ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΒΑΡΗ
Στην Ολυμπιάδα
η ιστιοπλόος
από τη Βάρκιζα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ
Ένας local στην
κορυφή της
αεροδιαστημικής

ΛΙΝΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μια αλυσίδα
πολιτισμού
από τη Βούλα

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 19

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

Δε κέ μβ ριο ς 2 020 | Φ ύλ λο 27

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

VITA GREEN

Τα απόβλητα
έγιναν προϊόν
α' ποιότητας
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Σελ. 14

LED
Τα νέα
φωτιστικά
εξοικονόμησαν
1,2 εκατ. €
σε 3 χρόνια

The Talk of
The Town

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Το έτος που φεύγει
μέσα από την ύλη
του «Δημοσιογράφου»
σελ. 12-13

Σελ. 15

ΑΠΟΡΟΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Δημοτικό
Φωτορεπορτάζ
Συμβούλιο
από τα εορταστικά καταπολεμά
δρώμενα στα 3Β
τη φτώχεια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Οι προτάσεις
του Δημάρχου
για μια άλλη
αυτοδιοίκηση

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Σε ασφυξία
οι τοπικοί
αθλητικοί
σύλλογοι

Σελ. 8

Σελ. 16

Σελ. 20

Σελ. 11

Οι προτάσεις για «ανεξαρτησία» δημοτικών ενοτήτων και
αντιστροφή του «Καλλικράτη»
μπορεί να ακούγονται ρομαντικές, όμως κρύβουν άλλες σκοπιμότητες και αν ποτέ εφαρμόζονταν, θα συνιστούσαν μεγάλη οπισθοδρόμηση, σε σχέση
με την τάση της αυτοδιοίκησης
στη χώρα μας αλλά και σε ό,τι
αφορά τα οφέλη που φέρνουν
οι διοικητικές ενοποιήσεις με
τις οικονομίες και πολιτικές
κλίμακας που εφαρμόζουν.
Σελ. 3

2 Έγραψαν για τα 3Β στα social media...
@byron_kokkalanis
#Varkiza

@TJELeh

@theodouts

Έχω προτείνει να κλείσουμε έστω και μια φορά το
μήνα, μια Κυριακή, από το πρωί μέχρι βράδυ, την πιο
δεξιά λωρίδα της παραλιακής από το Φάληρο μέχρι
Βουλιαγμένη. Μήπως το καταφέρουμε την επόμενη
άνοιξη;

Μαρέβα άσε τον τρίφλωρο με τα ποδήλατα και κατέβα
Βάρκιζα στον Ζάχο με το gsxr το χιλιάρι να το σπάσεις
στα λιμανάκια να γουστάρεις.
@parisgiassis
#kavouri

@orfeas.kar
#Vouliagmeni

@ntiana_spyridonidi
#vouliagmeni

@tzanida8
Απάντηση στον χρήστη @StefTsitsipas
Στέφανε έπρεπε να γράψεις ένα ποδηλατόδρομο από
Βουλιαγμένη μέχρι Σύνταγμα, να σταματάει μπροστά
στα Harrods. Να πέσουν να σε φάνε οι ανθρωποφάγοι.
Χαμογελαστό πρόσωπο με χαμογελαστά μάτια.

Δημοσιογράφος

@nick_giannak.72
#kavouri

Design
Λουκία Ζερβουδάκη
Διεύθυνση
Λεωφ. Ποσειδώνος 5,
Ελληνικό, 167 77
Επικοινωνία
dimosiografos.com
editor@dimosiografos.
com
Διαφημίσεις
697 3792302

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)

Θα βγω ν' αγοράσω depon απ' το φαρμακείο. Με το
αμάξι. Στη Βάρκιζα. Απ' τον Πειραιά.
@christinanoulia
#Varkiza
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Ιδιοκτησία
Αυτοδιοικητικός Τύπος
ΙΚΕ
Εκδότρια
Ανδριάνα Γκριέλα
Διευθυντής
Γιώργος Λαουτάρης
Αρχισυντάκτης
Ρόμπερτ
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

@M_K_411

@thmargaritis1
Είδα την φωτογραφία του πρωθυπουργού στην Πάρνηθα με τα ποδήλατα. Άρα μπορούμε να πάμε αύριο
για άθληση από τον Λυκαβηττό στην παραλία της Βουλιαγμένης και να βγάλουμε και φώτο με φίλους μετά
το τρέξιμο χωρίς μάσκες και αποστάσεις; Αν πάρουμε
κλήση θα την στείλουμε στον πρωθυπουργό.
@spiranectamara
#Voula

@xa_xa_xa_xo_xo
Δεν είχα βγει τετοια ωρα. Γύριζα από το σπίτι της αδερφής μου στο σπίτι μου. Από Βουλιαγμενη σε Πανοραμα.
Απόσταση 5 λεπτα με το αμαξι. Η Βουλιαγμένης ίχνος
αμαξιού.Τρομακτικό εντελως. Ένιωσα πολύ περίεργα.

The talk of the town
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Ο μύθος των
ανεξάρτητων «βήτα»
λίσσεται στο χρόνο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για το Πανόραμα Βούλας και τα Βλάχικα στη Βάρη, μεταξύ άλλων
συνοικιών στα 3Β.

του Γιώργου Λαουτάρη

A

νεξάρτητη Βάρκιζα, ανεξάρτητη Βουλιαγμένη:
Έχει διατυπωθεί δημοσίως αρκετές φορές το
τελευταίο διάστημα το αίτημα και κάποιοι θα
άκουγαν με ενδιαφέρον μια πρόταση διάσπασης του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εις τα εξ ων συνετέθη, δέκα χρόνια μετά τη συγκρότησή του. Αντέχει όμως
το αίτημα αυτό σε μια στοιχειώδη κριτική εξέταση που θα
βάλει στην άκρη τους συναισθηματισμούς;
Βασικό χαρακτηριστικό της τάσης αυτής του διοικητικού
απομονωτισμού είναι η νοσταλγία για ένα κατά κανόνα
εξιδανικευμένο παρελθόν. Οι «παλιές καλές μέρες» του
Γρηγόρη Κασιδόκωστα στη Βουλιαγμένη, του χωριού
της Βάρης ή της Βούλας των παραθεριστικών μονοκατοικιών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φιλτραρισμένη ανάμνηση, μια ξεθωριασμένη φωτογραφία που
πάντα παραλείπει τη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού».
Είναι μια προσφυγή σε μια ιδεατή αίσθηση κοινότητας
που φυσικά ήταν εντονότερη στα περασμένα χρόνια, ως
απάντηση στην αυξανόμενη αποξένωση της εποχής μας.
Αν είναι κυρίως ψυχολογικοί οι λόγοι για την ευμενή
πρόσληψη αυτής της ιδέας από μερίδα των κατοίκων,
οι εμπνευστές της συνήθως ξεκινούν από άλλη αφετηρία. Καθώς η πρόταση για «ανεξαρτησία» συνήθως
συνοδεύεται από ένα σύνολο άλλων θέσεων, οι φορείς
του απομονωτισμού αποδίδουν τη μειοψηφική απήχηση των απόψεών τους στο μεγάλο σύνολο όπου τις διατυπώνουν. Σκέφτονται πως αν μικρύνουν το εκλογικό
σώμα, αν δηλαδή αντί για «τρία βήτα» απευθυνθούν σε
ένα μόνο, το οποίο αυθαίρετα και με ένα νοητικό άλμα
θεωρούν ότι εξ ορισμού εκπροσωπούν, τότε θα επικρατήσουν. Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα από τα

“

Η διοικητική
ενοποίηση
των πόλεων
δεν απειλεί
τη γεωγραφική τους
αυτονομία
μανιφέστα ανεξαρτησίας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα
για τη Βουλιαγμένη: «Στην ένδεια εκπροσώπησης του
αυτονόητου για τους συγχωριανούς μου, δεν μπορώ να
σκεφτώ τίποτε άλλο από την Ανεξαρτησία μας» (το άλφα
κεφαλαίο είναι του πρωτότυπου κειμένου). Στην πραγματικότητα λοιπόν, η πρόταση αυτονόμησης δεν είναι
παρά το περιτύλιγμα για άλλες θέσεις.
Το βασικό μεθοδολογικό σφάλμα της πρότασης για την
αποδόμηση του «Καλλικράτη» και την αντιστροφή της
πορείας ενοποίησης των κοινοτήτων που εγκαινίασε
από το 1997 η πολιτική αποκέντρωσης του κράτους με
το σχέδιο «Καποδίστριας», είναι ότι συγχέει τη γεωγραφία με τη διοίκηση. Η διοικητική ενοποίηση δεν απειλεί
τη γεωγραφική αυτονομία. Η Βάρκιζα δεν υπήρξε ποτέ
αυτόνομη διοικητικά στην ιστορία, όμως εδώ και πάνω
από έναν αιώνα διατηρεί τα διακριτικά της χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη φυσική της φυσιογνωμία και
την κοινωνική ταυτότητα των κατοίκων της, όπως εξε-

Η διοικητική ενοποίηση ευρύτερα και ο «Καλλικράτης»
ειδικότερα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε
μόνο οφέλη για την περιοχή αυτή τη δεκαετία. Η συγκέντρωση ενός ούτως ή άλλως υπερτροφικού τριπλού
μηχανισμού υπό ενιαία διοίκηση περιόρισε δραστικά τη
γραφειοκρατία και αξιοποίησε πιο παραγωγικά τις δυνατότητες του προσωπικού. Το είδαμε στην πράξη: Η κατασκευή του ρέματος του Κόρμπι δεν θα είχε ξεκινήσει με
«ανεξάρτητη Βάρη», όπως αποδεικνύουν οι διαχρονικές
αποτυχίες του πρώην Δήμου που επιχειρούσε να ξεκινήσει το έργο από το 1994. Η απόδοση σημαντικών κομματιών του παραλιακού μετώπου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την ΕΤΑΔ, μια συμφωνία ορόσημο για την περιοχή, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί από
τρεις ανεξάρτητους Δήμους, με χωριστές ιεραρχήσεις,
ενδεχόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ των διοικήσεων
και άρα περιορισμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης
με το Δημόσιο. Σε μια «ανεξάρτητη Βουλιαγμένη», τα
παιδιά δεν θα είχαν καν δημοτικό παιδικό σταθμό να
φοιτήσουν. Οι οικονομίες κλίμακας και οι πολιτικές κλίμακας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια ανεβάζουν
το επίπεδο για όλους.
Άλλωστε, η τάση της αυτοδιοίκησης σε διεθνές επίπεδο
αλλά και στη χώρα μας δείχνει προς την ενοποίηση και
όχι προς τη διάσπαση. Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών μιλά ήδη και σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα
μια στρατηγική της «μητροπολιτικότητας του πρώτου
βαθμού αυτοδιοίκησης», όπως διατυπώνεται ήδη ανοιχτά σε συσκέψεις. Η επόμενη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε στάδιο μελέτης θα καταργήσει τις περιφέρειες και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερους Δήμους,
έναν στη θέση τριών ή τεσσάρων σημερινών, ειδικά στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε, μια «ιδεολογία της
εξαίρεσης» ανθεί παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι που
αγαπούν τον τόπο τους. Η Βουλιαγμένη είναι μοναδική
για τη θάλασσα, η Βάρκιζα είναι μοναδική για τα πεύκα
της, όπως εξαιρέσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν για
διάφορους λόγους η Σαρωνίδα, ο Σχοινιάς, η Αιξωνή
ή το Ελληνικό. Όμως η διοικητική διαίρεση της χώρας
δεν είναι ορθολογικό να υπακούει σε συναισθηματικού
τύπου εξαιρέσεις. Η διοίκηση είναι μια σύγχρονη επιστήμη που για να υπηρετήσει τον άνθρωπο αποτελεσματικά
λαμβάνει υπόψη πιο πεζά κριτήρια, όπως η οικονομία
και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας
στο σύνολο και όχι στο επιμέρους.

4 Τοπικά

Μειώνονται
κατά 40%
τα μισθώματα
στα σχολικά
κυλικεία
Ρύθμιση
για τις οφειλές
από την πρώτη
καραντίνα

Τη μείωση των καταβλητέων μισθωμάτων των κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών για την περίοδο 2019-2020 αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Τα 3Β είναι από τους πρώτους δήμους που
έσπευσαν να εφαρμόσουν την ευνοϊκή ρύθμιση για τη στήριξη των
διαχειριστών των σχολικών κυλικείων, των οποίων το εισόδημα έχει
πληγεί από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά τα
περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Οι δύο
Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αιτήθηκαν την υπαγωγή των σχολικών κυλικείων στις διατάξεις του εν λόγω
νόμου και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη
τις σχετικές διατάξεις αλλά και τη διακοπή λειτουργίας των σχολικών κυλικείων αποφάσισε ομόφωνα τη ρύθμιση των οφειλών τους
και για το προηγούμενο σχολικό έτος. Η διοίκηση του Δήμου αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τον συγκεκριμένο νόμο, προχώρησε στη
μείωση κατά 40% των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για την
τρέχουσα σχολική χρονιά, διευκολύνοντας παράλληλα την καταβολή
των οφειλών τους, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους
μισθωτές σχολικών κυλικείων, οι οποίοι πλήττονται οικονομικά από
τις κλειστές σχολικές μονάδες.
Όσον αφορά τις οφειλές μισθωμάτων των κυλικείων για το 20192020 που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πρώτης καραντίνας, το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταβληθούν σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία καταβολής αυτών
ορίζεται μέχρι και η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 29 Ιανουαρίου 2021. Η τελευταία και η δωδέκατη δόση θα καταβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2021
ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται στα εικοσιπέντε ευρώ.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις εντάσσονται σε ένα γενικό πλέγμα κοινωνικής ευθύνης του Δήμου που στηρίζουν έμπρακτα και ανακουφίζουν τους επιτηδευματίες των σχολείων που είναι από τους πρώτους
επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο αναπτύχθηκε ο προβληματισμός
ότι δύσκολα θα βγουν τα κυλικεία από τα οικονομικά προβλήματα, με
δεδομένο ότι μετά την πανδημία έχουν αλλάξει κατά πολύ οι καταναλωτικές συνθήκες των παιδιών και φυσικά έχουν αυστηροποιηθεί οι
οδηγίες των γονέων. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες που πήρε ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έρχονται να προστεθούν σε άλλες προηγούμενες αποφάσεις ευνοϊκών ρυθμίσεων και απαλλαγών δημοτικών τελών σε διάφορες κατηγορίες πολιτών και επαγγελματιών, που
έχουν στόχο την ουσιαστική στήριξη όσων έχουν έρθει αντιμέτωποι με
τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Απαλλαγή από τέλη

Έμπρακτη στήριξη στις επιχειρήσεις της πόλης
Την απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων
χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορoνοϊού Covid-19 και δεν
έκαναν ή κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου του Δήμου, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.

τητας και φωτισμού όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις
για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν αλλά
δεν κάνουν χρήση του κοινόχρηστου χώρου (ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων), τα δημοτικά τέλη καταβάλλονται
κανονικά και απαλλάσσονται από τα τέλη κοινοχρήστων
χώρων.

Από την περίοδο της πρώτης καραντίνας τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα, η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων ανακούφισης με απαλλαγές καταβολής τελών και άλλες ελαφρύνσεις, σε
συνδυασμό με το πλέγμα των κεντρικών αποφάσεων
της κυβέρνησης για να περιοριστούν οι οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Στο
πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απαλλάσσονται από την
καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριό-

Όπως εξήγησε στον «Δημοσιογράφο», ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Βασίλης Παπαμιχαήλ, τα έσοδα από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων θα είναι μειωμένα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στο
διάστημα της πρώτης καραντίνας που διήρκησε από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο, η οικονομική ζημία για τον Δήμο
ανήλθε στις 92.000 ευρώ. Στη δέσμη μέτρων που εφαρμόζει ο Δήμος περιλαμβάνονται και τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής που απαλλάσσονται από τα τέλη

“

Σε 92.000€ ανήλθαν
οι απαλλαγές
της πρώτης
καραντίνας
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για στάθμευση τουριστικών λεωφορείων. Ένα ακόμη μέτρο κοινωνικού σκοπού που πήρε ο Δήμος είναι η μείωση δημοτικού τέλους
και δημοτικού φόρου για απόρους, άτομα με αναπηρίες,
πολύτεκνους τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και
μακροχρόνια άνεργους για το 2021.

Το Βluefish Vouliagmeni συνεχίζει
να σερβίρει τις αγαπημένες σας γεύσεις
με delivery και take away!
Μέσω της υπηρεσίας Bluefish at Home,
μπορείτε να απολαύσετε στο χώρο σας,
τα signature πιάτα μας αλλά και ένα
ολόκληρο ψάρι, ψητό στη robata ή σε
διαφορετικές εκδοχές from the head to
the tail! Το Bluefish at Home εξυπηρετεί
στις περιοχές των νοτίων προαστίων
αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
210 9671778 / 698 9896768
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Χρονιά ορόσημο για την Βουλιαγμένη
Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο έχει μετατρέψει το κέντρο της
Βουλιαγμένης η δημοτική αρχή με στόχο την αναβάθμιση
της πόλης και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα ξεκίνησαν οι εργασίες
ανάπλασης της πλατείας Νυμφών, ένα έργο που όπως
επισημαίνουν στελέχη του Δήμου, μόλις ολοκληρωθεί
θα αποτελεί μια πλατεία κόσμημα όχι μόνο για την περιοχή αλλά για την Αττική γενικότερα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση των αντιπλημμυρικών
έργων που υλοποιούνται για πρώτη φορά στη δημοτική
ενότητα της Βουλιαγμένης.
Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν μεγάλες παρεμβάσεις στη περιοχή. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του χλοοτάπητα, των δικτύων
αποστράγγισης και την τοποθέτηση νέου ταρτάν στο
δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης, το καλοκαίρι ανακατασκευάστηκαν και τα έξι ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και
τένις που υπάρχουν στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης.
Ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής με την κατασκευή αγωγών

ομβρίων υδάτων, 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.
Από τις πρώτες παρεμβάσεις που έγιναν το τρέχον έτος στη Βουλιαγμένη
ήταν η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που στόχο έχουν τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας με
τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης οχημάτων, τη βελτίωση της ορατότητας και
την καλύτερη διαχείριση των διαβάσεων πεζών με το σχεδιασμό ειδικών
διατάξεων. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής
ξεκίνησε να υλοποιεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων. Αποκαταστάθηκαν τα κατεστραμμένα κρασπεδόρειθα με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης για άτομα
με κινητικά προβλήματα. Να σημειωθεί πως η τελευταία

φορά που έγινε συντήρηση ή ανακατασκευή των πεζοδρομίων στη Βουλιαγμένη ήταν το 1993. Συμπερασματικά, το 2020 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την πόλη της
Βουλιαγμένης και τους κατοίκους της. Ήταν η χρονιά
που ξεκίνησαν για πρώτη φορά μεγάλα έργα υποδομής
που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν πραγματοποιηθεί στην
περιοχή.

Κοινοτική χρηματοδότηση

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης
σης σε σχολικές αίθουσες όλων των βαθμίδων, την αντικατάσταση κλιματιστικών
μονάδων και κουφωμάτων, τη μόνωση κτηρίων και την προμήθεια φωτιστικών νέας
τεχνολογίας και φωτοβολταϊκών στοιχείων όπου χρειάζεται.
Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος, «η έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης θα αποτελέσει μέρος του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος του έργου
PRODESA, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, κατόπιν προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού και σύναψη σύμβασης
ενεργειακής απόδοσης εντός του έτους 2021».

Την αίτηση χρηματοδότησης ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια που περιλαμβάνονται στο έργο PRODESA
παρουσίασε στις 30 Νοεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους εταίρους του έργου.
Πρόκειται για μια δράση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»,
ενώ η αίτηση κατατέθηκε στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την περίοδο 2014-21. Η κοινοτική αυτή χρηματοδότηση θα ενισχύσει
σημαντικά τις πρωτοβουλίες του Δήμου για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμαν-

Εύχομαι οι γιορτινές μέρες που έρχονται
να γεμίσουν τις ψυχές μας με δύναμη
και φως, αγάπη και ηρεμία. Η νέα χρονιά
να σηματοδοτήσει για τον τόπο μας
μια νέα περίοδο δημιουργίας
συλλογικά και για τον καθένα.
Χρόνια πολλά!
Νίκος Βάσης,
Αντιδήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Στα δεδομένα της πανδημίας
προσαρμόζεται το Κοιμητήριο Βούλας
Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην εισήγησή του και κατά τις απαντήσεις
του στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, η νέα αυτή θέση θα είναι επισκέψιμη από όλους,
ενώ κατ' εξαίρεση για τις σωρούς αυτές δεν θα ισχύει η τριετής διάρκεια ταφής, αλλά
δεκαετής. Η ...ξεχασμένη υποχρέωση των Δήμων για τη δημιουργία του χώρου αυτού
ισχύει από το 1975 και το Προεδρικό Διάταγμα 210, όπου στο άρθρο 3 αναφέρεται:
«Επί θανόντων εκ νοσημάτων υπαγομένων εις τον Διεθνή Υγειονομικόν Κανονισμόν
δεν επιτρέπεται η μεταφορά, ο δε ενταφιασμός τούτων γίνεται εις ιδιαίτερον τμήμα του
Νεκροταφείου του τόπου ένθα επισυνέβη ο θάνατος, απαγορευομένης της εκταφής προ
της παρελεύσεως δεκαετίας».

Μια ξεχασμένη και ανεφάρμοστη εδώ και 45 χρόνια υποχρέωση των κοιμητηρίων έφερε
δραματικά στην επικαιρότητα η πανδημία του κορονοϊού. Όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θα κατασκευαστεί μια ειδική ζώνη για θανόντες από λοιμώδη νοσήματα. Πρόκειται για 24 νέες θέσεις
ταφής εντός του σημερινού περιγράμματος του κοιμητηρίου, που θα ξεχωρίζει όμως με
μια μικρή μάντρα, ενώ θα κατασκευαστεί βάσει ειδικών προδιαγραφών και σύμφωνα με
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση, το κόστος
του τεχνικού αυτού έργου θα ανέλθει σε 75.000 ευρώ.

Βάρη

Αδικαιολόγητο «φρένο»
του εργολάβου
στο ρέμα Κόρμπι
Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τη διευθέτηση του ρέματος
Κόρμπι με βασικό υπαίτιο τον εργολάβο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυπταν ορισμένα εμπόδια τα οποία πλέον έχουν ξεπεραστεί.
Πριν από αρκετούς μήνες, η ανάδοχος εταιρία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, βρήκε πηγάδι που ανέβλυζε διαρκώς νερό, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να διατάξει παύση εργασιών.
Επίσης, όταν δημιουργήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν σε απαλλοτριώσεις, ο
εργολάβος για μια ακόμη φορά διέκοψε την εκτέλεση εργασιών. Ακόμα και για την
τοποθέτηση των πινακίδων στη λεωφόρο Σουνίου, ο εργολάβος διέταξε παύση
εργασιών μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης. Αποτέλεσμα
όλων αυτών είναι ο εργολάβος από τους 24 μήνες που έχουν περάσει από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, να έχει δουλέψει μόνο τους επτά.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεννόηση
με τον Δήμο σχεδιάζουν σε περίπτωση που το έργο δεν έχει φτάσει στο 70% της
υλοποίησης του μέχρι τον Μάιο του 2021 να προβούν στις προβλεπόμενες κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στην έκπτωση της εργολήπτριας εταιρείας.

Το θέμα ανακίνησε το υπουργείο Υγείας σε έγγραφο γενικών οδηγιών που απέστειλε
τον Απρίλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Δήμους της χώρας με θέμα
«μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνoϊού SARS-CoV-2 κατά τη διαχείριση
ανθρωπίνων σορών». Στο έγγραφο αυτό εκτός από την υποχρέωση δημιουργίας χωριστού χώρου στα νεκροταφεία, γίνεται ειδική αναφορά στον κίνδυνο διασποράς του ιού
από τους θανόντες: «Όλα τα νεκρά σώματα δυνητικά μπορεί να είναι μολυσματικά. Αν και
τα περισσότερα παθογόνα μικρόβια δεν μεταδίδονται από νεκρά σώματα σε υγιή άτομα,
ωστόσο κάποια μπορεί να μεταδοθούν μέσω επαφής με τα βιολογικά υγρά, τα κόπρανα ή
τους ιστούς των νεκρών. Ο δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω της διαχείρισης
νεκρών σωμάτων ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη CoViD19 θεωρείται χαμηλός
και έως σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Παρόλα αυτά η Υπηρεσία μας
κρίνει σκόπιμο την παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των ανθρωπίνων σορών».

8 Φωτορεπορτάζ

Η φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη
φέτος δεν είχε κοινό ούτε ζωντανή μουσική, αλλά μεταδόθηκε διαδικτυακά,
σε μια σύντομη αλλά ζεστή εκδήλωση στην πλατεία Ιμίων της Βούλας,
την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου. Ο Δήμαρχος έκανε παραδοσιακά την αντίστροφη
μέτρηση, ενώ χαιρετισμό στους δημότες απηύθυναν η αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ,
Μαρία Μπραϊμνιώτη και οι πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Βάρης
Ασπασία Αντωνίου, Βούλας Βασίλης Παπαδόπουλος και Βουλιαγμένης Γιώργος
Κοκολέτσος.

Οι μεγάλες χριστουγεννιάτικες συναυλίες είναι πλέον θεσμός στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και η φετινή εορταστική περίοδος δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Σε απευθείας μετάδοση από τη διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου, η ερμηνεύτρια
Όλγα Βενέτη με τη συνοδεία της εντυπωσιακής Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών
παρουσίασαν ένα ποιοτικό, ξεσηκωτικό αλλά και λυρικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο
στο πνεύμα των Χριστουγέννων που είχε πάνω από 18.000 προβολές. Οι μουσικοί
έπαιξαν στην αίθουσα Ιωνία, χωρίς κοινό, τηρώντας μέτρα προστασίας.

FAIDΩN'S
ATHENS

On the Road!
FAIDON'S ATHENS CAVA - DELICATESSEN - WINE BISTROT

Όταν οι κάβες άρχισαν να κάνουν delivery, οι οινόφιλοι χαμογέλασαν!
Οι δυσκολίες της εποχής, lockdown και περιορισμοί, αντιμετωπίζονται καλύτερα
όταν τα αγαπημένα κρασιά και αποστάγματα φτάνουν στην πόρτα μας με ένα απλό
τηλεφώνημα. Στην Cava Faidon στη Βούλα, μας αρέσει πάντα να κάνουμε και ένα
βήμα πιο πέρα. Εκτός από τον πλούτο των κρασιών και των ποτών, έχουμε στη
διάθεση των φίλων μας και τις νοστιμιές του wine bar, του delishop και φυσικά
τις αγαπημένες σας ναπολιτάνικες πίτσες! Με ένα απλό τηλεφώνημα!

HOME DELIVERY
9:00ΑΜ - 12:00PM T215.510.9975
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100 μερίδες την εβδομάδα

Χορηγία ενισχύει το πρόγραμμα σίτισης του Δήμου
σης της Κοινωνικής Υπηρεσίας των 3Β. Το υπό ίδρυση
σωματείο εκπροσωπείται από τους ιδιοκτήτες του Κτήματος «Ορίζοντες» στο Κορωπί, όπου θα παρασκευάζονται με προσωπικό και υλικά του τα γεύματα, τα οποία
θα συνοδεύονται από το πλέον απαιτητικό πιστοποιητικό
ποιότητας για την εστίαση (HACCP). Όπως διευκρίνισε ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η προσφορά θα
ενισχύσει το ήδη τρέχον πρόγραμμα σίτισης, το οποίο
εξυπηρετεί πάνω από 170 άτομα στον Δήμο παρέχοντας
τα απαραίτητα για την καθημερινή τους διατροφή.

Μια αξιέπαινη προσφορά έκανε αποδεκτή το Δημοτικό
Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην τελευταία
του συνεδρίαση. Το μη κερδοσκοπικό σωματείο Φίλοι
και Υποστηρικτές της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα
προσφέρθηκε να ετοιμάζει κάθε εβδομάδα 100 μερίδες
φαγητού για τους δικαιούχους του προγράμματος σίτι-

Η δωρεά θα επισημοποιηθεί με την υπογραφή ενός
ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου και του
σωματείου, οι όροι του οποίου τέθηκαν στη συζήτηση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα που συγκέντρωσε
το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης ήταν αν οι χορηγοί
θα λάβουν τα στοιχεία των δικαιούχων της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, στοιχεία που ούτε η δημοτική αρχή ούτε οι
δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν, καθώς πρόκειται για
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο Δήμαρχος ξεκαθά-

Η γέννηση του Θεανθρώπου μας καλεί να προσφέρουμε
απλόχερα σε κάθε άνθρωπο αγάπη, συγχωρητικότητα,
επιείκεια. Στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε
ο Χριστός μας προτείνει την οδό της ενότητας και
της υπομονής. Με τη θυσιαστική Του αγάπη
γεννιέται μέσα μας στις μικρές μας φάτνες,
ένα διαχρονικό μυστήριο που απομακρύνει
έριδες και διχόνοιες.
Όλγα Άρτεμις Πολίτη,
Δημοτική Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Εντεταλμένη Σύμβουλος Νεολαίας, Απασχόλησης
και Εθελοντισμού

ρισε στους ερωτώντες συμβούλους Θάνο Ματόπουλο
και Κώστα Πασακυριάκο ότι η παράδοση των γευμάτων
θα γίνεται απευθείας στον Δήμο και στα σημεία διανομής
του συσσιτίου, επομένως οι χορηγοί δεν θα έρχονται σε
επαφή με τους δικαιούχους ώστε να υπάρχει κίνδυνος
«διαρροής» δεδομένων. Μετά τις διευκρινίσεις αυτές,
οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν να υποστηρίξουν
τη δράση.
Οι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης αντιθέτως,
προέβαλλαν μια αντίρρηση για τυπικούς λόγους. Η
παράταξη Δαβάκη υποστήριξε ότι εφόσον το σωματείο
δεν έχει ακόμη λάβει την έγκριση του Πρωτοδικείου, θα
πρέπει να απορριφθεί η προσφορά του, διότι κατά την
άποψή τους δεν είναι «νόμιμη». Παρά την επισήμανση
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ότι πρόκειται για μια καθ'
όλα νόμιμη διαδικασία στην οποία «μας χαρίζουν κάτι
καλό και ποιοτικό, επομένως δεν καθορίζουμε εμείς τη
συσκευασία, αλλά το αποδεχόμαστε», το Κύμα Ενωμένων Πολιτών καταψήφισε τη χορηγία.

Οι ημέρες των Χριστουγέννων ας φέρουν
πιο κοντά τις καρδιές μας που δοκιμάζονται
από τις προκλήσεις της πανδημίας. Με πίστη
στον άνθρωπο, αυτοπειθαρχία και δύναμη,
η έξοδος είναι κοντά για μια νέα περίοδο
δημιουργίας για όλους. Χρόνια πολλά!
Δημήτρης Αθανασίου,
Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή ψυχής,
ένα αίσθημα που ικανοποιεί τις
βαθύτερές μας ανησυχίες, που λυτρώνει
τα πάθη και τις αδυναμίες μας.
Ας βιώσουμε τη γιορτή στο αυθεντικό της
πνεύμα για να έχουμε μια χρονιά γεμάτη
υγεία, ελπίδα και χαρά. Καλές γιορτές
σε σας και τις οικογένειές σας.

Οι αγκαλιές μας φέτος θα γίνουν από μακριά,
όμως οι ψυχές μας έρχονται πιο κοντά από
ποτέ. Το φως των Χριστουγέννων,
η προσμονή της νέας χρονιάς, είναι η αυγή
που περιμένουμε να ξημερώσει φέρνοντας
τα χαρμόσυνα νέα για ένα έτος με υγεία,
προσωπική ανάπτυξη, ευημερία και αγάπη.
Καλότυχο το 2021!

Γιώργος Κοκολέτσος,
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
Βουλιαγμένης

Λιάνα Σκουλάξενου,
Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
Βουλιαγμένης
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Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτες ενισχύσεις σε απόρους
Τις περιπτώσεις προσωπικής πτώσης και οικονομικής
ανέχειας δεν αφήνουν συχνά να φανούν τα στερεότυπα
για την κοινωνική θέση των κατοίκων του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Με αυτή τη «σκοτεινή πλευρά του
φεγγαριού» ασχολείται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
και ενίοτε το Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνοντας το ρόλο
του τελευταίου στηρίγματος πριν την απώλεια αυτού του
στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης που θεωρείται από
την κοινωνία μας ανεκτό για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.
Τον Οκτώβριο το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε 5
περιπτώσεις για έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορων
δημοτών και άλλες 2 περιπτώσεις στην τελευταία του
συνεδρίαση τον Δεκέμβριο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι
που καλούνται να εγκρίνουν τις ενισχύσεις αυτές δεν
έχουν μπροστά τους παρά τα ποσά, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, λόγω προστασίας των ευαίσθητων
αυτών προσωπικών δεδομένων που απαιτούν την τήρηση εμπιστευτικότητας για τα στοιχεία των δικαιούχων.
Φυσικά, υπάρχει η εγγύηση της έμπειρης Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου ότι κάθε περίπτωση έχει μελετηθεί εις βάθος και ότι εκπληρώνει τις πολύ αυστηρές

ση να καταβάλει ο Δήμος σε αυτές τις έκτακτες ανάγκες.
Σε μία περίπτωση ζητήθηκε συνδρομή από τον Δήμο
80 ευρώ, σε άλλη 1.217 ευρώ. «Πόσο νόημα έχει για
τη ζωή ενός ανθρώπου να παρέχουμε μόνο 80 ευρώ;»
ήταν το εύλογο ερώτημα του επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Δημήτρη Δαβάκη προς τον Δήμαρχο. Ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε ότι η υπηρεσία ικανοποιεί συγκεκριμένα αιτήματα των πολιτών και πως οι
ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν τις ανάγκες τους,
πριν τις εγκρίνει ο Δήμος.

απαιτήσεις τυπικές, όπως απαιτεί η νομοθεσία αλλά και
ουσιαστικές, όπως προκύπτουν από τις αυτοψίες των
κοινωνικών λειτουργών του Δήμου, για να κριθεί ένας
πολίτης ως δικαιούχος αυτού του έκτακτου βοηθήματος.
Εκείνο που πυροδότησε τη συζήτηση και τις απορίες
των συμβούλων της αντιπολίτευσης κατά την τελευταία
συνεδρίαση του δημοτικού οργάνου ήταν το μεγάλο
εύρος στο ύψος του ποσού που καλείται κατά περίπτω-

Όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία, για το
2020 δόθηκαν σε έκτακτα βοηθήματα περίπου 14.000
ευρώ σε 11 πολίτες. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσά
καλύπτουν ανεξόφλητους λογαριασμούς που μπορεί να
επιφέρουν διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης,
σε άλλες αφορούν είδη που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση και που το διαθέσιμο εισόδημα των αιτούντων
δεν επαρκεί να καλύψει. Σύμφωνα με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ο Δήμος ανταποκρίνεται στις περιπτώσεις που κατά το νόμο θεωρούνται αιφνίδιες και
έκτακτες και γι' αυτό μπορούν να πλήξουν το ελάχιστο
επίπεδο διαβίωσης μερίδας του πληθυσμού.

Μέσα σε αυτή την δύσκολη εποχή που διανύουμε ας γίνουμε όλοι
νοερά μια αγκαλιά, ενωμένοι με ομοψυχία, υπομονή, ανοχή,
αντοχή, δύναμη και αγάπη για να βγούμε νικητές
από αυτή την ύπουλη απειλή για την υγεία μας.
Θα τα καταφέρουμε με πειθαρχία και σύνεση,
με ψυχραιμία και αισιοδοξία.
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα,
καλή και ευλογημένη χρoνιά. Με υγεία.

Ο νέος χρόνος ας μας βρει όλους υγιείς,
ενωμένους και αναγεννημένους, με
τη σοφία, την ενσυναίσθηση και την
επίγνωση για τη σπουδαιότητα κάθε
στιγμής, που φέρνει μια περιπέτεια
όπως αυτή που περνάμε. Χρόνια πολλά
σε όλους, καλές γιορτές με αγάπη.

Μαίρη Φουρναράκη,
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μανώλης Δασκαλάκης,
Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής
παράταξης Νέα Πόλη, Μία Πόλη

Σε αυτές τις μέρες χαράς, ας μην
αφήσουμε το φόβο να φωλιάσει
μέσα μας. Το μήνυμα της Θείας
γέννησης μας δείχνει ότι και στις πιο
δύσκολες συνθήκες, η αγάπη ανθίζει,
αναπτύσσεται και στο τέλος νικά.
Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο
το νέο έτος και κάθε καλό
για τον καθένα και τον τόπο μας.
Μυρτώ Λαμπροπούλου,
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας
Βούλας

Νέο έτος, νέα αρχή, νέα όνειρα, νέες δημιουργίες.
Εύχομαι από καρδιάς η δοκιμασία που αφήνουμε
πίσω μας να φέρει τις λιγότερες πληγές
και το 2021 να μας βρει όλους με υγεία, ευτυχία
και ευημερία στα υλικά και ψυχικά
αγαθά που ο καθένας έχει ανάγκη.
Χρόνια πολλά!
Άρτεμις Σαχατζιάν,
Σύμβουλος
Δημοτικής
Κοινότητας
Βούλας

12 Ανασκόπηση

2020:
Έτος δημιουργίας
παρά την πανδημία

ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΣ
Ο σπρίντερ
που κοιτάζει
πάντα ψηλά

ΙΜΙΑ
Εκδήλωση τιµής
στη Βούλα
που θυµάται

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Το αναπτυξιακό
στοίχηµα
της ριβιέρας

Σελ. 22

Σελ. 18

Σελ. 10-11

Δημοσιογράφος
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∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μια χρονιά την οποία ακόμη και
στο δημοτικό επίπεδο επισκίασε η βαριά σκιά της πανδημίας
φεύγει σε λίγες μέρες. Αρκετοί
πιστεύουν ότι το 2020 θα μπορούσε κάλλιστα να διαγραφεί
από την παγκόσμια ιστορία για
την πρωτοφανή στασιμότητα και
αδράνεια που επιβλήθηκε με τα
μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και των κοινωνικών και
επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Μια ψύχραιμη ματιά ωστόσο στα γεγονότα του έτους που
τελειώνει, τουλάχιστον για τον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δείχνει ότι ειδήσεις υπήρξαν,
ευχάριστες ή δυσάρεστες, πολιτικές ή κοινωνικές, πολιτιστικές
ή αθλητικές. Ο «Δημοσιογράφος» τις κατέγραψε κάθε μήνα
στην αποστολή του να αναδείξει
την τοπική επικαιρότητα, όμως
το κυριότερο είναι ότι οι ειδήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν
στις περισσότερες περιπτώσεις
μικρές ή μεγάλες αλλαγές στην
καθημερινότητα των κατοίκων,
επομένως εκτός από «νέα» συνιστούν στην πλειοψηφία τους και
βιώματα.

Ιανουάριος
Ξεκινά η αντικατάσταση των στάσεων λεωφορείου του Δήμου
με την καλαίσθητη κατασκευή
της Βουλιαγμένης από ξύλο και
κεραμίδι. Νέες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη
Βουλιαγμένη, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων.
Η κακοκαιρία επισκέπτεται τα
3Β με την Πολιτική Προστασία
να ανταποκρίνεται περίφημα,
παρά τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων που ρίχνουν
24 δέντρα. Ο «Δημοσιογράφος»

παρουσιάζει έρευνα για τις δημοτικές δαπάνες στον τομέα της
παιδείας που αποκαλύπτει ότι
μέσα σε μια 5ετία δαπανήθηκαν
8,3 εκατ. ευρώ για τα σχολεία της
Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

Φεβρουάριος
Ο μήνας ξεκινά με την τιμητική
εκδήλωση για τους πεσόντες
των Ιμίων το 1996 στην ομώνυμη πλατεία της Βούλας. Στην
τελετή συμμετέχει και ο αδερφός
του Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος.
Η διεξαγωγή του συνεδρίου της
ΓΣΕΕ στο ξενοδοχείο Divani
δοκιμάζει τις αντοχές της περιοχής, καθώς το Καβούρι αποκλείουν επί δύο μέρες αστυνομικές
δυνάμεις για την αντιμετώπιση
ενδεχόμενων επεισοδίων από
τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.
Ξεκινά η μεταφορά του αρχείου
του Δήμου σε ασφαλή και πιστοποιημένο χώρο για να γλιτώσει
τη φθορά και την καταστροφή.
Τέσσερις ομάδες ρομποτικής
από σχολεία του Δήμου των 3Β
συμμετέχουν στο πανελλήνιο
φεστιβάλ. Ο ΑΟ Βάρης Αναγυρούς κατακτά πρωτάθλημα της
Α' κατηγορίας Vintage στο γυναικείο βόλεϊ.

Μάρτιος - Απρίλιος
Ο κορονοϊός μπαίνει στις ειδήσεις και την καθημερινότητα της
χώρας. Στις 7 Μαρτίου φεύγει
από τη ζωή ο Δημήτρης Ράπτης.
Στις 10 Μαρτίου διαγιγνώσκεται
θετική στον κορονοϊό εκπαιδευτικός σε σχολείο της Βάρης και
την ίδια ημέρα κλείνουν όλες οι
βαθμίδες της εκπαίδευσης στη
χώρα. Ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης ετοιμάζει σχέδιο
αντιμετώπισης της υγειονομικής

κρίσης εγκαινιάζοντας δομή βοήθειας για όσους δεν μπορούν να
μετακινηθούν από το σπίτι, απολυμαίνοντας δημόσιους χώρους,
κλείνοντας όλες τις υποδομές
για την αποτροπή του συνωστισμού. Πραγματοποιείται η πρώτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και
απευθείας διαδικτυακή μετάδοση. Ανεξαρτητοποιείται ο σύμβουλος της παράταξης Δαβάκη,
Δημήτρης Αθανασίου. Το Πάσχα
εορτάζεται από το σπίτι και ο
Δήμος ανοίγει τους ναούς της
πόλης για διαδικτυακή μετάδοση
της λειτουργίας, ενώ φωτίζει τον
ουρανό το βράδυ της ανάστασης
με χιλιάδες πυροτεχνήματα. Στις
30 Μαρτίου αφήνει την τελευταία
του πνοή ο τελευταίος Κοινοτάρχης και πρώτος Δήμαρχος Βούλας, Γιάννης Κιούκης.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΛΟΡΑΝ∆ΟΣ
Ένα χωριό
που µετατρέπει
το SOS σε αγάπη

ΝΤΟΡΑ ΑΛΤΟΓΛΟΥ
Η ιστορία
και το µέλλον
στη γυµναστική

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Ο άνθρωπος πίσω
από τον κράχτη
στα Βλάχικα

Σελ. 10-11

Σελ. 18

Σελ. 15

Από το βασίλειο
του χαρτιού
στην εποχή
της οθόνης

Δημοσιογράφος
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 5ΕΤΙΑΣ 2015-2019

Μέσα στην πρώτη καραντίνα φυτεύονται μαζικά περίπου
1.000 νέα δέντρα σε όλο τον
Δήμο. Η Πένυ Ζαγλαρίδου αναλαμβάνει νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης ανεβαίνει στις
πρώτες θέσεις της χώρας με τις
επιδόσεις του στην ανακύκλωση,
εκτρέποντας το 30% των αποβλήτων από την ταφή. Η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για την αναβάθμιση της μαρίνας
Βουλιαγμένης παρουσιάζεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζοντας ευρεία πλειοψηφία με 27 «υπέρ», 3 «κατά» και
1 «λευκό». Η ερμηνεύτρια από
τη Βούλα Όλγα Βενέτη δίνει
μια διαδικτυακή φιλανθρωπική
συναυλία, την οποία παρακολου-

Έρευνα σελ. 12-13

ΚΑΒΟΥΡΙ
Χωρίς
επεισόδια
έληξε
το συνέδριο
της ΓΣΕΕ

The Talk of
The Town

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Οι οµάδες των 3Β
αλλάζουν την πόλη
µε καινοτόµες ιδέες
Σελ. 16-17

Σελ. 4

8,3 εκατ. ευρώ
για τα σχολεία
Βάρης, Βούλας
και Βουλιαγµένης

ΥΜΗΤΤΟΣ
Μονοπάτια
περιπάτου
για όλους

ΤΕΛΗ
Νέες χρεώσεις
για τα τραπέζια
σε κοινόχρηστους
χώρους

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ιστορίες
και µυστικά
των χειµερινών
κολυµβητών

ΑΟ ΒΑΡΗΣ
Πρωτάθληµα
για τις
γυναίκες
του βόλεϊ

Σελ. 8

Σελ. 7

Σελ. 14

Σελ. 20

Η ...δεντρολογία µπορεί να βρίσκει εύκολα ακροατήριο αλλά
σπάνια βασίζεται στα πραγµατικά δεδοµένα. Και τα στοιχεία της υπηρεσίας Πρασίνου
µιλούν από µόνα τους και διαψεύδουν ψυχολογικού τύπου
εκτιµήσεις και ερµηνείες για τη
δηµοτική πολιτική στον τοµέα
αυτόν: Μέσα σε µια 5ετία κόπηκαν 252 δέντρα και φυτεύτηκαν παράλληλα 15.776 νέα.

Σελ. 3

Τα ποσά που αφιερώνει ο ∆ήµος Βάρης
Βούλας Βουλιαγµένης για τις υποδοµές και
τη λειτουργία των σχολείων του
Έρευνα σελ. 12-13

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Οδοποιία,
πεζοδρόµια,
συντηρήσεις
ξεκινούν
και φέτος

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Εστίες βιβλιόφιλων
και κουλτούρα ανάγνωσης
στον ∆ήµο των 3Β
Σελ. 16-17

Σελ. 4

REAL ESTATE
Γιατί
ακρίβυναν
τα ακίνητα

ΙΣΤΟΡΙΑ
Το ξεχασµένο
σχολείο
στο Ασκληπιείο
Βούλας

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Τι άφησε
η Κρατική
Ορχήστρα
Αθηνών στα 3Β

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ποδόσφαιρο
για κορίτσια
και γυναίκες
χωρίς ταµπού

Σελ. 8

Σελ. 14

Σελ. 7

Σελ. 19

The Talk of
The Town
Η φορολόγηση του ∆ήµου από
το κράτος, µε επιβολή ΕΝΦΙΑ
και φόρου εισοδήµατος, δεν
συνιστά απλώς έναν λογιστικό παραλογισµό. Στην πραγµατικότητα τιµωρεί επιµελείς
∆ήµους όπως αυτός των 3Β
που αξιοποιεί µεθοδικά την
περιουσία του, αποσπώντας
του πόρους που δεν επιστρέφουν στους κατοίκους, όπως
θα έπρεπε. Μόνο για το 2019
τα 3Β αιµοδότησαν την εφορία
µε 650.000 ευρώ!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Όσοι δεν µένουν
σπίτι επειδή
µας εξυπηρετούν

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
«Ώρες
ευθύνης
για όλους µας»

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
Στερνό «αντίο»
σε έναν
φιλόσοφο

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 8

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης
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∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

∆ηµοτική
ασπίδα
κατά του
κορονοϊού
Η δυναµική διαχείριση
της υγειονοµικής κρίσης
από τον ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΑΝ∆ΟΛΟΣ
Λογοτεχνία
µε τα υλικά
της ιστορίας

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
Πρωτάθληµα
και άνοδος
στη Γ' Εθνική

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΛΟΡΑΝ∆ΟΣ
Ψυχική
ανθεκτικότητα
στην πανδηµία

Σελ. 22

Σελ. 20

Σελ. 14

σελ. 12-14

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

Β Α Ρ Η | Β ΟΥΛ Α | Β ΟΥΛ Ι Α ΓΜ Ε Ν Η

Μ ά ιο ς 2020 | Φύλλο 20

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΡΓΑ
Σε εξέλιξη
οδοποιία,
αντιπληµµυρικά
και
πεζοδρόµια

ΕΡΕΥΝΑ
Το ισοζύγιο πρασίνου
και οι «ταυτότητες»
των δέντρων που κόβονται
Σελ. 16-18

Σελ. 4

ΚΡΟΥΣΜΑ
Η ιστορία
της καθηγήτριας
από τη Βάρη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εξ αποστάσεως
οι συνεδριάσεις
του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ
Το σκάκι
στο διασχολικό
πρωτάθληµα
του ∆ήµου 3Β

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Επιλογές
ατοµικής
άσκησης
στη Βουλιαγµένη

Σελ.9

Σελ. 7

Σελ. 21

Σελ. 20

The Talk of
The Town
∆εν είναι βέβαιο ακόµα αν στο
µέλλον οι άνθρωποι καταγράψουν αυτή τη ζοφερή παρένθεση στην παγκόσµια ιστορία µε
ευφυολογήµατα ή µε σκοτεινά
µυθιστορήµατα. Ωστόσο όλοι
δείχνουν να συνειδητοποιούν
ότι αυτές τις ηµέρες της πανδηµίας και των πρωτόγνωρων
απαγορεύσεων
γράφονται
σελίδες ιστορίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογικών θεωριών.
Σελ. 3

Ετοιµάζουµε
την πόλη µας
για τις επόµενες
γενιές
Ο ∆ήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
για την υγειονοµική κρίση και τα έργα
που θα σφραγίσουν την τρέχουσα θητεία
Συνέντευξη σελ. 10-11

Μάιος

Ξεκίνησε η διάσωση και ψηφιοποίηση
του δηµοτικού αρχείου, εγκαινιάζοντας
µια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του πολίτη

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Τα ενεργά
εργοτάξια
στον ∆ήµο
παρά τους
περιορισµούς

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Πώς ξεπεράσαµε
το 30% στην εκτροπή
απορριµµάτων από την ταφή
Σελ. 12-13

Σελ. 16-17

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Αντιδράσεις
για την
απαγόρευση

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
∆ηµοτικό
Συµβούλιο
την εποχή
του κορονοϊού

ΠΡΑΣΙΝΟ
Σε εξέλιξη
το πρόγραµµα
φυτεύσεων
στα 3Β

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Το σχέδιο
αντιµετώπισης
του πύρινου
κινδύνου

Σελ. 8

Σελ. 4

Σελ. 9

Σελ. 8

The Talk of
The Town
Κρυφές και φανερές πληγές
στο κοινωνικό σώµα ανέδειξαν οι περιορισµοί στις
µετακινήσεις πολιτών και ο
κίνδυνος από την επιδηµία. Οι
καθηµερινές πικρές ιστορίες
που συγκέντρωσαν οι εργαζόµενοι στη δηµοτική δοµή
βοήθειας, καθώς έρχονται σε
επικοινωνία µε τους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας, είναι
ενδεικτικές µιας αθέατης όψης
του ∆ήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης.
Σελ. 3

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Αυτοδιοικητική
παρέμβαση
για τα απορρίμματα

ΜΗΛΑΔΕΖΑ
Ένα ευέλικτο
φεστιβάλ
γειτονιάς

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Στη Βούλα
για ασφαλείς
θάλασσες

Σελ. 7

Σελ. 18

Σελ. 10

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

Β Α Ρ Η | Β ΟΥΛ Α | Β ΟΥΛ Ι Α ΓΜ Ε Ν Η

Ιούλι ος 2020 | Φύλλο 22

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ιερός πόλεμος
Δήμου και
Εκκλησίας
για το Ασκληπιείο
Η Μονή Πετράκη διεκδικεί τη μισή έκταση
του νοσοκομείου της Βούλας, στοχεύοντας
σε δεκάδες εκατομμύρια αποζημίωσης
Σελ. 12-13

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
Η πανδηµία,
η ανάπτυξη και το
στοίχηµα της ΟΝΕ

ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ
Τραγουδώντας
στη Βούλα για
καλό σκοπό

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΙΟΣ
Μια συγκλονιστική
χρονιά για τον
Αστέρα Βάρης

Σελ. 10-11

Σελ. 15

Σελ. 19

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
Μεγαλώνουν
οι χώροι
περιπάτου
σε Βουλιαγμένη
και Βάρη

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Β Α Ρ Η | Β ΟΥΛ Α | Β ΟΥΛ Ι Α ΓΜ Ε Ν Η

Ι ο ύ νιος 2020 | Φύλλο 21

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η Βουλιαγµένη
αποκτά
τη µαρίνα
που της αξίζει
Οι τεχνικές λεπτοµέρειες ενός έργου
εκσυγχρονισµού που θα αναβαθµίσει
σηµαντικά το περιβάλλον του όρµου
Σελ. 12-13

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ
Ο βίος
ενός ανθρώπου
που σηµάδεψε
µε έργα
τη Βούλα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Επαγγελµατίες από τα 3Β
περιγράφουν
τη νέα κανονικότητα
Σελ. 16-17

Σελ. 14

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Μπήκαν
οι βάσεις
για την κορυφή

ΕΣΤΙΑΣΗ
Προτεραιότητα
στον κοινόχρηστο
χώρο δίνει
ο ∆ήµος

ΓΝΩΜΕΣ
Μαθητές
για το σχολείο
στην εποχή
του κορονοϊού

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Γιατί δεν
αποπέµφθηκε
ο Παντελής
Κασιδόκωστας

Σελ. 18

Σελ. 7

Σελ. 20

Σελ. 4

Σελ. 16-17

Σελ. 4

Δημοσιογράφος
Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

The Talk of
The Town

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
Ένας θησαυρός
και όχι «σκουπίδι»
στις θάλασσες των 3Β

The Talk of
The Town
Η κατασκευή νέων υποδοµών
στη µαρίνα Βουλιαγµένης είναι
προϋπόθεση εκ των ων ουκ
άνευ για την καθαριότητα της
θάλασσας και έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Εποµένως, ο
περιβαλλοντισµός που επιδιώκει τη µαταίωση ή την αναβολή
του έργου είναι κίβδηλος. Ο δε
περιβαλλοντισµός που ζητά να
επενδύσει ένας ιδιώτης δεκάδες
εκατοµµύρια ευρώ για να εξυπηρετούνται µόνο ψαροκάικα και
κρις κραφτ είναι απατηλός.
Σελ. 3

ΜΑΘΗΤΕΣ
Εμπειρίες
από τις
πανελλήνιες

«ΔΟΞΑ»
Το παρελθόν
και το μέλλον
του ΑΟ
Βουλιαγμένης

LED
Πώς ο φωτισμός
στους δρόμους
έφερε χρήματα
στα ταμεία

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Ξεμπλοκάρει
η επένδυση
στο Κάμπινγκ
Βούλας

Σελ. 14

Σελ. 22

Σελ. 6

Σελ. 8

Τα μέτωπα των κτηματικών
διεκδικήσεων της Εκκλησίας
στη Βουλιαγμένη είναι πολλαπλά και ανοιχτά σήμερα, απειλώντας ευθέως πλέον τη σημερινή φυσιογνωμία της περιοχής
με μια άνευ προηγουμένου
οικοδομική δραστηριότητα.
Μόνη διαχρονική δύναμη ανάσχεσης των σχεδίων οικοπεδοποίησης, η δημοτική αρχή, από
τις εποχές των Καραγεώργου
και Κασιδόκωστα ως τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.
Σελ. 3

13

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΔΙΤΗΣ
Από τον Δήμο
ξεκινά η πολιτική
για το κλίμα

ΕΦΗ ΚΙΟΥΚΗ
Το θέατρο
στην εποχή
της καραντίνας

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΚΑΚΗΣ
Το καλύτερο
γήπεδο
είναι η φύση

Σελ. 10-11

Σελ. 20

Σελ. 22

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑ ΓΜΕΝΗ

Αύγουσ τ ος 2 02 0 | Φ ύλ λο 23

3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ»

Αποζημίωση
και δικαίωση
για την απώθηση
της πετρελαιοκηλίδας

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΤΕΡΗΣ
Πανδηµία,
πανελλήνιες
πανεπιστήµιο

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΥΡΛΑΣ
Στην πρώτη γραµµή
για την υγεία
το Ασκληπιείο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
∆ηµοτικό έργο
στο πρώτο έτος
της επανεκλογής

Σελ. 14

Σελ. 10-11

Σελ. 12-13

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

Με εξωδικαστικό συμβιβασμό ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης αποζημιώνεται για το ακριβό
φράγμα που έσωσε τις ακτές των 3Β το 2017

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑΓΜ ΕΝΗ

Σ ε πτ έ µ β ρι ος 2 0 2 0 | Φ ύλλο 2 4

Σελ. 16-17

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

ΑΚΤΕΣ
Οι επίσημες
μετρήσεις
καθαρότητας
των υδάτων
στα 3Β

START UP ΙΔΕΕΣ
Νεοφυείς επιχειρήσεις
ανθίζουν και ενισχύονται με
δημοτικό πρόγραμμα
Σελ. 12-13

Σελ. 18

ΧΕΡΩΜΑ
Έφτασε
η πολεοδομική
αναγνώριση

ΒΟΥΛΑ
Απαλλοτριώσεις
για πράσινο
και αθλητικούς
χώρους

ΜΑΡΙΝΑ
Το ΕΛΚΕΘΕ
περιβαλλοντικός
σύμβουλος
του έργου

ΦΩΤΙΕΣ
Διπλή επιτυχία
για το μηχανισμό
πυροπροστασίας
στη Βάρη

Σελ. 14

Σελ. 4

Σελ. 8

Σελ. 6

The Talk of
The Town
Η διοίκηση της Ακτής Βουλιαγμένης εφαρμόζει ένα υβρίδιο
πολιτικής:
Κράτησε την κερδοσκοπία από
το ιδιωτικοοικονομικό μοντέλο
λειτουργίας και τον άκαμπτο
γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό με τη χαμηλή ποιότητα
υπηρεσιών από τη λειτουργία
του Δημοσίου.
Με αποτέλεσμα οι αρνητικές
εκπλήξεις να είναι συνεχείς.

Σελ. 3

Θωράκιση
των 3Β
απέναντι
στον κορονοϊό
Τα πραγµατικά κρούσµατα
και η διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης
από τον ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
Σελ. 16-17

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Αναβιώνει
το ξεχασµένο
ιστορικό
πολυβολείο
της Κατοχής

ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Μάχες του ∆ήµου
κόντρα σε συµφέροντα
για ελεύθερους χώρους
Σελ. 6, 16

Σελ. 14

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ∆ΗΣ
Οι µετακινήσεις
του αύριο ξεκινούν
από τη Βούλα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Στα 3Β οι πρώτοι
δηµόσιοι φορτιστές
ηλεκτρικών ΙΧ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΕΤΑ
Η µαγική λειτουργία
της παιδικής
λογοτεχνίας

Σελ. 11

Σελ. 12-13

Σελ. 22

ΒΙΒΛΙΟ
Χρονικό για
την καταστροφή
της Σµύρνης

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
∆ύο κορίτσια
της Βουλιαγµένης
κατακτούν
τον κόσµο

ΑΚΤΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Η σηµασία
Μέτρα
της καθαρότητας για ασφαλή
και οι συνέπειες επιστροφή
της µόλυνσης
των µαθητών

Σελ. 22

Σελ. 20

Σελ. 18

The Talk of
The Town
Τα µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης αλλάζουν σηµαντικά τον χάρτη της τοπικής
δηµοκρατίας, επηρεάζοντας
τα συλλογικά όργανα λήψης
αποφάσεων και τους τοπικούς
φορείς που καλούνται να προσαρµοστούν σε µια νέα πραγµατικότητα, χωρίς τη συµµετοχή πολιτών, µελών, κοινού.
Μια ακόµη συνέπεια της πανδηµίας.

Σελ. 5

Σελ. 3

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑ ΓΜΕΝΗ
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∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έσοδα 2 εκ. € το χρόνο
από την αξιοποίηση
της δηµοτικής
ακίνητης περιουσίας
Πώς το νοικοκύρεµα στις συµβάσεις και τις µισθώσεις
απογείωσε µέσα σε 5 χρόνια την απόδοση
στα δηµοτικά ακίνητα προς όφελος των δηµοτών
Σελ. 16-17

ΒΑΡΗ
Γνωστές
και άγνωστες
µετονοµασίες
που άφησαν
ιστορία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Οι υποχρεώσεις
του ∆ήµου και των δηµοτών
έναντι των δέντρων
Σελ. 8

Σελ. 14

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Νέα γήπεδα
τένις και µπάσκετ
στο ∆ΑΚ

ΒΟΥΛΑ
Θετικές
εξελίξεις
στην επένδυση
του Κάµπινγκ

ΜΕΕΚΒ
Μία νίκη
και µία ήττα
για την εταιρεία
φάντασµα

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Υπό συζήτηση
οι κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις
στη Βούλα

Σελ. 20

Σελ. 18

Σελ. 15

Σελ. 6

The Talk of
The Town
Η Εκκλησία της Ελλάδος διεκδικεί δικαστικά την κυριότητα του Ασκληπιείου Βούλας,
όµως ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος
σε βιβλίο του το 2016 είχε
κατατάξει το ίδιο ακίνητο σε
αυτά που προσέφερε η Μονή
Πετράκη προς το κράτος ήδη
από το 1917! Το τι ισχύει θα
το κρίνει φυσικά η δικαιοσύνη
τον Μάρτιο του 2021, καθώς η
εκδίκαση της υπόθεσης στις 7
Οκτωβρίου πήρε αναβολή.
Σελ. 3

ΜΑΝΟΣ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ
Ο καθηγητής
κοσµολογίας που
ξεκίνησε στη Βούλα

ΛΙΖΑ ΣΙΟΛΑ
Το ποιοτικό βιβλίο
σύντροφός µας
στα δύσκολα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
Αποχαιρετισµός
στον ∆ήµαρχο που
αγάπησε η Βάρη

Σελ. 18

Σελ. 22

Σελ. 19

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

N oέ µ β ρι ος 2 0 2 0 | Φ ύλλο 2 6

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑΓΜ ΕΝΗ

θούν 18.000 άτομα από το σπίτι τους, συγκεντρώνοντας παράλληλα ένα σεβαστό ποσό για
το Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης και το πρώην
ΠΙΚΠΑ Βούλας. Ο Κυανούς Αστήρ Βάρης επισημοποιείται ως πρωταθλητής της ΕΠΣΑΝΑ
και παίρνει το εισιτήριο ανόδου στην Γ' Εθνική
Κατηγορία.

Ιούνιος
Το άνοιγμα της εστίασης με νέους όρους φέρνει παντού «πίεση» για επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων εκτός από τα 3Β, όπου ο Δήμαρχος δηλώνει ότι δεν θα γίνει καμία μεγαλύτερη
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι ελεύθερες
ακτές του Δήμου αναδιατάσσονται με νέο εξοπλισμό, δωρεάν ομπρέλες και ντους. Οι μαθητές επιστρέφουν την 1η Ιουνίου στα σχολεία
τους με τον Δήμο έτοιμο για απολυμάνσεις
χώρων. Ο πρωθυπουργός και αρκετά μέλη
του υπουργικού συμβουλίου επισκέπτονται
τη Βούλα και συμμετέχουν σε ανοιχτή εκδήλωση του οργανισμού Safe Water Sports για
την ασφάλεια στις θαλάσσιες δραστηριότητες. Κοινοποιείται στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης η αγωγή διεκδίκησης από την
Εκκλησία της Ελλάδος ενός μεγάλου κομματιού του Ασκληπιείου Νοσοκομείου.

∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η αποτελεσµατικότερη
αντιπληµµυρική
θωράκιση στη χώρα
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
Η πανδηµία,
η ανάπτυξη και το
στοίχηµα της ΟΝΕ

ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ
Τραγουδώντας
στη Βούλα για
καλό σκοπό

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΙΟΣ
Μια συγκλονιστική
χρονιά για τον
Αστέρα Βάρης

Σελ. 10-11

Σελ. 15

Σελ. 19

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

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφηµερίδα έρευνας και άποψης

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑ ΓΜΕΝΗ

Ι ού ν ι ος 2 02 0 | Φ ύλ λο 2 1

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η Βουλιαγµένη
αποκτά
τη µαρίνα
που της αξίζει
Οι τεχνικές λεπτοµέρειες ενός έργου
εκσυγχρονισµού που θα αναβαθµίσει
σηµαντικά το περιβάλλον του όρµου
Σελ. 12-13

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ
Ο βίος
ενός ανθρώπου
που σηµάδεψε
µε έργα
τη Βούλα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Επαγγελµατίες από τα 3Β
περιγράφουν
τη νέα κανονικότητα
Σελ. 16-17

Σελ. 14

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Μπήκαν
οι βάσεις
για την κορυφή

ΕΣΤΙΑΣΗ
Προτεραιότητα
στον κοινόχρηστο
χώρο δίνει
ο ∆ήµος

ΓΝΩΜΕΣ
Μαθητές
για το σχολείο
στην εποχή
του κορονοϊού

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Γιατί δεν
αποπέµφθηκε
ο Παντελής
Κασιδόκωστας

Σελ. 18

Σελ. 7

Σελ. 20

Σελ. 4

Ιούλιος

The Talk of
The Town
Η κατασκευή νέων υποδοµών
στη µαρίνα Βουλιαγµένης είναι
προϋπόθεση εκ των ων ουκ
άνευ για την καθαριότητα της
θάλασσας και έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Εποµένως, ο
περιβαλλοντισµός που επιδιώκει τη µαταίωση ή την αναβολή
του έργου είναι κίβδηλος. Ο δε
περιβαλλοντισµός που ζητά να
επενδύσει ένας ιδιώτης δεκάδες
εκατοµµύρια ευρώ για να εξυπηρετούνται µόνο ψαροκάικα και
κρις κραφτ είναι απατηλός.
Σελ. 3

e-∆ΗΜΟΣ
Όλες
οι υπηρεσίες
του ∆ήµου
λίγα κλικ
µακριά

ΘΟ∆ΩΡΗΣ 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

Σελ. 8

Σελ. 14

Σελ. 7

Σελ. 21

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

Πυρκαγιά στο Χέρωμα απειλεί το γηροκομείο Άκτιος και το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
που με πρωτοβουλία της δημοτική αρχής
ξεκινούν να εκκενώνονται. Η φωτιά καταστέλλεται ωστόσο σύντομα με τη συνδρομή
ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας από τον Δήμο με τη
βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών
ιδεών. Το ΕΛΚΕΘΕ αναλαμβάνει την περιβαλλοντική επίβλεψη του έργου αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης. Η παραλία
του Δημαρχείου στη Βούλα επιλέγεται από
το ΕΜΠ και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για να εγκατασταθεί ένα σύστημα ηλιακής φόρτισης κινητών συσκευών. Η δημοτική αρχή εγκαινιάζει
τον «μεγάλο περίπατο» του Καβουρίου, διαπλατύνοντας το πεζοδρόμιο. Στη Μηλαδέζα
της Βάρης ξεκινά ένα συνοικιακό πολιτιστικό φεστιβάλ στα δεδομένα της κοινωνικής
αποστασιοποίησης που απαιτούν μικρές
συγκεντρώσεις κόσμου.

Αύγουστος
Ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις και
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λαμβάνει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση για τα
μεγάλα έξοδα που έκανε κατά την αντιμετώπιση της πετρελαιοκηλίδας τον Αύγουστο
του 2017. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ένα

χρόνο μετά την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής, ανανεώνει την εμπιστοσύνη του
στους αντιδημάρχους του, παρατείνοντας ένα
χρόνο ακόμη το αξίωμά τους. Ανακοινώνεται
στον Τύπο η αγορά από ένα επενδυτικό μεσιτικό κεφάλαιο 71 στρεμμάτων στη Βούλα ιδιοκτησίας του Μουσείου Μπενάκη (οικόπεδα
Κόνιαρη) με τον Δήμο να παίρνει θέσεις μάχης
για τη διασφάλιση κοινόχρηστων χώρων και
να ξεκινά διαδικασία απαλλοτρίωσης των
εκτάσεων.

Σεπτέμβριος
Στις 5 Σεπτεμβρίου η Βουλιαγμένη αποχαιρετά ένα αγαπημένο της παιδί, τον Αλέξη Σταϊκόπουλο, που βρήκε πολύ πρόωρα το θάνατο σε
τροχαίο ατύχημα. Η δημοτική αρχή ανακοινώνει την αναστήλωση και αναβίωση του γερμανικού πολυβολείου στη Βουλιαγμένη, ενώ το
Δημοτικό Συμβούλιο συστήνει για πρώτη φορά
τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των φύλων.
Ψηφίζεται ο νέος Κανονισμός Πρασίνου στην
πόλη. Εγκαινιάζεται ταυτόχρονα το πρώτο στη
χώρα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών
αυτοκινήτων. Το εγχείρημα χαιρετίζει με την
παρουσία του και την ενθουσιώδη παρέμβασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής
Χατζηδάκης. Τα σχολεία ανοίγουν με δωρεάν
τεστ κορονοϊού για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Οκτώβριος
Δημοπρατείται το επί χρόνια μη αποδοτικό
δημοτικό ακίνητο του «Ακτή» στη Βουλιαγμένη. Πλειοδότες σε έναν σκληρό διαγωνισμό
αναδεικνύονται οι αδερφοί Αγιοστρατίτη με
το ετήσιο μίσθωμα ρεκόρ των 305.000 ευρώ.
Παραδίδονται στο κοινό τα ανακατασκευασμένα και υπερσύγχρονα ανοιχτά γήπεδα τένις και
μπάσκετ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης. Μεμονωμένα κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των 3Β
αντιμετωπίζονται με κλείσιμο τμημάτων. Κατά
τη διάρκεια μαθητικών καταλήψεων βανδαλίζονται το ΕΠΑΛ και το 1ο Γυμνάσιο Βάρης. Στις
27 Οκτωβρίου πεθαίνει ο πρώην Δήμαρχος
Βάρης, Παναγιώτης Καπετανέας. Ο εορτασμός
της 28ης Οκτωβρίου γίνεται χωρίς παρέλαση,
μόνο με κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους στη Βούλα.

Νοέμβριος
Ξεκινά η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών
στη Βουλιαγμένη και τα αντιπλημμυρικά έργα
στην οδό Ερμού και την παραλιακή λεωφόρο.
Η δεύτερη περίοδος καραντίνας ενεργοποιεί
εκ νέου τη δημοτική δομή βοήθειας στο σπίτι,
ενώ ο Δήμος ανοίγει τα δημοτικά γήπεδα σε
Βάρη και Βουλιαγμένη για ατομική άθληση από
τους κατοίκους.

14 Περιβάλλον

Vita Green

Η επιτυχία της κυκλικής οικονομίας
Δήμου. Ωστόσο, το επόμενο βήμα του πειράματος δεν είναι άλλο από την απόσβεση
της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, με προοπτική το προϊόν αυτό να αποφέρει ένα
έσοδο στον δημοτικό προϋπολογισμό.

Ένα πρωτοπόρο εγχείρημα για την αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου με τη δημοπρασία για τη διάθεση στην αγορά 16.000 σακιών του εδαφοβελτιωτικού υλικού Vita Green και Vita Green plus που προήλθε από την ανακύκλωση
του Δήμου. Επί της ουσίας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναδιοργάνωσε
ριζικά τα τελευταία χρόνια την Υπηρεσία Καθαριότητας και τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων των δημοτών με ένα διπλό στόχο: Τα κλαδέματα των κήπων
αλλά και τα υπολείμματα τροφών να μην οδεύουν προς ταφή ή βασική επεξεργασία
στη χωματερή της Φυλής όπου οι Δήμοι πληρώνουν τέλη και βέβαια υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον. Αντίθετα, να υφίστανται σε ένα μεγάλο κομμάτι τους
τέτοια επεξεργασία, ώστε να καθίστανται εκ νέου πρώτη ύλη ή εμπορικό προϊόν. Η
εύρεση αγοραστή για το υλικό που στην υπόλοιπη χώρα θεωρείται απόβλητο και οι
Δήμοι πληρώνουν για την απόρριψή του ήταν έτσι το επιστέγασμα μιας «πράσινης»
πολιτικής που εκτός από προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, ξεκίνησε να φέρνει και
οικονομικά.
Ασφαλώς, τόσο σε αυτή τη φάση αλλά και γενικότερα η φιλοσοφία της δημοτικής
αρχής δεν είναι κερδοσκοπική. Επί της ουσίας, το στοίχημα του Vita Green και του Vita
Green plus ήταν να κλείσει ο κύκλος της αειφορίας, κάτι που επιτεύχθηκε ήδη από
την πρώτη πιλοτική φάση δωρεάν διάθεσης του νέου υλικού στους δημότες 2.000
σακιών των 50 λίτρων από 1.000 τόνους κλαδέματα αλλά και στην επόμενη φάση,
όπου το Vita Green αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα μια μορφή επιβράβευσης
όσων συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 6 ρευμάτων του

Το τελικό σακί με το εδαφοβελτιωτικό ενσωματώνει μια σειρά από επενδύσεις με
κυριότερες δύο: Την τεχνογνωσία που έθεσε στην υπηρεσία του Δήμου το Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την ενοικίαση του αδειοδοτημένου πεδίου
κομποστοποίησης στο Κορωπί, όπου μια εταιρεία παρέχει εκτός από τον χώρο και το
προσωπικό. Από την άλλη πλευρά όμως, κάθε σακί που παράγεται γλιτώνει από τον
δημοτικό προϋπολογισμό το κόστος μεταφοράς του υλικού στη Φυλή (σε καύσιμα,
εργατοώρες και καταπόνηση οχημάτων) αλλά και το κόστος της διαχείρισής του από
τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ. Για τους 30.000 τόνους πρασίνων και βιοαποδομήσιμων που ο Δήμος μετατρέπει σε εδαφοβελτιωτικό, αυτά τα 3 χρόνια εξοικονομήθηκαν
1,116 εκατ. € από το τέλος εισόδου στη χωματερή ανά τόνο συν τα κόστη μεταφοράς.
Για το ίδιο διάστημα και ποσότητα η σύμβαση με την εταιρεία και το πανεπιστήμιο θα
κοστίσει 1,240 εκατ. €. Τη διαφορά η δημοτική αρχή σκοπεύει να την κλείσει με τα
χρήματα από την πώληση του υλικού.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η επιτευχθείσα τιμή
στην πρώτη δημοπρασία του εδαφοβελτιωτικού, που διεξήχθη μάλιστα υπό τις συνθήκες της πανδημίας, απέφερε ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα που αποσβαίνει ένα
σημαντικό κομμάτι του κόστους. Όπως τονίζει στον «Δημοσιογράφο» ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος «ο Δήμος βλέπει μακριά» και «μετά την πρώτη αυτή έξοδο στην
αγορά θα συστηματοποιήσουμε περισσότερο την παραγωγή μας, ενώ ταυτόχρονα θα
εξασφαλίσουμε δικό μας αδειοδοτημένο πεδίο κομποστοποίησης, ρίχνοντας κάθετα
το σημερινό κόστος παραγωγής του».
Αξίζει να υπομνησθεί ότι το εδαφοβελτιωτικό υλικό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη λάβει πιστοποίηση για χρήση στη βιολογική γεωργία από τον
Οργανισμό Ελέγχου Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ και αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στη φάση πιστοποίησης για το Eco Label. Η ποιότητά του που εξασφαλίζεται με τη μελετημένη αποκομιδή του υλικού και την επεξεργασία του που ακολουθεί
επιστημονική μεθοδολογία, ουσιαστικά το ξεχωρίζει από κάθε άλλη προσπάθεια που
έχει γίνει στο πεδίο αυτό στη χώρα μας, καθιστώντας το και ένα ανταγωνιστικό και
εμπορεύσιμο προϊόν, το μόνο που παράγεται από Δήμο.

Έργα υποδομής από το Πράσινο Ταμείο
Σημαντικά έργα υποδομής στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, έπειτα
και από την εξασφάλιση σημαντικής επιχορήγησης από
το Πράσινο Ταμείο ύψους 444.085 ευρώ ευρώ.
Το πρώτο έργο αφορά την ανακατασκευή και μετατροπή του «κόκκινου κτιρίου» σε πολιτιστικό κέντρο και
το δεύτερο την λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση
και διαμόρφωση των σχολικών κτηρίων του Δήμου, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν και από ίδιους πόρους του
Τεχνικού Προγράμματος.

Το έργο κατασκευής του πολιτιστικού πολυχώρου στον
οδό Βασιλέως Παύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση
175.688,84€, το σύνολο του ποσού που απαιτείται για
την ανακατασκευή του και περιλαμβάνει σημαντικές
παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου,
συγκεκριμένα υποστύλωση της οροφής ισογείου και
ορόφου, εργασίες στην θεμελίωση, στις λιθοδομές και
τα υποστυλώματα του ισογείου, στις δοκούς και πλάκες οροφής ισογείου και κατασκευή κλιμακοστασίου.
Το έργο αναβάθμισης σχολικών κτηρίων του Δήμου
560.969 εξασφάλισε από το Πράσινο Ταμείο 268.397€,

ενώ τα υπόλοιπα 292.572€ που απαιτούνται θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δήμου.
Οι παρεμβάσεις αφορούν σε αναβάθμιση των αυλών των
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός σχολικών μονάδων
στις τρεις πόλεις (1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης, 4ο Νηπιαγωγείο Βούλας, 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας, 1ο Δημοτικό Βούλας, 3ο Δημοτικό
Βούλας, Δημοτικό Βουλιαγμένης, Δημοτικό Δίλοφου,
1ο Δημοτικό Βάρης, 1ο Γυμνάσιο Βούλας, 2ο Γυμνάσιο
Βούλας και 1ο Γυμνάσιο Βάρης).
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Τα LED εξοικονόμησαν 1,2 εκατ. €
Σημαντικό οικονομικό όφελος και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο μετρήσιμο μέχρι
το τελευταίο ...βατ έχουν αφήσει τα φωτιστικά νέας τεχνολογίας και εξοικονόμησης
ενέργειας που ξεκίνησε να εγκαθιστά πριν ακριβώς τρία χρόνια ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η απόδοση των λαμπτήρων LED που από τον Δεκέμβριο του 2017
φωτίζουν τις οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου καταγράφεται λεπτομερώς στο ψηφιακό σύστημα που παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία του δικτύου,
υπολογίζοντας την κατανάλωση ρεύματος και βέβαια ειδοποιώντας σε ζωντανό χρόνο
τις υπηρεσίες για οποιαδήποτε βλάβη.
Η ίδια κονσόλα υπολογίζει και το ποσό που εξοικονομείται από την καθημερινή λειτουργία του οδοφωτισμού, συγκρίνοντας τις γνωστές καταναλώσεις των παλιών
λαμπτήρων τεχνολογίας νατρίου με τα σημερινά φωτιστικά τεχνολογίας LED. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, η εξοικονόμηση έχει ανέλθει σε 1.191.955 ευρώ. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος το ίδιο διάστημα ανήλθε 5.141.218 κιλοβατώρες, όταν τα φωτιστικά
νατρίου θα κατανάλωναν για το ίδιο διάστημα λειτουργίας (και φωτίζοντας λιγότερο)
13.361.597 κιλοβατώρες. Η εξοικονόμηση αυτή των 8,2 εκατομμυρίων κιλοβάτ δεν
είναι μόνο ένα οικονομικό μέγεθος, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που πληρώνει
ο Δήμος από τα δημοτικά τέλη. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κλιματική
αλλαγή και την προσαρμογή των κυβερνήσεων διεθνώς σε πολιτικές εξοικονόμησης
ενέργειας και άρα έκλυσης μικρότερων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα, η επιλογή της δημοτικής αρχής Κωνσταντέλλου για αλλαγή τεχνολογίας

«γλίτωσε» τη Γη από 91 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, βάσει υπολογισμών για το
ελληνικό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δήμος έλαβε δάνειο για την
αγορά και εγκατάσταση του υλικού αυτού, το οποίο σήμερα εξυπηρετείται αποκλειστικά από τις εξοικονομήσεις αυτές και υπολογίζεται ότι θα έχει αποπληρωθεί εντός
του επόμενου έτους. Από το 2021 και έπειτα λοιπόν ξεκινά και το ουσιαστικό κέρδος
για την πόλη, που για άλλα 8,5 χρόνια μέχρι τη 12ετία, το διάστημα δηλαδή που είναι ο
μέσος όρος ζωής των φωτιστικών αυτών, θα έχει εισφέρει στον προϋπολογισμό του
Δήμου πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ακούγεται ίσως μια αυτονόητη ή εύκολη επιλογή αλλά δεν ήταν. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν ο πρώτος στη χώρα
που άλλαξε το σύνολο του δικτύου του, με έναν πολύ απαιτητικό στις προδιαγραφές
του διεθνή διαγωνισμό. Αρκεί να αναφερθεί ότι σήμερα στους γειτονικούς των 3Β
Δήμους, η τεχνολογία αυτή δεν είναι δεδομένη: Στη μεν Γλυφάδα έχει γίνει σημειακή
εγκατάσταση, στον δε Σαρωνικό αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η αντικατάσταση.

Λαιμός
Τα δάσος γλίτωσε 70 κυβικά τσιμέντο
Στα «μάτια» της Πολιτικής Προστασίας και στην έγκαιρη επέμβαση της δημοτικής αρχής
οφείλεται η αποτροπή ενός μικρού περιβαλλοντικού εγκλήματος στη χερσόνησο του
Λαιμού. Στις 6 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες προσωρινής μετεγκατάστασης του
Λιμεναρχείου Βουλιαγμένης από τη μαρίνα του Αστέρα, όπου ξεκινούν τα έργα ανάπλασης, στον εγκεκριμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Απόλλωνος στο
Λαιμό, προς το τέλος της οδού. Ωστόσο, το σχέδιο του εργολάβου δεν ήταν να εγκαταστήσει τα 4 προκατασκευασμένα ISO BOX επί της ασφάλτου όπως είχε συμφωνηθεί
και εγκριθεί, καταλαμβάνοντας κάποιες από τις θέσεις στάθμευσης. Αντίθετα, οι οικοδόμοι ξεκίνησαν το καλούπωμα στο
δασικό χώρο, πάνω στο χώμα, ώστε
να κατασκευάσουν μια νέα βάση από
μπετόν. Τις εργασίες αυτές εντόπισε
η δημοτική αρχή και κατόπιν επέμβασης του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το
συνεργείο σταμάτησε και ξεκίνησε
άμεσα το ...ξήλωμα. Τα περίπου 100
τετραγωνικά μέτρα της βάσης, στα
οποία θα έπεφταν περίπου 70 κυβικά
σκυρόδεμα, μεταφέρθηκαν στον εγκεκριμένο χώρο και η ζημιά αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή,
πριν ξεκινήσει η μπερονιέρα.

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

16 Αυτοδιοίκηση

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Η επόμενη ημέρα για την τοπική δημοκρατία

Πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση
βασισμένη
στην εμπιστοσύνη
και όχι
στην ποδηγέτηση

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης σε πρόσφατη
συνάντηση με τη διοίκηση της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
εκπροσωπώντας την
αυτοδιοίκηση

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τα λίγα πρόσωπα
που γνωρίζουν τόσο καλά τον μηχανισμό της ελληνικής αυτοδιοίκησης και εν γένει της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας. Κατά την τρέχουσα δεύτερη θητεία του στο τιμόνι του Δήμου, έχοντας όμως και μια
20ετή εμπλοκή στα τοπικά πράγματα, ο συνάδελφοί του Δήμαρχοι τού
εμπιστεύτηκαν μια από τις πλέον καίριες θέσεις: Αυτήν του προέδρου
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος βρίσκεται έτσι στο
κέντρο λήψης αποφάσεων για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας κληθεί πολλές φορές ήδη να διαμορφώσει
τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, να τις παρουσιάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο
και να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση την υλοποίησή τους.
Θέση του δημάρχου των 3Β είναι ότι θεσμικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση πρέπει να στοχεύουν σε μια «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» η οποία
όπως τονίζει «προϋποθέτει αμοιβαία πίστη μεταξύ όλων των επιπέδων
εξουσίας και συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και όχι στην αντιπαράθεση και στην ποδηγέτηση». Κατά τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο «οι
περιφέρειες και οι δήμοι πρέπει να αλληλοδιδάσκονται, να πειραματίζονται, να καινοτομούν, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές κατά την
άσκηση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα του αναπτυξιακού
προγραμματισμού δηλαδή του προγραμματισμού της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού», όπως τόνισε σε
πρόσφατη διαδικασία της ΚΕΔΕ. Η αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης φυσικά απαιτεί μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση.
Κατά τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο τέτοια «πακέτα» αρμοδιοτήτων είναι
η παρακολούθηση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προστασίας
του περιβάλλοντος, η διαχείριση των υδάτων, των στερεών και των
υγρών αποβλήτων, των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, η Πολιτική Προστασία, η χωροθέτηση, αδειοδότηση, εφαρμογή και ο έλεγχος της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Παράλληλα,
στις επιθυμητές για την αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες περιλαμβάνονται
η διαχείριση των δημόσιων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής
και τοπικής σημασίας, των πάρκων και των ορεινών όγκων, των αλιευτικών καταφυγίων και των λιμενικών και λοιπών παράκτιων εγκαταστάσεων, η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων. Ανάλογα οι Δήμοι θα
μπορούσαν να αναλάβουν τη διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση των συγκοινωνιακών
έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας.
Στις προτάσεις που κατέθεσε θεσμικά στην κυβέρνηση ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
συγκαταλέγονται: Η επανασυγκρότηση της Δημοτικής Αστυνομίας (με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και με τεχνικά μέσα). Η αναθεώρηση
του ισχύοντος πλαισίου διαχείρισης του δικαιώματος των ΟΤΑ για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας.
Η διοικητική μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης που χωροθετούνται σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο και οι
αρμοδιότητές τους αφορούν τοπική υπόθεση ή απο-

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ο Δήμαρχος των 3Β διεκδικεί για
τους Δήμους ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της ΚΕΔΕ περιλαμβάνεται η λειτουργία των νηπιαγωγείων και των
Κέντρων Υγείας
στολή του κράτους που θα ασκείται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
διασφαλίζοντας έτσι το σύνολο των ανθρωπίνων και οικονομικών
πόρων και της υλικοτεχνικής τους υποδομής χωρίς χωρική μετακίνηση του προσωπικού και της υποδομής αυτών. Τέτοιες δομές είναι τα
κοινωνικά ιδρύματα, τα νηπιαγωγεία, τα γραφεία του ΟΑΕΔ, οι δομές
πρόληψης και οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβανομένων των Κέντρων Υγείας (ιδίως των αστικού τύπου) πλην του
υγειονομικού προσωπικού τους. Πώς θα λειτουργούσαν όμως σήμερα καλύτερα οι Δήμοι. Θέση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου είναι ότι
θα έπρεπε να τροποοιηθεί το θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΠ, να θεσπιστεί
μόνιμο σύστημα κινητικότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα
στηρίζεται στο σύστημα προγραμματισμού των ανθρωπίνων πόρων
με την σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων, η κατάρτιση των υπαλλήλων
να είναι συνεχής και συνδεδεμένη με τις προγραμματιζόμενες δράσεις
της διοικητικής μεταρρύθμισης, οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών να βελτιωθούν,
με εφαρμογή και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο για την αυτοδιοίκηση αποτελεί το σύνολο
των ελέγχων που ασκούνται επί των αποφάσεών της. Σημειώνει σε
σχετική εισήγησή του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: «Ο έλεγχος ασκείται σήμερα από πολλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, γνωστούς σε
όλους μας, οι οποίοι αλληλοεπικαλύπτονται με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα στη λειτουργία των ΟΤΑ. Δεν διασφαλίζουν
την απρόσκοπτη λειτουργία των Οργανισμών και τις βασικές αρχές
της ελεύθερης δράσης στο πλαίσιο της τοπικής αυτονομίας. Αντίθετα, αποτελούν μοχλούς κυρώσεων και ποδηγέτησης του θεσμού».
Τι προτείνεται: «Η εποπτεία επί των πράξεων των συλλογικών και
μονομελών οργάνων πρέπει να περιορισθεί σε ένα μόνο διοικητικό
έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα
και να απαγορεύεται ο έλεγχος σκοπιμότητας των πράξεων αυτών.
Επομένως, είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό η
Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΤΑ (ελεγκτής Νομιμότητας), να στελεχωθεί με
ικανό προσωπικό, να οργανωθεί με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων
και τεχνολογιών και να εισαχθεί σταδιακά η λειτουργία εσωτερικού
ελέγχου στους Δήμους, με κοινά αποδεκτό κανονιστικό πλαίσιο».

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.

18 Βιβλίο
Ο χρόνος της παραμονής στο σπίτι μπορεί να πάρει άλλη διάσταση και να γίνει πιο δημιουργικός
παρέα με ένα βιβλίο. Οι προτάσεις του «Δημοσιογράφου» εστιάζουν σε τρεις πρόσφατες αξιόλογες
εκδόσεις, με θέματα ευρύτερου αλλά και πιο ειδικού ενδιαφέροντος. Τα βιβλιοπωλεία σε Βούλα και
Βάρη είναι από τις 15 Δεκεμβρίου ανοιχτά και με παραγγελίες ή επί τόπου αγορές εξυπηρετούν πολύ
γρήγορα κάθε αναγνωστική ανάγκη, χωρίς την αναμονή των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Κώστας Χατζηαντωνίου,
Το στέμμα των αυγών

Σταμάτης Κριμιζής,
Όλα σε μια ζωή

Γιόκο Ογκάουα,
Η αστυνομία της μνήμης

Εκδόσεις Καστανιώτη

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Εκδόσεις Πατάκη

Τον Αύγουστο του 1922, κατά την οπισθοχώρηση του
ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία, ο λοχαγός Αναγνώστου διασώζει ένα πολύτιμο ντοκουμέντο: ένα χειρόγραφο
του 13ου αιώνα μεταγραμμένο στην νεοελληνική γλώσσα,
σε έξι τετράδια. Συγγραφέας του βυζαντινού χειρογράφου
–που δεν σώθηκε– φέρεται να είναι ο μοναχός Ευψύχιος
και τόπος γραφής η Μονή Σωσάνδρων, στο φημισμένο
όρος Σίπυλος της Ιωνίας. Ενενήντα χρόνια αργότερα, το
2012, μια ηλικιωμένη Μικρασιάτισσα παραδίδει σε έναν
συγγραφέα εκείνα τα τετράδια, που είχαν περιέλθει στην
κατοχή της, και δίνει το έναυσμα για να ξετυλιχθούν τα
μεγάλα γεγονότα της εποχής και η μυθιστορηματική ζωή
του Ευψύχιου. Σε κλίμα έντονου μυστηρίου και διαρκούς
συσκότισης, περιγράφονται οι δραματικές στιγμές της
άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, η
προσπάθεια των κατακτητών να οργανώσουν μια λατινική
επικράτεια, αλλά και ο αγώνας των εκπατρισμένων Βυζαντινών να συγκροτήσουν στην Μικρά Ασία ένα εξόριστο
βασίλειο μέχρι να ανακτήσουν την Κωνσταντινούπολη.

Η βιογραφία ενός από τους κορυφαίους και πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό,
γραμμένη σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Μάκη
Προβατά. Ο Σταμάτης Κριμιζής, που έχει ανακηρυχθεί
και επίτιμος δημότης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξιστορεί τη ζωή του και τη συναρπαστική του καριέρα ως
στέλεχος των διαστημικών αποστολών των ΗΠΑ. Η αφήγηση παρουσιάζει με απολαυστικό και γεμάτο χιούμορ
διαλεκτικό τρόπο τις περιπέτειες του επιστήμονα από τα
παιδικά του χρόνια στη Χίο μέχρι το μεγαλύτερο ταξίδι
της ανθρωπότητας πάνω στο Voyager II, έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Είναι ένα μοναδικό απόσταγμα σοφίας
ενός σπάνιου, μεγαλοφυούς μα ταπεινού ανθρώπου, που
πιστεύει στην αριστεία αλλά και στη σκληρή δουλειά, στο
μότο «ο καθείς φτιάχνει την τύχη του». Ο Σταμάτης Κριμιζής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, απλά εξιστορώντας τη
ζωή του, αποτελεί Παράδειγμα. Παράδειγμα για το πώς
μπορεί κάποιος να κάνει τη μοίρα συνεργό του.

Σ’ ένα νησί χωρίς όνοµα, διάφορα πράγµατα χάνονται το
ένα µετά το άλλο. Αποφασίζεται να εξαφανιστούν από τη
ζωή των ανθρώπων και όλοι οφείλουν να τα ξεχάσουν για
πάντα. Όσοι δεν συµµορφώνονται κινδυνεύουν να συλληφθούν από την αστυνοµία της µνήµης. Όταν µία νεαρή συγγραφέας ανακαλύπτει ότι ο επιµελητής της κινδυνεύει να
συλληφθεί –επειδή εκείνος δεν ξεχνά και του είναι πολύ
δύσκολο να κρύβει τις αναµνήσεις του–, θα κάνει τα πάντα
για να τον σώσει. Μαζί, καθώς ο φόβος και η απώλεια
σχηµατίζουν ασφυκτικό κλοιό γύρω τους, θα προσκολληθούν στη λογοτεχνία ως τον τελευταίο τρόπο διατήρησης του παρελθόντος. Τι θα γίνει όµως όταν αρχίσουν να
εξαφανίζονται και τα βιβλία; Ποιος ξέρει τι θα εξαφανιστεί
στη συνέχεια;

Στο μυθιστόρημα Το στέμμα των αυγών αναβιώνει ένας
χαμένος κόσμος αλλά και μια περίοδος κρίσιμη για την
βυζαντινή ιστορία. Είναι ένα βιβλίο αναφοράς για την
Αυτοκρατορία της Νικαίας, όπου τέθηκαν οι βάσεις ώστε
να γεννηθεί η νεοελληνική συνείδηση.

Ο Μάκης Προβατάς έχει καταφέρει να συνδυάσει με τον
δικό του γλαφυρό τρόπο το πριν και το μετά της ζωής ενός
μεγάλου επιστήμονα με την πορεία της ανθρωπότητας
προς το αύριο. Καμία ερώτηση δεν είναι τυχαία. Και καμία
απάντηση δεν είναι λιγότερο από αναπάντεχη σε αυτό το
ταξίδι γνωριμίας με αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο.

Η Αστυνοµία της µνήµης είναι ένα βιβλίο για τη δύναµη
της µνήµης και το τραύµα της απώλειας, µια αλληγορική
ιστορία, ένα αιχµηρό σχόλιο για τους σκοτεινούς κρατικούς µηχανισµούς παρακολούθησης και επιτήρησης. Το
περιοδικό Time παραλλήλισε το μυθιστόρημα της Ογκάουα με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ, το Φαρενάιτ 451
του Ρέυ Μπράντµπερυ και τα Εκατό χρόνια µοναξιά του
Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Η Γιόκο Ογκάουα είναι μια
βραβευμένη συγγραφέας στην Ιαπωνία. Τα αφηγήματά της
χαρακτηρίζουν το βαθύ της ενδιαφέρον για τον κόσμο του
πνεύματος, το σημείο συνάντησης των ζωντανών με τους
νεκρούς, τα φανταστικά θέματα καθώς και ένας αλλόκοτος ερωτισμός.
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Λίνα Ροδοπούλου

Το τραγούδι ως κάλεσμα αλλαγής

Ένα δικό της, αυθεντικό και αντισυμβατικό μονοπάτι επέλεξε να χαράξει στο τραγούδι η
ερμηνεύτρια από τη Βούλα, Λίνα Ροδοπούλου. Έχοντας ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα
στην τέχνη από την κυψέλη πολιτισμού του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας, πριν
δύο χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο της CD με γαλλικά σανσόν σε ένα ρετρό ύφος με
κιθάρες που ξεχωρίζει, ενώ πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε διαδικτυακά το σινγκλ της
με τίτλο «Κόκκινη βροχή» σε δικούς της στίχους, με το οποίο θέλησε να προσδιορίσει την
αισθητική της στο χώρο, όπως σημειώνει μιλώντας στον «Δημοσιογράφο».
Παρόλο που η αγάπη της για το τραγούδι και τη μουσική την συνοδεύει από τα μαθητικά
χρόνια, η Λίνα Ροδοπούλου έκανε σημαντικές σπουδές, καθώς πήρε πτυχίο τοπογράφου
μηχανικού. «Δεν είχα σαν δεδομένο ότι το τραγούδι ήταν το επάγγελμά μου, ήταν απλά
μια μεγάλη αγάπη. Ήθελα να σπουδάσω ώστε να έχω μια πιο γενική μόρφωση αλλά
και τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τη μουσική ως επιλογή, όχι ως τελευταία λύση»,
αναφέρει. Η δεύτερή της αγάπη, τα μαθηματικά, την έστρεψαν στο Πολυτεχνείο. Και μετά
από κάποια χρόνια στο επάγγελμα του μηχανικού, έγινε η στροφή: «Οι καταστάσεις με
πήγαν μόνες τους, γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Αυτό ερχόταν και μου χτυπούσε την πόρτα και δεν με άφησε σε
ησυχία», λέει παραστατικά. Αφηγείται ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η μουσική έπαιζε
σπουδαίο ρόλο, χαρίζοντάς της πολλαπλά ερεθίσματα. Μετά τις συμβατικές της σπουδές, «ακούει» το κάλεσμα της τέχνης και ξεκίνησε έναν δεύτερο γύρο σπουδών, αυτή
τη φορά στο κλασικό τραγούδι. Γι' αυτό ίσως και η αίσθηση από την ερμηνεία της και
τις επιλογές ρεπερτορίου δείχνουν σε έναν ρομαντικό, «αντι-ποπ» δρόμο. «Θεωρώ κι
εγώ ότι δεν είμαι τόσο mainstream, ίσως είμαι περισσότερο ρομαντική. Βέβαια θέλω
να ζω στην εποχή μου, όμως δεν μου αρέσει κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι στη μόδα
και τελικά αποδεικνύεται παροδικό. Θέλω να βλέπω τη μουσική ως κάτι διαχρονικό κι
αν κάτι που επιλέξω είναι στη μόδα, έχει καλώς. Για μένα το κριτήριο είναι να αγαπώ με
ό,τι καταπιάνομαι», εξηγεί τη φιλοσοφία των επιλογών της.
Όλα ξεκινούν όμως από το σχολείο. Το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας, η πολιτιστική
αυτή συντροφιά που επιμένει στον πολιτισμό και την καλλιέργεια ήταν η αρχή. Όπως
αναφέρει η Λίνα Ροδοπούλου, δεν είναι μόνο μια ανάμνηση. «Είχα την τύχη να είμαι σε
ένα σχολείο το οποίο αγκάλιασε όλα τα παιδιά που είχαμε μια έφεση και αγάπη προς την
τέχνη και μας βοήθησε να βρούμε τον δρόμο μας. Εκτός από εμένα, πολλά άλλα παιδιά
έχουν ασχοληθεί με την υποκριτική και τη μουσική. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο βήμα που
μου δόθηκε, οι πρώτες μου συναυλίες. Μετά από εμένα συνεχίστηκε το έργο αυτών των

Το πρώτο CD της
Λίνας Ροδοπούλου
σε γαλλόφωνο στίχο
σηματοδότησε τις
προσωπικές της
επιλογές, που είναι
λιγότερο mainstream
και περισσότερο
ρομαντικές

Στην «αλυσίδα» καλλιτεχνικής δημιουργίας που δημιούργησε το 2ο Γυμνάσιο και
Λύκειο Βούλας ανήκει η νέα ερμηνεύτρια
ανθρώπων που τόσο μας αγκάλιασαν κι εμείς πλέον οι μεγαλύτεροι είμαστε ακόμη σε
επαφή με τα νέα παιδιά. Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια αλυσίδα όλα αυτά τα χρόνια». Το
νέο της τραγούδι ετοιμάζεται σε συνεργασία με ένα από αυτά τα παιδιά της «αλυσίδας»,
έναν νέο δημιουργό. Βέβαια, η πολιτιστική δημιουργία στις μέρες μας αντιμετωπίζει
πολλαπλές προκλήσεις. Η πανδημία έχει σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις, τη μόνη
πλέον βασική πηγή εσόδων για τους μουσικούς, ενώ για την ίδια έχει σταματήσει και
η διδασκαλία καθώς είναι βοηθός μαέστρου σε χορωδίες, μια δραστηριότητα που δεν
μπορεί να γίνει διαδικτυακά. Για την «Κόκκινη βροχή», ένα τραγούδι στο οποίο έχει γράψει τους στίχους σε μουσική του Αντώνη Καρατζίκη και το οποίο μπορεί να ακούσει
κανείς ελεύθερα με μια αναζήτηση στο YouTube αναφέρει: «Είναι η πρώτη απόπειρα
με δικό μου υλικό. Ήθελα να φτιάξω κάτι με το οποίο να προσδιορίσω την αισθητική
μου στο χώρο». Ωστόσο, η κοινωνική αποστασιοποίηση έθεσε νέα δεδομένα. «Ετοιμάζω ένα καινούργιο τραγούδι, με την ευχή όταν γίνει άρση των μέτρων και ο κορονοϊός
γίνει αντιμετωπίσιμος η κοινωνικότητα των ανθρώπων να επιστρέψει όπως την ξέραμε.
Έχω έναν ενδόμυχο φόβο μήπως οι σχέσεις των ανθρώπων αλλάξουν μια για πάντα»,
εξομολογείται.
Οπωσδήποτε η εποχή μας έχει αλλάξει τα δεδομένα της παραγωγής και διανομής των
πολιτιστικών προϊόντων. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν ένα βήμα προς τη
δημοσιότητα. Φαντάζει και είναι πιο δημοκρατικό ότι όλοι οι καλλιτέχνες σήμερα μπορούν να προβληθούν σε ένα κοινό. Από την άλλη όμως φέρνει μια υπερπληροφόρηση
ειδικά ως στο χώρο της μουσικής και ο ακροατής χάνεται και δεν μπορεί να ξεχωρίσει»,
αναλύει η νέα ερμηνεύτρια. «Μην ξεχνάμε ότι πριν από την τεχνολογική έξαρση, σημειώθηκε η κατάρρευση της δισκογραφίας», προσθέτει. Όμως και εκεί πάει παραδοσιακά:
«Αγαπώ πολύ το φυσικό προϊόν και θα προσπαθήσω ξανά να φτιάξω ένα CD».
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Η πανδημία απειλεί τον ερασιτεχνικό αθλητισμό
Η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό,
προκαλώντας ανυπολόγιστες συνέπειες στους συλλόγους εξαιτίας της οικονομικής
ασφυξίας που έχει δημιουργήσει η καραντίνα. Το οξυγόνο των ερασιτεχνικών σωματείων που τους επιτρέπει να συνεχίζουν την λειτουργία τους προέρχεται κυρίως από
δύο πηγές. Αναφερόμαστε φυσικά στις ακαδημίες και στις χορηγίες. Αποτέλεσμα του
lockdown είναι οι πηγές χρηματοδότησης να έχουν στερέψει ή καλύτερα να έχουν κλείσει και είναι άγνωστο πότε θα ξανανοίξουν. Όσο οι ακαδημίες των συλλόγων παραμένουν κλειστές, δεν υπάρχουν τα χρήματα από τις μηνιαίες συνδρομές που καλύπτουν
ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού ενός ερασιτεχνικού σωματείου.
Παράλληλα, οι χορηγοί έχουν σταματήσει να χρηματοδοτούν μέσω των διαφημίσεων
τις ομάδες από τη στιγμή που τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού
δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος προβολής.

Δημήτρης Πάπιος: Ζημιά 50.000 ευρώ
Ο Αστέρας Βάρης αγωνίζεται στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας,
έχοντας να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς ομάδες εκτός της
Αττικής, που σημαίνει ότι στον ετήσιο προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνησης καθώς υπάρχουν ομάδες από την Κρήτη και άλλα νησιά. «Πριν τη διακοπή
των πρωταθλημάτων αγωνιστήκαμε για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος στη Σάμο,
ένα ταξίδι που στοίχισε περίπου 5.000 ευρώ με τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή
της ομάδας», αναφέρει ο Δημήτρης Πάπιος. Τα έσοδα του Αστέρα Βάρης προέρχονται
από τις ακαδημίες, τους χορηγούς, τα τοπικά καταστήματα και από ανθρώπους που
αγαπούν διαχρονικά τον σύλλογο. Η οικονομική ζημιά για την ομάδα είναι τεράστια. Τα
έσοδα από τις ακαδημίες και τους χορηγούς έχουν σταματήσει, που σημαίνει πως όταν
ξεκινήσουν και πάλι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αυτά τα χρήματα που υπολογίζαμε
από την αρχή της χρονιάς με κάποιο τρόπο πρέπει να τα καλύψουμε προκειμένου να
είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Το φετινό μπάτζετ της ομάδας ανέρχεται
στις 170.000 ευρώ και από αυτά, περίπου 50.000 ευρώ που αρχικά υπολογίζαμε δεν
τα έχουμε εξαιτίας της κατάστασης που ζούμε», τονίζει ο πρόεδρος του Αστέρα. Να
σημειωθεί πως η διοίκηση της ομάδας έχει καλύψει τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών
και των προπονητών μέχρι και τον Οκτώβριο, ουσιαστικά έως και την διακοπή των
πρωταθλημάτων.

Στέλιος Τσαλδάρης: Ανατράπηκαν τα σχέδια
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Άρη Βούλας, Στέλιος Τσαλδάρης, μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για τη δύσκολη κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν στον σύλλο-

γο και για την ανατροπή των σχεδίων της διοίκησης που έφερε το δεύτερο κύμα της
πανδημίας. «Το καλοκαίρι όταν σχεδιάζαμε τον προγραμματισμό για την αγωνιστική
χρονιά 2020-2021 θεωρούσαμε πως τα έσοδά μας θα είναι μειωμένα. Ήταν σχεδόν
σίγουρο πως τα χρήματα από τα εισιτήρια διαρκείας και τα απλά εισιτήρια των αγώνων δεν θα τα λαμβάναμε και αυτό διότι είχε φανεί από τις αρχές του καλοκαιριού
πως δεν θα επιτρεπόταν η είσοδος φιλάθλων στις εξέδρες των γηπέδων. Αυτό που
δεν υπολογίσαμε ήταν η δεύτερη καραντίνα», ανέφερε ο Στέλιος Τσαλδάρης. Στις
ακαδημίες του Άρη Βούλας αγωνίζονται περισσότερα από 200 παιδιά. Mέσω των
συνδρομών, καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος των εξόδων της ομάδας ωστόσο με τα
σημερινά δεδομένα, αυτή η πηγή χρηματοδότησης δεν υφίσταται. «Οι χορηγοί στήριζαν
τον σύλλογο μέχρι να αποφασιστεί το δεύτερο lockdown, αλλά πλέον με τα καταστήματα να είναι κλειστά δεν υπάρχει λόγος να δίνουν χρήματα για προβολή. Φέτος, σε
μια προσπάθεια να προσελκύσουμε νέους χορηγούς για να αυξήσουμε τα έσοδα του
συλλόγου προς όφελος των ακαδημιών και των ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας,
δημιουργήσαμε εκπτωτικές κάρτες μελών του Άρη Βούλας προκειμένου οι κάτοχοι να
δικαιούνται διάφορες εκπτώσεις στα καταστήματα της περιοχής που είναι και χορηγοί
του συλλόγου. Όλα αυτά όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο έχουν παγώσει», τονίζει
ο πρόεδρος του Άρη.

Ιωάννης Ασλανίδης: Ούτε έσοδα ούτε έξοδα
Ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης είναι από τους ελάχιστους συλλόγους που μένουν
τεχνητά ανεπηρέαστοι υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού. «Είναι λογικό να μην υπάρχουν αυτή την περίοδο έσοδα για τον όμιλο καθώς οι ακαδημίες δεν
λειτουργούν, οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο η πηγή χρηματοδότησης του συλλόγου, πέρα από την επιχορήγηση που δίνει κάθε χρόνο ο Δήμος αλλά και από κάποιες
χορηγίες», αναφέρει ο Ιωάννης Ασλανίδης, προσθέτοντας: «Έχουμε προνοήσει και
έχουμε ασφαλίσει από το 2017 όλους τους προπονητές και το προσωπικό κάτι που δεν
το συναντάς εύκολα σε ερασιτεχνικά σωματεία, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί
παίρνουν κανονικά το επίδομα που δίνει το κράτος, καλύπτοντας ένα μέρος του μισθού
τους. Ουσιαστικά, μπορεί να μην έχουμε έσοδα αυτή την στιγμή αλλά δεν έχουμε και
έξοδα, δεν είμαστε επιχείρηση. Μπορεί να ακουστεί οξύμωρο, αλλά ο Όμιλος εν μέσω
καραντίνας με μηδαμινά έσοδα και έξοδα δεν μπαίνει μέσα. Αντίθετα, όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα θα ξεκινήσουν τα οικονομικά προβλήματα και τότε θα πρέπει
οι άνθρωποι που λατρεύουν τον ΑΟΒ να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη προκειμένου
να συνεχίσει ο όμιλος να λειτουργεί προς όφελος της νεολαίας της πόλης», συμπληρώνει ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
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Κατερίνα Δίβαρη

«Άρωμα» Βάρκιζας
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο
Είναι μόλις 20 ετών και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο 2021. Μεγαλωμένη στη Βάρκιζα, έκανε τα πρώτα της βήματα στον υδάτινο
αθλητισμό στα νερά της περιοχής και από εκεί μπήκαν οι βάσεις για να γεννηθεί το
νέο αστέρι της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Ο λόγος για την αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου
Βάρης Βάρκιζας, Κατερίνα Δίβαρη. Γεννημένη το 2000, η νεαρή αθλήτρια της ιστιοπλοΐας άρχισε να ξεχωρίζει από το 2016 στην Κύπρο που κατέκτησε στα RSX το χρυσό
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας. Την ίδια χρονιά στην Ιταλία πήρε το
χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας στα Techno. Το 2017 στην
Γαλλία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας στα
Techno 293 Plus, το 2018 στην ίδια κατηγορία πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεότητας της Ιταλίας και το 2018 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας της Αργεντινής τερμάτισε 5η επίσης στην ίδια κατηγορία. Φέτος πήρε το εισιτήριο
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έγινε το νεαρότερο μέλος της ελληνικής ολυμπιακής
ομάδας ιστιοπλοΐας.

Πριν λίγες μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX της Πορτογαλίας
εξασφαλίσατε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τι
συναισθήματα γεννιούνται σε ένα νεαρό κορίτσι που γίνεται μέλος της
Ολυμπιακής ομάδας της Ελλάδος;

και συνειδητοποιημένη για τους επόμενους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι η προπόνηση,
το όραμα και η σκληρή δουλειά παραμένουν ίδια.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εξελίχθηκε σε ένα θρίαμβο για τον Ναυτικό
Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας, καθώς εκτός από τη δική σας συμμετοχή ένας ακόμα αθλητής του Ομίλου εξασφάλισε την πρόκριση στους
Ολυμπιακούς Αγώνες...
Είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω σε έναν όμιλο ο οποίος με έχει στηρίξει από τα
πρώτα μου βήματα. Είναι πολύ ευχάριστο που μπορέσαμε και καταφέραμε να πάρουμε
την πρόκριση και είμαι πολύ χαρούμενη που θα πάω με τον Βύρωνα Κοκκαλάνη στους
Ολυμπιακούς, ο οποίος είναι role model για εμένα από μικρή ηλικία.
Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η χαρά και η τιμή είναι μεγάλη που θα μπορέσω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και
θα έχω την ευκαιρία να γνωρίσω και να βρεθώ ανάμεσα σε καταξιωμένους αθλητές
και αθλήτριες. Νιώθω πλέον ευτυχισμένη και υπερήφανη που μπόρεσα να καταφέρω
έναν στόχο που είχα θέσει σε μικρή ηλικία και οι κόποι μου τελικά ανταμείφθηκαν. Επίσης αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που παρά την δύσκολη εποχή που διανύουμε εν μέσω
πανδημίας, μπόρεσα να δώσω λίγο χαρά στους ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα.

Πότε ανακαλύψατε τον υδάτινο αθλητισμό;
Η πρώτη μου επαφή με τα θαλάσια σπορ ήταν στην ηλικία των 10 ετών και συγκεκριμένα με το θαλάσσιο σκι στην παραλία της Βάρκιζας. Βλέποντας δίπλα τον Ναυτικό
Όμιλο Βάρης Βάρκιζας δοκίμασα το windsurf και από την πρώτη στιγμή κόλλησα. Μου
άρεσε η πολυπλοκότητά του, ο συντονισμός κινήσεων και ισορροπίας.

Με τη συμμετοχή σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο θα είστε
από τους νεότερους αθλητές της ελληνικής αποστολής. Τι θα θέλατε
να συμβουλεύσετε τα νέα παιδιά που έχουν σαν στόχο στο μέλλον μια
αντίστοιχη συμμετοχή;
Θα συμβούλευα τα νέα παιδιά να πιστεύουν στον εαυτό τους και να ακολουθούν το
ένστικτό τους. Σίγουρα η διαδρομή είναι δύσκολη αλλά πρέπει πάντα να βρίσκουμε
τρόπους να σκεφτόμαστε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να παλεύουμε γι' αυτά
που αγαπάμε.

Στο Τόκιο θα ταξιδέψετε ως το νέο αστέρι της ελληνικής ιστιοπλοΐας
όπως σας χαρακτηρίζουν. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να σας επηρεάσει;
Χαίρομαι που ανήκω σε έναν χώρο όπως αυτός της ιστιοπλοΐας που με έχει διαμορφώσει ως άνθρωπο και προσωπικότητα. Το πιο σημαντικό μάθημα που μου έχει διδάξει αυτός ο χώρος και γενικά ο αθλητισμός είναι ότι στις αποτυχίες αλλά και στις επιτυχίες δεν πρέπει να επηρεάζεται ο χαρακτήρας μου, παρά μόνο να είμαι συγκεντρωμένη

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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Ένας Βουλιώτης στην ελίτ
της αεροδιαστημικής
Είναι γέννημα θρέμμα της Βούλας και τα τελευταία χρόνια διαπρέπει στις Ηνωμένες
Πολιτείες στον τομέα της αεροδιαστημικής επιστήμης. Σήμερα, στα 36 του χρόνια, και
από αρχής του 2021 θα είναι κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λουξεμβούργου. Ο λόγος για τον επίκουρο καθηγητή Αεροδιαστημικής Μηχανικής στο Texas A&M University, Αλέξανδρο Γεράκη, ο οποίος μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για την εμπειρία του ως φοιτητή και καθηγητή στα κορυφαία εκπαιδευτικά
ιδρύματα του πλανήτη, την αγάπη του για την επιστήμη που υπηρετεί, ενώ περιγράφει
συνοπτικά το ερευνητικό του έργο που είναι σε εξέλιξη.

Ποιο ήταν το ερέθισμα για να ασχοληθείτε με την πειραματική φυσική
και ακολούθως με την αεροδιαστημική μηχανική;
Από μικρός με απασχολούσε το «πώς» και το «γιατί» τα πράγματα – όλα τα πράγματα –
δουλεύουν όπως δουλεύουν. Μέχρι το Γυμνάσιο είχα ταυτοποιήσει πως η φυσική ήταν
η επιστήμη που ασχολιόταν με αντίστοιχα ερωτήματα που αφορούν στο πιο μικρό μέχρι
το πιο μεγάλο αντικείμενο στο σύμπαν, οπότε η πορεία μου ήταν μονόδρομος προς τα
εκεί. Παρότι η μετέπειτα εκπαίδευσή μου ήταν στη θεωρητική και κυρίως πειραματική
ατομική, μοριακή και οπτική φυσική, συνειδητοποίησα πως τα εργαλεία που ανέπτυσσα
σε αυτόν τον κλάδο μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στον τομέα την αεροδιαστημικής
μηχανικής, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα και μεθόδους δεκαετιών
στον κλάδο. Οπότε, όταν το Τμήμα Αεροδιαστημικής του Τέξας Α&Μ University, το
2ο μεγαλύτερο πολιτειακό πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, έψαχνε κάποιον που να διεξάγει
έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, έκανα αίτηση και τελικώς εκλέχθηκα καθηγητής.
Με μεγάλη μου χαρά μπορώ να πω πως 2,5 χρόνια μετά, σαν ερευνητική ομάδα καταφέραμε πλήρως να φέρουμε σε πέρας ό,τι υποσχέθηκα τότε!

Έχετε φοιτήσει και εργαστεί στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου,
μεταξύ των οποίων το University College London, το Χάρβαρντ και το
Πρίνστον. Με ποιο τρόπο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην
εξέλιξη σας;
Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και τα πανεπιστήμια δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτά. Έτσι, το μεγαλύτερο που μπορεί να
αποκομίσει κανείς από τέτοιου κύρους πανεπιστήμια είναι η μαθητεία αρχικά, συνεργασία και φιλία εν συνεχεία, με μερικούς από τους λαμπρότερους επιστήμονες στον
τομέα τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι τελικά παρά ένας incubator, όπως θα λέγαμε
αντίστοιχα για start ups, για ερευνητές. Ένα ακόμη θετικό πάντως του να έχεις πάει
σε τέτοια πανεπιστήμια είναι ότι τελικά απομυθοποιείς αυτά τα επιστημονικά «τοτέμ»,
είναι άνθρωποι όπως όλοι μας που δουλεύουν και εκεί, και συνεχίζεις χωρίς να σε
απασχολούν πλέον τα rankings κ.λπ.

Ήταν το όνειρο σας να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη επιστήμη; Τι
θα συμβουλεύατε στους νέους που σκέφτονται να ακολουθήσουν τον
ίδιο δρόμο;
Όπως προείπα ήξερα απλά μία γενική κατεύθυνση που ήθελα να ακολουθήσω. Οι
λεπτομέρειες και η συγκεκριμένη κατεύθυνση προέκυψε σιγά σιγά, όσο εξερευνούσα
εις βάθος τον χώρο. Το σημαντικότερο νομίζω ήταν πάντα ότι πραγματικά αγαπούσα
(και αγαπάω) τη δουλειά μου, ποτέ δεν την είδα σαν αγγαρεία και άρα είχα πάντα εγγενές ενδιαφέρον να προχωρήσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Οπότε γενικά σε έναν
νέο άνθρωπο θα συμβούλευα, όσο κλισέ και εάν ακούγεται, πραγματικά να κάνει το
χόμπυ του, το μεράκι του δουλειά και τότε πραγματικά θα γίνει καλός/καλή σε αυτό.
Εάν τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τις θετικές επιστήμες ειδικά, οι ίδιες αρχές ισχύ-

ουν γενικά, συν ενδεχομένως εξτρά επιμονή και συγκέντρωση στον τελικό στόχο,
όποιος και εάν επιλέξει κάποιος να είναι αυτός, μιας και ο δρόμος προς τα εκεί είναι
ανηφορικός, μακρύς και πολλές φορές μοναχικός. Τελευταίο είναι να έχουν και μία
δόση «θράσους», δηλαδή να μην σκέφτονται «μα εμένα θα πάρουν σε αυτή τη θέση;».
Κάποιον/κάποια πρέπει να πάρουν, ας είσαι εσύ αυτός/αυτή, εφόσον βέβαια πληροίς
τα τυπικά προσόντα της θέσης.

Ποιο είναι ακριβώς το ερευνητικό σας έργο;
Κύριος τομέας της ειδικότητάς μου είναι η αλληλεπίδραση φωτός με την ύλη, σε
όλες τις μορφές της τελευταίας (στερεά/υγρή/αέρια/πλάσμα). Η ενασχόλησή μου με
τον κλάδο έχει διττή υπόσταση. Αρχικώς, ασχολούμαι με την ανάπτυξη μη γραμμικών διαγνωστικών τεχνικών laser όπου ο σκοπός είναι η ανάπτυξη μη παρεμβατικών διαγνωστικών, ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό
ένα σύστημα, χωρίς να το διαταράξουμε. Αυτές οι διαγνωστικές βρίσκουν εφαρμογή
σε πληθώρα τομέων, όπως η νανοτεχνολογία, αεροδιαστημική, πυρηνική σύντηξη,
κινητήρες (πλάσματος ή εσ. καύσεως) καθώς και πειράματα βασικής έρευνας που
κυρίως άπτονται σε διαγνωστικά ατόμων και μορίων σε υπερκρύες συνθήκες (κοντά
στο απόλυτο μηδέν). Ακολούθως, αναπτύσσω τεχνικές laser, με τις οποίες μπορούμε να χειριστούμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια την κίνηση των ατόμων/μορίων και έτσι
μπορούμε να τα κάνουμε να «πάνε εκεί που θέλουμε». Αυτό θα μας επιτρέψει στο
σύντομο μέλλον π.χ. να κάνουμε επιτάξεις ακριβείας σε νανοδιατάξεις, να ελέγξουμε
την αλληλεπίδραση ατόμων και μορίων με επιφάνειες ή και μεταξύ τους, καθώς και
ενδεχομένως να μπορούμε να τα μεταφέρουμε από το Α στο Β, χωρίς να χρειαστεί να
τα αγγίξουμε.
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Μάσκες και προσωπεία στα τοπικά social media
στο δημόσιο λόγο του και που ακόμη και αν συνοδεύεται
από πραγματική φωτογραφία και όνομα, δεν παύει να
αποτελεί μια περσόνα. Αν η απόσταση μεταξύ της πραγ-

του Γιώργου Λαουτάρη

Διάλογοι γεμάτοι δηλητήριο, προπαγάνδα, ψέματα, απειλές και αποκλεισμοί. Κάτι σάπιο υπάρχει τελευταία στα
τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ομάδες κυρίως
με τοπική και δημοτική αναφορά. Ο άνθρωπος, γράφει
σε ένα διάσημο απόφθεγμα ο Όσκαρ Ουάιλντ, δεν είναι
ο εαυτός του όταν σου μιλάει κατά πρόσωπο. «Δώσ' του
μια μάσκα και θα σου πει την αλήθεια», υποστηρίζει ο
μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφθονούν οι μάσκες, αποκαλύπτοντας τη
ρηχότητα ή το βάθος, τις ευγενείς ή δόλιες φιλοδοξίες,
την πολιτική ηθική ή τον αμοραλισμό των ομιλούντων
και κυρίως των συνομιλούντων.
Είναι αρχικά τα ψεύτικα προφίλ και τα τρολ, που προστατεύουν με την ανωνυμία τους πραγματικούς συντάκτες. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν οι δημιουργοί τους,
μιας και στον δημοτικό μικρόκοσμο των 3Β είναι πολύ
δύσκολο να κρυφτεί κανείς αποτελεσματικά πίσω από
μια φωτογραφία του Google. Παλιότερα, όταν η πολιτική
του Facebook ήταν ιδιαίτερα ελαστική ως προς τη δημιουργία προφίλ, το σπορ κατασκευής ψεύτικων ψηφιακών προσώπων ανθούσε. Σήμερα είναι τεχνικά πιο
δύσκολο, όχι όμως και λιγότερο δημοφιλές. Υπάρχουν
όμως παράλληλα και τα προσωπεία στα ηλεκτρονικά
προφίλ, η ψηφιακή ταυτότητα που καθένας κατασκευάζει

bullets

•••

Δεν θα έκλεινε καλά η χρονιά
αν τα γνωστά και μη εξαιρετέα μέσα
των fake news δεν μας φλόμωναν στις
ανακρίβειες Ξεπουλήθηκε γράφει ο
ένας παραλία φιλέτο για 11.000 ευρώ
στη Βουλιαγμένη
Και μιλά για τη
Ζώσκα, το Crabo, όπου οι επιχειρηματίες αφήνουν περίπου 70.000 ευρώ
το χρόνο
Η είδηση δεν ήταν άλλη
από την υποχρέωση του Δήμου να μειώσει κατά 60% τη χρέωση του παραλιακού χώρου, όπου μπαίνουν ομπρέλες
Ένα έσοδο μάλιστα που ο Δήμος μοιράζεται με την Κτηματική Υπηρεσία
του Δημοσίου Λεπτομέρειες για τους

•

•

•

•

•

ματικότητας και της ιδεατής περσόνας είναι μεγάλη, τότε
ο προσεκτικός παρατηρητής βγάζει διπλά συμπεράσματα: Όχι μόνο τι κρύβει καθένας αλλά και γιατί επιλέγει να
πει αυτό που λέει. Η διπλή ανάγνωση γενικώς κυριαρχεί
στους ηλεκτρονικούς διαλόγους, μεταξύ πραγματικών
ή πλαστών προφίλ: Δεν μετράει μόνο τι γράφει κανείς.
Αναζητείται και το κίνητρο που τον καθοδηγεί στο πληκτρολόγιο. Όλα αυτά μεγεθύνονται όταν αφορμή για
συζητήσεις δίνουν αποσπασματικές ή και εξ ολοκλήρου
ψεύτικες ειδήσεις. Η πραγματικότητα είναι σύνθετη και
η τοπική πολιτική επικαιρότητα δεν προσφέρεται πάντα
για εύκολες αναγνώσεις. Εκεί που η πολιτική εμπάθεια
ή υστεροβουλία συναντά την προχειρότητα και την ελαφρότητα, ανθούν οι τοξικές αναρτήσεις και αντιπαραθέσεις. Η συνωμοσιολογία και ο κιτρινισμός έχουν γίνει
καθημερινότητα. Πολλές φορές η εμπάθεια φαίνεται ότι

• •
••

Το άλλο πικάντικο ήταν αυτό
με τα τραπεζοκαθίσματα της Βουλιαγμένης
Έβγαλε διάγγελμα μια τοπική σύμβουλος στο facebook, ότι δεν
συμφωνεί λέει να γεμίσει η Βουλιαγμένη τραπεζοκαθίσματα και ότι καταψήφισε την πρόταση της διοίκησης
Βγήκε και πρωτοσέλιδο από το άλλο
έντυπο της ευκολίας
Κανείς από
τους καταγγέλλοντες εντωμεταξύ δεν
μπήκε στον κόπο να αφιερώσει 5 λεπτά
στην υπόθεση Πού χρόνος για διασταύρωση όταν ο μόνος στόχος είναι
να σταυρώσουμε τον Κωνσταντέλλο;
Ο Δήμαρχος λοιπόν ήταν αυτός που
με κανονιστική απόφαση περιόρισε το
2016 τα τραπεζοκαθίσματα της Βου-

•

•

•

•

•

Σε αυτό το νοσηρό έδαφος, ποτισμένο από εχθρότητα,
φιλοδοξίες και ψέματα, δεν αργούν να εμφανιστούν οι
εντάσεις. Δεν είναι σπάνιο πια οι διάλογοι να καταλήγουν σε εκατέρωθεν απειλές για δικαστική προσφυγή
των εμπλεκομένων. Συχνά πλέον «βρέχει» μηνύσεις και
αγωγές, αν και οι φοβέρες σπάνια υλοποιούνται, αφού η
αντικειμενική βάση των προσβολών είναι περισσότερο
το ...ξεκατίνιασμα παρά η νομικά ορισμένη συκοφαντική
δυσφήμηση.

Η διπλή ανάγνωση
κυριαρχεί στους
ηλεκτρονικούς
διαλόγους

μετρ της εξαπάτησης που ξέρουν καλά
το παιχνίδι
Σημασία έχει ο τίτλος,
όχι το περιεχόμενο Σημασία έχει η
αίσθηση που αφήνεις στον αναγνώστη,
όχι η ουσία Σημασία έχει το θυμικό,
όχι η αλήθεια Αλλά έρχεται η στιγμή της λογοδοσίας για όλους με τέτοιες
κακές πρακτικές.

•••

καθοδηγεί την πολιτική συμπεριφορά κάποιων από τις
πιο δραστήριες ψηφιακές προσωπικότητες.

Προφανώς, η καραντίνα και η αναστολή των κοινωνικών
δραστηριοτήτων της καθημερινότητας έχει εντείνει τα
φαινόμενα. Ακόμη και ο επίσημος χώρος ανταλλαγής
απόψεων και παραγωγής τοπικής πολιτικής, το Δημοτικό
Συμβούλιο, συνεδριάζει διά τηλεδιάσκεψης και μεταδίδεται στο Facebook, μεταφέροντας κάτω από το βίντεο
τη νοσηρή ψηφιακή αντιπαράθεση με τις μάσκες και τα
προσωπεία. Για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, η ψηφιακή ταυτότητα των πολιτών επιστρατεύεται τόσο συχνά
και σε τόσο ασυνήθιστες περιστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι
περνάμε «φάση», μια περίοδο ψηφιακής εφηβείας που
οι ορμόνες μας αλλοιώνουν τη συμπεριφορά. Και ότι
την επαύριο της πανδημίας θα χρησιμοποιούμε τα social
media πιο σοφά, με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και πιο προσγειωμένες προσδοκίες.

λιαγμένης σε όσα υπάρχουν σήμερα
Αντίθετα, παλιότερη απόφαση
άφηνε το θέμα ανοιχτό
Την απόφαση του 2016 λοιπόν επαναβεβαίωσε
το Τοπικό Συμβούλιο και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής
Ήταν συμβουλή
των νομικών του Δήμου ώστα να χρησιμοποιηθεί σε ένα δικαστήριο με την
Εκκλησία
Τόσο απλό, αλλά και τόσο
άβολο για τους ζορό του ψέματος.

•

•

•

•
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Συμβουλή προς κάθε αντιπολιτευόμενο Άσε τις εύκολες συνταγές
Έχεις απέναντι μια παραγωγική
διοίκηση, που έχει πάρει 100 πρωτοβουλίες παραπάνω από τις τυπικές
υποχρεώσεις της Παρακολούθησε
τι κάνει, μάθε πρώτα, ρώτα
Στήριξε αυτό με το οποίο συμφωνείς, βρες
το λάθος –όλο και κάποιο λάθος θα
υπάρχει!– και επισήμανέ το με κόσμιο
τρόπο Αυτός είναι ο ρόλος σου και
έτσι παίρνεις πόντους Όποιος προτίμησε το στόρυ «αποδομήστε τον Κωνσταντέλλο» κατέληξε στο περιθώριο...

•

•

•

•

Π. Ούλιτζερ

Στο γαλατικό χωριό δεν ήταν όλοι
δημοφιλείς
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ



Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος φυτεύει ένα νεαρό κυπαρίσσι στο Χέρωμα
Βάρης, κατά τη δενδροφύτευση που διοργάνωσε ο ΣΠΑΥ
και ο Δήμος την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, όπου εθελοντές της
Πολιτικής Προστασίας, αιρετοί και προσωπικό
του Συνδέσμου εμπλούτισαν το λόφο με 365 νέα
βραδυφλεγή δέντρα της μεσογειακής χλωρίδας

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ, ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ,
ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ



Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης φέτος δεν μπόρεσε να παραθέσει
το παραδοσιακό μεγάλο τραπέζι σε όλα τα μέλη του,
αλλά αντ' αυτού προμήθευσε όλους τους εργαζόμενους
με μια γαλοπούλα και ένα μπουκάλι κρασί για το γιορτινό
τραπέζι καθενός



Διαδικτυακό σεμινάριο
Α’ Βοηθειών διοργάνωσε
ο Δήμος των 3Β
σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και τους
Διασώστες της Εθελοντικής
Διασωστικής Ομάδας
Κρίσεων ΕΔΟΚ στις
13 Δεκεμβρίου

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ «ΕΧΕΙΣ ΦΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ



