ΜΑΝΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
Ο καθηγητής
κοσμολογίας που
ξεκίνησε στη Βούλα

ΛΙΖΑ ΣΙΟΛΑ
Το ποιοτικό βιβλίο
σύντροφός μας
στα δύσκολα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
Αποχαιρετισμός
στον Δήμαρχο που
αγάπησε η Βάρη
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η αποτελεσματικότερη
αντιπλημμυρική
θωράκιση στη χώρα
Έργα 55 εκατ.€ βρίσκονται σε εξέλιξη σε Βάρη,
Πανόραμα και Βουλιαγμένη, σε ένα εκτενές
πρόγραμμα κατασκευής υποδομών για πρώτη φορά
στην ιστορία των τριών πόλεων
Σελ. 16-17

e-ΔΗΜΟΣ
Όλες
οι υπηρεσίες
του Δήμου
λίγα κλικ
μακριά

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ
Μια οικογένεια
συνυφασμένη
με τη Βουλιαγμένη
Συνέντευξη, σελ. 10-11

Σελ. 12-13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κοινωνικό
πρόσημο
στο πλεόνασμα

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Η πράσινη
μεταμόρφωση
της πλατείας
Νυμφών

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Εξελίξεις
στη δίκη
για τον Αντώνιο
στο ΣτΕ

ΝΟΒ
Πρωτιά
στο πόλο
αφού νίκησε
τον Ολυμπιακό
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The Talk of
The Town
Δέκα χρόνια συμπληρώνονται
αυτές τις ημέρες από τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου
2010 που σηματοδότησαν τη
σύσταση του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, μια
ευκαιρία για αναδρομή στις
αντιπαραθέσεις της περιόδου
και για αναστοχασμό σχετικά με το μέλλον του ενιαίου
Δήμου στο πιο απαιτητικό περιβάλλον για την αυτοδιοίκηση
και τη χώρα.
Σελ. 3

2 Έγραψαν για τα 3Β στα social media...
@geofvs
Τον προπονητή της Σλοβενίας νομίζω τον είχα πετύχει
πέρσι στα βλάχικα στη Βάρη #GRESLO

@ludovica_veremi
#Varkiza

@marievizourou
#Voula

@zetadouka
#Voula

@Dim_Parisis

@FlorosVasileios

Λενιώ θα μας βγει η πίστη. Έχω διαβάσει πως αυτό το
τούνελ, όπως όλα άλλωστε, επικοινωνεί με τη Λίμνη
της Βουλιαγμένης #AgriesMelisses

@nevriatros

@georgepai
#Varkiza

@m_pante
#Vouliagmeni

Το #gntmgr μάλλον έχει αγοράσει έκταση στη λίμνη
Βουλιαγμένης, κάθε χρόνο είναι εκεί.

Βασίλη τί έπαθες;
-Λουμπάγκο φίλε. Πάω Καλύβια για παϊδάκια μπας &
περάσει
-Γιατί Καλύβια;
-Μου είπε ο γιατρός όχι βάρη
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Design
Λουκία Ζερβουδάκη
Διεύθυνση
Λεωφ. Ποσειδώνος 5,
Ελληνικό, 167 77
Επικοινωνία
dimosiografos.com
editor@dimosiografos.
com
Διαφημίσεις
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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)

@Mr_ThK
Όχι ότι έχει υπερβολική κίνηση στους δρόμους, αλλά
νομίζεις ότι είσαι στη Βουλιαγμένης Σάββατο βράδυ
του Ιουλίου. Lockdown και αηδίες.
@benature.official
#Vouliagmeni

@TJELeh
Σήμερα είναι μια διαφορετική εορτή της 28/10. Του
χρόνου γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από επανάσταση.
Θα είναι μια εξαιρετική στιγμή να σκεφτόμαστε πώς
θα έπρεπε η Ελλάδα να δει τον εαυτό της. Τι είναι το
ελληνικό όραμα, ποιοι είμαστε σαν χώρα, έθνος και
άνθρωποι στο μέλλον;
@panoschri14
#varkiza

@GNTMgreece
Η φωτογράφισή μας λαμβάνει χώρα στη λίμνη της
Βουλιαγμένης, όπου ο Coach, η Ζεν και ο Δημήτρης
περιμένουν τα μοντέλα. Ποιο είναι το concept και πώς
θα χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του ο Σήφης;

The talk of the town
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10 χρόνια Βάρη Βούλα
Βουλιαγμένη

του Γιώργου Λαουτάρη

Ή

ταν 10 χρόνια πριν, τον Νοέμβριο του 2010,
όταν από τις δημοτικές εκλογές, τις πρώτες
του προγράμματος «Καλλικράτης», γεννήθηκε ο ενιαίος Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο
τοκετός ούτε φυσικός ήταν, ούτε έλειψαν οι επιπλοκές.
Μια προεκλογική περίοδος που χαρακτηρίστηκε από τον
αιφνιδιασμό της κυβέρνησης με την ανακοίνωση της
ενοποίησης και βέβαια τις τοπικιστικές διαιρέσεις που
δεν μπορούσαν διά μαγείας να εξαλειφθούν, έδωσε τον
τόνο σε μια πολύ παράδοξη και ατυχή πρώτη δημοτική
περίοδο για τον νέο Δήμο και τον πρώτο του Δήμαρχο
Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Μια δεκαετία μετά, όλα έχουν
αλλάξει. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του αιφνιδιασμού που επιφύλαξε ο τότε υπουργός Εσωτερικών
Γιάννης Ραγκούσης στις τοπικές κοινωνίες όλης της
χώρας, αρκεί να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης των
αλλαγών του «Καλλικράτη». Ήταν 29 Απριλίου 2010
όταν αποκάλυψε τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη, ενώ
οι τοπικές εκλογές είχαν ήδη προγραμματιστεί για τον
Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Ως είθισται, οι υποψήφιοι
Δήμαρχοι και οι συνδυασμοί είχαν συγκροτηθεί πολύ
νωρίτερα και με ριζικά διαφορετικά πολιτικά και τοπικά
δεδομένα. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για παράδειγμα και ο Ανδρέας Κάσδαγλης είχαν ξεκινήσει πολλούς
μήνες νωρίτερα την εκστρατεία τους ως υποψήφιοι
Δήμαρχοι Βούλας, όπως και ο Παναγιώτης Καπετανέας
είχε ξεκινήσει την καμπάνια του για τη Βάρη. Μεσολάβησε λοιπόν και στα 3Β ένα πολύ πυκνό διάστημα ζυμώσεων για τη συγκρότηση νέων συμμαχιών.
Αρκετοί πιστεύουν ότι ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας έκανε
περίπατο στις εκλογές του 2010, όμως δεν είναι έτσι. Το
αδιαμφισβήτητο αυτοδιοικητικό του άστρο, ως αήττη-

“

Από τη συνύπαρξη
και συνάρθρωση
διοικητικά και
κοινωνικά, οι τρεις
πόλεις γίνονται
σταδιακά μία «πόλη»
τος Δήμαρχος Βουλιαγμένης από το 1986 οδήγησε από
την πρώτη στιγμή σε μια μεγάλη συσπείρωση στελεχών
γύρω του. Ωστόσο μια προσεκτική ματιά στα εκλογικά αποτελέσματα του Νοεμβρίου 2010 αποκαλύπτει
περισσότερες αναγνώσεις για τις προθέσεις του τοπικού εκλογικού σώματος. Στον β' γύρο των εκλογών, την
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2010, όταν αναμετρήθηκαν οι
δύο Γρηγόρηδες των 3Β, Κασιδόκωστας και Κωνσταντέλλος, το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν μεν ξεκάθαρο, 56% υπέρ του Κασιδόκωστα και 44% υπέρ του Κωνσταντέλλου, ωστόσο οι τοπικές ιδιαιτερότητες άφησαν
έντονο το στίγμα τους. Οι εκλογείς της Βουλιαγμένης
ήταν συντριπτικά υπέρ του Κασιδόκωστα (76%-24%), οι
εκλογείς της Βούλας εμφανώς υπέρ του Κωνσταντέλλου (52%-48%) και οι εκλογείς της Βάρης τελικώς αποφάσισαν ποιος θα είναι ο Δήμαρχος, τασσόμενοι με 500
ψήφους διαφορά υπέρ του Κασιδόκωστα (56%-44%).
Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης είχε μια πολύ ιδιαίτερη σύνθεση, καθώς η προσφώνηση «Δήμαρχε» ανταλλασσόταν μεταξύ πολλών
προσώπων. Εκτός του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, Δήμαρχος είχε διατελέσει ο πρώτος πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, Δημήτρης Αναστασίου και οι επικεφαλής
παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Άγγελος Αποστολάτος
και Παναγιώτης Καπετανέας. Στο ίδιο συμβούλιο ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή η μετέπειτα βουλευτής
Γεωργία Μαρτίνου. Όλα άλλαξαν δραματικά βέβαια στις
25 Αυγούστου 2011, όταν ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας
υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του,
που έκτοτε του στέρησε τη δυνατότητα να ασκήσει ξανά
τα καθήκοντα του Δημάρχου.
Με τον τραγικό αυτό τρόπο ωρίμασε απότομα και ο νέος
Δήμος των 3Β εισερχόμενος στη νέα απαιτητική εποχή
του «Καλλικράτη». Διότι η ενοποίηση των Δήμων δεν
άθροισε απλώς δημότες και υπαλλήλους. Άλλαξε στην
πραγματικότητα κλίμακα η άσκηση της αυτοδιοίκησης.
Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης άλλαξε ριζικά τα
οικονομικά δεδομένα των Δήμων. Επιπλέον, το νέο
θεσμικό πλαίσιο με την εισαγωγή σοβαρότερων και
απαιτητικότερων μηχανισμών ελέγχου πάνω στις αποφάσεις των Δήμων συνταξιοδότησε το παλιό μοντέλο
άσκησης τοπικής πολιτικής, με τον καταφερτζή Δήμαρχο ή τον Δήμαρχο ...σερίφη του χωριού του. Μέχρι τότε,
η περιοχή των 3Β ευτύχισε να διοικηθεί από προσωπικότητες που για τα δεδομένα της εποχής έπραξαν σε
αυτό το επίπεδο το καλύτερο δυνατό. Όμως η εποχή
άλλαξε.
Μία δεκαετία μετά οι τοπικισμοί έχουν υποχωρήσει. Μια
νέα συλλογική ταυτότητα έχει δημιουργηθεί για τους
δημότες που χωρίς να έχει καταργήσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης και ζωής
στις τρεις πόλεις, φέρνοντας τα επί μέρους πιο κοντά
από ποτέ. Από αυτή τη συνύπαρξη και συνάρθρωση,
διοικητικά και κοινωνικά, οι πόλεις γίνονται σταδιακά
μία «πόλη». Το αν η κατάργηση αυτή των εσωτερικών
συνόρων εκφραστεί με αλλαγή στον τίτλο του Δήμου
είναι τελικά αδιάφορο – και αυτή είναι μία συζήτηση που
φέρνει εντάσεις και δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ με
ομοφωνία ή έστω με μια διακριτή πλειοψηφική άποψη.
Η θεσμική αλλαγή που θα έκανε διαφορά θα ήταν αν στις
επόμενες δημοτικές εκλογές καταργούνταν οι εκλογικές περιφέρειες ανά δημοτική ενότητα και οι παρατάξεις
συγκροτούσαν ενιαίο ψηφοδέλτιο για τον ενιαίο Δήμο
– μια πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι του υπουργού
Εσωτερικών. Είναι η τοπική κοινωνία έτοιμη για το επόμενο βήμα;

4 Τοπικά

Δήμος
αρωγός
του πολίτη
στην
καραντίνα
Ενεργοποιήθηκε
εκ νέου
η δομή
Βοήθειας στο Σπίτι
για τους ευπαθείς

Αντιμέτωπη με το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της πανδημίας του
Covid-19 βρίσκεται η χώρα, γεγονός που κατέστησε την οριζόντια
καραντίνα αναπόφευκτη, με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του
κορονοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κλήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να
αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που γεννά το lockdown.
Με οδηγό την εμπειρία της πρώτης καραντίνας, η δημοτική αρχή λειτούργησε με γρήγορα αντανακλαστικά στον τομέα της πρόνοιας, της
ασφάλειας των πολιτών και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ήδη από την ημέρα έναρξης των περιοριστικών μέτρων, ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έθεσε σε λειτουργία τη δομή φροντίδας
«Μένουμε Σπίτι». Η παροχή βοήθειας αφορά τους πολίτες εκείνους
που ανήκουν στις μεγάλες ηλικίες και στις ευπαθείς ομάδες και για
όσους αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους ή δεν μπορούν να
μετακινηθούν εκτός οικίας για τα απαραίτητα ή ακόμη και αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Να σημειωθεί
πως οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη τις καταστάσεις των ατόμων
αυτών από την προηγούμενη καραντίνα, με αποτέλεσμα την άμεση
ενημέρωσή τους. Η δομή προσφέρει στους εντασσόμενους παροχή
βοήθειας, διανέμοντας τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και
υγιεινής καθώς επίσης διεκπεραιωτικές εργασίες. Ο Δήμος των 3Β
άμεσα κινητοποίησε την ψηφιακή τεχνολογία καθώς είχε δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης καραντίνας εφαρμογή με την
ονομασία «ΒΒΒ Μένουμε Σπίτι», μια εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά
που αυτοματοποιεί την αποστολή των μηνυμάτων εξόδου στο 13033
και καθιστά πιο απλή τη διαδικασία, καθώς επιτρέπει με το πάτημα
ενός κουμπιού τη σύνταξη και αποστολή του μηνύματος που αντιστοιχεί στο είδος μετακίνησης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο χρή-

στης. Να τονιστεί πως η εφαρμογή του Δήμου αμέσως βρέθηκε στη
λίστα με τις πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές για συσκευές IOS και
Android, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά από τις πλατφόρμες, πάνω
από 54.000 πολίτες χρησιμοποιούν σήμερα το συγκεκριμένο app,
που δημιουργήθηκε δωρεάν για τον Δήμο. Η υπηρεσία Καθαριότητας
με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συνεχίζουν με
αμείωτη ένταση από τον περασμένο Μάρτιο τις απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζοδρόμια κ.α.) όπως επίσης και στα
δημόσια κτήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απολυμάνσεις αναμένεται να ενταθούν στα καίρια σημεία της πόλης και γενικότερα όπου
κρίνεται απαραίτητο.
Τέλος, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά από εντολή της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, «άνοιξε» για τους δημότες και
κατοίκους της πόλης τα δημοτικά αθλητικά κέντρα Βάρης και Βουλιαγμένης για άθληση (περπάτημα ή τρέξιμο) με αυστηρούς όρους.
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η είσοδος έως 60 ατόμων, με μέγιστο
χρόνο παραμονής στο στίβο τη μία ώρα. Ήταν μια απόφαση που την
υποδέχτηκε η κοινωνία με ενθουσιασμό.

Κορονοϊός

Μεμονωμένα κρούσματα στα σχολεία των 3Β
Οι συνθήκες διδασκαλίας στην εποχή της πανδημίας του
κορονοϊού είναι κάτι παραπάνω από δύσκολες και ταυτόχρονα πρωτόγνωρες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Έχοντας συμπληρώσει δύο μήνες στη νέα σχολική χρονιά ο ιός ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα «εμφανιζόταν» και στις εκπαιδευτικές μονάδες με τον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να μετρά επτά κρούσματα
κορονοϊού σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς.
Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε σε
μαθητή του Λυκείου Βουλιαγμένης μόλις μια εβδομάδα μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.
Ήταν μια είδηση που ανησύχησε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, εντούτοις τα κρούσματα στα σχολεία
της πόλης ήταν απολύτως ελεγχόμενα. Ο Σεπτέμβριος
έκλεισε με ένα ακόμα κρούσμα, αυτή τη φορά σε εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Βουλιαγμένης με τη δημοτική
αρχή να ανακοινώνει την αναστολή της λειτουργίας του
σχολείου για 14 μέρες. Το τρίτο περιστατικό σημειώθη-

κε στις 19 Οκτωβρίου όταν μαθητής του 2ου Λυκείου
Βούλας διαγνώστηκε θετικός στον ιό. Τα τρία κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε μαθητές του 1ου

“

Τεστ στους
εκπαιδευτικούς
με έξοδα του Δήμου
Γυμνασίου Βούλας στις 26 και 28 Οκτωβρίου χτύπησαν «καμπανάκι» στους γονείς και τη δημοτική αρχή, η
οποία ήρθε άμεσα σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του
σχολείου για τον προγραμματισμό των απαραίτητων
απολυμάνσεων αλλά και τη διενέργεια μοριακών τεστ

για τους καθηγητές και το βοηθητικό προσωπικό. Ενώ
κρούσμα σε μαθητή βρέθηκε και στο 1ο Λύκειο Βούλας
στις 2 Νοεμβρίου λίγες μέρες πριν κλείσουν τα Λύκεια
και Γυμνάσιο της χώρας. Το πιο πρόσφατο κρούσμα
εντοπίστηκε στο 1ο Δημοτικό Βούλας στις 10 Νοεμβρίου όταν εκπαιδευτικός βρέθηκε θετικός στον ιό.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό είναι
καλά στην υγεία τους. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε όλα τα περιστατικά, πραγματοποιούσε απολύμανση σε όλους τους χώρους των σχολικών μονάδων
ενώ καλούσε τους εκπαιδευτικούς που είχαν έρθει σε
επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλά και τους
καθαριστές του σχολείου να κάνουν μοριακό τεστ με τα
έξοδα να τα αναλαμβάνει ο ίδιος. Πρέπει να τονιστεί ότι
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα Υπουργεία Υγείας
και Παιδείας και μόνο, αποφασίζουν αν ένα τμήμα ή ένα
σχολείο κλείσουν λόγω κορονοϊού.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης της Covid-19, σας ενημερώνουμε πως το Riviera Coast αναστέλλει
τη λειτουργία του.
Εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλους τους επαγγελματίες και εργαζόμενους που
αναγκάζονται να πράξουν το ίδιο, όμως κάνουμε υπομονή για να εξασφαλίσουμε πως
όλοι μας θα είμαστε υγιείς, ώστε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας σύντομα.
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305.000€ το νέο μίσθωμα του «Ακτή»
Το καλύτερο δυνατό μίσθωμα εξασφάλισε ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας για το παραλιακό δημοτικό ακίνητο στη
Βουλιαγμένη, όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν το εστιατόριο «Ακτή».
Πλειοδότες αναδείχθηκαν τα αδέλφια Αγιοστρατίτη, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλιαγμένη
όπου μετά το ξενοδοχείο Margi και το beach restaurant
Krabo που βρίσκεται στον όρμο Ζώσκα στο Καβούρι,
είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε μια ακόμα γωνιά της
περιοχής. Οι αδερφοί Αγιοστρατίτη απέκτησαν το δημοτικό ακίνητο με ένα ετήσιο μίσθωμα αρκετά υψηλό, που
ανέρχεται στις 305.000 ευρώ, όταν η τιμή εκκίνησης
ήταν 100.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την υπογραφή της σύμβασης θα
λάβει μια εγγυητική επιστολή ύψους 457,5 χιλιάδων
ευρώ, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τα μισθώματα

1,5 έτους, συν την εγγυητική επιστολή ύψους 200.000
ευρώ για την ανακαίνιση του ακινήτου, η οποία υπολογίζεται ότι θα κοστίσει στους μισθωτές 700.000 - 800.000
ευρώ. Να σημειωθεί πως η χρονική διάρκει της μίσθωση
του ακινήτου έχει οριστεί στα 12 έτη, με δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου για άλλα 12 χρόνια.
Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για το δημοτικό ταμείο,
καθώς με τα χρήματα που θα εισπράττει ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης σε ετήσια βάση από το συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο, θα μπορεί να τα επενδύει σε
έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα σε μια ανάπλαση
πλατείας.
Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο χώρος κάτω από το ακίνητο που
χρησιμοποιείται κυρίως τους θερινούς μήνες από τους
λουόμενους θα παραμείνει με ελεύθερη πρόσβαση, ενώ

Στο έλεος των βανδάλων
δύο σχολεία στη Βάρη

Ομάδα εξωσχολικών παρεισέφρησε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου
σε δύο σχολικές μονάδες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης, προκαλώντας εκτεταμένους
βανδαλισμούς στα κτήρια και μεγάλες καταστροφές στο εκπαιδευτικό υλικό.
Οι δράστες κατέστρεψαν τα παράθυρα, έσπασαν αρκετούς υαλοπίνακες του
σχολείου, έριξαν μπογιές στους τοίχους και σε άλλα σημεία των κτηρίων. Ούτε
ο ηλεκτρικός πίνακας γλίτωσε από την καταστροφική μανία των αγνώστων με
αποτέλεσμα το σχολείο να μην έχει ρεύμα. Οι άγνωστοι δράστες στην επέλαση
που έκαναν στα σχολικά κτίρια κατέστρεψαν τους υπολογιστές, τους πυροσβεστήρες και προκάλεσαν φθορές στις πόρτες και στα πατώματα.
Με το πρώτο φως της ημέρας, η Ελληνική Αστυνομία και κλιμάκιο της Σήμανσης βρέθηκαν στις σχολικές μονάδες και συνέλεξαν αποτυπώματα και στοιχεία
ενώ παράλληλα ο Δήμος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων. Να σημειωθεί
πως τα συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης
των ζημιών με αποτέλεσμα τα σχολεία να λειτουργήσουν την επόμενη κιόλας
μέρα. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τον
αποτροπιασμό του για τις καταστροφές στα δύο σχολεία της πόλης.

θα αναβαθμιστεί με δωρεών υποδομές (ντους, αποδυτήρια, πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες).

Κάθε γειτονιά από έναν
χώρο άθλησης
Παραδόθηκαν προς χρήση στους κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έξι νέα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και τένις, αυξάνοντας τον αριθμό των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης. Όπως τονίζει η διοίκηση του Δήμου, στόχος
είναι η ικανοποίηση των αναγκών κυρίως της νεολαίας του τόπου για άθληση και
ψυχαγωγία σε ένα περιβάλλον εκσυγχρονισμένο και ασφαλές.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακατασκευάστηκαν δύο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ στη Βούλα
που βρίσκονται στις οδούς Νικηταρά και Σπετσών και στις οδούς Αρκαδίου και
Ρόδου. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή και ενός ακόμα γηπέδου
στην πλατεία Μουσών. Στη δημοτική ενότητα Βάρης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Διλόφου, παραδόθηκαν δύο γήπεδα τένις και ένα γήπεδο μπάσκετ ενώ στο
Καβούρι ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή ενός ακόμα ανοικτού γηπέδου μπάσκετ
που βρίσκεται επί των οδών Πανός και Λεωφόρου Ποσειδώνος. Να επισημάνουμε
πως οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις για πολλά χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί και
ήταν εστίες παραβατικότητας.
Επιπλέον, πρόσφατα παραδόθηκαν οι πλήρως ανακαινισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης ενώ το μεγάλο έργο
πνοής με την ανακατασκευή των αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο της Βούλας
προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
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Το ΣτΕ εξετάζει τη νομιμότητα
εκλογής του Μητροπολίτη Γλυφάδας

“

Προδικαστική
απόφαση
αίρει
τον απόρρητο
χαρακτήρα
του Πρακτικού
της Ιεράς
Συνόδου

να εκδικαστεί στις 4 Φεβρουαρίου 2021. Η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται εκτός απροόπτου 5 μήνες μετά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της προσφυγής που κατέθεσε τον
Απρίλιο του 2019 ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά της εκλογής του μέχρι τότε Επισκόπου Σαλώνων Αντωνίου στη θέση του
Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και
Βάρης. Μετά από τέσσερις αναβολές της εκδίκασης κατόπιν αιτημάτων της πλευράς Αντωνίου και ενώ άλλαξε και η εισηγήτρια
του θέματος από το 3ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
που διερευνά την υπόθεση, την 1η Οκτωβρίου σημειώθηκε μια
σημαντική εξέλιξη στη δίκη, καθώς το Τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε μια
αρκετά προωθητική προδικαστική απόφαση. Σύμφωνα με αυτήν,
έγινε δεκτό το αίτημα της πλευράς Κωνσταντέλλου για να αρθεί
η διαβάθμιση ως «απορρήτου» που έδωσε η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος στο Γενικό Πρακτικό της εκλογής Μητροπολίτη. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει νέα επιχειρήματα και
μεγαλύτερη βάση στην προσφυγή Κωνσταντέλλου που ορίστηκε

Η εκλογή του Αντωνίου την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στο
«θρόνο» της Μητρόπολης έμεινε στα χρονικά για τον επεισοδιακό της χαρακτήρα, καθώς η πρώτη καταμέτρηση των ψήφων
των ιεραρχών έδειξε τον Αρχιμανδρίτη από τη Γλυφάδα Αλέξιο
Ψωίνο ως νέο Μητροπολίτη. Μετά από αίτημα επανακαταμέτρησης ωστόσο, το νέο αποτέλεσμα έδειξε ίσο αριθμό των ψήφων
στους δύο υποψηφίους. Και μετά από συνυπολογισμό των «πρεσβείων» στην ιεροσύνη, η έκβαση της ψηφοφορίας ανατράπηκε
υπέρ του Αντωνίου. Ωστόσο, το νομικό ζήτημα που έθεσε εξ αρχής
μεγάλη μερίδα ιεραρχών ήταν ότι ο Αντώνιος δεν είχε δικαίωμα
εξ αρχής να θέσει υποψηφιότητα βάσει του Καταστατικού Χάρτη
της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι και νόμος του ελληνικού
κράτους, καθώς ως «τιτουλάριος επίσκοπος», δηλαδή αξιωματούχος της Εκκλησίας που πήρε αρμοδιότητες χωρίς εκλογή, δεν
είχε δικαίωμα ανέλιξης.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξ αρχής διαχώρισε τη θεσμική του
ιδιότητα ως Δημάρχου από την προσφυγή την οποία κατέθεσε «ως
ενορίτης», όπως ξεκαθάρισε με έμφαση. Αυτή η στάση άλλωστε
επιβεβαιώνεται κάθε μέρα από τις άριστες διαπροσωπικές σχέσεις που φαίνεται να έχει αναπτύξει με τον Αντώνιο, τον οποίο
συναντά συχνά και με εγκάρδιο τρόπο στις διάφορες κοινωνικές
εκδηλώσεις εντός του Δήμου, όπου θεσμικά έχει θέση ο Μητροπολίτης της περιοχής. Πρόκειται για μια διαμάχη με προεκτάσεις
στη διαχρονική προστριβή του Δήμου με την Εκκλησία για το μείζον ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας της στη Βουλιαγμένη, όμως στον πυρήνα της είναι μια διαμάχη για την τήρηση των
διαδικασιών, των τύπων και του γράμματος του νόμου σε όλα τα
θεσμικά επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας.

Στο ευρωπαϊκό κέντρο αποφάσεων για την κινητικότητα
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Μία σημαντική διάκριση για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί η εκλογή του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην Πολιτική Επιτροπή - Political Advisory
Committee του Δικτύου Πόλεων CIVITAS.
Το CIVITAS, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Civitas Initiative) και έχει ως στόχο την
προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας για πιο ασφαλείς
και καθαρές πόλεις στην Ευρώπη. Μέλη του CIVITAS είναι
περισσότεροι από 300 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη που προωθούν την Βιώσιμη Κινητικότητα και από την έναρξη της
λειτουργίας του, έχει εφαρμόσει πάνω από 800 προτάσεις
σε ζητήματα αστικών μεταφορών, σε περισσότερες από

80 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη συνάντηση της
Πολιτικής Επιτροπής του δικτύου πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με τηλεδιάσκεψη. Το όργανο
αυτό αποτελείται από 15 μέλη, διακεκριμένους Δημάρχους
από πόλεις της Ευρώπης και έχει διετή θητεία. Η εκλογή
των μελών γίνεται έπειτα από την υποβολή σχετικής υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο
για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της
Κινητικότητας και των Μεταφορών (DG MOVE) και τη Γραμματεία του CIVITAS. Κριτήριο εκλογής του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην Επιτροπή αποτέλεσε η θετική αξιολόγηση
του πλούσιου έργου που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας, όπως αυτό αποτυπώθηκε στον φάκελο
υποψηφιότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων και ο σχεδιασμός και η δημιουργία νέων
ποδηλατοδρόμων, η δημιουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας με την υποστήριξη της τηλεματικής παρακολούθησης
των δρομολογίων, η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διαλογής των απορριμμάτων, οι δράσεις για τη μείωση
του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων
και η εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης
με έξυπνες οδικές παρεμβάσεις.
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Προϋπολογισμός 2021
Ευημερούν οι αριθμοί, διευρύνεται το κοινωνικό έργο
Σταθερά
και σε μεσαία
για την Αττική
επίπεδα
και φέτος
τα δημοτικά
τέλη

Θετικά μηνύματα για τα οικονομικά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ακόμη θετικότερα σχέδια για το άμεσο μέλλον αποτυπώνει ο Προϋπολογισμός για το 2021 που εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για να λάβει την έγκριση του σώματος. Έγινε έτσι ο πρώτος
Δήμος στην Αττική που ολοκλήρωσε τη διαδικασία για το νέο έτος,
αποκτώντας ένα σημαντικό «εργαλείο δουλειάς» κατά τον Δήμαρχο.
Στην εισήγηση που έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Βασίλης Παπαμιχαήλ, σημείωσε ότι παρά την υγειονομική κρίση και
τον προσωρινό «εκτροχιασμό» που έφερε το πρώτο lockdown, ο
φετινός προϋπολογισμός κλείνει με ποσοστό υλοποίησης 94%, ως
αποτέλεσμα των έκτακτων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων από
το κράτος αλλά και του «κυνηγιού εσόδων», όπως το έθεσε, από
τις υπηρεσίες. Από υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, η Υπηρεσία
Εσόδων συγκέντρωσε 2,5 εκατ. ευρώ.
Στη δική του πολιτική τοποθέτηση ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
σημείωσε ότι η λογική σύνταξης του προϋπολογισμού για το νέο
έτος είναι η εξής: «Δημιουργούμε νέα έσοδα και εξοικονομούμε
χρήματα κόβοντας σπατάλες με στόχο ένα πλήρως υγιή οικονομικό οργανισμό, αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών στη σημερινή
εποχή». Και συμπλήρωσε ως προς τους στόχους της οικονομικής
πολιτικής, ότι εκτός από τη βασική αποστολή του Δήμου, «έχουμε τη
δυνατότητα να υιοθετούμε νεωτεριστικές, καινοτόμες και ρηξικέλευθες δράσεις, ενώ παράλληλα να κατευθύνουμε το πλεόνασμα
που δημιουργείται σε μεγαλύτερες κοινωνικές δαπάνες». «Η ευμάρεια των αριθμών κατευθύνεται σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη», συνόψισε την πολιτική της δημοτικής αρχής.

Σταθερά τα δημοτικά τέλη

Το σημερινό φιλόδοξο και
πολυετές πρόγραμμα τεχνικών
παρεμβάσεων του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
αναμένεται να φτάσει σε
ολοκλήρωση τα έτη 2021 και
2022

Το ύψος του προϋπολογισμού για το 2021 ξεπερνά τα 27,5 εκατομμύρια ευρώ. Ως ποσοστό από τα συνολικά έσοδα του Δήμου, τα
δημοτικά τέλη αντιπροσωπεύουν το 31% και βέβαια σύμφωνα με τη
νομοθεσία κατευθύνονται αποκλειστικά στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Όπως αποφασίστηκε στην
ίδια συνεδρίαση, το ύψος των τελών (για οικίες και επαγγελματικούς
χώρους) θα παραμείνει σταθερό. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του
Δημάρχου, τα δημοτικά τέλη στα 3Β κινούνται σε μεσαία επίπεδα για
την Αττική, με περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας και η Γλυφάδα να χρεώνουν περισσότερο. Μια λογική μείωσης των δημοτικών
τελών, όπως πρότεινε η αντιπολίτευση, θα στερούσε από τον Δήμο
τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες έντασης πάνω στη
διαχείριση απορριμμάτων (π.χ. με την υιοθέτηση
έξυπνων κάδων απορριμμάτων κόστους 1,8 εκατ.
ευρώ που δρομολογείται) και να επενδύσει στον
εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με
υπογειοποιήσεις π.χ. των ηλεκτροφόρων καλωδίων), όπως ανέπτυξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εισηγητής στην ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου. Μεταξύ
αυτών, ο Δήμαρχος ανέφερε την αύξηση του προβλεπόμενου ποσού για την οικονομική ενίσχυση

Εξισορρόπησε ο Δήμος τις απώλειες της καραντίνας στα οικονομικά
του, με τον προϋπολογισμό του 2019 να εκτελείται σε ποσοστό 94%
απόρων, την ενίσχυση των πόρων που κατευθύνονται για αγορά
ειδών διατροφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το πρόγραμμα
σίτισης του Δήμου, την πρόβλεψη νέου κωδικού για την κάλυψη του
κόστους ταφής άπορων δημοτών, αλλά και τη σημαντική ενίσχυση
του κονδυλίου για τα αδέσποτα ζώα (τροφή, φάρμακα, ιατρικές πράξεις) που πλέον αγκαλιάζει και τις γάτες.

Τεχνικό Πρόγραμμα 42 εκατ. €
Στην ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου για το 2021, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελείται
από συνεχιζόμενα έργα που υλοποιούνται σε διάστημα μεγαλύτερο
του ενός έτους. Το πολυετές πρόγραμμα τεχνικών παρεμβάσεων
που βρίσκεται σε εξέλιξη φτάνει τα 42 εκατ. ευρώ, από τα οποία για
το 2021 προβλέπεται να εκτελεστούν έργα ύψους 5,5 εκατ. Από τις
πηγές χρηματοδότησης των έργων, η Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι με 35,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δήμος από
τα ταμεία του θα δαπανήσει περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, ένα ιδιαίτερα
μεγάλο ποσό για τα μεγέθη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Στον προϋπολογισμό του 2021 τα έργα αντιπροσωπεύουν το 19% των δαπανών.
Πηγές χρηματοδότησης των έργων είναι ακόμα τα ανταποδοτικά
τέλη (1,26 εκατ.), οι επιχορηγήσεις του κράτους (340 χιλ.), το πρόγραμμα Φιλόδημος (278 χιλ.) και το Πράσινο Ταμείο (216 χιλ.). Ανά
κατηγορία δαπανών, το Τεχνικό Πρόγραμμα κατευθύνει στον άξονα
δράσεων «φυσικό και οικιστικό περιβάλλον στον Δήμο» τη μερίδα του λέοντος, με 33,7 εκατ., στη δέσμη δράσεων «λειτουργία της
πόλης, βελτίωση της ποιότητας ζωής» 4,9 εκατ. και στην «κοινωνική μέριμνα» (παιδεία, υγεία, αθλητισμός, πολιτισμός) 3,22 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα περισσότερα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να παραδοθούν τα έτη 2021 και
2022. Η νέα περιφερειακή διοίκηση της Αττικής ενέταξε στο δικό της
Τεχνικό Πρόγραμμα ένα υδραυλικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων
προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ για τις περιοχές Ασύρματο Βάρης,
Βάρκιζα και Πανόραμα Βούλας, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένουν οι
εισηγήσεις του Δήμου για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια του
κολυμβητηρίου της Μηλαδέζας, την κατασκευή ενός κοινόχρηστου
χώρου στη Βάρη και μια εργολαβία οδοποιίας.

Ραντεβού
στο γραμματοκιβώτιο!

3ος χρόνος

κυκλοφορίας

26 φύλλα
20 κεντρικά

σημεία διανομής

15.000 αντίτυπα
κάθε μήνα

Σε

όλα τα σπίτια
του Δήμου
Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης

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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Θοδωρής Αγιοστρατίτης

Στη Βουλιαγμένη
επενδύουμε
στο πράσινο
με αισιοδοξία
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Η πρόσφατη δημοπρασία του δημοτικού παραλιακού ακινήτου στη Βουλιαγμένη που
στέγαζε μέχρι πρότινος το εστιατόριο Ακτή συγκέντρωσε το τοπικό ενδιαφέρον περισσότερο από κάθε άλλη ανάλογη δημοτική διαδικασία. Και η ανακήρυξη των αδερφών
Αγιοστρατίτη, Θοδωρή και Γιάγκου, ως πλειοδοτών χαιρετίστηκε ως θετική εξέλιξη,
καθώς το ιστορικό αυτό κατάστημα έρχεται στη διαχείριση μιας από τις παλιές οικογένειες της Βουλιαγμένης που ίδρυσε τη δεκαετία του '60 το ξενοδοχείο Margi στο
Λαιμό, ενώ η νεότερη γενιά έκανε το βήμα της με το επιτυχημένο Krabo στο Καβούρι. O
Θοδωρής Αγιοστρατίτης περιγράφει στον «Δημοσιογράφο» τη φυσιογνωμία του νέου
εγχειρήματος, σχολιάζει το στοίχημα της αθηναϊκής ριβιέρας και των επενδύσεων που
εντοπίζονται το τελευταίο διάστημα στη Βουλιαγμένη και μιλά για το μέλλον του πράσινου ...«χωριού» της καρδιάς του.

Η εστίαση περνά μια πρωτοφανή κρίση λόγω των διαδοχικών
lockdown. Πώς πήρατε την απόφαση σε αυτή τη φάση να πραγματοποιήσετε μια νέα επένδυση;
Σίγουρα η κατάσταση μας επηρέασε πολύ και βλέπουμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις,
καθώς οι δραστηριότητές μας εντοπίζονται ακριβώς στη φιλοξενία και τον επισιτισμό.
Το συγκεκριμένο ακίνητο όμως αφορά σε μια μακροχρόνια μίσθωση. Είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και ελπίζουμε ότι στον επόμενο χρόνο τα πράγματα θα έχουν αλλάξει.
Οπωσδήποτε πήραμε ρίσκο αλλά πιστεύουμε ότι σύντομα θα βελτιωθεί η κατάσταση.
Ελπίζω ότι τα χειρότερα πέρασαν και από τώρα και στο εξής θα οδεύουμε προς το καλύτερο.

Με ποια κριτήρια καταλήξατε στην επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου;
Στο Ακτή έχουμε μεγαλώσει, πηγαίναμε τα Σαββατοκύριακα με τους γονείς μας, είναι
ένα σημείο που λατρεύουμε από μικρά παιδιά. Όταν πριν δύο χρόνια μάθαμε ότι κλείνει
και οδεύει προς ενοικίαση ξανά, αμέσως κάναμε τα πρώτα σχέδια. Είχαμε ήδη ανοίξει
και το Krabo, έχοντας πάρει θετικά σχόλια για το πρώτο μας ουσιαστικά άνοιγμα εκτός
ξενοδοχείου. Είναι ακίνητο πάνω στη θάλασσα και θεωρούμε ότι μακροπρόθεσμα δεν
μπορεί να πάει κάτι άσχημα. Θεωρώ επίσης ότι το σημείο αυτό έχει πολύ θετική ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ακτή πήγε πάρα πολύ καλά στο παρελθόν, βρίσκεται πάνω
στο κύμα και κοιτάει τη Δύση. Όλη η Αθήνα κατέβαινε κάποτε να φάει ψάρι στο Ακτή. Από
κάποια στιγμή και μετά έκανε τον κύκλο του και γι' αυτό χρειάζεται μια επανεκκίνηση και
έναν εκμοντερνισμό. Πιστεύω ότι εκεί δεν μπορεί να πάει κάτι άσχημα.

Πώς σκέφτεστε το νέο χώρο στη Βουλιαγμένη;
Σε όνομα δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, αυτό που έχουμε αποφασίσει είναι ότι η κουζίνα θα είναι βασισμένη στο ψάρι. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και στο μόλο οπότε δεν

“

Όσοι επενδύουν στην περιοχή
πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό και σεβασμό αν όχι
λατρεία για τον τόπο

”

Το Krabo στο Καβούρι ήταν το πρώτο βήμα της οικογένειας Αγιοστρατίτη εκτός του
ξενοδοχείου
υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το χαρακτήρα του νέου καταστήματος. Θα είναι ένα
εστιατόριο για ψάρι, δεν θα μοιάζει με το Krabo που εκτείνεται στην παραλία. Θα είναι
όπως και το παλιό Ακτή αλλά αναβαθμισμένο, ένα εστιατόριο του 2020.

Το αποτέλεσμα της πρόσφατης δημοπρασίας έγινε δεκτό με ιδιαίτερα
θετικά σχόλια από την τοπική κοινωνία. Ποια θα είναι η διαφορά του
Βουλιαγμενιώτη επιχειρηματία;
Εγώ κι ο αδερφός μου ζούμε εδώ, ο παππούς μας, Γιάγκος Σταυρίδης, ήρθε στη Βουλιαγμένη το 1957 και το 1960 άνοιξε το ξενοδοχείο Margi House. Έχουμε μεγαλώσει εδώ, εμείς, η μητέρα μας και τώρα μεγαλώνουμε εδώ τα παιδιά μας. Πραγματικά
λατρεύουμε την περιοχή και πιστεύω ότι από τη στιγμή που ζει κανείς σε έναν τόπο, κάθε
τι που κάνει σκοπεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τη δική του και παράλληλα
του συνόλου.

Συμφωνείτε με το κόνσεπτ της «αθηναϊκής ριβιέρας»;
Η σύλληψη και η ιδέα της «αθηναϊκής ριβιέρας» που κυκλοφορεί την τελευταία δεκαετία
είναι κάτι πολύ εύστοχο. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τον τουρισμό γιατί
έχει ενοποιήσει από τη σκοπιά του μάρκετινγκ έναν μεγάλο γεωγραφικό χώρο που μέχρι
πρότινος ήταν κατακερματισμένος και πλέον οι επισκέπτες από το εξωτερικό χρησιμοποιούν αυτό τον όρο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Το Athens Riviera βρίσκεται πλέον στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Είναι μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια πηγαίνει από
το καλό στο καλύτερο.

Η Βουλιαγμένη προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις το τελευταίο διάστημα. Πώς τις αξιολογείτε;
Η επένδυση που έγινε στον Αστέρα Βουλιαγμένης και η μαρίνα που θα γίνει τώρα είναι
από τις πολύ θετικές εξελίξεις για την περιοχή. Ό,τι γίνεται στην πόλη μας και είναι
μετρημένο, μελετημένο και έχει την τοπική κοινωνία μέσω του Δήμου να κρατά τον
έλεγχο, προσωπικά το βλέπω θετικά. Ό,τι αλλάζει από το παλιό στο καινούργιο, με
ανθρώπους που έχουν καλές προθέσεις, ιδέες και γνώση είναι πιστεύω θετικό. Αυτό

11
που βλέπω αρνητικά είναι η ακατάσχετη δόμηση. Αυτό με φοβίζει, το μπετόν. Το μπετόν
δεν αλλάζει ποτέ. Εδώ είχαμε την τύχη και ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας και ο σημερινός Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σε αυτό το κομμάτι να μας
έχουν σώσει γιατί και οι δύο έχουν αυτή την ευγενή τρέλα με την περιοχή και τη φυσιογνωμία της. Εστιάζουμε λοιπόν μόνο σε ό,τι προϋπήρχε για να αναβαθμιστεί. Αυτή είναι
η περίπτωση του Ακτή, του Krabo και της μαρίνας, μεταξύ άλλων. Βλέπουμε το πράσινο να μας κατακλύζει, έχουμε τη θάλασσά μας, κρατάμε τη δομή και δεν προσθέτουμε
μπετό, αλλάζοντας ό,τι πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι μια θετική και μόνο εξέλιξη κατά
τη γνώμη μου. Η Βουλιαγμένη πλέον έχει αρχίσει και γίνεται τόπος μόνιμης κατοικίας
για όλο και περισσότερους αντί για παραθεριστικό σημείο που ήταν παλιότερα. Έλληνες από άλλες περιοχές, πολίτες του εξωτερικού. Αυτό είναι καλό. Φυσικά δεν παύω
να αισθάνομαι ότι ζούμε ακόμα σε ένα χωριό. Και μ' αρέσει πολύ αυτή αίσθηση, ειδικά
τώρα στην καραντίνα.

“

Κασιδόκωστας
και Κωνσταντέλλος
με την ευγενή τους τρέλα
μας έσωσαν από το μπετό

Μιλάτε με όλο τον κόσμο. Ποια είναι η εικόνα της Βουλιαγμένης στο
εξωτερικό;
Η Βουλιαγμένη ουσιαστικά είναι ένα μέρος που τώρα ανακαλύπτει ξανά ο κόσμος. Είχε
γνωρίσει δόξες πριν από κάποιες δεκαετίες και τώρα ουσιαστικά ξανασυστήνεται. Όσοι
έρχονται μαγεύονται με το μέρος. Είναι ένας τόπος που αναγνωρίζεται ως ένας από
τους ομορφότερους για να ζει κανείς. Είναι τόσο κοντά σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
όπως η Αθήνα και παράλληλα βρίσκεσαι σε ένα μέρος που μοιάζει με νησί. Η εικόνα
της Βουλιαγμένης λοιπόν αλλάζει προς το καλύτερο. Γίνεται σιγά σιγά κύριος προορισμός στην τουριστική κίνηση και ειδικά φέτος λόγω της πανδημίας την γνώρισε πολύς
καινούργιος κόσμος. Επισκέπτες που προορίζονταν υπό άλλες συνθήκες για Μύκονο
και Σαντορίνη επειδή η Βουλιαγμένη είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, σε νοσοκομεία
και άλλες υποδομές την γνώρισε πολύς καινούριος κόσμος και εντυπωσιάστηκε. Η
«αθηναϊκή ριβιέρα» πιστεύω ότι είναι η νέα τάση, όλοι εδώ θα έρχονται και θα θέλουν
να κάνουν δουλειές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου όσοι έρχονται να
ανοίξουν επιχειρήσεις εδώ πρώτον, να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεύτερον σεβασμό –αν όχι λατρεία όπως εμείς– για τον τόπο. Σε διαφορετική περίπτωση, η
επιδίωξη του γρήγορου κέρδους θα αφήσει βαθιά σημάδια στην περιοχή, δύσκολα θα
μαζεύεται μετά. Γι' αυτό και χρειάζονται δημοτικές αρχές με πυγμή και αγάπη για τον
τόπο, όπως η σημερινή.

Το Margi είναι ένα κομμάτι από την ιστορία της Βουλιαγμένης. Τι αναμνήσεις έχετε από το ξενοδοχείο;
Ο παππούς μας ξεκίνησε το ξενοδοχείο ως Margi House, όπως το θυμούνται οι παλιοί
Βουλιαγμενιώτες. Η ονομασία αυτή άλλαξε σε The Margi από το 1995 όταν αναμορφώθηκε όλο το κτήριο από τον πατέρα μας τον Στέλιο Αγιοστρατίτη που είναι αρχιτέκτονας.
Το όνομα Margi House, προέκυψε από το όνομα της μητέρας μας Μαρίας και της θείας
μας Τζίνας και το έλεγε House διότι ήταν 18 διαμερίσματα. Τα χρησιμοποιούσαν ως
παραθεριστικές κατοικίες καλές οικογένειες από τα βόρεια προάστια και το κέντρο που
περνούσαν εδώ τα καλοκαίρια τους. Τη δεκαετία του '70 με την έκρηξη του τουρισμού
ουσιαστικά μετατράπηκε σε ξενοδοχείο. Όταν γεννήθηκα εγώ, το 1982 και μέχρι το
1995, ήταν ένα κλασικό τετράστερο τουριστικό ξενοδοχείο με σημαίες στην είσοδο,
ελληνικές βραδιές και έντονη ζωή. Έχουμε την τύχη ο πατέρας μας να είναι αρχιτέκτονας, ενώ η μητέρα και η θεία μας είχαν πάντα πολύ ανεπτυγμένη αισθητική, και με τη

Το The Margi ξεκίνησε το 1960 ως παραθεριστικά διαμερίσματα για καλές οικογένειες
της Αθήνας και σήμερα αποτελεί ένα από τα κομψότερα boutique ξενοδοχεία
μεγάλη ανακαίνιση του 1995 άλλαξε τελείως μορφή, έγινε ένα boutique ξενοδοχείο με
άλλη φιλοσοφία. Βέβαια, από τότε που μπορώ να θυμηθώ δεν υπάρχει μια χρονιά που
να μη γίνεται κάποια ανακαίνιση στο ξενοδοχείο. Τότε ξεκινήσαμε να διαφοροποιούμαστε και στο κομμάτι του επισιτισμού, στήνοντας το δικό μας εστιατόριο, αρχικά με το
Café Tabac και αργότερα με το Malabar. Ξέρετε, οι περισσότεροι ξενοδόχοι θεωρούν
την εστίαση το πιο δύσκολο κομμάτι να ασχοληθούν και το χαμηλότερο σε απόδοση.
Εμείς αντίθετα με τον αδερφό μου αγαπήσαμε πολύ το κομμάτι αυτό, επενδύσαμε και
το αναδείξαμε και γι' αυτό και το Malabar ήταν από τα επιτυχημένα εγχειρήματα και σε
πελάτες εκτός ξενοδοχείου. Έχουμε την τύχη στην οικογένεια να συνεχίζουμε μαζί με
τον αδερφό μου ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας πίσω από όλα τα έργα μας, όπως η
δημιουργία του Krabo η αναβάθμιση του Margi καθώς και τώρα το Aκτή.

Η ιδέα της φάρμας πώς γεννήθηκε;
Γενικά ό,τι κάνουμε πρέπει να αρέσει πρώτα σε μας, σκεφτόμαστε στη δουλειά μας ως
πελάτες. Την ιδέα της φάρμας την επεξεργαζόμασταν πολλά χρόνια και ξεκίνησε από
μια επιθυμία της μητέρας μας που πάντα είχε μια ιδιαίτερη προτίμηση στη μεσογειακή
διατροφή και έγνοια για την υγεία. Αρχικά λοιπόν λέγαμε ότι θέλαμε ένα μποστάνι με

“

Η ανάπλαση του Αστέρα και της
μαρίνας ήταν από τις πολύ θετικές
εξελίξεις στην περιοχή

”

δικά μας λαχανικά για να τροφοδοτείται η οικογενειακή κουζίνα. Βρήκαμε το 2014 μια
εξαιρετική έκταση στα Καλύβια που είχε ελιές, αμπέλι και δική της γεώτρηση και ήταν
μια μεγάλη ευκαιρία. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα αναλάβουμε τη φάρμα, θα τρώμε ως
οικογένεια, θα έχουμε προϊόντα για το ξενοδοχείο και ίσως την δείχνουμε σε κάποιους
επισκέπτες μας ως παράδειγμα της ελληνικής γεωργίας. Φτιάξαμε λοιπόν έναν εξωτερικό στεγασμένο χώρο με ανοιχτή κουζίνα και ξυλόφουρνο και ένα μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι. Ξεκινήσαμε πρώτα με φίλους και κάποιους πελάτες και είδαμε ότι έχει
μεγάλη απήχηση. Έγινε λοιπόν ένας νέος χώρος όπου φιλοξενούμε μια εμπειρία, που
την ονομάζουμε «από τη φάρμα στο πιρούνι» και προσελκύει εκτός από τους δικούς
μας επισκέπτες, πελάτες από την Αθήνα και τα κεντρικά ξενοδοχεία της Αττικής. Με τον
farm manager οι επισκέπτες μαζεύουν λαχανικά, αυγά, τα μαγειρεύουν μαζί και κάνουν
τραπέζια.
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Ο «έξυπνος» Δήμος
στο lockdown φαίνεται
Την αναγκαιότητα των απομακρυσμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει φέρει επιτακτικά στην
επικαιρότητα η επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις των
πολιτών λόγω της πανδημίας. Οι
δυνατότητες που μέχρι πρότινος
απευθύνονταν σε μια μικρή σχετικά και εγγραμματισμένη ψηφιακά
μερίδα πολιτών, πλέον αφορούν
σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας
που καλείται για λόγους ασφάλειας να υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και
συναλλαγών με την αγορά αλλά
και τους φορείς του Δημοσίου.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης από το
2015 επενδύει συστηματικά στον
ψηφιακό του μετασχηματισμό
έφερε τις τρεις πόλεις σε πλεονεκτική θέση, καθώς μια σειρά
ηλεκτρονικών απομακρυσμένων
υπηρεσιών προς τους πολίτες
είναι εδώ και καιρό διαθέσιμες
και δοκιμασμένες, καθιστώντας
τις περισσότερες συναλλαγές με
τον Δήμο όχι μόνο ευκολότερες
αλλά και πλέον ασφαλείς από
υγειονομική σκοπιά, καθώς δεν
απαιτείται μετακίνηση ή επαφή
με τους υπαλλήλους.

Live ΚΕΠ
Τα 3Β ανήκουν στους 96 δήμους
της χώρας που παρέχουν πλέον
επικοινωνία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μέσω τηλεδιάσκεψης. Με ψηφιακό ραντεβού συγκεκριμένες συναλλαγές
μπορούν να διεκπεραιωθούν
από μακριά. Η λήψη βεβαίωσης
μόνιμης κατοικίας, η λήψη δημοτικής ενημερότητας, η αίτηση
για παραχώρηση κοινόχρηστου
χώρου, η βεβαίωση σήμανσης
οδών σε περιπτώσεις τροχαίων
ατυχημάτων και τέλος η αίτηση
κοπής δέντρου σε κοινόχρηστο
χώρο είναι οι υπηρεσίες που
παρέχονται πλέον χωρίς την ανά-

γκη μετακίνησης στο ΚΕΠ, όπως
συνέβαινε μέχρι τώρα.
Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας
gov.gr και με τη χρήση των κωδικών του taxis net οι κάτοικοι του
Δήμου μπορούν με μια εύκολη
αναζήτηση να λάβουν ηλεκτρονικά μια σειρά από βεβαιώσεις
και πιστοποιητικά για τα οποία
μέχρι πρότινος απαιτείτο αυτοπρόσωπη παρουσία στα γκισέ
του Δημαρχείου. Οι ληξιαρχικές
πράξεις θανάτου, γέννησης ή
συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης,
εγγυτέρων συγγενών ή ιθαγένειας πλέον εκδίδονται με λίγα
κλικ, οποιαδήποτε στιγμή με μόνη
προϋπόθεση τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την κατοχή υπολογιστή
ή έξυπνης κινητής συσκευής. Στις
περισσότερες περιπτώσεις (όπως
στο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή στις ληξιαρχικές
πράξεις μετά το 2013) η έκδοση
των πιστοποιητικών γίνεται την
ίδια στιγμή ψηφιακά.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Από το 2015 η επικοινωνία με
τις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης για την
αναφορά προβλημάτων της
καθημερινότητας στην πόλη έχει
καταργήσει τις παραδοσιακές
διαμεσολαβήσεις. Η υιοθέτηση
μιας δημοτικής εφαρμογής για
έξυπνες συσκευές, το Novoville,
έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε
δημότη και κάτοικο να γίνει τα
«μάτια» του Δήμου στον δημόσιο χώρο. Μέχρι σήμερα έχουν
αναφερθεί και επιλυθεί 45.000
τέτοια ζητήματα μέσω της εφαρμογής η οποία ενημερώνει με
στίγμα στο χάρτη και σχετική
φωτογραφία τις δημοτικές υπηρεσίες για κάθε τι που πρέπει να
επιλυθεί. Το Novoville που ξεκίνησε από τα 3Β, πλέον έχει υιο-

θετηθεί από πολλούς Δήμους της
χώρας, μεταξύ των οποίων και ο
Δήμος Αθηναίων, ενώ έχει βγει
και εκτός συνόρων σε πόλεις της
Μεγάλης Βρετανίας.
Πέρα από την εφαρμογή αυτή,
η ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί ένα πολύ χρηστικό εργαλείο
επαφής με τον Δήμο σε πολλά
επίπεδα που καθιστά περιττές
τις περισσότερες περιπτώσεις
επισκέψεων σε δημοτικά κτήρια.
Φόρμες ηλεκτρονικής επικοινωνίας για αναφορά προβλημάτων
(για όσους δεν χρησιμοποιούν
το Novoville), για το γραφείο του
Δημάρχου και των αντιδημάρχων και για τις υπηρεσίες που
αφορούν τον πολίτη (Δημοτική Αστυνομία, Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας, Γραφείο Απασχόλησης) κατευθύνουν κάθε ζήτημα στο σωστό παραλήπτη. Στην
ιστοσελίδα με την κατάλληλη
αναζήτηση βρίσκονται διαθέσιμα
χρηστικά αρχεία για τη διαδικτυακή επικοινωνία με τις υπηρεσίες, όπως αιτήσεις και δικαιολογητικά για τα πιο κεντρικά
θέματα δημοτικής εξυπηρέτησης
όπως το Δημοτολόγιο (βαπτίσεις,
γάμοι, μεταδημοτεύσεις, μεταβολές ληξιαρχείου) η Πολεοδομία (χρήσεις γης, ΦΕΚ) και οι
βρεφονηπιακοί σταθμοί. Μέσα
στις επόμενες ημέρες ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
θα δημοσιεύσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση
ακόμη περισσότερων ψηφιακών
πιστοποιητικών για τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Τελευταία καινοτομία του Δήμου
των 3Β ήταν το «δημοτικό taxis»,
η πρώτη ιστοσελίδα Δήμου στην
οποία οι συναλλασσόμενοι μπορούν να παρακολουθούν και να
τακτοποιούν τις οφειλές τους

Το δημοτικό Taxis των 3Β
είναι η πρώτη ψηφιακή
εφαρμογή ελληνικού Δήμου
που προσφέρει σε όλους τους
συναλλασσόμενους με αυτόν
δυνατότητα παρακολούθησης,
τακτοποίησης και εξόφλησης
οφειλών απομακρυσμένα

Τα λεωφορεία της Δημοτικής
Συγκοινωνίας Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης
στέλνουν διαρκώς το στίγμα
τους στο vvv-telematics.
gr ενημερώνοντας τους
επιβάτες πόσο χρειάζεται να
περιμένουν στη στάση

Μια κονσόλα στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου αποτυπώνει
όλα τα φωτιστικά των δρόμων στα
3Β δίνοντας σήμα αμέσως ποια
λάμπα δεν λειτουργεί

Για πιστοποιητικά
οικογενειακής κατάστασης,
ληξιαρχικές πράξεις
κ.ά. έγγραφα πλέον δεν
χρειάζεται η επίσκεψη στο
Δημοτολόγιο αλλά αρκεί μια
επίσκεψη στην ιστοσελίδα
gov.gr με τους κωδικούς
του taxis
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ψηφιακά, χωρίς φυσική παρουσία στο ταμείο, με
την καρτέλα τους να ενημερώνεται αυτόματα.

Δημοτικά apps

Το Novoville από
το 2015 είναι ο πιο
άμεσος τρόπος
επαφής με τις
υπηρεσίες του
Δήμου για την
αναφορά κάθε
προβλήματος

Η εφαρμογή
«ΒΒΒ Μένουμε
Σπίτι» για εύκολη
αποστολή SMS
μετακίνησης
στο 13033 έγινε
η πιο δημοφιλής
για συσκευές
Apple, με 54.000
χρήστες να το
χρησιμοποιούν
σήμερα

Από την ιστοσελίδα
του Δήμου
μπορεί κανείς να
επικοινωνήσει
απευθείας με
τον Δήμαρχο
ηλεκτρονικά για
κάθε ζήτημα

Ακόμα και τα
απορρίμματα
σκανάρονται και
ψηφιοποιούνται στον
Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, γιατί στο
πιλοτικό πρόγραμμα
Διαλογής στην Πηγή που
«τρέχει» στη Βούλα, οι
δημότες επιβραβεύονται
ανάλογα με την
ποσότητα αποβλήτων
που κατευθύνουν στην
ανακύκλωση

Η διαδικτυακή
τηλεόραση του
Δήμου 3Β εκτός από
τις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου,
προβάλλει πολιτιστικές
εκδηλώσεις και
αθλητικά προγράμματα
για όλους

Εκτός από το Novoville, μια σειρά άλλων ψηφιακών εφαρμογών για υπολογιστές και κινητές
συσκευές που ανέπτυξε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τοποθετούν στην πρωτοπορία των πραγματικά «έξυπνων» πόλεων.
Στο VVV Telematics εντοπίζει κάθε χρήστης
σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση των
δημοτικών λεωφορείων στις δύο γραμμές του
δικτύου Δημοτικής Συγκοινωνίας, γνωρίζοντας
την ώρα άφιξης του οχήματος στη στάση αλλά
και στον προορισμό (λόγω των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων, η Δημοτική Συγκοινωνία ανέστειλε τη λειτουργία της για όσο διάστημα ισχύουν τα κυβερνητικά μέτρα). Το VVV
Geopolis είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία παροχής γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για τον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στη λογική
των ανοιχτών δεδομένων. Αναλυτικοί χάρτες
με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα ρυμοτομικά
σχέδια, τις ισχύουσες ανά οικοδομικό τετράγωνο χρήσεις γης, το ύψος των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα αλλά και τις τεχνικές
υποδομές και δίκτυα σε κάθε γειτονιά των
τριών δημοτικών ενοτήτων αποτυπώνονται
για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Με
το VVV eCarSharing έχει συνδεθεί η υπηρεσία
των κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων
του Δήμου, καθώς αποκλειστικά μέσα από την
εφαρμογή εγγράφονται οι χρήστες, ξεκλειδώνονται τα οχήματα και χρεώνεται η υπηρεσία.
Τελευταίο αλλά πιο επίκαιρο app είναι το ΒΒΒ
Μένουμε Σπίτι, μια εφαρμογή που ξεκίνησε ο
Δήμος κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας
και διευκολύνει τους χρήστες στη σύνταξη των
SMS για μετακίνηση, καθώς δεν χρειάζεται να
απομνημονεύουν τους κωδικούς και να πληκτρολογούν το όνομα και τη διεύθυνσή τους.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή μάλιστα κατά τις
πρώτες ημέρες των μέτρων βρέθηκε στη Νο1
θέση των δημοφιλών εφαρμογών για λειτουργικό σύστημα IOS και στην πρώτη δεκάδα των
εφαρμογών για Android. Το app έγινε αντικείμενο σχολιασμού από πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τα στοιχεία από τις
πλατφόρμες, την εφαρμογή έχουν κατεβάσει
54.162 χρήστες (με στοιχεία μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2020) που προφανώς δεν εντοπίζονται
μόνο στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
αλλά σε όλη την Ελλάδα. Για ένα διάστημα το
δημοτικό αυτό βρισκόταν στην πρώτη θέση των
κορυφαίων δωρεάν εφαρμογών για τα κινητά
της Apple.

Ψηφιακή ομπρέλα
Μια σειρά διαδικασιών στην καθημερινή λει-

τουργία του Δήμου των 3Β που δεν είναι ορατές στους πολίτες έχουν ψηφιοποιηθεί για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Η διακίνηση των εγγράφων γίνεται
πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, με καταγραφή
της πορείας όλων των εισερχομένων και της
εσωτερικής αλληλογραφίας ώστε να παρακολουθείται κάθε στιγμή κάθε ζήτημα. Επιπλέον,
ο δημοτικός φωτισμός παρακολουθείται καθημερινά ψηφιακά από μια κονσόλα, ενημερώνοντας τις υπηρεσίες κάθε στιγμή για κάθε βλάβη
στο δίκτυο. Το πιλοτικό πρόγραμμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης στα Πηγαδάκια επίσης
παρακολουθείται ψηφιακά: Στην πλατφόρμα
3v-bas.gr οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
παρακολουθούν τον ακριβή όγκο των απορριμμάτων τους, λαμβάνοντας επιβράβευση ανάλογα με τις ποσότητες αποβλήτων που εκτρέπουν
από την ταφή. Ταυτόχρονα, μέσα στο επόμενο
διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αισθητήρων στους κάδους απορριμμάτων που θα τους καταστήσουν «έξυπνους»:
Οι κάδοι θα στέλνουν δεδομένα πληρότητας
στην Υπηρεσία Καθαριότητας και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων θα σχεδιάζονται
με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να αποφεύγουν
άδειους κάδους, εξοικονομώντας ώρες εργασίας και καύσιμα. Τέλος, έχει ήδη ξεκινήσει
η διαδικασία ψηφιοποίησης όλου του αρχείου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Σήμερα οι πολεοδομικές άδειες δίνονται στους
ενδιαφερόμενους σε ψηφιακή μορφή, καταργώντας μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία
για τους υπαλλήλους και τους πολίτες.

Web TV
Επιπρόσθετα με όλα τα παραπάνω, η διαδικτυακή παρουσία του Δήμου στα social media
και στο κανάλι του στο YouTube εξυπηρετεί
πολλαπλούς σκοπούς, ειδικά στην εποχή των
περιορισμών στις μετακινήσεις. Από το 2015
ξεκίνησε και μέχρι σήμερα συνεχίζει η διαδικτυακή μετάδοση ζωντανά των συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου και η δημιουργία
ψηφιακού αρχείου με τα σχετικά βίντεο. Το
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν μάλιστα το πρώτο που μετέδωσε τις
συνεδριάσεις του διά τηλεδιάσκεψης ζωντανά
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μεγαλύτερη διαφάνεια.
Μέσω του δημοτικού web TV κατά τη διάρκεια
της πρώτης αλλά και της παρούσας καραντίνας
δημότες μπορούν να παρακολουθήσουν από το
σπίτι τους μαθήματα που προσέφερε ο Δήμος,
όπως αθλητικά προγράμματα. Επιπλέον, το
κανάλι αυτό επέτρεψε την πραγματοποίηση και
ζωντανή παρακολούθηση από χιλιάδες δημότες μιας συναυλίας.
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Πλατεία κήπο αποκτά η Βουλιαγμένη
Σήμερα

Πρόκειται για την πλέον συζητημένη παρέμβαση τα
τελευταία χρόνια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα έργα ανάπλασης στην πλατεία Νυμφών στο
κέντρο της Βουλιαγμένης ξεκίνησαν στις 12 Νοεμβρίου
παράλληλα με τα έργα κατασκευής του αγωγού ομβρίων
υδάτων στην οδό Ερμού, καθώς μαζί με την παρέμβαση
στην πλατεία αλλάζουν και οι δρόμοι γύρω της. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η νέα πλατεία θα παραδοθεί
στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης τον Μάιο του
2021. Τα σχέδια ανακατασκευής της πλατείας Νυμφών
μετά από τρεις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
κατέληξαν στην πρόταση δημιουργίας ενός «βοτανικού κήπου» ακολουθώντας τη σημερινή λογική, αλλά
ενισχύοντας τον πράσινο χαρακτήρα της πλατείας και
τροποποιώντας τη λογική της από «πλατεία - πέρασμα»
σε «πλατεία - σημείο συνάντησης». Τα πιο σημαντικά
στοιχεία της ανάπλασης είναι τα εξής: Πρώτον, μεγαλώνει σημαντικά (κατά 25% ή κατά 783 τ.μ.) η επιφάνεια
της πλατείας, καθώς θα καταλάβει το κομμάτι της οδού
Ερμού όπου σήμερα σταθμεύουν τα ταξί και ένα μέρος
Μετά την παρέμβαση

Συνολική επιφάνεια
Σκληρές επιφάνειες
Δέντρα

της οδού Νυμφών. Δεύτερον, ενισχύεται σημαντικά ο
πράσινος χαρακτήρας της πλατείας με αλλαγή των δομικών της υλικών και νέες φυτεύσεις. Αντί για άσφαλτο
θα χρησιμοποιηθεί κυβόλιθος στις περιμετρικές οδούς,
ενώ εντός της πλατείας οι πλάκες πεζοδρομίου θα αντικατασταθούν με πατημένο χώμα για τους διαδρόμους
και χυτό βοτσαλωτό δάπεδο για τις υπόλοιπες επιφάνει-

Νέα πλατεία Παλαιά πλατεία Διαφορά %
3.159 τ.μ.
2.376 τ.μ.
+25%
1.096 τ.μ.
1.475 τ.μ.
-28%
93
65
+43%

ες. Έτσι, οι σημερινές σκληρές επιφάνειες της πλατείας
θα μειωθούν κατά 28% ή κατά 380 τ.μ. Παράλληλα, οι
σημερινές φυτεύσεις θα ενισχυθούν σημαντικά: Τα σχέδια αναφέρουν ότι στα σημερινά 65 δέντρα θα προστεθούν 24-28 νέα δέντρα μεγάλης ανάπτυξης (πλατάνια,
κυπαρίσσια, κουκουναριές, κουτσουπιές, κέδροι και
αριές) παράλληλα με θάμνους, καλλωπιστικά, αρωματικά και ποώδη φυτά (σε περίπου 1.000 τεμάχια) που θα
δίνουν την αίσθηση του βοτανικού κήπου.
Τρίτον, η πλατεία μετατρέπεται σε πιο φιλόξενο τόπο
συνεύρεσης ανθρώπων. Τα 160 τ.μ. που σήμερα καταλαμβάνονται από τραπεζοκαθίσματα απελευθερώνονται
(ο χώρος του Aqua Marina μεταφέρεται στο διάζωμα της
οδού Παντελεήμονος στο χώρο στάθμευσης) ενώ θα
προστεθούν πάνω από 20 παγκάκια σε ένα δίκτυο διαδρόμων που θα καθιστά όλη την επιφάνεια της πλατείας προσβάσιμη (σε αντίθεση με τον σημερινό μοναδικό
διάδρομο στο μέσο). Το σχέδιο αυτό ήταν αποτέλεσμα
εντατικής διαβούλευσης που έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της δημοτικής αρχής, η οποία αντιλήφθηκε από την
πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου ότι τα αρχικά
σχέδια ήγειραν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.
Έτσι, μετά την πρώτη διαβούλευση τον Ιούνιο του 2017,
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κάλεσε μια ανοιχτού τύπου
συζήτηση στο Aqua Marina τον Νοέμβριο του 2017,
ώστε να καταγραφούν όλες οι απόψεις, με την παρουσία
των μελετητών. Η διαδικασία κατέληξε στην απόφαση
του Δημάρχου να τροποποιήσει τα αρχικά σχέδια και η
νέα προσέγγιση που προσαρμόστηκε στη βούληση των
κατοίκων για περισσότερο πράσινο, παρουσιάστηκε και
εγκρίθηκε τόσο από το τοπικό συμβούλιο Βουλιαγμένης
και το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (ομόφωνα μάλιστα)
τον Μάιο του 2018.
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 1 εκ. ευρώ.
Κατά τη συμφωνία που υπέγραψε ο Δήμος με την Αστήρ
Παλάς ΑΞΕ τον Ιανουάριο του 2018, ο Αστέρας θα καταβάλει το 50% του κόστους ανάπλασης της πλατείας, ως
κομμάτι των αντισταθμιστικών ωφελειών προς την
πόλη που ανέλαβε για την όχληση της ανακατασκευής
του εμβληματικού ξενοδοχείου στο Λαιμό.

15

Νέα εύκαμπτα κολωνάκια Έμπρακτος σεβασμός
στο πράσινο
Με αμείωτους ρυθμούς προχωρά στην
ανάπλαση των πεζοδρομίων με σύγχρονα
υλικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ιδιαίτερα στα σημεία που παρεμποδίζεται η πρόσβαση των πεζών και
των ατόμων με αναπηρίες. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση
εύκαμπτων οριοδεικτών προκειμένου
να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση,
να μην παρεμποδίζεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα,
πυροσβεστικά κ.λπ.) ή η διέλευση των λεωφορείων, ούτε η διέλευση των
απορριμματοφόρων κατά την αποκομιδή.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα ακολουθούν όλους τους κανόνες παθητικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό τους γνώμονα τη μείωση των τραυματισμών πεζών και αναβατών ποδηλάτων σε περίπτωση πρόσκρουσής τους
σε αυτά, καθώς και τη μη καταστροφή των πεζοδρομίων. Τα συγκεκριμένα
κολωνάκια δεν χρειάζονται τη παραμικρή συντήρηση καθώς δεν σκουριάζουν
και δεν καταστρέφονται. Παράλληλα διευκολύνεται η πρόσβαση των πεζών,
γεγονός που συνάδει με το πνεύμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που έχει υιοθετήσει ο Δήμος. Τα εξ ολοκλήρου ελληνικής παραγωγής
εύκαμπτα κολωνάκια έχουν ήδη τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Βάρης,
στην οδό Διγενή και τη λεωφόρο Βασιλέως Παύλου στην Βούλα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτησή τους στην οδό Παναγούλη στη Βουλιαγμένη.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες
συντήρησης πρασίνου από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση όλων των σημείων της πόλης. Οι εργαζόμενοι
στην Υπηρεσία Πρασίνου, τις τελευταίες εβδομάδες
πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος πρασίνου. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», o αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοσθένης Βαμβασάκης επισήμανε
πως η υπηρεσία προχωρά και σε κλαδεύσεις δέντρων που εφάπτονται με καλώδια της ΔΕΗ, μια
αρμοδιότητα που ανήκει στη ΔΕΔΗΕ, ωστόσο για να προλάβουν τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς, ο
Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των δέντρων με δική του πρωτοβουλία. Επιπλέον, έγιναν
εργασίες αναβάθμισης, επιδιόρθωσης και επέκτασης όπου απαιτείτο στο αρδευτικό δίκτυο
αυτόματου ποτίσματος.
Οι νέες δεντροφυτεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν στο πάρκο
που βρίσκεται η παιδική χαρά της Τάσσιανης στη Βουλιαγμένη, σημείο όπου φυτεύτηκαν 34
μεγάλα δέντρα όπως κουκουναριές, κυπαρίσσια κ.ά., ενώ αποκατάσταση των πεσμένων
δέντρων έγινε στη Βάρκιζα και συγκεκριμένα στο πάρκο επί των οδών Αφροδίτης και Φρυνίχου,
όπου φυτεύτηκαν 8 νέα δέντρα (κουτσουπιές, χαρουπιές κ.ά.) αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το
ισοζύγιο πρασίνου στον Δήμο. Επίσης, έναν ακόμα τρόπο για να προστατευθούν τα δέντρα που
έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση, βρήκε η δημοτική αρχή. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε υποστήλωση δύο μεγάλων πεύκων στη Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα σε δέντρο επί της λεωφόρου Αθηνάς και το δεύτερο στην οδό Ιάσονος.

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ

τυροκοµικά - αλλαντικά
Το νέο γευστικό σημείο
στην πλατεία Βούλας
Βασ. Παύλου 57,
✆ 210 8995958
693 222 6965

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα
Τηλ.: 210 8992777 | Κιν.: 6944 310580
Υποκαταστήματα
Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11
210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr
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Έργα που θα αφήσουν
τις πλημμύρες στην ιστορία
Νωπές είναι ακόμη οι μνήμες
από τις φονικές πλημμύρες
που έπληξαν την Μάνδρα, την
Κινέτα, την Χαλκιδική και τα
νησιά του Ιονίου. Τα ακραία
καιρικά φαινόμενα όπως οι
ισχυρές καταιγίδες που προκαλούν πλημμυρικά επεισόδια
βρίσκονται όλο και συχνότερα
στην επικαιρότητα ενώ όπως
τονίζουν οι επιστήμονες, τα
φαινόμενα αυτά θα πολλαπλασιάζονται με τον καιρό και θα
γίνονται εντονότερα εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα αυτή, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης από
το 2015 έχει ξεκινήσει ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της
πόλης, σε μια προσπάθεια για
να ελαχιστοποιηθούν, όσο είναι
δυνατόν, οι επιπτώσεις από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα και
να προστατευθούν οι κάτοικοι
και οι περιουσίες τους.

τριών κεντρικών αγωγών, ένας
επί της οδού Θησέως ο οποίος
θα καταλήγει σε υφιστάμενο στη λεωφόρο Ποσειδώνος ενώ άλλοι δύο αγωγοί θα
εκβάλλουν στις υφιστάμενες
τάφρους της Ακτής Βουλιαγμένης. Οι δρόμοι που θα περνά το
δίκτυο είναι η Ερμού, η Θησέως, η Δήμητρας ενώ σύμφωνα
με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον επόμενο μήνα
θα ξεκινήσουν οι εργασίες
αντιπλημμυρικής θωράκισης
της οδού Παναγούλη, ενός
δρόμου που μετατρέπεται σε
κάθε δυνατή βροχόπτωση σε
χείμαρρο. Καταλαβαίνει κανείς
πως με την ολοκλήρωση των
αντιπλημμυρικών έργων που
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη,
η Βουλιαγμένη θα είναι στο
σύνολό της προστατευμένη από
πλημμυρικά φαινόμενα.

Βουλιαγμένη, μια πόλη
χωρίς δίκτυο ομβρίων

Η Βούλα είναι η μοναδική
δημοτική ενότητα του Δήμου
των 3Β που διαθέτει ένα αξιόλογο δίκτυο ομβρίων υδάτων που χρονολογείται από τα
μέσα της δεκαετίας του 1990
και μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες του 1993 όταν
η Βούλα και η Βάρη βρέθηκαν
στο «μάτι» της καταιγίδας. Η
αυξημένη δόμηση των τελευταίων ετών στο Πανόραμα
γέννησε όμως την ανάγκη για
αντιπλημμυρική θωράκιση της
ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
μόλις το περασμένο έτος ολοκλήρωσε την κατασκευή δικτύου ομβρίων στις οδούς Αργυροκάστρου, Τεπελενίου, Κιλκίς,
Σκρα, Ριμινιτών, Σουλίου, Κλεισούρας, Τήνου, Μπουμπουλίνας. Παράλληλα, μετά από την

Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε πως η Βουλιαγμένη
μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν
είχε ούτε ένα μέτρο δίκτυο
ομβρίων, με αποτέλεσμα η
απορροή των υδάτων της βροχής να γίνεται επιφανειακά επί
των οδοστρωμάτων, μετατρέποντας τους δρόμους σε
ποτάμια. Πλέον, ο Δήμος 3Β
ολοκλήρωσε το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο στη Βουλιαγμένη, δίκτυο που περνά από τις
οδούς Δεκελείας και Απόλλωνος (Λαιμός). Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και το υδραυλικό
έργο στην οδό Πανός, δρόμος
που ξεκινά από το κοιμητήριο
της Βουλιαγμένης και καταλήγει στη παραλιακή λεωφόρο. Σε
εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή

Ζωτικής σημασίας έργο
στο Πανόραμα Βούλας

υποβολή ώριμων μελετών του
Δήμου προς την Περιφέρεια
Αττικής για επιπλέον υδραυλικά έργα στη δημοτική ενότητα
Βούλας, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα έργα απορροής ομβρίων υδάτων για τις οδούς Αθηναΐδος και Ρόδου στην περιοχή
«Εξοχή» καθώς επίσης και στο
Πανόραμα στις οδούς Αγαμέμνονος, Υμηττού, Μπιζανίου,
Χλόης, Πίνδου και Σπάρτης,
Λέρου, Λειψών, Νικηταρά, Δραγατσανίου και Παπαφλέσσα.

Ένα μεγάλο έργο κατασκευής σύγχρονου δικτύου ομβρίων υδάτων
βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης θα έχει αντιπλημμυρική θωράκιση που θα
καλύπτει όλα τα μήκη και πλάτη της πόλης.

Σε πρώτο πλάνο
η θωράκιση της Βάρης
Η Βάρη είναι η πόλη που έχει
πληγεί στο παρελθόν από
πλημμύρες περισσότερο από
κάθε άλλη δημοτική ενότητα
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι περιοχές που
βρίσκονται στο «κόκκινο» κάθε
φορά που τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία, είναι η περιοχή
του Κόρμπι και της Μηλαδέζας.
Γι’ αυτό το λόγο τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ξεκινήσει
στις δύο αυτές περιοχές είναι
μεγάλα και απαιτούν χρόνο για
την υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του ρέματος
του Κόρμπι, έργο που ξεκίνησε
στις αρχές του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
του 2022. Αξίζει να σημειωθεί
πως η κατασκευή του μεγάλου
αυτού έργου πνοής είχε προϋπολογισμό 21 εκατομμύρια
ευρώ. Σήμερα, οι εργασίες του
αντιπλημμυρικού έργου βρίσκονται στην εκβολή του ρέματος στην ελεύθερη παραλία της
ανατολικής παραλίας Βάρκιζας.
Παράλληλα, μετά την έγκριση
της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων άναψε το πράσινο φως για την κατασκευή του

Επάνω αριστερά: η οδός Πρίγκηπος Πέτρου στη Βούλα, την επόμενη
μέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν τον
Νοέμβριο του 1993. Περιουσίες και αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα.
Επάνω δεξιά: η λεωφόρος Βουλιαγμένης στα όρια των Δήμων Βούλας
και Γλυφάδας έχει καλυφθεί από πέτρες και λάσπη που «κατέβηκαν»
από το Πανόραμα εξαιτίας των μπαζωμένων ρεμάτων.

Επάνω αριστερά: Ο αείμνηστος πρώην Δήμαρχος Βούλας μιλώντας στην
κάμερα τηλεοπτικού σταθμού έκανε λόγο για ζημιές που ξεπερνούσαν
τα 2 δισ. δραχμές. Επάνω δεξιά: Η κατεστραμμένη από την μανία της
φύσης, οδός Δερβενακίων υπέστη ολοκληρωτική ζημιά.

41.600.000
Boύλα: 4.650.000
Βουλιαγμένη: 9.000.000
Σύνολο: 55.250.000

Κόστος
αντιπλημμυρικών
έργων

Βάρη:
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Βάρη
Η Βασιλέως
Κωνσταντίνου, κύρια
οδική αρτηρία που
συνδέει το κέντρο
της Βάρης με τη
Βάρκιζα, απέκτησε
για πρώτη φορά
δίκτυο ομβρίων
υδάτων συνολικού
προϋπολογισμού
1.200.000 ευρώ και
παραδόθηκε την
Άνοιξη του 2020.

Πανόραμα
Βούλας
Ένα έργο ζωτικής
σημασίας για τους
κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής
του Πανοράματος
ολοκληρώθηκε καθώς
η αντιπλημμυρική
θωράκιση ήταν
επιτακτική ανάγκη. Το
έργο ολοκληρώθηκε
στις αρχές του 2020
με προϋπολογισμό
1.200.000 ευρώ.

ρέματος Χερώματος - Μηλαδέζας και την κατασκευή δικτύου
ομβρίων υδάτων προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον
αφορά την περιοχή της Βάρκιζας, μετά από ενέργειες του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων στο σημείο «Καμίνι» και συγκεκριμένα στις οδούς Νάξου,
Μονεμβασιάς, Αφροδίτης, Πάσχου και Βυζαντίου.
Εκτός από τα εν εξελίξει και τα προγραμματισμένα αντιπλημμυρικά έργα που αφορούν την δημοτική ενότητα της Βάρης, έχει
ολοκληρωθεί ήδη η κατασκευή δύο δικτύων ομβρίων υδάτων σε
σημεία που στο παρελθόν με τις πρώτες σταγόνες βροχής μετατρέπονταν σε ποτάμια. Πρόκειται για το υδραυλικό έργο επί της
οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, δρόμος που συνδέει τη Βάρη με
τη Βάρκιζα. Η κατασκευή του νέου αγωγού μήκους 914 μέτρων
συνδέθηκε με τον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της
Βάρης. Το έργο διήρκησε κάτι λιγότερο από τρεις μήνες και όπως
επισημαίνουν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, νιώθουν ανακουφισμένοι καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος μετά από κάθε δυνατή
βροχόπτωση πλημμύριζε, απειλώντας τα παρακείμενα σπίτια αλλά
και τα καταστήματα. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του
δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό Αθανασίου Διάκου, ένα έργο
που καθυστέρησε αρκετά εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών ωστόσο και αυτό το σημείο της Βάρης έχει πλέον θωρακιστεί
από πλημμυρικά φαινόμενα. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε πως τα απαιτούμενα έργα υποδομής στην πόλη αποτελούν βασικό παράγοντα που καθορίζει την καθημερινότητα του
πολίτη και τη διατήρηση αλλά και βελτίωση της υψηλής ποιότητας
ζωής που απολαμβάνει. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η άμεση ολοκλήρωση των έργων αυτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του
Δήμου και βασικό στοίχημα όλων.

Βιβλική καταστροφή σε Βούλα και Βάρη

Βουλιαγμένη
Σε εξέλιξη βρίσκονται
τα αντιπλημμυρικά έργα
στη Βουλιαγμένη που
γίνονται για πρώτη φορά
και με την ολοκλήρωση
των εργασιών που
αναμένονται εντός
του 2021, η πόλη θα
θωρακιστεί σε ποσοστό
100%. Το κόστος
αντιπλημμυρικής
προστασίας ανέρχεται στα
9.000.000 ευρώ.

Η νύχτα της 21ης Νοεμβρίου του 1993 έχει χαραχθεί στις μνήμες
των κατοίκων της Βούλας και της Βάρης. Μια μεγάλη νεροποντή
διάρκειας 7 ωρών, στην οποία έπεσαν 64 χιλιοστά βροχής προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στις δύο πόλεις, ευτυχώς χωρίς
να θρηνήσουμε θύματα. Περιουσίες χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή,
κόποι ετών παρασύρθηκαν στη θάλασσα, αυτοκίνητα βρέθηκαν
στις παραλίες με το κράτος να αποζημιώνει δύο χιλιάδες πλημμυροπαθείς. Ο αείμνηστος Δήμαρχος Βούλας, Άγγελος Αποστολάτος, είχε αναφερθεί στα αίτια τις καταστροφής δίχως να μασήσει τα
λόγια του. «Το καταπράσινο βουνό (Πανόραμα) το 1973 κάηκε και
δυστυχώς εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης και ξεκίνησε η δόμηση της
περιοχής, οι χείμαρροι και τα ποτάμια μετατράπηκαν σε δρόμους
με αποτέλεσμα το βουνό να μη μπορεί να συγκρατήσει το νερό και
να παρασυρθούν πέτρες και χώματα μέχρι τη θάλασσα». Σύμφωνα
με ρεπορτάζ της εποχής, η οικονομική ζημιά για τον Δήμο Βούλας
ανερχόταν σε δύο δισεκατομμύρια δραχμές καθώς οι περισσότεροι δρόμοι είχαν καταστραφεί ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το
έδαφος είχε υποχωρήσει. Μαρτυρίες αναφέρουν πως σε περιοχές
της Βάρης επιστρατεύτηκαν μέχρι και βάρκες για να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους που βρίσκονταν στις στέγες των σπιτιών για
να προφυλαχθούν από τα ορμητικά νερά ενώ η περιοχή του Ασυρμάτου είχε μετατραπεί για μέρες σε μια απέραντη λίμνη.
Μετά από 27 χρόνια, μια ανοχύρωτη πόλη απέναντι στις βροχές
έχει μετατραπεί σε μια καλά θωρακισμένη πόλη, πανέτοιμη να
αντιμετωπίσει κάθε είδους ακραίου καιρικού φαινομένου.
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Μάνος Σαριδάκης

Από το 2ο Λύκειο
Βούλας στην κορυφή
της πυρηνικής
φυσικής
Μια σημαντική ακαδημαϊκή διάκριση πέτυχε ένας νέος επιστήμονας που μεγάλωσε στη
Βούλα. Ο Μάνος Σαριδάκης σήμερα είναι κύριος ερευνητής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και επίσης καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μπέιλορ του Τέξας. Με βάση
τον αλγόριθμο που ανέπτυξε μια ομάδα του πανεπιστημίου Στάνφορντ η οποία μετρά σε
όλες βάσεις δεδομένων δημοσιεύσεις και αναφορές και κατατάσσει σε μια λίστα τους
σημαντικότερους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, ο Μάνος Σαριδάκης στο γνωστικό
αντικείμενο της πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής βρέθηκε στην πρώτη θέση στην
Ελλάδα για το 2019 και στην δεύτερη θέση για το σύνολο της καριέρας του. Με αφορμή
το ανεπίσημο αυτό «μετάλλιο» μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για το απρόσιτο σε πολλούς αντικείμενό του, που αγκαλιάζει τις θεωρίες της σχετικότητας και τη συζήτηση για
την εξέλιξη του σύμπαντος, αλλά και για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πώς μπορεί να περιγραφεί το αντικείμενο της έρευνάς σας;
Είμαι στο χώρο της σωματιδιακής κοσμολογίας και των βαρυτικών κυμάτων, ένας κλάδος που τα τελευταία 5 χρόνια έχει ίσως τη μεγαλύτερη εξέλιξη στις θετικές επιστήμες.
Εκεί πήγε και το νομπέλ Φυσικής πέρσι για την ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων. Έχει
στραφεί προς τα εκεί η σύγχρονη φυσική. Μέχρι πριν 10 χρόνια όλη η έρευνα συγκεντρωνόταν στο CERN, δηλαδή στα πειράματα με τους επιταχυντές που οδήγησαν σε σημαντικές
ανακαλύψεις, όπως το σωματίδιο Higgs, όμως επήλθε ένα τέλμα. Για να να έχουμε εκεί
νέες εξελίξεις πρέπει να φτιαχτούν νέοι επιταχυντές, να μεγεθύνουν δηλαδή το CERN,
κάτι που θα απαιτούσε δεκάδες δισ. ευρώ. Από την άλλη, το να στέλνεις δορυφόρους, να
στραφείς δηλαδή στην κοσμολογία και να κάνεις παρατηρήσεις είναι αρκετά πιο φτηνό και
δίνει απίστευτο όγκο δεδομένων. Εκεί λοιπόν στράφηκε η χρηματοδότηση στην Ευρώπη
και η έρευνα.

Κύριος ερευνητής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Μάνος Σαριδάκης τάσσεται υπέρ
της ενίσχυσης βασικής έρευνας με μακροπρόθεσμες στοχεύσεις, χωρίς την πίεση
των άμεσων εφαρμογών

Ελλάδα και πόσα στο εξωτερικό;
Πέσαμε πάνω στα χρόνια της κρίσης. Πριν το 2008 ένας νέος επιστήμονας είτε τελείωνε
εδώ είτε σε άλλη χώρα, έκανε περίπου 2-4 χρόνια στο εξωτερικό μέχρι να επιστρέψει
στη χώρα του με μια κανονική δουλειά σε ακαδημαϊκό πάντα επίπεδο. Μετά την κρίση
αυτό το διάστημα άρχισε να εκτείνεται. Προσωπικά έλειψα από την Ελλάδα 7 πλήρη χρόνια και ακολούθησαν 6 χρόνια, στα οποία ήμουν το μισό χρόνο στο εξωτερικό. Αυτό έχει
να κάνει και με την κινητικότητα των επιστημόνων που είναι ένα νέο φαινόμενο. Πλέον
υπάρχει μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων διεθνώς αλλά ειδικά στην Ελλάδα, που 8 και
10 χρόνια μετά το διδακτορικό τους, στην ηλικία των 40, γυρνούν από χώρα σε χώρα για
να μαζέψουν προϋπηρεσία.

Αυτό μήπως έχει και διαφορετική ανάγνωση, ότι δηλαδή στα ελληνικά
πανεπιστήμια έχουμε την αφρόκρεμα;
Πράγματι, οι λίγοι που μπαίνουν τώρα στα ελληνικά ΑΕΙ είναι όντως πολύ καλοί σε σχέση
με τον μέσο όρο προ 15 ετών. Αλλά υπάρχουν εξίσου καλοί που μένουν απ' έξω, που αναγκάζονται να ζουν στο εξωτερικό. Πλέον έχει ανοίξει η αγορά με εξαιρετικά πανεπιστήμια
και στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Εγώ πέρασα από τον Καναδά,
τις ΗΠΑ, τη Χιλή, την Ταϊβάν, την Κίνα, για να μην αναφερθώ στις χώρες της Ευρώπης.

Στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχετε υπάρχει κάποιο εφαρμοσμένο αντικείμενο που μπορεί να αντιληφθεί κάποιος μη σχετικός;

Έχοντας περάσει από το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, ποια είναι η
συμβουλή σας για τα νέα παιδιά που τώρα εξετάζουν τις επιλογές τους;

Ωραίο θέμα για μια ευρύτερη συζήτηση. Το ερώτημα είναι πού πρέπει να βάλουμε την
ισορροπία μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η Αμερική πήρε κεφάλι ερευνητικά τις προηγούμενες δεκαετίες, 20 και 30 χρόνια πριν, γιατί χρηματοδοτούσε τη βασική
έρευνα. Έφτιαχνε κέντρα και χρηματοδοτούσε την έρευνα χωρίς πίεση για άμεσες εφαρμογές. Αυτό με τα χρόνια οδηγεί και σε εφαρμογές, απλώς δεν το ξέρεις όταν ξεκινάς.
Αντίθετα η Ευρώπη κατά τη δεκαετία του '70 έδινε βάρος μόνο στην εφαρμοσμένη έρευνα,
γι' αυτό και έμεινε σχετικά πίσω. Πλέον έχει αλλάξει κατεύθυνση και η Ευρώπη. Η βασική
έρευνα πάντα μετά από κάποια χρόνια δίνει καρπούς που δεν τους είχες προβλέψει. Έτσι
και τώρα, τα βαρυτικά κύματα και οι εξελίξεις στην ίδια τη σωματιδιακή φυσική αργά ή
γρήγορα θα εφαρμοστούν στην τεχνολογία. Για να το αντιληφθείτε καλύτερα, τεχνολογικά
σήμερα βρισκόμαστε στην εφαρμογή της βασικής έρευνας του 1930 και 1940. Ο ηλεκτρονικός κόσμος, τα κινητά, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες κ.λπ. εκεί βασίζονται.

Πράγματι, ξεκίνησα από το 3ο Δημοτικό Βούλας, έπειτα στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας και τέλος στο Φυσικό Αθήνας. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλά δημόσια σχολεία και
μπορεί κανείς να τα εμπιστευτεί. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής εκπαίδευσης
είναι ότι λίγο πολύ όλα τα σχολεία είναι ισοδύναμα. Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη παρατηρείται χάος ανάμεσά τους. Τα ελληνικά πανεπιστήμια τώρα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Είναι σαν καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν είναι βέβαια Οξφόρδη. Αρκετός κόσμος
πιστεύει ότι όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας και των ΗΠΑ είναι σαν το Κέμπριτζ. Δεν
είναι έτσι. Υπάρχουν 10-20 πολύ καλά πανεπιστήμια και μετά υπάρχει ένας αστερισμός
εκατοντάδων και στις ΗΠΑ χιλιάδων πανεπιστημίων, μερικά από τα οποία είναι χειρότερα
από το τελευταίο ελληνικό ΙΕΚ. Στην Ελλάδα και τα 20 ΑΕΙ της χώρας βρίσκονται σε ένα
καλό επίπεδο με τα δεδομένα του εξωτερικού. Δεν θα στερηθεί τίποτα κάποιος που θα
κάνει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές εδώ.

Πόσα από τα χρόνια της ερευνητικής σας καριέρας έχετε περάσει στην
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Παναγιώτης Καπετανέας

«Έφυγε» ο καπετάνιος της Βάρης
Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου 2020 νικημένος από την επάρατο νόσο ο Παναγιώτης Καπετανέας, πρώην Δήμαρχος Βάρης και επικεφαλής της παράταξης «Νέα
Πόλη – Νέα Εποχή», προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία της
Βάρης και όχι μόνο, καθώς ήταν μια προσωπικότητα που αγαπήθηκε
τόσο ως άνθρωπος όσο και ως επαγγελματίας. Μια ευγενική φυσιογνωμία μιας άλλης εποχής, με το περιποιημένο μουστάκι του να είναι
σήμα κατατεθέν, σου μιλούσε πολλές φορές με τα μάτια και εισέπρατες καλοσύνη.
Ο Παναγιώτης Καπετανέας γεννήθηκε το 1950 στην Καλαμάτα και
στη συνέχεια μετακόμισε μαζί με την μητέρα του και τα δύο αδέλφια
του στο Αιγάλεω όπου και τελείωσε το σχολείο. Στην ηλικία των 29
ετών ξεκίνησε τις σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τη φοίτησή
του το 1976. Τρία χρόνια μετά, κάτοχος του πτυχίου της οδοντιατρικής
μετακόμισε στην πόλη που αγάπησε και υπηρέτησε πιστά για έντεκα
χρόνια, τη Βάρη. Εκεί, έκανε το μεγάλο βήμα στην επαγγελματική του
σταδιοδρομία, ανοίγοντας το δικό του οδοντιατρείο. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε πως από το ιατρείο του πέρασε η μισή Βάρη. Εκτός
από άριστος ιατρός ήταν και άνθρωπος βαθύ ασίθημα αλληλεγγύης
προς τους συνανθρώπους του, προσφέροντας εντελώς δωρεάν τις
υπηρεσίες του σε όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να επισκεφτούν έναν οδοντίατρο. Μάλιστα, οι παλιοί κάτοικοι της Βάρης τον
αποκαλούσαν «καλό Σαμαρείτη». Παράλληλα, το 1983 έγινε ένας από
τους ιδρυτές του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης με πλούσια δράση
για την εποχή, ενός συλλόγου που είναι ακόμα ενεργός.
Το 2002, ο Παναγιώτης Καπετανέας συμμετείχε για πρώτη φορά στις
δημοτικές εκλογές του Δήμου Βάρης, λαμβάνοντας ποσοστό 36,6%
και γνωρίζοντας την ήττα από τον Δημήτρη Αναστασίου. Μετά από μια
άκρως επιτυχημένη και εποικοδομητική αντιπολίτευση, ο Παναγιώτης Καπετανέας δήλωσε ξανά το παρών ως υποψήφιος και ανέλαβε
τον Δήμο Βάρης το 2006 και ανακηρύχθηκε Δήμαρχος μετά από μια
εκλογική μάχη θρίλερ. Συγκεκριμένα, την 1η Κυριακή ο Παναγιώτης
Καπετανέας έλαβε 1.702 ψήφους
και ποσοστό 29,27% ενώ ο Δημήτρης Αναστασίου επικράτησε με
ποσοστό 39,19% και 2.221 ψήφους.
Αναπόφευκτα η μάχη οδηγήθηκε σε
2η Κυριακή, εκεί που ο Παναγιώτης
Καπετανέας σημείωσε την ανατροπή και με ποσοστό 52,94% κέρδισε
τον τότε Δήμαρχο Βάρης που έλαβε
ποσοστό 47,06%.
Στα τέσσερα χρόνια που κρατούσε το τιμόνι του Δήμου Βάρης, ο
Παναγιώτης Καπετανέας επέδειξε
πλούσιο έργο. Επί των ημερών του
ιδρύθηκε δημοτική συγκοινωνία με
τέσσερα λεωφορεία και κάποια από
αυτά μετέφεραν τους μαθητές στα
σχολεία. Δημιουργήθηκε γραφείο

ευρέσεως εργασίας με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα καθώς μέσα
από αυτή την υπηρεσία, βρήκαν επαγγελματική στέγη περισσότεροι
από 1.000 πολίτες. Συστάθηκε η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
και Πυρασφάλειας Βάρης που λειτουργεί έως σήμερα ενώ εξασφάλισε δωρεάν από την Πολιτική Αεροπορία και τον ΣΠΑΥ, τρία πυροσβεστικά οχήματα για αποκλειστική χρήση στη Βάρη. Στον τομέα των
υποδομών, η διοίκηση του Παναγιώτη Καπετανέα κατασκεύασε την
πλατεία Καμίνι, την πλατεία Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα, το Γυάλινο
κτίριο στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας, την πλατεία Φιλικής Εταιρείας στη Μηλαδέζα, την πλατεία στο Κόρμπι και την παιδική χαρά στον
Προφήτη Ηλία και την πλατεία 25ης Μαρτίου στο Χέρωμα Βάρης.
Επίσης, 56 δρόμοι της Μηλαδέζας και των γύρω περιοχών ασφαλτοστρώθηκαν για πρώτη φορά. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν το 2ο
Δημοτικό Σχολείο Βάρης και ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βάρης.
Τέλος, ιδρύθηκαν τρεις ακόμα υπηρεσίες με κοινωνικό χαρακτήρα:
Η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργούσε σε συνεργασία με τον
Δήμο Βούλας, το τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας και
το γραφείο κοινωνικής μέριμνας.
Το 2010, με την ενοποίηση που έφερε ο «Καλλικράτης» και τη δημιουργία του Δήμου Βάρης Βούλας Βούλας Βουλιαγμένης ο Παναγιώτης Καπετανέας κατήλθε στις εκλογές, έλαβε ποσοστό 10,33% και
κατάφερε να εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλο ως αντιπολίτευση της
τότε διοίκησης Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Ένας εκ των πολιτικών αντιπάλων του στις εκλογές του Νοεμβρίου το 2010 ήταν και ο σημερινός
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αλλά οι δύο άνδρες διατηρούσαν άριστες σχέσεις. Ο πρώην Δήμαρχος Βάρης έριξε αυλαία στα
κοινά τον Φεβρουάριο του 2014, όταν και ανακοίνωσε στα μέλη του
συνδυασμού του ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος, βάζοντας
τελεία σε μια πορεία 11 ετών, αφιέρωσης και αγάπης για τη Βάρη.
Ο Παναγιώτης Καπετανέας ήταν παντρεμένος με την ιατρό Αγγελική
Ράπτη και μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Σωκράτη, ενώ τα τελευταία
χρόνια απέκτησε και ένα εγγόνι ωστόσο η μοίρα τα έφερε έτσι και δεν
πρόλαβε να δει από κοντά το δεύτερο εγγόνι του που μόλις είχε γεννηθεί.
Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η πολιτική κηδεία του εκλιπόντος πραγματοποιήθηκε με
δημοτική δαπάνη.
Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Από το
οδοντιατρείο του
πέρασε όλη
η Βάρη
και οι φτωχοί
δεν πλήρωναν
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Πρωτέας Βούλας

Δυνατή εκκίνηση για άνδρες και γυναίκες
Υψηλοί στόχοι
σε ανταγωνιστικά
πρωταθλήματα

Την επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια του γυναικείου μπάσκετ θέλει
ο Πρωτέας Βούλας, ενώ η ανδρική ομάδα που αγωνίζεται στη Β’ εθνική
(τρεις κατηγορίες μακριά από την Α1) επιδιώκει κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο να βάλει τις βάσεις ώστε τα επόμενα χρόνια να κάνει το
μεγάλο βήμα και να συμμετάσχει στην Α2 Εθνική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Οι γυναίκες του Πρωτέα μετά τα έξι συνεχή χρόνια παρουσίας στην
κορυφαία κατηγορία, από τον Σεπτέμβριο του 2019 αγωνίζονται στην
Α2. Ο Πρωτέας συμμετέχει για 11η φορά στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία ενώ επτά φορές έχει δώσει το παρών στην Α1. Στο φετινό πρωτάθλημα και πριν τη διακοπή
ελέω Covid-19, η γυναικεία
ομάδα του Πρωτέα έχει
το απόλυτο νικών στις
τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο
Πρωτέας πέτυχε μια άνετη
νίκη κόντρα στον Αμύντα με
69-51 ενώ τη 2η αγωνιστική υποδέχτηκε στο κλειστό
γήπεδο «Γεώργιος Γεννηματάς» την Τερψιθέα όπου
πήρε το ροζ φύλλο αγώνα
με σκορ 57-35. Στον τρίτο

αγώνα και τελευταίο μέχρι στιγμής, ο Πρωτέας Βούλας αγωνίστηκε
εκτός έδρας στον Βύρωνα κόντρα στην άλλοτε κραταιά γυναικεία μπασκετική δύναμη της χώρας, τον Αθηναϊκό, όπου μετά από μια εκπληκτική
εμφάνιση, η Βούλα νίκησε με 29 πόντους διαφορά (81-52).
Η ανδρική ομάδα του Πρωτέα Βούλας συμμετέχει στο ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής των τελευταίων χρόνων, καθώς θα
κοντραριστεί με ομάδες που έχουν μεγάλη ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ όπως ο Πανιώνιος. Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων
αγωνιστικών, η Βούλα βρίσκεται στη 2η θέση με απολογισμό τρεις νίκες
και μια ήττα. Την 1η αγωνιστική επικράτησε στο Παλαιό Φάληρο της
ομώνυμης ομάδας με 74-67, ενώ την 2η αγωνιστική φιλοξένησε τον
Ηλυσιακό των 8 συμμετοχών στην Α1, νικώντας τον με σκορ 73-61. Την
3η αγωνιστική στο κλειστό γήπεδο της Βούλας «πάτησε» το πόδι της η
ομάδα του Πανιωνίου των 47 συμμετοχών στην Α1, της μιας κατάκτησης Κυπέλλου Ελλάδος και της αδιάλειπτης συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 1974. Και επειδή η ιστορία δεν αγωνίζεται, ο
Πρωτέας Βούλας διέλυσε τον Πανιώνιο με 84-47. Τέλος, ο Πρωτέας
την πρώτη του ήττα στη φετινή χρονιά την γνώρισε στο Αιγάλεω, όπου
η τοπική ομάδα επικράτησε με 70-59.
Να σημειωθεί πως ο πρώτος του πρωταθλήματος ανεβαίνει στην Α2
κατηγορία, ενώ ο δεύτερος θα δώσει αγώνες μπαράζ με τους δεύτερους των άλλων ομίλων ώστε να υπάρχουν οι επιλαχούσες ομάδες
για να αντικαταστήσουν ομάδες της Α2 (2021/22) που θα δηλώσουν
αδυναμία συμμετοχής.

Θέτις Βούλας

Οι αμαζόνες του βόλεϊ
Εδραίωση
στην Α1 κατηγορία
ο σκοπός

Από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων είναι
το φετινό της Α1 βόλεϊ γυναικών σε ένα μαραθώνιο που αγωνίζονται
οι τρεις παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού αθλητισμού, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και που φυσικά το παρών δίνει για μια
ακόμα χρονιά η Θέτιδα Βούλας, που φιλοδοξεί να μπει στην εξάδα των
κορυφαίων συλλόγων βόλεϊ γυναικών της χώρας.
Το φετινό πρωτάθλημα είναι διαφορετικό τόσο λόγω των συνθηκών
που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, όσο και
λόγω της αλλαγής συστήματος διεξαγωγής, καθώς οι 14 ομάδες της
Α1 κατηγορίας έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους των 7 ομάδων, με τις
τρεις πρώτες κάθε ομίλου να προκρίνονται στην επόμενη φάση του
πρωταθλήματος.
Η Θέτιδα Βούλας αγωνίζεται στο Β’ όμιλο με ισχυρούς αντιπάλους,
όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που πλαισιώνουν τον όμιλο είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανναξιακός, ο Αίας Ευόσμου και ο
ΑΟ Πορφύρας. Ο ομάδα της Βούλας πρόλαβε και αγωνίστηκε τέσσερις
φορές πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ελέω πανδημίας. Μπορεί
τα πρώτα αποτελέσματα να μην ήταν τα αναμενόμενα, ωστόσο όπως
επισημαίνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην ομάδα, η Θέτι-

δα διαθέτει ένα αξιόμαχο σύνολο ικανό να πλασαριστεί στις πρώτες
θέσεις του ομίλου. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Βούλας βρίσκεται στην
5η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετρώντας μια νίκη και τρεις ήττες.
Επικράτησε εντός έδρας της ΑΕΚ με 3-1 σετ ενώ παρά την ήττα της από
τον Ολυμπιακό σε ένα εκπληκτικό ματς με 3-2 σετ, κατάφερε να «τσιμπήσει» έναν πολύτιμο βαθμό. Τέλος, χωρίς πόντο έμεινε στα παιχνίδια
απέναντι στον Πανναξιακό και τον ΠΑΟΚ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Θέτιδα Βούλας συμμετέχει για 4η φορά στην
κορυφαία κατηγορία βόλεϊ γυναικών, φιλοδοξώντας να εδραιώσει την
παρουσία της στο πρωτάθλημα της Α1.
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Αστέρας Βάρης

Μηχανή παραγωγής γκολ
Εντυπωσιακό και πολλά υποσχόμενο είναι το ξεκίνημα του Αστέρα
Βάρης στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο δύσκολο πρωτάθλημα
της Γ’ εθνικής κατηγορίας και στο Κύπελλο Ελλάδος, διοργάνωση που
συμμετέχει για πρώτη φορά. Ο «πολίτες» όπως είναι το παρατσούκλι
της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών, φιγουράρουν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας
σημειώσει τρεις νίκες και μια ισοπαλία και συγκεντρώνοντας δέκα βαθμούς. Με τα έντεκα τέρματα που έχει πετύχει ο Αστέρας Βάρης έχει την
καλύτερη επίθεση της κατηγορίας, ενώ τέσσερα γκολ έχει παθητικό.
Το φετινό ταξίδι στα γήπεδα της 3ης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε με αντίπαλο τον Πυθαγόρα σε παιχνίδι που διεξήχθη
στη Σάμο. Εκεί η ομάδα της Βάρης επικράτησε με το «αγγλικό» σκορ
3-6. Στη συνέχεια, φιλοξένησε στο δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος
Μπαγλατζής» τον ΑΟ Καραβά όπου με χαρακτηριστική ευκολία νίκησε
με 3-0. Την 3η αγωνιστική αντιμετώπισε εντός έδρας τον Αιολικό Μυτιλήνης όπου με το «φτωχό» 1-0 πήρε τους 3 πολύτιμους βαθμούς της
νίκης. Τρεις ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την ημέρα της εθνικής
επετείου, ο Αστέρας Βάρης σημείωσε την παρθενική του εμφάνιση στο
Κύπελλο Ελλάδος κάνοντας παρέλαση στη Κρήτη, καθώς επικράτησε
της ομάδας του Μελιδονίου Ταλώς με το εντυπωσιακό 0-8 παίρνοντας
το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης στην οποία θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο Παλαμά σε μονό παιχνίδι όταν το επιτρέψουν

οι συνθήκες και αρθούν τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. Ο
τελευταίος αγώνας πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν απέναντι
στην ομάδα του Ακράτητου στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων, με τις δύο
ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις με το τελικό αποτέλεσμα (1-1) να μην ικανοποιεί τους ανθρώπους του Αστέρα Βάρης καθώς
ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα.

Αήττητη η ομάδα
στο ξεκίνημα
της εθνικής
κατηγορίας

Αξίζει να τονιστεί πως όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Αστέρα Βάρης
μεταδίδονται διαδικτυακά μέσω του καναλιού του συλλόγου στο
Youtube (kyanous asteras varis tv). Η διοίκηση της ομάδας ανταποκρίθηκε στην επιθυμία των φίλων του Αστέρα Βάρης να παρακολουθούν
ζωντανά τους αγώνες, καθώς όπως είναι γνωστό, η παρουσία κόσμου
στις εξέδρες των γηπέδων έχει απαγορευτεί εξαιτίας των μέτρων για
την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

ΝΟΒ

Επέστρεψαν
οι «μπέμπηδες»
Στιγμές από το ένδοξο παρελθόν ζει η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης με την πορεία που διανύει στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 πόλο. Οι «μπέμπηδες» μετά από αρκετά χρόνια
απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής, έστω και αν έχουν περάσει
μόλις πέντε αγωνιστικές από την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς. Με
το «καλημέρα» ο ΝΟΒ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στον μεγάλο του αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τον Ολυμπιακό ότι το πρωτάθλημα φέτος
θα το χτυπήσει στα ίσα.
Την 1η αγωνιστική η Βουλιαγμένη μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση
«άλωσε» το Παπαστράτειο επικρατώντας με 8-7 των «ερυθρολεύκων»
οι οποίοι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα σε αγώνα κανονικής περιόδου μετά από οκτώ χρόνια. Στη δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος, ο
ΝΟΒ νίκησε στο κολυμβητήριο του Λαιμού τον ΠΑΟΚ με 11-9 ενώ στη
συνέχεια φιλοξένησε την νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία ΑΕΚ, παίρνοντας τη νίκη στο ρελαντί με 15-5. Την 4η αγωνιστική, ο ΝΟΒ αντιμετώπισε εκτός έδρας την Γλυφάδα νικώντας πιο εύκολα απ’ότι μαρτυρά
το τελικό σκορ 8-7. Στην τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή του
πρωταθλήματος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊου, η Βουλιαγμένη
αγωνίστηκε με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ομάδα που θεωρείται από τα

φαβορί για την κατάληψη των τριών πρώτων θέσεων της βαθμολογίας. Ο ΝΟΒ σε μια επίδειξη ισχύος, πήρε την 5η του νίκη σε ισάριθμους
αγώνες με σκορ 10-6 σε μια σκληρή αναμέτρηση που σημαδεύτηκε με
αρκετές αποβολών παικτών και των δύο ομάδων.
Εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις, η Βουλιαγμένη αγωνίστηκε στα
προκριματικά του Champions League το τριήμερο 13-15 Νοεμβρίου
χωρίς να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΝΟΒ θα συνεχιστεί στη διοργάνωση του
Euro Cup.

Στην κορυφή
με ιστορική νίκη
έναντι του
Ολυμπιακού
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Λίζα Σιόλα

Βιβλία συνοδοιπόροι
για δύσκολες εποχές
Οι εκδόσεις Στερέωμα - Σιόλα Αλεξίου ξεκίνησαν από ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών
που παραθέριζαν στη Βουλιαγμένη από τη δεκαετία του '50. Η νέα γενιά της οικογένειας, κρατώντας τις ρίζες της στην περιοχή, συνεχίζει την προσπάθεια έχοντας πλέον
εξελίξει τον εκδοτικό οίκο σε μια από τις πιο εκλεπτυσμένες και ποιοτικές παρουσίες
στα ελληνικά γράμματα. Η υπεύθυνη των εκδόσεων, Λίζα Σιόλα, μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για την κρίση του βιβλίου, τις επιλογές του εκδοτικού οίκου και τη φιλαναγνωσία στα 3Β.

Ζούμε εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία όχι απλώς μια κρίση στο
βιβλίο, αλλά και κρίση όλων των εντύπων. Το φαινόμενο οφείλεται
κατά τη γνώμη σας αποκλειστικά στην οικονομική στενότητα του κοινού ή μιλάμε για κάτι βαθύτερο;
Προσωπικά θα διαχώριζα το βιβλίο από τα έντυπα. Και τα δύο πλήττονται οπωσδήποτε
από την οικονομική κρίση, όμως τα έντυπα πλήττονται πλέον σημαντικά και από την
ηλεκτρονική ανάγνωση. Ο κόσμος προσεγγίζει πολλά ΜΜΕ πλέον από τον υπολογιστή
του και βέβαια από το κινητό τηλέφωνο. Τα e-books στην Ελλάδα και την Ευρώπη
αντιθέτως δεν έχουν μεγάλη δυναμική. Αυτό τον «εχθρό», χωρίς να είμαστε εναντίον
αυτού του τρόπου ανάγνωσης, δεν τον έχουν τα βιβλία. Στη μείωση των πωλήσεων
των βιβλίων η οικονομική κρίση αναμφισβήτητα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Μην
ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα περάσαμε από μια βαθύτατη κρίση και μετά ήρθε ο κορονοϊός.
Μιλάμε δηλαδή για μια περίοδο 10 ετών συνεχών προβλημάτων στα εισοδήματα. Και
βέβαια παίζει ρόλο και ένας δυναμισμός που χάνεται στην αγορά του βιβλίου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο χώρος του εμπορίου του βιβλίου έχει υποστεί πολύ
μεγάλη μείωση, με πάρα πολλά κυρίως μικρά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία να έχουν
κλείσει. Αλλά κι αυτό είναι μονομερές. Μπορεί να έκλεισε η Fnac, αλλά από την άλλη
ο φυσικός της χώρος καταλήφθηκε αμέσως από τα Public. Οι αιτίες λοιπόν γι' αυτές τις
απώλειες είναι πιο πολύπλοκες. Ένα άλλο παράδοξο στο χώρο του βιβλίου: Η βιβλιοπαραγωγή μας είναι σημαντική και δημιουργούνται νέοι εκδοτικοί οίκοι. Υπάρχουν
και λόγοι κοινωνικοί, λόγοι προτεραιοτήτων, είναι αρκετά πολύπλοκο.

Πώς γεννήθηκε ο εκδοτικός οίκος Σιόλα - Αλεξίου;
Δημιουργήθηκε το 1956 από τον πεθερό και την πεθερά μου, Γιώργο Σιόλα και Ελευθερία Αλεξίου, δάσκαλοι και οι δύο και Βουλιαγμενιώτες. Διέγνωσαν μια ανυπαρξία
καλών βοηθημάτων στο χώρο της γεωγραφίας και της ιστορίας και εξέδωσαν σχολικούς άτλαντες. Αυτή η δραστηριότητα διήρκεσε μέσα στα χρόνια, παράλληλα με τη
δουλειά τους στο σχολείο, που την κράτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αναλάβαμε η
επόμενη γενιά τον εκδοτικό οίκο παράλληλα με την επαγγελματική μας δραστηριότητα.
Τον εκσυγχρονίσαμε και τον διατηρήσαμε με μεγάλη επιτυχία.

Οι εκδόσεις σας δεν φοβούνται το δοκίμιο και έχετε στον κατάλογό σας
σημαντικούς Ευρωπαίους στοχαστές. Δικαιώνονται εμπορικά αυτές οι
επιλογές;
Αισθανόμαστε πάρα πολύ δικαιωμένοι. Σε όλη μας τη ζωή δράσαμε σύμφωνα με τα
«πιστεύω» μας και την εκπαίδευσή μας. Μας ήταν οικεία η γαλλική γλώσσα, καθώς
σπουδάσαμε εκεί, και στραφήκαμε στη γαλλική λογοτεχνία με μια αγάπη προς τη χώρα
και τη γλώσσα. Και η επιλογή των τίτλων αντικατοπτρίζει και τους δικούς μας στόχους. Θα έλεγα ότι τα βιβλία μας διαπνέονται από ουμανισμό, προσεγγίζουν τα σύγχρονα προβλήματα. Δεν περιοριστήκαμε όμως στα γαλλόφωνα βιβλία. Ξεκινήσαμε
με κάποιους σύγχρονους αγγλόφωνους συγγραφείς, όπως η Λουσία Μπερλίν και ο
Πάτρικ Χάμιλτον και τελευταία, τον Μάρτιο του 2020 αποφασίσαμε να εκδώσουμε ποιήματα της Λουίζ Γκλουκ η οποία προς μεγάλη μας χαρά πήρε το νομπέλ Λογοτεχνίας
για το 2020. Κι αυτό ήταν μια δύσκολη επιλογή, καθώς ελάχιστοι την γνώριζαν. Τα
δοκίμια δεν έχουν την ίδια εμπορική τύχη με την λογοτεχνία. Οφείλει όμως κανείς να
έχει στον κατάλογό του και έναν προβληματισμό για θέματα της σύγχρονης κοινωνίας.
Γι' αυτό θεωρούμε τα δοκίμια αναπόσπαστο κομμάτι των εκδόσεών μας.

Ποιες είναι οι σκέψεις μιας εκδότριας όταν βλέπει ράφια βιβλίων στα
σούπερ μάρκετ;
Σαφέστατα είμαι εναντίον να πωλούνται βιβλία δίπλα στα ρύζια. Δεν νομίζω ότι το
βιβλίο έχει τέτοια θέση. Η θέση του είναι στα βιβλιοπωλεία, μικρά και μεγάλα, όπου
ένας βιβλιοπώλης γνωρίζει τι έχει στα ράφια του και συνοδεύει τον αναγνώστη στις
επιλογές του. Αν μιλάμε βέβαια για αλυσίδες που έχουν οργανωμένα τμήματα βιβλιοπωλείου, εκεί λειτουργεί αλλιώς.

Η περιοχή μας αγαπά το διάβασμα; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία;
Ο Άγγελος και η Λίζα
Σιόλα αποφάσισαν να
εκδώσουν στα Ελληνικά
την ποιήτρια Λουίζ Γκλουκ,
όταν ουδείς στη χώρα μας
την γνώριζε. Λίγο αργότερα
ανακοινώθηκε ότι πήρε το
νομπέλ λογοτεχνίας για το
2020.

Πιστεύω ότι η περιοχή κατοικείται από ανθρώπους με υψηλό επίπεδο, που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά βιβλιοπωλεία στα
3Β, σε αυτό υστερεί η περιοχή μας. Βεβαίως, το εμπόριο έχει πάντα τους νόμους του.
Υπάρχει όμως κόσμος που διαβάζει, που μπορεί να δουλεύει και να ψωνίζει αλλού.
Είναι όμως κάτι στενόχωρο. Είχαμε στη Βουλιαγμένη ένα βιβλιοπωλείο, το οποίο
έκλεισε. Κακώς μας κατηγορούν ότι είμαστε μόνο για θάλασσα και ήλιο. Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να σταθούμε δίπλα στα βιβλιοπωλεία, ειδικά τώρα
με τα lockdown. Ας ευχηθούμε ο κόσμος να μπορεί να διαβάζει αυτά που αγαπάει και
αυτά που θα τον βοηθήσουν να ταξιδέψει με κάποια ασφάλεια σε αυτή την περίοδο που
είναι τόσο προβληματική.
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Ανακύκλωση στην Ελλάδα με οδηγό τον Δήμο 3Β
Από τα πιο καινοτόμα προγράμματα ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων είναι αυτό που εφαρμόζει
ο Δήμος 3Β από τον Οκτώβριο του 2019 πιλοτικά στα

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Το παράδειγμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του νέου
νομοσχεδίου για την ανακύκλωση. Σύμφωνα με τον
υπουργό, οι κεντρικοί πυλώνες του νομοσχεδίου είναι
η θέσπιση κινήτρων για την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων και ταυτόχρονα η αύξηση της ανακύκλωσης, η
διαλογή στην πηγή όλων των υλικών και τέλος, η επαναχρησιμοποίηση ως μέτρο πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων.
Κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, ο Κωστής Χατζηδάκης, έπλεξε το εγκώμιο του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης καθώς είναι ο πρώτος Δήμος που εφαρμόζει εδώ και καιρό τις προαναφερθείσες πρακτικές.
«Στην Ελλάδα είναι ένα καινούργιο πεδίο πολιτικής, τη
στιγμή που σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης
αποτελεί πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Καλούμαστε να ακολουθήσουμε το δρόμο που έχει χαράξει ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο οποίος εφαρμόζει
πιλοτικά αυτό το μέτρο», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

bullets

•••

Δεν ήταν όλα ρόδινα στη
δημοπρασία του «Ακτή» και ας είχαμε αίσιο τέλος Το κλίμα ήταν πολύ
ανταγωνιστικό εξ αρχής και δυναμιτίστηκε επικίνδυνα όταν προσέγγισαν το
Δημαρχείο ύποπτα πρόσωπα Ξέρετε, οι υπάλληλοι που παίρνουν αυτή τη
δουλειά λόγω σωματικών προσόντων
Οι πληροφορίες αναφέρθηκαν σε
μια μικρή ομάδα ενός συμμετέχοντα
στη διαδικασία στην οποία προστέθηκε γρήγορα άλλη μία ενός ανταγωνιστή Και τότε καθάρισε ο ...Δήμαρχος
Με το γνωστό αγέρωχο στυλ,
κατέβηκε στο χώρο στάθμευσης και
ζήτησε το λόγο από τους ...φουσκωτούς
Ίσως για πρώτη φορά στην «καριέρα» τους οι άνθρωποι αυτοί ένιωσαν

•

•

•
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•

Τη μέθοδο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης
υπέδειξε ως πρότυπο
ο Κωστής Χατζηδάκης
Πηγαδάκια Βούλας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα
στους κατοίκους της περιοχής να κάνουν με πολύ εύκολο τρόπο την καλύτερη δυνατή διαλογή στην πηγή σε
6 διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης μαζί με το «έξυπνο
σύστημα ανταπόδοσης», το οποίο ζυγίζει τις σακούλες ανακύκλωσης του κάθε νοικοκυριού και πιστώνει
πόντους επιβράβευσης.
Οι κάτοικοι έχουν αγκαλιάσει το πρόγραμμα όπως δείχνουν τα στοιχεία. Ήδη, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκτρέπει από την ταφή περισσότερο από το 35%
των σύμμεικτων απορριμμάτων της πόλης, ποσοστό που
τον κατατάσσει με διαφορά στην πρώτη θέση της χώρας

αμήχανα όταν ο Κωνσταντέλλος τους
είπε ότι είναι ο Δήμαρχος και τους
κάλεσε να αποχωρήσουν Μετά επέστρεψε στη δημοπρασία και απείλησε
ότι η διαδικασία θα ματαιωθεί αν δεν
απομακρυνθούν όλοι οι ...υπάλληλοι
των επιχειρηματιών από το Δημαρχείο
Κάλεσε ακόμα τη ΔΙΑΣ και τη Δημοτική Αστυνομία να έχουν το νου τους
Και πράγματι το Δημαρχείο «καθάρισε» εν ριπή οφθαλμού...

•

•
•
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Χειρότερη από την ανύπαρκτη αντιπολίτευση είναι η αδιάβαστη
αντιπολίτευση Άνθρωποι που εξελέγησαν από τους πολίτες για να ελέγχουν τη δημοτική αρχή, να την διορθώνουν και να συμβάλουν στη διαφάνεια
της διοίκησης Δεν είναι απλός ούτε
μικρός ο ρόλος της δημοτικής αντιπολίτευσης Και εκείνοι με 5 λεπτά
το μήνα ξεσκόνισμα εισηγήσεων και
σκρολάρισμα στο κινητό νομίζουν ότι
μπορούν να αντεπεξέλθουν στο ρόλο
αυτό Το ακόμη χειρότερο; Παίρνουν ύφος παντογνώστη και δημόσιου κατήγορου Αποτέλεσμα είναι η
πλήρης γελοιοποίηση Έτσι συνέβη
με το φιάσκο της παράταξης Δαβάκη
στον προϋπολογισμό Δύο ώρες πριν

•
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•
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•
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στον τομέα αυτό. Επόμενος στόχος της δημοτικής αρχής
είναι να υπερβεί το 50% η ανακύκλωση των απορριμμάτων της πόλης, ποσοστό που δεν είναι μακριά από το να
επιτευχθεί.
Μάλιστα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε «προοδευτικό» τον
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο στο πλαίσιο των
ενεργειών που υλοποιεί στον τομέα της ανακύκλωσης,
αναφέροντας τα εξής: «Με το νομοσχέδιο αυτό θα περάσουμε σε μια καινούργια εποχή, στην εποχή της ανακύκλωση στην Ελλάδα και καλούμε όλους τους Δήμους
της χώρας να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση
και είμαι βέβαιος ότι και άλλοι προοδευτικοί δήμαρχοι
θα αγκαλιάσουν αυτό που έχει ήδη υιοθετήσει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος».
Αξίζει να τονιστεί πως το όραμα της δημοτικής αρχής
είναι η καθολική εφαρμογή στο σύνολο του Δήμου της
διαλογής στην πηγή. Να υπογραμμίσουμε πως ο Δήμος
λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκ. ευρώ, λόγω
των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων
που εφαρμόζει και των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων
που επιτυγχάνει.

τη συνεδρίαση έστειλαν μισή σελίδα
Α4 «εναλλακτικού προϋπολογισμού»
Με κορυφαία πρόταση ποια; Να
δημιουργήσει ο Δήμος GIS, ψηφιακή
πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων
Την οποία (λεπτομέρεια) έχει δώσει
σε χρήση ο Δήμος από το 2016! TYN
που λένε και στο φμπ.

•
•

•
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Άφθονο γέλιο προσέφερε
στους τηλεθεατές από τα 3Β προ λίγων
ημερών ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος
Μιλώντας στο MEGΑ εξήγγειλε για
το ...μέλλον μια εφαρμογή για κινητά
που θα κάνει εύκολη την αποστολή
SMS μετακίνησης στο 13033 Αυτό
δηλαδή που ο Δήμος 3Β έχει δώσει σε
χρήση ήδη από τον Απρίλιο Ήταν μια
καινοτομία του Δήμου και της εταιρείας Brainbox που το ανέπτυξε μάλιστα
δωρεάν Μπράβο αντανακλαστικά
στην κυβέρνηση! Γιατί δεν το ζητάνε
απευθείας από τον Κωνσταντέλλο που
το έχει έτοιμο; Το έκαναν αρκετοί
Δήμαρχοι από ό,τι πληροφορηθήκαμε.

•
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Π. Ούλιτζερ

Το ζήλεψε και ο Κυριάκος
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ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΛΑΤΟΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ
ΤΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η
ΚΛΙΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΙΑΣΟΝΟΣ





Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατέθεσε το στεφάνι
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον φετινό
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου που πραγματοποιήθηκε στη
Βούλα χωρίς την παραδοσιακή μαθητική παρέλαση και
χωρίς την παρουσία δημοτών, εκτός από εκπροσώπους του
Δήμου, αρχών και φορέων

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΟΜΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΞΟΔΟΥΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ



Η δοξολογία για την εθνική επέτειο του «Όχι» εψάλη
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Βούλα, με την
τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας,
παρουσία λίγων προσώπων και με τον Μητροπολίτη
Αντώνιο να χοροστατεί. Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαμιχαήλ.



Η Σημαία της Αρμενίας
ανεμίζει στο Δημαρχείο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
πλάι στην ελληνική και την
ευρωπαϊκή, από τη Δευτέρα
2 Νοεμβρίου και για την
πρώτη εβδομάδα κάθε
μήνα για το επόμενο 5μηνο
μετά από σχετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
για συμπαράσταση στη
δοκιμαζόμενη από τον
πόλεμο χώρα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ,
ΤΡΕΞΙΜΟ) ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 08:00-14:00 ΚΑΙ 16:00-22:00 ΚΑΙ ΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΑ 09:00-13:00



