά τα είδη της ρύπανσης που 
συναντώνται στις ακτές, όπως η χημική (με το πλαστικό ως κυριότερο 
«ένοχο»), τη βιολογική ρύπανση (τους εντερόκοκκους και τα κολοβα-
κτηρίδια που μετρώνται από τα εργαστήρια), την αισθητική ρύπανση (από 
την άναρχη δόμηση) και τη χημική ρύπανση (που στην Ελλάδα βρίσκεται 
πολύ χαμηλά). 

Κλιματική αλλαγή
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά την ομιλία στη διαδικασία της κλιματικής 
αλλαγής ως παράγοντα υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
όπως και όλων των φυσικών συστημάτων. Μεταξύ άλλων, όπως τόνι-
σε η ομιλήτρια, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την αύξηση της θερ-
μοκρασίας, την αλλαγή των προτύπων βροχόπτωσης, την αύξηση της 
οξύτητας των ωκεανών και την υποχώρηση του επιπέδου του οξυγόνου 
στα ύδατα. Μεγαλύτερη απειλή ωστόσο για το παράκτιο σύστημα συνι-
στά η αύξηση της στάθμης της θάλασσας μέσω της θέρμανσης του πλα-
νήτη, που μπορεί να έχει επιπτώσεις για το σύνολο της ανθρωπότητας. 

Η Βάγια Μπουρσιάκη συνόψισε τις κυρι-
ότερες φυσικές επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής στις ακτές ως εξής: 
Αυξάνεται ο κίνδυνος κατάκλισης και 
πλημμυρών από καταιγίδες, επιταχύνε-
ται η παράκτια διάβρωση, οι παράκτιοι 
υδροφορείς υφίστανται υφαλμύρωση, 
τα θαλάσσια ύδατα εισχωρούν σε εκβο-
λές ποταμών και ποτάμια συστήματα, 
υποβαθμίζονται ή και εξαφανίζονται 
παράκτιοι υγροβιότοποι (η ομιλήτρια 
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην περί-
πτωση της Αρτέμιδας στην Αττική), ενώ 
τέλος παρατηρείται το φαινόμενο να 

εισέρχονται στη Μεσόγειο θάλασσα αλλόχθονα είδη ψαριών, όπως ο 
τοξικός λαγοκέφαλος, που παραγκωνίζουν τα αυτόχθονα είδη και δια-
ταράσσουν σοβαρά την ισορροπία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών η επιστήμονας πρότει-
νε μια δέσμη πρωτοβουλιών. Μεταξύ αυτών ανέφερε την κατάρτιση 
ακτολογίου, τον καθορισμό ζωνών επικινδυνότητας ανάλογα με τον 
χαρακτήρα κάθε παράκτιας περιοχής για την υλοποίηση των κατάλ-
ληλων τεχνικών παρεμβάσεων αλλά και τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
συνεχούς παρακολούθησης παράκτιων περιοχών. 

Τα δώρα της θάλασσας
Μπορεί η πιο άμεση επαφή των περισσότερων με τη θάλασσα να περι-
ορίζεται τους θερινούς μήνες, ωστόσο η σπουδαιότητα της παράκτιας 
ζώνης για το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνίας μας είναι ανεκτί-
μητης αξίας. Όπως παρέθεσε η Βάγια Μπουρσιάκη στη διάλεξή της, τα 
σημαντικότερα αγαθά που προσφέρουν οι ακτές είναι τα εξής: Η παρά-
κτια ζώνη διαθέτει σημαντικούς οικοτόπους, συμβάλλοντας στην επι-
βίωση βιογενετικού αποθέματος χλωρίδας και πανίδας. Τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα μεταξύ άλλων έχουν ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος 
με το να αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα και να απελευθερώνουν 
σημαντικές ποσότητες οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Τα παράκτια δάση 
και οι υγρότοποι που δημιουργούνται διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση 
των καταστροφών από πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. 
Φυσικά, προσφέρουν στον άνθρωπο τροφή μέσω της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών, αλλά και νερό μέσω της αφαλάτωσης. 

Η ομιλήτρια στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά των παράκτιων πόρων 
στον σύγχρονο πολιτισμό μας: Η αναψυχή που προσφέρει η θάλασσα, 
η αισθητική απόλαυση, η εκπαιδευτική και επιστημονική της λειτουρ-
γία, ακόμα και η άντληση καλλιτεχνικής και φιλοσοφικής έμπνευσης 
εγγράφονται στα αγαθά που μας δίνει το υδάτινο στοιχείο. Και βέβαια, 
δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τον κατάλογο αυτόν, η συνεισφορά του 
παράκτιου τουρισμού στην οικονομία της χώρας, που υπολογίζεται σε 
15%-18% του ΑΕΠ.

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα ρυθμίζουν το κλίμα, δεσμεύοντας 
διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνοντας οξυγόνο

Η ιχθυολόγος  
Βάγια Μπουρσιάκη  
στη διάλεξή της  
στην Ακτή Βουλιαγμένης  
στις 28 Αυγούστου
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ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ 8 ΑΚΌΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σύγχρονη διαχείριση για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των προϊόντων
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Η ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ είναι το πρώτο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης για τα ΑΕΚΚ που παράγονται από τα τεχνικά έργα  
και τις οικοδομικές εργασίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Αττική και 8 ακόμη περιφέρειες

(μη κερδοσκοπική εταιρεία σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και τον Ν. 4496/17).
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Αλεξία και Ελισάβετ Winters
Αέρας νίκης στα πανιά τους

Δύο αθλήτριες και ένας προπονητής κράτησαν το όνειρο τους ζωντανό, αγωνιζόμενοι 
στην «καρδιά» του κορονοϊού, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μπέργκαμο της Ιταλίας, 
σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα συνηθισμένα αλλά που προσέφερε συγκινήσεις και 
αμέτρητα χαμόγελα. Η 13χρονη Αλεξία και η 14χρονη Ελισάβετ Winters, συμμετείχαν 
από τις 18 έως τις 23 Αυγούστου 2020 στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας στη μεγαλύτε-
ρη οργάνωση ιστιοπλοΐας για αθλητές στην κατηγορία όπτιμιστ, το 38o Lake Garda 
Optimist Meeteing. Τα δύο αδέλφια αψήφισαν τα 700 νέα καθημερινά κρούσματα 
κορονοϊού και συμμετείχαν με τεράστια επιτυχία, κατακτώντας τη 13η και τη 2η θέση 
αντίστοιχα σε σύνολο 400 και πλέον αθλητών. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη τους επι-
τυχία. Εκτός από άριστες μαθήτριες, έχουν καταφέρει να μονοπωλούν την ιστιοπλοΐκή 
πραγματικότητα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Από τον ΝΟΒ στο ΝΟΚΒ
Το αμοιβαίο ταίριασμα των αθλητριών με τον προπονητή τους και η σκληρή προπόνηση 
ήταν αυτό που έφερε το σημερινό αποτέλεσμα. «Είναι αδιαμφισβήτητα πολύ ωραίο 
συναίσθημα να κατακτάς με τον Όμιλο (ΝΟΒ) που έχεις ανδρωθεί τρία συνεχόμενα 
πανελλήνια πρωταθλήματα» τονίζει στον «Δημοσιογράφο» ο προπονητής των κορι-
τσιών, Αλέξανδρος Κακλαμάνος. Πλέον, ο προπονητής και οι δύο αθλήτριες ανήκουν 
στο δυναμικό του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (ΝΟΚΒ). «Η απόφαση 
αλλαγής Ομίλου ήταν απόλυτα συνειδητή μιας και συνέπεσε με την αναθεώρηση των 
στόχων και των θέλω του ΝΟΒ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη αναγνώριση για έναν προπονητή ιστιοπλοΐας δεν είναι οι προτάσεις που 
δέχτηκε μετά το πέρας της απόφασής του, αλλά το γεγονός ότι τον ακολούθησαν οι 
αθλητές του. Η μετακίνησή τους σε καινούριο χώρο και σε σύλλογο που ασχολείται 
αποκλειστικά με το άθλημα της ιστιοπλοΐας δεν ήταν εύκολη. Είναι ωραίο να θαυμά-
ζεις το αποτέλεσμα αλλά να μην ξεχνάς ποτέ την διαδρομή. 

Μικρές  
πρωταθλήτριες
Πρωταγωνίστριες σε αυτή 
την ιστορία είναι οι δύο 
αθλήτριες από τη Βούλα με 
αποτελέσματα που ζηλεύ-
ουν καταξιωμένοι αθλητές 
στο χώρο της ιστιοπλοΐας. Η 
μικρότερη Αλεξία ξεκίνησε 
τα πρώτα της βήματα στο 
άθλημα το 2017. Η θέλησή 
της ήταν τεράστια και όπως 
μας δήλωσε ο προπονητής 
της, δεν θα μπορούσε ποτέ 
να ξεχάσει τη φράση «εμένα 
πότε θα με κάνεις πρώτη 
σαν την αδερφή μου;». Όπερ 
και εγένετο το 2018, όταν 
κατέκτησε το πρώτο πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα, κάτι 
ιδιαίτερα δύσκολο μιας και 
ήταν ένα χρόνο μικρότερη. 

Έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα πανελλήνια πρωταθλήματα στην κατηγορία Κ-11, μη 
χάνοντας καμία κούρσα και πλέον αγωνίζεται στην ίδια κατηγορία με τη μεγαλύτερη 
αδερφή της.

Η Ελισάβετ κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημά της με ουσιαστική προ-
πόνηση τριών μηνών. Έχει κατακτήσει τρία πανελλήνια πρωταθλήματα και το 2018 
έγινε για πρώτη φορά μέλος της εθνικής ομάδας όπτιμιστ. Διεκδίκησε τότε μια θέση 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κύπρου όπου και βγήκε δέκατο κορίτσι στον κόσμο 
και πρώτο στην ηλικία της ανάμεσα σε σύνολο τριάντα χωρών. Την επόμενη χρονιά ο 
στόχος της να συμμετάσχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά ως μέλος της εθνικής ομά-
δας επετεύχθη. Συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα όπτιμιστ στην Αντίγκουα κάτω 
από τρομερά δύσκολες συνθήκες για όλους τους αθλητές, κυρίως της Ευρώπης, λόγω 
του ότι οι συνθήκες μέσα στην θάλασσα ήταν εντελώς διαφορετικές από ό,τι είχαν 
μέχρι τότε συναντήσει. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έλαβε μέρος στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνιο, κατακτώντας την πρώτη θέση. 

Το 2020 ξεκίνησε ως μια πολλά υποσχόμενη χρονιά για την Ελισάβετ. Στόχος της 
ήταν η κατάκτηση όλων των προγραμματισμένων αγώνων και του περιφερειακού 
πρωταθλήματος όπως και έγινε. Το όνειρό της για μια τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή 
της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε. Η πανδημία επέφερε 
την ακύρωση του παγκόσμιου πρωταθλήματος και κάθε αθλητικής δραστηριότητας.

Η πρόσφατη μεγάλη αλλαγή των δύο κοριτσιών έγινε με την επιστροφή τους στο 
μαγευτικό κόλπο της Βουλιαγμένης. Αυτή τη φορά όμως ως μέλη του ΝΟΚΒ. Ο όμι-
λος και ο πρόεδρος Αντώνης Δημητρακόπουλος αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τις 
δύο αθλήτριες. Η συνεργασία πάντα με τον προπονητή τους Αλέξανδρο Κακλαμάνο 
και τον Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης είναι ιδανική ενώ οι αδερφές νιώθουν 
πως γύρισαν πάλι «σπίτι» τους και θα προπονούνται ασταμάτητα με περισσότερο ζήλο 
για τα χρώματα του Ομίλου της περιοχής τους. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι πάρα 
πολύ αυστηρά και τηρούνται κατά γράμμα, με αποτέλεσμα το άθλημα της ιστιοπλοΐας 
να μην έχει κανένα κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα.

 
του  Ρόμπερτ  Κιουτσουκαλτιντζίογλου



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



Βιβλίο2 2

Οι αρχαίοι 
Έλληνες  
για την 

υγεία

Μια ιδιαίτερα πλούσια συλλογή αποφθεγμάτων και γνωμικών από 
αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (ιατρούς, ποιητές και φιλοσόφους) με 
θέμα την υγεία επιμελήθηκαν οι συγγραφείς από τη Γλυφάδα Πάνος 
Κορωνάκης Rohlf και Μαρία Μπατζίνη. Το λεύκωμα Ελληνική Σοφία 
- Τα θεμέλια της ιατρικής από τις εκδόσεις Τόπος, είναι ένα πολύ 
προσεγμένο βιβλίο που ανθολογεί ρήσεις και αποσπάσματα σχετικά 
με την ιατρική, την ασθένεια, τους θεραπευτές, τις σωματικές απο-
λαύσεις, την εγκράτεια, την τροφή και άλλα θέματα που απασχόλη-
σαν τη σκέψη στην κλασική Ελλάδα, διαμορφώνοντας τα θεμέλια 
της δυτικής ιατρικής. Γράφοντας για τον Ιπποκράτη οι συγγραφείς 
του τόμου στην εισαγωγή τους αναφέρουν ότι «κατόρθωσε να απαλ-
λάξει τον ιατρό της εποχής από τις δεισιδαιμονίες, τις προκαταλή-
ψεις και τις προλήψεις, ενώ συνδύασε την τέχνη της ιατρικής με την 
ανθρωποκεντρική επιστήμη και το φιλοσοφικό στοχασμό». «Η ζωή 
κρατάει λίγο, η τέχνη μας όμως δεν έχει τέλος. Η κατάλληλη στιγμή 
περνάει και φεύγει γρήγορα. Η πείρα είναι απατηλή, η δε απόφαση 
δύσκολη. Δεν είναι αρκετό μόνο ο γιατρός να κάνει ό,τι πρέπει. Χρει-

άζεται να συνεργάζονται μαζί του ο άρρωστος, οι άνθρωποι που τον 
συνοδεύουν και οι εξωτερικές συνθήκες», είναι ένα χαρακτηριστικό 
ιπποκρατικό απόσπασμα που αποδίδει αυτό το πνεύμα. 

Η έκδοση είναι δίγλωσση 
(Ελληνικά και Αγγλικά) ενώ 
τα συγκεντρωμένα αποφθέγ-
ματα παρουσιάζονται και στο 
πρωτότυπο. Η όμορφη εικο-
νογράφηση με φωτογραφίες 
από σωζόμενες αρχαιότητες 
και η μοντέρνα σελιδοποίηση 
καθιστούν το λεύκωμα ένα 
ωφέλιμο ανάγνωσμα είτε αφι-
ερώσει κανείς λίγα λεπτά της 
ώρας είτε μια εμπεριστατωμέ-
νη μελέτη ωρών.

Ημέρες μνήμης του μικρασιατικού ελληνισμού είναι 
κάθε χρόνο οι πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και 
μια πρόσφατη κυκλοφορία ενός εξαιρετικού χρονικού 
από τον καθηγητή δημοσιογραφίας στο πανεπιστήμιο της 
Βοστόνης Λου Γιουρένεκ, με τίτλο Η Μεγάλη Φωτιά, των 
εκδόσεων Ψυχογιός, τροφοδοτεί τη συλλογική ιστορική 
μνήμη για την καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο 
του 1922 με ένα εξαιρετικά πλούσιο υλικό, φωτίζοντας 
πλευρές μιας τραγωδίας που μέχρι σήμερα λίγο έχουν 
μελετηθεί. 

Το βιβλίο εστιάζει στη μορφή του Αμερικανού μεθοδιστή 
πάστορα Έιζα Τζένινγκς, μια ιεραποστολική προσωπικό-
τητα ιδιαίτερα χαμηλών τόνων που βρέθηκε στη Σμύρνη 
λίγες εβδομάδες πριν την καταστροφή με την οικογένειά 

του, έχοντας αναλάβει μια μάλλον αδιάφορη θέση στην 
τοπική Χριστιανική Αδελφότητα Νέων. Ο άνθρωπος 
αυτός που δεν είχε τις τυπικές αρμοδιότητες να αναλάβει 
την παραμικρή πρωτοβουλία, μέσα σε μια πόλη υπό συμ-
μαχική κατοχή και οθωμανική πολιορκία, κατά τις αδια-
νόητα δραματικές στιγμές της πυρπόλησης της Σμύρνης 
από τα στρατεύματα του Κεμάλ και της εθνοκάθαρσης 
που ήδη συντελούνταν, αναδείχθηκε σε κεντρικό πρωτα-
γωνιστή της εκκένωσης του ελληνικού πληθυσμού και 
της διάσωσης περίπου ενός εκατομμυρίου προσφύγων.  

Το Η Μεγάλη Φωτιά είναι γραμμένο από έναν πολίτη 
των ΗΠΑ και από την αμερικανική σκοπιά. Αυτό έχει μια 
ιδιαίτερη αξία καθώς η οπτική του αποστασιοποιείται 
από τις εγχώριες πολιτικές και επιστημονικές διενέξεις, 
που συνήθως προσθέτουν διάφορων αποχρώσεων ιδε-
ολογικά φίλτρα στην ανάγνωση των συγκεκριμένων 
γεγονότων. Ο Λου Γιουρένεκ έκανε μια εντυπωσιακά 
εκτεταμένη έρευνα σε δημόσια, αποχαρακτηρισμένα και 
ιδιωτικά αρχεία της χώρας του, επισκέφτηκε ο ίδιος τα 
σημεία όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και συνέ-
λεξε προφορικές μαρτυρίες όσων μπορούσαν να παρά-
σχουν πρωτογενείς πληροφορίες στη σημερινή εποχή. 
Το άνω των 500 σελίδων βιβλίο του είναι κατάφορτο 
από ένα πραγματολογικό υλικό που θα το κατατάξουν 
οπωσδήποτε στις κλασικές μονογραφίες για τα γεγονότα 
του 1922, καθώς αναπαριστά γλαφυρά και με μια αξιο-
σημείωτα ευαίσθητη ματιά την εποχή και την κοινωνική 
γεωγραφία εκείνης της μοναδικής πολυπολιτισμικής 
πόλης που χάθηκε για πάντα στο παρελθόν. 

Μολονότι ο συγγραφέας έκανε μια σφαιρική, αντικειμε-

νική και σε βάθος έρευνα για όλους τους πρωταγωνι-
στές της περιόδου που βρέθηκαν σε θέσεις ισχύος κατά 
τις δραματικές ημέρες της καταστροφής, καταγράφοντας 
ένα λεπτομερέστατο χρονικό των λίγων κρίσιμων ημε-
ρών, παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ του δικαίου των Ελλή-
νων. Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλλει τη «γενοκτονία» 
που υποστηρίζει ότι υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυ-
σμοί της Ανατολίας, Αρμένιοι και Έλληνες, από τους 
ανερχόμενους εθνικιστές που υπό τον Κεμάλ θα ίδρυαν 
εν τέλει το σύγχρονο τουρκικό κράτος, αποκαλύπτοντας 
τις ωμότητες των Οθωμανών και την αποστασιοποίηση 
των συμμάχων της χώρας μας. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, Η Μεγάλη Φωτιά 
είναι ένα βιβλίο για τον απρόσμενα καθοριστικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσουν οι προσωπικότητες κατά 
τις περιστάσεις όπου γράφεται ιστορία, τροποποιώντας 
σε κρίσιμες πλευρές τον ρου των γεγονότων. Αυτό 
διαπιστώνει κανείς πρωτίστως από τη στάση του Έιζα 
Τζένινγκς ο οποίος υπακούοντας σε έναν προσωπικό 
κώδικα ηθικής και βγαίνοντας από το περιφρουρημένο 
πλαίσιο των τυπικών του υποχρεώσεων, κινητοποιήθη-
κε με πνεύμα αυτοθυσίας για να διασώσει εκατοντάδες 
χιλιάδες κατατρεγμένους ανθρώπους. Ο ρόλος όμως 
των μεμονωμένων ατόμων στην Ιστορία φωτίζεται στη 
διήγηση του Λου Γιουρένεκ και από τους υπόλοιπους 
πρωταγωνιστές, στρατιωτικούς, διπλωμάτες και δημο-
σιογράφους, οι αποφάσεις των οποίων, παρά το δεδο-
μένο πολιτικό πλαίσιο, αποδεικνύεται ότι έστρεψαν την 
τυχαιότητα των γεγονότων σε απρόβλεπτα σημεία που 
καθόρισαν τελικά την τύχη χιλιάδων ανθρώπων. 

Φως στη μνήμη του μικρασιατικού ξεριζωμού
Η ιστορία του Αμερικανού πάστορα  
που διέσωσε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες
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Σημαντικά προνόμια για τους κατόχους της Κάρτας Δημότη

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει εδώ και 
πολλά χρόνια ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή 
στους δημότες και τους επιχειρηματίες της πόλης, είναι 
η Κάρτα Δημότη. Για να πάρει στην κατοχή του κάποιος 
τη συγκεκριμένη κάρτα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να είναι 
δημότης, δηλαδή εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σκοπός της 
Κάρτας του Δημότη είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες από 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η έκδοση της Κάρτας Δημότη είναι μια απλή και γρήγο-
ρη διαδικασία η οποία γίνεται στο Δημαρχείο της Βού-
λας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως και 
τη 1.30 μ.μ. και τα μόνα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για την έκδοσή της είναι μια έγχρωμη φωτογραφία 
σχετικά πρόσφατη και μια φωτοτυπία ταυτότητας του 
δικαιούχου. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η αρμόδια 
υπηρεσία και εντός λίγων λεπτών, ο δικαιούχος θα την 
κρατά στα χέρια του.  Εκτός όμως από τους δημότες, 
την Κάρτα Δημότη έχουν δικαίωμα να την πάρουν και τα 

ανήλικα τέκνα δημοτών, ακόμη κι αν αυτά είναι εγγε-
γραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που δεν 

είναι δημότης. Επίσης, αλλοδαποί που δεν είναι εγγε-
γραμμένοι σε κανένα Δήμο της επικράτειας και είναι 
σύζυγοι δημότη, ενδεικτικά εγγεγραμμένοι στη μερίδα 
του και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμέ-
νοι στα δημοτολόγια του Δήμου 3Β με ειδικό εκλογικό 
αριθμό που τους εξασφαλίζει το δικαίωμα να ψηφίζουν 
στις ευρωεκλωγές. Ταυτόχρονα, τα παιδιά των δημο-
τών μπορούν να εκδώσουν την κάρτα τους από έξι ετών 
και άνω με αίτηση και ταυτότητα των γονέων τους. Αξί-
ζει να τονιστεί πως η Κάρτα Δημότη ισχύει επ' αόριστον 
γι' αυτό και αν υπάρξει απώλεια ή κλοπή της, απαιτείται 
εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών και μία υπεύ-
θυνη δήλωση από τον δικαιούχο δημότη.

Τα προνόμια που προσφέρει η Κάρτα Δημότη στους 
κατόχους της είναι πολλά και διάφορα. Σε πολλές επι-
χειρήσεις και καταστήματα που βρίσκονται εντός ορίων 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (μαγαζιά 
εστίασης, κομμωτήρια, εμπορικά καταστήματα, βιβλι-
οπωλεία), οι κάτοχοι έχουν εκπτώσεις που ξεκινούν 
από 10%. Αναλυτικά όλες οι συνεργαζόμενες επιχει-
ρήσεις μπορεί κάποιος να τις βρει στην ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.vvv.gov.gr). Το πλέον σημαντικό προνόμιο 
που προσφέρει η Κάρτα Δημότη είναι η πολύ σημαντι-
κή έκπτωση στο εισιτήριο εισόδου στην οργανωμένη 
ακτή της Βουλιαγμένης καθώς μετά την αύξηση του 
εισιτήριου που επέβαλλε η ΕΤΑΔ φέτος το καλοκαίρι 
στα 7 ευρώ, οι κάτοχοι της κάρτας πληρώνουν 2 ευρώ, 
ουσιαστικά η έκπτωση φτάνει το 70%. Επιπλέον, οι 
δημότες Βούλας έχουν δωρεάν είσοδο στην οργανω-
μένη ακτή της Α’ πλαζ Βούλας (Thalassea), οι δημότες 
Βάρης δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη πλαζ της Βάρ-
κιζας (Varkiza Resort), ενώ οι δημότες Βουλιαγμένης 
εξασφαλίζουν έκπτωση για την είσοδο στην παραλία 
του Αστέρα και παράλληλα έχουν δικαίωμα δωρεάν 
στάθμευσης σε συγκεκριμένες θέσεις στα μισθωμέ-
να πάρκινγκ της Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με στοιχεία, 
περισσότεροι από 15.000 συνδημότες έχουν εκδώσει 
την κάρτα του δημότη από το 2014 μέχρι σήμερα.

bullets

Μια διαδικασία
λίγων λεπτών
με ελάχιστα 
δικαιολογητικά

••• Άλλο αντιπολίτευση, άλλο μιζέ-
ρια • Είναι γνωστή η μέθοδος να γιγα-
ντώνει κανείς τα κακώς κείμενα για να 
μειώσει τους διοικούντες • Βλέπεις 
π.χ. μια λακκούβα, την φωτογραφίζεις 
από όλες τις γωνίες, την ποστάρεις στα 
social media και φωνάζεις όσο δυνα-
τότερα μπορείς «πού είναι ο Δήμος;»   

• Όμως κάποιοι το παράκαναν • Είδα-
με σε ανακοίνωση παράταξης της αντι-
πολίτευσης να περιγράφεται η Βούλα, 
περίπου όπως η Κυψέλη • Ελεύθεροι 
χώροι μηδέν, παντού οικοδομές, στενοί 
δρόμοι, πουθενά πεζοδρόμια • Παιδιά 
πού ζείτε; • Η Βούλα έχει τη μεγαλύ-
τερη αναλογία ελεύθερων χώρων ανά 

κάτοικο στην Αττική • Ο Δήμος έχει 
48 παιδικές χαρές • Βουνό επισκέψι-
μο και 4,4 χιλιόμετρα ελεύθερες παρα-
λίες με άμμο • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
στη Βούλα δεν έκλεψαν • Πούλησαν 
ακριβά επειδή όλη η Αττική ονειρεύε-
ται ένα σπίτι εδώ, ακριβώς επειδή προ-
σφέρει ανάσες • Με το να απαξιώνε-
τε την πόλη μας δεν παίρνετε πόντους  

• Πριονίζετε το κλαδί πάνω στο οποίο 
και εσείς κάθεστε. 

••• Τέλος και το παραμύθι με το 
πηγάδι στην παραλία της Βάρκιζας  

• Σε δεύτερο έλεγχο που διενεργή-
θηκε στις 17 Ιουλίου, βγήκαν πάλι όλα 
καθαρά • Τα Αναλυτικά Εργαστήρια 
Αθηνών έβαλαν στο μικροσκόπιο το 
νερό που αναβλύζει κοντά στην παρα-
λία, από το πηγάδι που αποκάλυψαν 
τα έργα στο ρέμα του Κόρμπι • Τους 
ελέγχους ζήτησε η δημοτική αρχή από 
την ανάδοχο εταιρεία του έργου • Και 
τι δεν ακούστηκε από την αντιπολί-
τευση  • Μολυσμένα κοτόπουλα και 
δηλητηριασμένος υδροφόρος ορίζο-
ντας • Οι επιστήμονες της μπαρού-
φας στα καλύτερά τους • Μόνο και 

μόνο επειδή όποιος προφητεύει κατα-
στροφές, κερδίζει λίγη προσοχή • Και 
τώρα τι θα απογίνουν χωρίς δράκο 
στην ιστορία τους; 

••• Έχουμε ξαναπεί ότι ο Κωνστα-
ντέλλος ...κασιδοκωστίζει • Ένα από 
τα κολλήματά του είναι οι παράνομες 
ταμπέλες και διαφημίσεις στα κτήρια 

•  Έχουν πέσει τρελά πρόστιμα σε επι-
χειρήσεις που αγνοούν επανειλημμέ-
να τις οχλήσεις του Δήμου • Ουδείς 
εξαιρείται από τον έλεγχο ακόμα και 
αν ονομάζεται ...Κασιδόκωστας • Στα 
γραφεία της δισκογραφικής εταιρείας 
του Πάρη, Panik records, στη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης στη Βούλα εμφανίστη-
κε μια τερατώδης ταμπέλα τον Ιούλιο 

• Μέσα σε λίγες μέρες η Δημοτική 
Αστυνομία ήταν εκεί για τις γνωστές 
διαδικασίες  • Μεταξύ Δημάρχου και 
Πάρη υπάρχουν άριστες σχέσεις και με 
ένα τηλεφώνημα μεταξύ τους το θέμα 
έληξε εντός λίγων ωρών • Η ταμπέλα 
κατέβηκε και μπήκε νέα, σύμφωνα με 
τον κανονισμό του Δήμου.

Π. Ούλιτζερ
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Από τις 21 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους 
online μετρητές, οι ηλιακοί φορτιστές στην παραλία του 
Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν φορτίσει 
250 συσκευές, εξοικονομώντας ενέργεια 2781,45 Wh που 
γλίτωσε από την ατμόσφαιρα 2 kg διοξειδίου του άνθρακα

Αγιασμός του γηπέδου «Κ. Μπαγλατζής» και του Κυανού 
Αστέρα Βάρης έγινε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου παρουσία 
των παικτών, της διοίκησης και του Δημάρχου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, με την ομάδα να ξεκινάει το 
ταξίδι της στη Γ' Εθνική και το Κύπελλο Ελλάδος

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ 
ΒΟΥΛΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΝΟΥ RUN 
THE LAKE ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3Β ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ 
ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, 
ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΟ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένα ακυβέρνητο ΙΧ 
βούτηξε στην παραλία 
«Κανάρια» της Βάρκιζας 
στις 4 Σεπτεμβρίου, 
ευτυχώς χωρίς να 
τραυματιστεί κανείς, 
αποτελώντας το πιο 
παράξενο θέαμα για 
λουόμενους

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ 
ΦΙΛΟΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΑΝ ΤΟΝ 
ΑΛΕΞΗ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟ, ΠΟΥ 
ΕΦΥΓΕ ΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΑ ΔΡΟΜΕΙΑ 2020 ΗΤΑΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ, ΔΡΟΜΕΑ ΒΑΡΗΣ

 










