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The Talk of
The Town
Έτος σημαντικών μαχών για
ελεύθερους κοινόχρηστους
χώρους στον Δήμο θα είναι το
2021, καθώς σε Βούλα και Βουλιαγμένη, στα οικόπεδα «Κόνιαρη» και στην εκκλησιαστική
περιουσία, ωριμάζουν διεκδικήσεις ιδιωτών που συναντούν
όμως την οργανωμένη νομική
και τεχνική άμυνα της δημοτικής διοίκησης. Μάχες καθοριστικές για τη φυσιογνωμία του
Δήμου που δεν χωρούν μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις.
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Έγραψαν για τα 3Β στα social media...

@Mikrokabouro

@myrina_ukiyoe

@thomaschrisohoidis

Είδηση στις 9 Ιανουαρίου: Ουρές στην είσοδο του Αστέρα Βουλιαγμένης. Να μην ξέρεις από πού να το πιάσεις
πρώτα, από την πανδημία ή την κλιματική αλλαγή;

#panorama

#Voula

@lefteris.makris
#Voula

@ZaimisI

@Tsiraklas1
Να μην έχεις έναν καρχαρία πρόχειρο να τον αμολήσεις
τώρα στην πλαζ της Βουλιαγμένης

@mzungu_ph
#Varkiza

@DimitrisKarry

@KKE_Voulas

Σε λίγο θα τρώμε κρέας σε παράνομες ταβέρνες στη
Βάρη και στην Πάρνηθα

Είναι περιοχές ειδικά το Καβούρι στη Βουλιαγμένη, 25
χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας που ζούνε σε έναν
άλλο κόσμο. Χαμπάρι δεν παίρνουν το τι γίνεται και δεν
τους ενδιαφέρει.

@AlexTogridis
Στην Βούλα πάντως ούτε λόγος για χιόνι. Η κατάρα της
θάλασσας και του χαμηλού υψομέτρου.
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@mariannitoo0
#faskomilia

@Don_Gourounis
Πριν καιρό με τράκαραν και μου διέλυσαν την πόρτα
του οδηγού. Πάω σήμερα να δω αν το έκαναν και τι μου
λέει; Δεν βρίσκουμε με τίποτα τέτοια πόρτα! Peugeot
106 Rallye είναι. Μια βόλτα στην Βουλιαγμένη να κάνεις
10 Peugeot βγάζεις με τα ανταλλακτικά που θα βρεις!

@galanisss
#Varkiza

@smobarrel
Ένα πρωί θα αποσυρθείς από το τένις. Θα πας στη
Βουλιαγμένη να κάνεις μπάνιο στη λίμνη, ποδήλατο
στην παραλιακή, θα πας στα harrods να αγοράσεις μια
μπλούζα. Και κανένας δε θα σε χαιρετήσει, δε θα γυρίσει
να σου πει καλημέρα.

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. Κ αφέ 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)

Εγώ που πρόλαβα την Άννα Βίσση με περίοδο στο Ribas,
στη Βάρκιζα με Χρίστο Αντωνιάδη, δε δέχομαι να παρακολουθήσω αυτή τη μουσική παρωδία #MadVMA

@kimchisalami
#voula

@mariachears
Όταν με το καλό λήξει το λοκντάουν εύχομαι να μην
χρειαστεί να παρακαλέσω κάποιον για να πάμε αυτήν
την τεράστια εκδρομή που μου αρέσει τόσο πολύ. Αττικό Πάρκο, Καλύβια για παϊδάκια και Βάρκιζα για καφέ.

@isyriza
Ο Κωστόπουλος ξεβλάχεψε και τα Βλάχικα στη Βάρη.

@DHatzoudis
Σκέψου λέει να μένεις σε κανένα Λαγονήσι, Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη, Γλυφάδα και να θέλεις να κατέβεις στο
κέντρο της Αθήνας να ψωνίσεις. Άμα προλάβεις να φτάσεις μέχρι την Ομόνοια καλά είναι. Για να προλάβεις να
ψωνίσεις πρέπει να έχεις διαστημόπλοιο.

The talk of the town
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Έτος μάχης για ελεύθερους
χώρους σε Βούλα και Βουλιαγμένη
γκτα υπερκέρδη από το εμπόριο γης σε βάρος των ελεύθερων χώρων, νομιμοποιεί ηθικά την παρέμβαση αυτή
της δημοτικής αρχής στην ελεύθερη εξέλιξη της αγοραπωλησίας. Και όπως θα αποδειχθεί πολύ σύντομα, έχει
ακλόνητα επιχειρήματα για να αλλάξουν ριζικά οι όροι.

του Γιώργου Λαουτάρη

O

ι αδόμητοι χώροι σε έναν Δήμο είναι αναμφισβήτητα μέτρο της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Και σήμερα ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης βρίσκεται σε μια πολυεπίπεδη και σοβαρή μάχη για τη διασφάλιση κάποιων από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους προς όφελος του συνόλου.
Δεν βρίσκονται ωστόσο όλοι οι αδόμητοι χώροι υπό το
ίδιο καθεστώς. Υπάρχουν περιαστικά δάση, υπάρχουν
κοινόχρηστοι χώροι, υπάρχουν και ιδιωτικά οικόπεδα
που δεν έχουν χτιστεί. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει την ιδιαιτερότητα να φιλοξενεί επιπλέον και
μια μοναδική ίσως στη χώρα κατηγορία αδόμητης γης:
Τα αναξιοποίητα μέχρι σήμερα οικόπεδα της Μονής
Πετράκη στη Βουλιαγμένη. Αν τα εξετάσει κανείς συγκεκριμένα, το δάσος είναι ένας ιερός και απαραβίαστος
τόπος, πολύτιμος πνεύμονας και προστατευόμενη περιοχή απέναντι σε κάθε επέμβαση. Κοινόχρηστοι χώροι
είναι φυσικά τα αστικά πάρκα και οι παιδικές χαρές,
τα πεζοδρόμια και οι πλατείες μεταξύ άλλων, δεσμεύονται όμως και για κοινωφελείς χρήσεις απαραίτητες
στην κοινωνία, όπως ένα σχολείο ή ένα νοσοκομείο,
άρα μπορούν να δομηθούν. Τέλος, η ιδιωτική περιουσία υπόκειται σε πολεοδομικούς περιορισμούς που
αποφασίζει η πολιτεία (όπως ο συντελεστής δόμησης,
η κάλυψη του οικοπέδου κ.λπ.) ωστόσο είναι απόφαση
των ιδιοκτητών η τύχη της. Εξαίρεση στην κατηγορία
των ιδιωτικών οικοπέδων συνιστά η εκκλησιαστική
περιουσία στη Βουλιαγμένη για πολύ ειδικούς λόγους
που θα αναλυθούν παρακάτω.
Η επικαιρότητα έφερε πρόσφατα στην επιφάνεια μια
μεγάλη επένδυση σε αδόμητη γη της Βούλας. Ήταν μια
από τις τελευταίες μεγάλες και ελεύθερες εκτάσεις, τα
λεγόμενα «οικόπεδα Κόνιαρη» επιφάνειας 71 στρεμμάτων που είχε στην ιδιοκτησία του το Ίδρυμα του

“

Οικόπεδα «Κόνιαρη»
και εκκλησιαστική
περιουσία
στο επίκεντρο
των δημοτικών
πρωτοβουλιών
Μουσείου Μπενάκη και μεταβίβασε σε ένα επενδυτικό
κτηματομεσιτικό κεφάλαιο από το εξωτερικό, το οποίο
σχεδιάζει τη δόμησή της. Ο Δήμος, που από το 2007
παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη έκταση σχεδιάζοντας να προλάβει μια άνευ όρων δόμηση, αποφάσισε
να δεσμεύσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
τα οικόπεδα με στόχο την απαλλοτρίωσή τους. Και εδώ
αρχίζει η πρώτη σύνθετη και πολυεπίπεδη μάχη της
δημοτικής αρχής.
Η με όλους τους τύπους εκκίνηση της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης άλλαξε άρδην τα δεδομένα για τους
επενδυτές οι οποίοι σκόπευαν αρχικά να εξαντλήσουν
την επιτρεπόμενη δόμηση. Ο Δήμος κέρδισε πολύτιμο
χρόνο, πλεονεκτική θέση και σύμφωνα με πληροφορίες,
ετοιμάζει την αντεπίθεσή του με τεχνικούς και νομικούς
όρους και στόχο να κερδίσει η πόλη ελεύθερους χώρους
στην έκταση αυτή. Το γεγονός ότι με την κινητοποίηση
αυτή δεν εμποδίζει μια μικρή ιδιοκτησία να ανασάνει,
εμποδίζει ένα ξένο κεφάλαιο να αποκομίσει ανεξέλε-

Θα ήταν άραγε προτιμότερη μια πλήρης απαλλοτρίωση
της έκτασης των 71 στρεμμάτων από αυτή την τεχνικο-νομική μάχη; Σίγουρα, αν το ταμείο είχε απεριόριστα
χρήματα για να αγοραστεί αυτή και κάθε άλλη ελεύθερη
έκταση. Επειδή όμως τα πάνω από 50 εκατομμύρια που
απαιτούνται για την αποζημίωση της έκτασης αυτής
ακόμη και αν υπήρχαν διαθέσιμα, θα έλειπαν από όλες
τις υπόλοιπες δράσεις του Δήμου και επειδή η επιλογή
της προς απαλλοτρίωση γης οφείλει να υπακούει σε αξιολογήσεις αναγκών και ιεραρχήσεις, είναι βέβαιο ότι η
δημοτική αρχή θα επιλέξει μια περισσότερο ευέλικτη
τακτική, για την οποία ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει
ήδη ενημερώσει κατ’ ιδίαν όλους τις τους αρχηγούς
παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυσκολότερη και σημαντικότερη είναι η μάχη του
Δήμου στο πεδίο της εκκλησιαστικής περιουσίας στη
Βουλιαγμένη. Εδώ μιλάμε για 300 περίπου στρέμματα
σε 212 οικόπεδα που δεσμεύτηκαν ως κοινόχρηστοι
χώροι προς απαλλοτρίωση από την εποχή του Πατρίκιου Καραγεώργου, όμως η προφανής οικονομική αδυναμία του Δήμου να τα αποζημιώσει έχει άρει μετά
την πάροδο δύο δεκαετιών όλες τις τότε δεσμεύσεις.
Τυχόν δόμηση αυτών των εκτάσεων θα αλλάξει ριζικά
τη φυσιογνωμία της Βουλιαγμένης, όπως είναι φυσικό
καθώς το σύνολο σχεδόν των εκτάσεων αυτών έχουν
εδώ και πολλά χρόνια εξελιχθεί σε αστικά δάση. Είναι
όμως ιδιωτική περιουσία η εκκλησιαστική; Τυπικά ναι,
όμως η κλίμακα διαφέρει σημαντικά. Η σκοτεινή προέλευση της ιδιοκτησίας της Μονής Πετράκη (χαμένοι
τίτλοι της οθωμανικής περιόδου και χρησικτησία από
τα τέλη του 19ου αιώνα), το πολύ μεγάλο μέγεθός της
αλλά και το γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος της
ήδη έχει αξιοποιηθεί εντατικά, στερεί κάθε ηθικό έρεισμα στους διαχειριστές της να θυσιάσουν το σημερινό
πράσινο χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών. Επιπλέον, ως
«σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» αντιμετωπίζουν στη
δημοτική αρχή τις οικοπεδικές απαιτήσεις της Εκκλησίας έναντι του Ασκληπιείου Βούλας, με μια αγωγή που
καταλήγει να ζητά από το κράτος δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η διοίκηση του
Δήμου ετοιμάζει όλες τις άμυνες για να διατηρηθεί το
σημερινό καθεστώς. Μια ομάδα καθηγητών της Νομικής ήδη έχει επεξεργαστεί σύμφωνα με πληροφορίες
ένα σχέδιο υπεράσπισης των δημοτικών συμφερόντων
που θα αλλάξει τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Μια ακόμη
σφοδρή μάχη αναμένεται εντός των επόμενων μηνών
να ξεκινήσει.
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Τοπικά

Ψηφιακή
αναβάθμιση
των σχολείων

Ταχύτητες
100 Mbps
για τις ανάγκες
της σύγχρονης
εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης

Στην αναβάθμιση την ευρυζωνικών συνδέσεων όλων των σχολικών
μονάδων της πόλης προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τις δημοτικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εφαρμογή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που πραγματοποιείται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, γέννησε την ανάγκη για καλύτερες και ταχύτερες συνδέσεις στα
σχολεία, από όπου συνδέονται πολλοί εκπαιδευτικοί.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος σύναψε μια νέα συμφωνία με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για γρηγορότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο
που φτάνουν ακόμα και τα 100 Mbps. Μέχρι σήμερα η συντριπτική
πλειοψηφία των σχολείων της χώρας συνδέεται με ταχύτητες των
24Mbps και σε λίγες περιπτώσεις βρίσκει κανείς σχολικές μονάδες
που διαθέτουν ταχύτητα 50 Mbps, μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Εξάλλου, το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει πως
οι συνδέσεις ADSL με ταχύτητα 24Mbps μπορούν να υποστηρίζουν
μόνο μια τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα webex, όταν απαιτείται
ταυτόχρονη σύνδεση πολλών τάξεων.
Πέρα από τις πολύ υψηλές ταχύτητες με τις οποίες θα «σερφάρουν»
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πόλης όταν αυτά
ανοίξουν για να υποδεχτούν τη μαθητική κοινότητα, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης προχώρησε και στην αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όπως ανέφερε
στον «Δημοσιογράφο» η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δώρα Τριάντη, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα
στις ανάγκες των νηπιαγωγείων και δημοτικών και τα εξόπλισε με
νέους φορητούς υπολογιστές και εκτυπωτές. Να τονιστεί πως ο ηλε-

κτρονικός εξοπλισμός σε αυτές τις βαθμίδες εκπαίδευσης κρίθηκε
αναγκαίος καθώς η χρήση υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για
την διαδικασία της εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης κρίθηκε επιτακτική.

Βράβευση μαθητών

Τιμήθηκαν και φέτος οι επιτυχόντες
των πανελληνίων εξετάσεων
Τους επιτυχόντες μαθητές της πόλης που πέτυχαν την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βράβευσε
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με
τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Τα περιοριστικά μέτρα
κατά της πανδημίας του κορονοϊού δεν επέτρεψαν να
διοργανωθεί η καθιερωμένη ετήσια τιμητική εκδήλωση
βράβευσης των όσων μαθητών εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ωστόσο η δημοτική αρχή προχώρησε στην αποστολή στα σπίτια των
επιτυχόντων μαθητών τιμητικού επαίνου και συμβολικού δώρου, που συνοδεύονται από την επιστολή του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Ο Δήμαρχος ανέφερε τα εξής:
«Κάθε χρόνο ο Δήμος μας βραβεύει τους επιτυχόντες
μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως αναγνώριση
των προσπαθειών τους σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην Παιδεία. Η εισαγωγή σας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι
το επίστεγασμα στην κατάκτηση του πρώτου μεγάλου
στόχου σας με τον οποίο διεκδικείτε τον ρόλο σας στην
κοινωνία. Φέτος οι επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν την διοργάνωση της τιμητικής

βραδιάς, αλλά η σκέψη μας είναι μαζί σας και επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο γιατί είμαστε περήφανοι
για σας και αναγνωρίζουμε τους κόπους και τις θυσίες
τόσο τις δικές σας, όσο και των γονιών σας, καθώς και
την αμέριστη συμπαράσταση των καθηγητών σας που
συμβάλλουν στην επιτυχίας σας, μεταλαμπαδεύοντας
σας τη γνώση» τονίζει ο Δήμαρχος συνεχίζοντας:
«Έχουμε ανάγκη από εκπαίδευση που θα προσφέρει
γνώση μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, θα καλλιεργεί κριτικό πνεύμα και θα δημιουργεί ολοκληρωμένους
ανθρώπους με αρχές, ευγενείς, πρόθυμους και έτοιμους
να συνεργαστούν για το καλό των πολλών και της κοινωνίας. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών με
πυξίδα την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Αγαπητά μας παιδιά, μη σταματάτε να βάζετε στόχους και να προσπαθείτε διαρκώς γι’ αυτούς. Να αμφισβητείτε, να διεκδικείτε, να κυνηγάτε τα όνειρά σας και
να θυμάστε πως η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο,
η καλύτερη επένδυση για το μέλλον και όπως έλεγε ο
Μέγας Διδάσκαλος του Γένους Αδαμάντιος Κοραής, η

Πολιτεία που δεν έχει βάση την Παιδεία είναι οικοδομή
πάνω στην άμμο».
Ο τιμητικός έπαινος και το συμβολικό αλλά και χρηστικό δώρο που ήταν ένας συλλέκτης δεδομένων (USB) με
χαραγμένο το λογότυπο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εστάλη σε 280 μαθητές.

“

Με αποστολή
του επαίνου
στο σπίτι
λόγω απαγόρευσης
εκδηλώσεων

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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Φαντασμαγορική υποδοχή του 2021 στον Δήμο 3Β
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα υποδέχθηκε ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης την έλευση του νέου έτους, καθώς
ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων και
βεγγαλικών κάλυψε τον ουρανό της πόλης, ωθώντας
τους κατοίκους της περιοχής να βγουν στα μπαλκόνια
τους και να απολαύσουν τις μοναδικές γιορτινές εικόνες. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έδωσε το σύνθημα για
την έλευση του 2021 από το Δημαρχείο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης σε ζωντανή μετάδοση από το διαδικτυακό κανάλι του Δήμου, αν και φέτος δεν ...πρόλαβε να
κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Με την αλλαγή του χρόνου και τις πρώτες στιγμές του νέου έτους, ένα συγχρονισμένο πολύχρωμο σόου πυροτεχνημάτων φώτισε τον
ουρανό, το οποίο ήταν ορατό και από τις τρεις δημοτικές ενότητες και σε όλες τις γειτονιές του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
Λίγα λεπτά πριν μας αποχαιρετήσει το 2020, ο Δήμαρχος σε μήνυμά του που μεταδόθηκε ζωντανά απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης, μεταξύ άλλων

τόνισε: «Ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα ένας
δύσκολος χρόνος, ένας χρόνος γεμάτος
δοκιμασίες και πρωτόγνωρες δυσκολίες
για την κοινωνία μας. Βιώσαμε όλοι τον
εφιάλτη της πανδημίας, στερηθήκαμε τα
αγαπημένα μας πρόσωπα, την ανεμελιά
μας, τα παιδιά μας την αθωότητα τους.
Επιβιώσαμε όμως, νικάμε τη μία μάχη
μετά την άλλη και σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Ξεκίνησε και στη χώρα
μας ο εμβολιασμός και σύντομα, σε λίγους
μήνες η πανδημία θα ανήκει πλέον στο
παρελθόν. Το 2021 όμως γιορτάζουμε και
μία μεγάλη ιστορική νίκη του ελληνικού
έθνους. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ελληνική
Επανάσταση, 200 χρόνια από την εποχή των μεγάλων
αυτών Ελλήνων που πέταξαν από πάνω μας το τουρκικό
ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Ας είναι το 2021 η
χρονιά που θα γιορτάσουμε τις μεγάλες νίκες του Ελληνισμού, αυτές του παρελθόντος και αυτή που βιώνουμε

ήδη. Ας είναι η χρονιά που θα τιμήσουμε όλους τους
ήρωες μας, αυτούς που γράφτηκαν στις ένδοξες σελίδες
της ιστορίας μας και αυτούς που σήμερα δίνουν μάχες
στην πρώτη γραμμή. Ας είναι η χρονιά που θα αγκαλιαστούμε πάλι, θα χαμογελάσουμε και θα βροντοφωνάξουμε ακόμα μία φορά Νενικήκαμεν».

Δίκτυo φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Το Πράσινο Ταμείο με απόφασή του ενέκρινε το αίτημα χρηματοδότησης του Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η
χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 49.000 ευρώ και αφορά τη μελέτη εγκατάστασης δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την
έκταση του Δήμου.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, η
δημοτική αρχή δρομολόγησε τη σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων,
που θα έχει ολοκληρώσει έως τις 31 Μαρτίου 2021. Το Σχέδιο αυτό θα αποτελεί ουσιαστικά τον «οδικό χάρτη» χωροθέτησης των θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. Για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων ο Δήμος 3Β καλείται να λάβει υπόψη του τα κυκλοφοριακά, χωροταξικά και
πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευθύνης του, καθώς και τυχόν υφιστάμενα
σχέδια, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Επιπλέον, σύμφωνα
με την νομοθεσία, κάθε Δήμος προβλέπεται υποχρεωτικά να χωροθετήσει τουλάχιστον ένα σημείο φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα δημιουργηθούν 24 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με το
κάθε σημείο να διαθέτει δύο φορτιστές. Ένα από αυτά είναι το δημοτικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που βρίσκεται στην πλατεία της Βούλας απέναντι από
την εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη. Σύμφωνα με
πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», τα σημεία
που προκρίνει ο Δήμος
3Β για την εγκατάσταση
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι
στο Δημαρχείο Βούλας,
στην πλατεία Άγγελου
Αποστολάτου στο Πανόραμα, στο Ασκληπιείο,
στην πλατεία Βάρκιζας,
στο Αθλητικό Κέντρο

«Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» στη Βάρη, στο πάρκινγκ της Βασ. Κωνσταντίνου απέναντι από το Δημαρχείο Βάρης, στην πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη, στο πάρκινγκ
της οδού Ηλίου και στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης.

Το νέο γευστικό σημείο
στην πλατεία Βούλας
Βασ. Παύλου 57,
✆ 210 8995958
693 222 6965
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290 κυβικά τσιμέντο έφυγαν
από την παραλία της Βούλας

“

και 20 Δεκεμβρίου). Μάλιστα, την επίβλεψη του έργου είχε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος Βάσης.

Επιχείρηση
εξπρές
απομάκρυνε
το ετοιμόρροπο
λεμβοστάσιο
δίπλα στο κύμα
Εργασίες κατεδάφισης ενός παλιού λεμβοστασίου εντός της Β’ πλαζ Βούλας
πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από την παραλία περίπου 290 κυβικά μέτρα τσιμέντο.
Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου έπειτα
από αυτοψία που διενήργησε, έκρινε πως
το συγκεκριμένο κτήριο ήταν άκρως επικίνδυνο να καταρρεύσει. Στην συνέχεια,
τη σκυτάλη πήρε η τριμελής επιτροπή
πρωτοβάθμιου ελέγχου αποτελούμενη
από δύο μηχανικούς του Δήμου και μια
μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής. Οι επιβλέποντες μηχανικοί έπειτα από ενδελεχή έλεγχο στον φέροντα

οργανισμό και τους τοίχους πλήρωσης
του κτηρίου, έκριναν πως το εγκαταλελειμμένο λεμβοστάσιο είναι ετοιμόρροπο.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
έπειτα από αίτημα που κατέθεσε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ανέλαβε την επιχείρηση κατεδάφισης.
Μάλιστα, το δημοτικό ταμείο δεν επιβαρύνθηκε καθώς το κόστος της κατεδάφισης καλύφθηκε από ιδιωτική χορηγία
την οποία αποδέχτηκε ο Δήμαρχος και
βέβαια ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου. Η διαδικασία της απομάκρυνσης του παλαιού ετοιμόρροπου κτηρίου
που βρίσκονταν λίγα μέτρα από την ακτή
διήρκησε μόλις δύο εικοσιτετράωρα (19

Δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοτική
αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απομακρύνει τσιμέντο από τις παραλίες της
πόλης. Η προστασία και η ανάδειξη των
ακτών ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του
2017 με την κατεδάφιση τριών απαρχαιωμένων καντινών, ενώ ένα μήνα μετά
η τσιμεντένια κατασκευή που βρίσκονταν στην ελεύθερη παραλία πλησίον
του Δημαρχείου Βούλας κατεδαφίστηκε. Συνολικά, τα τελευταία χρόνια έχουν
απομακρυνθεί περισσότερα από 3.000
κυβικά μέτρα τσιμέντο σε μια μεγάλη
προσπάθεια αποκατάστασης της ακτογραμμής στη φυσική της κατάσταση.
Υπενθυμίζεται πως από το 2015 η Β’ πλαζ
Βούλας «πέρασε» στα χέρια του Δήμου
από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) και στη συνέχεια ο Δήμος δημοπράτησε την έκταση και προέκυψε ανάδοχος εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την
ανάπλαση της ακτής. Το έργο πνοής αυτό
έχει καθυστερήσει στις αδειοδοτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και η εταιρεία
δεν έχει υπογράψει ακόμα το πρωτόκολλο παραλαβής. Ως αποτέλεσμα αυτό έχει
ο Δήμος να παραμένει διαχειριστής της
έκτασης των 70 στρεμμάτων, αλλά σε
κάθε περίπτωση εισπράττει ήδη κανονικά το συμφωνηθέν μίσθωμα.

Η προχειρότητα της Περιφέρειας θα στοίχιζε μια ζωή
Διέφυγε τον κίνδυνο ο 43χρονος κάτοικος της Βουλιαγμένης ο οποίος τραυματίστηκε
πολύ σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνάς στη Βουλιαγμένη την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών,
νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση τα πρώτα εικοσιτετράωρα, ωστόσο
στην πορεία οι θεράποντες ιατροί που παρακολουθούσαν τον 43χρονο διαπίστωσαν
πως ξεπέρασε κάθε κίνδυνο που διέτρεχε να χάσει τη ζωή του.

με ό,τι ίσχυε μέχρι πρότινος, τα οχήματα που βγαίνουν από την οδό Δήμητρας πλέον
απαγορεύεται να διασχίσουν την παραλιακή προς την οδό Νιόβης που οδηγεί στο
Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης και έχουν υποχρεωτική στροφή δεξιά. Ωστόσο, η
σήμανση που τοποθέτησε η Περιφέρεια Αττικής δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα ο
άτυχος άνδρας να διασχίσει τη λεωφόρο και να χτυπηθεί πλαγιομετωπικά με όχημα
που κατευθυνόταν στο ρεύμα προς Σούνιο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Δήμητρας με την παραλιακή
λεωφόρο, όταν ο 43χρονος μοτοσυκλετιστής χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα που
κινούνταν επί της λεωφόρου Αθηνάς με κατεύθυνση προς Σούνιο. Από τις αρχές του
περασμένου μήνα, στη Βουλιαγμένη ξεκίνησε το έργο κατασκευής ομβρίων υδάτων με
αποτέλεσμα η Περιφέρεια Αττικής να εφαρμόσει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διάρκειας δέκα εβδομάδων. Συγκεκριμένα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Σούνιο
περιορίζεται σε μία λωρίδα ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό και η κυκλοφορία προς Αθήνα διεξάγεται μέσω των οδών Πανός, Ιάσονος και Δήμητρας. Αντίθετα

Μετά από αυτό το τροχαίο που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή ενός ανθρώπου, η
Περιφέρεια Αττικής μετά από διαμαρτυρίες φίλων και συγγενών του 43χρονου, τοποθέτησε ένα μεγάλο πλαστικό φράγμα που εμποδίζει τα οχήματα να διασχίσουν κάθετα τη λεωφόρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πολλά προβλήματα
αλλά και μικρά ατυχήματα σημειώνονται εντός του οδικού ιστού της Βουλιαγμένης
εξαιτίας των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αλλά και τις επιφανειακής σήμανσης
που έχει τοποθετηθεί με ευθύνη της Περιφέρειας.
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Καβούρι

Ο μεγάλος περίπατος των 3Β
Ένα μεγαλεπήβολο έργο με το οποίο θα αλλάξει ριζικά η εικόνα του παραλιακού μετώπου του Καβουρίου βρίσκεται στα σκαριά από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πεζόδρομου που θα ενώνει τη Βούλα
και τη Βουλιαγμένη.

Ένα πείραμα που πέτυχε
Από τον περασμένο Ιούνιο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δημιούργησε πιλοτικά τον πεζόδρομο που ξεκινά από την οδό Ακτής και καταλήγει στην οδό Κρόνου,
σημείο που ξεκινά ουσιαστικά το Μεγάλο Καβούρι. Η Τεχνική Υπηρεσία τοποθέτησε
κατά μήκος του δρόμου εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια ώστε να επιτευχθεί με αυτό
τον εύκολο τρόπο η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων από την πλευρά της παραλίας
κατά τέσσερα μέτρα περίπου ενώ παράλληλα η άφησε τη στάθμευση των οχημάτων
να επιτρέπεται μόνο από την αριστερή πλευρά. Ήταν η πρώτη φορά που ο Δήμος
επιχείρησε να υλοποιήσει τέτοιου είδους παρέμβαση στην πόλη, μη γνωρίζοντας
αν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής την αγκαλιάσουν. Μετά από έξι μήνες,
φαίνεται πως το «στοίχημα» η δημοτική αρχή το κέρδισε και με το παραπάνω, κρίνοντας από την εικόνα που παρουσιάζει ο πεζόδρομος κυρίως τα Σαββατοκύριακα
και τις ημέρες που ο καιρός είναι σύμμαχος για άθληση και περπάτημα. Η κοσμοσυρροή είναι χαρακτηριστική και πλέον δύσκολα διασχίζει κάποιος τον πεζόδρομο
που γεμίζει ασφυκτικά από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η πιλοτική εφαρμογή του
πεζόδρομου του Καβουρίου βρήκε τεράστια ανταπόκριση και έτσι, η δημοτική αρχή
αποφάσισε να περάσει στο επόμενο στάδιο που είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου πεζόδρομου, ευελπιστώντας ότι θα γίνει σημείο αναφοράς για
την πόλη.

και θα τοποθετηθεί κυβόλιθος. Συνολικά, η έκταση των πεζοδρομίων θα είναι 6.633
τ.μ. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν οδεύσεις τυφλών και ράμπες για άτομα περιορισμένης κινητικότητας. Παράλληλα, σε όλο το μήκος του πεζόδρομου θα δημιουργηθεί αποκλειστική λωρίδα για ποδηλάτες με ειδική σήμανση ενώ με τις συνολικές
παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν υπολογίζεται ότι θα αποδώσουν περίπου 1.600
τ.μ. χώρων στάθμευσης οχημάτων (αριστερή πλευρά) για τις ανάγκες των κατοίκων
και των καταστηματαρχών της περιοχής. Ριζικές παρεμβάσεις θα γίνουν και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων
σε νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED υβριδικού τύπου, τα οποία θα τροφοδοτούνται
κυρίως από ηλιακή ενέργεια και θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο επικουρικά. Το
ανανεωμένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα προσφέρει εκτός από την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, περισσότερη ασφάλεια στους κατοίκους και τους επισκέπτες
του Καβουρίου.

Η διαδρομή μονιμοποιείται
Πρόκειται για ένα έργο ενοποίησης της Βούλας με τη Βουλιαγμένη, που θα δημιουργήσει έναν «μεγάλο περίπατο» με διαδρομές που θα καλύπτουν τους περιπατητές,
τους ποδηλάτες και τα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου ζωτικής σημασίας θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο αρχικά με τις κατάλληλες εγκρίσεις που πρέπει να δοθούν και
στη συνέχεια τους πρώτους μήνες του 2022 θα αρχίσει το στάδιο της κατασκευής του
πεζόδρομου, με σκοπό να παραδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες το καλοκαίρι
του 2022. Το μήκος του πεζοδρομου θα είναι 1.275 μέτρα και θα ξεκινά από την Λεωφόρο Καραμανλή και Ακτής έως την οδό Κρόνου, σημείο που θα ενώνεται με τον ήδη
υπάρχοντα πεζόδρομο που καταλήγει στην παραλία του Μεγάλου Καβουρίου. Στο
πλαίσιο των εργασιών, τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν, θα διαπλατυνθούν

Η δημιουργία του πεζόδρομου θα προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία των πολιτών
και στο περιβάλλον. Ένα συνηθισμένο λάθος στην κατασκευή ποδηλατοδρόμων στην
Ελλάδα είναι ότι κατασκευάζονται δίπλα από ανεπαρκών διαστάσεων πεζοδρόμια.
Έτσι οι πεζοί χρησιμοποιούν αναγκαστικά τον ποδηλατόδρομο και ουσιαστικά τον
αχρηστεύουν. Στην περίπτωση του πεζόδρομου του Καβουρίου, οι διαστάσεις των
πεζοδρομίων θα είναι 2,05 μέτρα και αυτές του ποδηλατόδρομου 2,50 μέτρα. Κατά
συνέπεια η μετακίνηση από τη Βούλα έως τη Βουλιαγμένη δύναται να γίνεται άνετα
με τη χρήση ποδηλάτου.
Ο νέος πεζόδρομος θα είναι κυριολεκτικά μια ανάσα δίπλα από τη θάλασσα, δημιουργώντας έναν από τους πιο όμορφους περιπάτους της Ευρώπης. Θα μετατραπεί
το παραλιακό μέτωπο του Καβουρίου σε πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Αττικής;
Σίγουρα ναι. Για τους δημότες και κατοίκους των 3Β θα γίνει σίγουρα σημείο αναφοράς.
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Βουλιαγμένη

Ούτε εκατοστό νέα τραπεζοκαθίσματα
λους της αντιπολίτευσης να διακρίνουν ...δόλιες διαθέσεις της δημοτικής αρχής. Με
αναρτήσεις αιρετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες κατόπιν αναπαρήγαγε τοπική εφημερίδα, καταγγέλθηκε ότι μπαίνουν «τραπεζοκαθίσματα παντού στη
Βουλιαγμένη». Υπό το κλίμα αυτό η συζήτηση του θέματος στην διά τηλεδιάσκεψης
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέλαβε αρκετή ώρα, με τη δημοτική αρχή
να παρέχει αναλυτικά μια πλήρη και εξαντλητική πληροφόρηση για τις προθέσεις
της και την ...πραγματικότητα που οι αντιπολιτευτικοί «φακοί» δεν μπόρεσαν να
διακρίνουν.

Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι οι κοινόχρηστοι χώροι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Βουλιαγμένη δεν επεκτείνονται καθόλου έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Το θέμα
για την επαναβεβαίωση των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου όπως ισχύουν
σήμερα, οι οποίες ορίζουν ποιοι κοινόχρηστοι χώροι διατίθενται για το σκοπό αυτό,
πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτημα του δικηγόρου του Δήμου, Δημήτρη
Παπαβασιλείου. Η Νομική Υπηρεσία αυτό το διάστημα μεταξύ άλλων χειρίζεται μια
υπόθεση αντιδικίας με ιδιώτες και την Εκκλησία ως προς την κυριότητα και τη χρήση
ενός κοινόχρηστου κομματιού στον Λαιμό.
Ωστόσο, η εισαγωγή του θέματος πριν το Δημοτικό Συμβούλιο στα αρμόδια δημοτικά
όργανα από τη διοίκηση και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
Βουλιαγμένης και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, παρά την παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων σε όλα τα εισηγητικά έγγραφα, έδωσε λαβή σε κάποιους συμβού-

Στην τηλεδιάσκεψη παρενέβη εισηγητικά ο νομικός του Δήμου, Δημήτρης Παπαβασιλείου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση ήταν δική του πρωτοβουλία καθώς
χρειαζόταν την απόφαση περί επαναβεβαίωσης των παλαιότερων κανονιστικών αποφάσεων ως πειστήριο σε ερχόμενη δίκη με την Εκκλησία για τα τέλη που επιβάλλει
ο Δήμος διαχρονικά σε επιχείρηση εστίασης στο Λαιμό, τα οποία αμφισβητούνται.
Σε όλους τους τόνους ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν ζητείται καμία επέκταση της
χρήσης τραπεζοκαθισμάτων. Μια ιστορική αναδρομή στην υπόθεση έκανε ο αρχαιότερος δημοτικός σύμβουλος, Διονύσης Γεωργουλόπουλος, φωτίζοντας το χρονικό
της αντιπαράθεσης με την Εκκλησία στο συγκεκριμένο σημείο. Το λόγο πήρε φυσικά
και ο Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε ότι επί δικής του διοίκησης έγινε η συγκεκριμενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων προς εκμετάλλευση. Όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος η τελευταία κανονιστική απόφαση του 2016 που όριζε τους χώρους για
τραπεζοκαθίσματα στην πραγματικότητα περιόρισε την εν λόγω χρήση, καθώς οι
προηγούμενες αποφάσεις του Δήμου αναφέρονταν αόριστα στο Μικρό και το Μεγάλο
Καβούρι.
Παρά την παροχή πολύ αναλυτικών εξηγήσεων, μερίδα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να επείσθη. Χωρίς να δώσουν αιτιολόγηση ψήφου καταψήφισαν την εισήγηση
της διοίκησης οι Κώστας Πασακυριάκος, Δημήτρης Δαβάκης, Ζανέτ Δόγκα και Νατάλης Πέτροβιτς. Αντιθέτως, Θάνος Ματόπουλος, Ανθή Βέλλη και Μαρία Σίνα από την
αντιπολίτευση καθώς και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Δημήτρης Αθανασίου υπερψήφισαν την πρόταση.

Παγετός

Το λεπτό ζήτημα των αστέγων
σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
Κάθε φορά που το ψύχος χτυπά το Λεκανοπέδιο, το σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα
των αστέγων έρχεται στην επιφάνεια. Και στα 3Β δυστυχώς διαβιούν αρκετά άτομα
χωρίς στέγη με τα οποία οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή
επαφή. Ίσως φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανείς, όμως η μεγάλη πλειοψηφία
των ατόμων αυτών αρνείται συστηματικά την παροχή στέγης, ακόμη και υπό συνθήκες παγετού. Στο πρόσφατο κύμα ψύχους το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιανουαρίου,
δημοτικοί υπάλληλοι προσέγγισαν όπως πάντα τους αστέγους της πόλης, προσφέροντάς τους κατάλυμα στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης, όπου θα λειτουργούσε θέρμανση για
να αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. Μόλις όμως ένα άτομο ανταποκρίθηκε στη
λύση αυτή...
Όπως είναι ευνόητο, οι συνθήκες της πανδημίας έχουν δυσχεράνει κατά πολύ το
έργο των κοινωνικών δομών με τους ανθρώπους αυτούς. Η τήρηση μέτρων ασφάλειας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού σημαίνει ότι σε κάθε χώρο
όπου φιλοξενούνται έστω και για λίγη ώρα πολίτες, θα πρέπει να υπάρχουν μάσκες,
απολυμαντικά και οι χώροι να αερίζονται, ενώ υπάρχει και περιορισμός στον αριθμό

των ατόμων που μπορούν να συνυπάρξουν εντός της ίδιας αίθουσας. Η παλαιότερη
λύση του ανοίγματος των δύο κοινωνικών ξενώνων σε Βούλα και Βουλιαγμένη πλέον
για λόγους ασφάλειας των τροφίμων δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Την ευαισθησία της δημοτικής αρχής στο θέμα αυτό απέδειξε η δημοτική αρχή και με
την υιοθέτηση της Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων που υιοθέτησε σε συνεδρίασή
του στις 30 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανώσεων για τους Αστέγους (FEANTSA) που προωθεί στους δήμους της χώρας η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η Χάρτα αποτυπώνει μια σειρά
από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που σε πολλά μέρη του κόσμου αμφισβητούνται
σε πρόσωπα που έχουν περιέλθει στο καθεστώς της αστεγίας.
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Χρήστος Ριφιώτης,

αναπληρωτής Πρόεδρος
Κέντρου Υγείας Βάρης

Εμβολιαζόμαστε
για να βγούμε
από τη σκλαβιά
της πανδημίας
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Για την ετοιμότητα του Κέντρου Υγείας Βάρης να αναλάβει το έργο του εμβολιασμού των
κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μιλά στον «Δημοσιογράφος» ο νέος αναπληρωτής πρόεδρος της πολύτιμης για την περιοχή δομής παροχής πρωτοβάθμιας υγείας,
Χρήστος Ριφιώτης. Ο γνωστός ορθοπεδικός από τη Βάρη σχολιάζει τον σκεπτικισμό μερίδας
της κοινωνίας για την προτεινόμενη αντιμετώπιση του κορονοϊού και τάσσεται υπέρ της
πρότασης της αυτοδιοίκησης να υπαχθούν διοικητικά τα Κέντρα Υγείας στους δήμους.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του Κέντρου Υγείας Βάρης στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού που ξεκινά;

Βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα γίνει από
τα Κέντρα Υγείας. Συνεπώς, το δικό μας Κέντρο Υγείας θα αναλάβει τον εμβολιασμό
των κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε πρώτη φάση. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριου
Θεμιστοκλέους, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος. Τα νοσοκομεία, όπως το Ασκληπιείο
Βούλας, εμβολιάζουν το υγειονομικό προσωπικό για να μην πέσει μεγαλύτερο βάρος
στο έργο που ήδη έχουν επωμιστεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού έχει ήδη ξεκινήσει. Στο Κέντρο Υγείας Βάρης θα λειτουργήσουν 8 εμβολιαστικά κέντρα, 4 το πρωί (7 π.μ. - 2 μ.μ.) και 4 το απόγευμα (2 - 9 μ.μ.),
με στόχο να εμβολιάζουμε περίπου 240 άτομα την ημέρα, βάσει του σχεδιασμού. Για
να επιτευχθεί αυτό το έργο, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο, έχουν ανασταλεί
μερικώς οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας ως προς τα χρόνια περιστατικά. Θα είναι
φυσικά κάθε μέρα διαθέσιμοι γιατροί τα πρωινά για συνταγογράφηση και εξέταση
χρονίων περιστατικών, θα λειτουργεί φυσικά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
που δέχεται περιστατικά σε 24ωρη βάση, ενώ το τμήμα που κάνει τεστ Covid-19 θα
λειτουργεί πλέον μόνο τα πρωινά.

Είστε έτοιμοι για μια τόσο μεγάλη αποστολή;

Έχουμε ήδη διαμορφώσει τους 4 χώρους όπου θα λειτουργούν τα εμβολιαστικά
κέντρα χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έχει
εγκατασταθεί ήδη το ψυγείο τελευταίας τεχνολογίας για τη συντήρηση των εμβολίων,
συνδεδεμένο με γεννήτρια για πλήρη ασφάλεια ενώ ετοιμάστηκε ο χώρος αποθήκευσης όλων των υλικών εμβολιασμού. Όπως γνωρίζετε το εμβόλιο της Pfizer που διαχειριζόμαστε τώρα έχει ένα ζήτημα στη συντήρησή του. Μπορεί να διατηρηθεί σε ψυγεία
μέχρι 5 ημέρες και αφού αποψυχθεί, πρέπει μέσα σε 2 ώρες να έχει χορηγηθεί στους
ασθενείς. Τα δύο στοιχήματα για μας είναι πρώτον να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο διάστημα για να
πετύχουμε την ανοσία της αγέλης, που θα επιτευχθεί αν εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού. Και δεύτερον, να μη χαθούν εμβολιαστικές δόσεις που είναι πολύτιμες γιατί
το εμβόλιο έχει κόστος. Αυτό απαιτεί τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό, σωστή
οργάνωση και υπευθυνότητα εκ μέρους των πολιτών. Ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία
για την ενίσχυση του προσωπικού μας 4 επισκέπτριες υγείας που μας διέθεσε το
Ασκληπιείο Βούλας. Θα μας διατεθούν επίσης 4 παιδίατροι και από 10 γιατρούς του
Κέντρου Υγείας Βάρης, οι 6 θα εργαστούν στον εμβολιασμό.

“

Στον 21ο αιώνα η ιατρική θα
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για
την ανθρωπότητα σε λίγους μήνες,
όπως με τον κορονοϊό

Πρακτικά πώς θα γίνει ο εμβολιασμός;

”

Όσοι πολίτες έχουν ήδη εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτομάτως
SMS στο κινητό τους με ένα ραντεβού το οποίο θα πρέπει να αποδεχτούν. Όσοι δεν
έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα
emvolio.gov.gr και να υποβάλουν αίτηση εμβολιασμού. Όσοι δεν έχουν εξοικείωση
με την τεχνολογία, αρκεί να πάνε σε ένα φαρμακείο και να υποβάλουν εκεί αίτηση.
Ειδικός σχεδιασμός υπάρχει για τους ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Συνεργείο του ΕΟΔΥ με γιατρό από το Κέντρο Υγείας θα πηγαίνει να εμβολιάζει τους
ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους, βάσει προγράμματος που θα καταρτιστεί με το
βοήθεια του Δήμου. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με την Δομή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Εσείς αλήθεια εμβολιαστήκατε;

Ναι, το έκανα πριν λίγες μέρες στο Ασκληπιείο Βούλας. Η εμπειρία μου ήταν εντελώς
ανώδυνη. Δεν κατάλαβα τίποτα και δεν είχα κανένα σύμπτωμα όπως αυτά που συνήθως αναφέρονται στη βιβλιογραφία της Pfizer, ότι δηλαδή παρατηρείται πόνος στο
βραχίωνα, μυαλγίες, λίγος πυρετός κ.λπ. Είναι βέβαια η πρώτη δόση. Προτρέπω ως
γιατρός όλους τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για
να φύγουμε από αυτή τη σκλαβιά. Και
μέχρι να εμβολιαστεί το 70% του
πληθυσμού θα κυκλοφορούμε
με μάσκες και θα ζούμε υπό
το καθεστώς των μέτρων.
Οι μελέτες από όλες τις
εταιρείες έχουν δείξει
ότι τα εμβόλια είναι
απολύτως ασφαλή. Στο
δε ερώτημα που μας
κάνουν πολλοί, πώς
δηλαδή γίνεται να βγει
ένα εμβόλιο μέσα σε
μόνο 9 μήνες, εγώ θα
απαντήσω ως εξής:
Αλίμονο αν η ιατρική
στον 21ο αιώνα δεν
μπορούσε να ανταποκριθεί μέσα σε αυτό το
διάστημα. Υπήρχε από
την αρχή η βούληση σε
υψηλότατο επίπεδο και το
κίνητρο βεβαίως. Νομίζω λοιπόν ότι και στις προκλήσεις του
μέλλοντος, η επιστήμη θα αντιδρά εξίσου γρήγορα.
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Έχετε συναντήσει σκεπτικισμό για το εμβόλιο;

Συναντώ σκεπτικισμό κυρίως από μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και ασθενείς
με διάφορα χρόνια προβλήματα. Να σημειώσω ότι υπάρχουν αντενδείξεις χορήγησης του εμβολίου σε ανθρώπους που π.χ. έχουν ιστορικό βεβαιωμένων και βαριών
αλλεργιών, που έχουν αναταχθεί νοσοκομειακά. Οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να
κάνουν αυτό το εμβόλιο που έχουμε τώρα. Επίσης, δεν μπορούν να το κάνουν έγκυες
γυναίκες και παιδιά, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες. Πρέπει επίσης ο εμβολιασμός να γίνει σε συνεννόηση με τους γιατρούς σε όσους ασθενείς λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα για την καρδιά τους ή για κάποιο άλλο λόγο. Για το λόγο αυτό οι
εμβολιαζόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν μαζί με ιατρό ένα αναλυτικό ιστορικό.
Νομίζω ότι ο σκεπτικισμός πρέπει να καμφθεί από εμάς τους ίδιους τους γιατρούς
που είμαστε και αυτοί που κατευθύνουν τους ασθενείς. Προσωπικά, προσπαθώ να
εξηγήσω σε όλους ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές.

Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
στην πανδημία μέχρι στιγμής;

Είναι αναμφίβολο ότι το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κρίσης το έχει επωμιστεί το
νοσηλευτικό, τα παραϊατρικό και το ιατρικό προσωπικό από τότε που ξεκίνησε το
φαινόμενο και ήρθε στη χώρα μας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020. Τότε κάποιοι
θεωρούσαν ότι είναι πολύ μακρινή αυτή η ιστορία, αλλά αποδείχτηκε πολύ κοντά
μας. Όλο αυτό το διάστημα οι υγειονομικοί έχουν δώσει την ψυχή τους για να βοηθήσουν τους ασθενείς. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του υγειονομικού συστήματος
είναι να κρατηθεί χαμηλά ο αριθμός των διασωληνωμένων ώστε να μην καταρρεύσει,
όπως συνέβη στην Ιταλία. Είναι και ένας από τους βασικούς δείκτες που εξετάζουν οι
λοιμοξιολόγοι. Το σύστημα πιέστηκε πολύ αλλά άντεξε επειδή έχουμε πολύ καλούς
γιατρούς στην Ελλάδα και πολύ καλό νοσηλευτικό προσωπικό, που έδωσε τα πάντα
για να σωθούν άνθρωποι.

Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης του Κέντρου Υγείας Βάρης και του
ρόλου του στην περιοχή μας;

Την προοπτική ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης την έχει αγκαλιάσει η
κυβέρνηση. Στόχος είναι τα Κέντρα Υγείας να ενισχυθούν με νέες ειδικότητες, πέρα
από τους γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους. Εμείς ήδη έχουμε ψυχίατρο, οδοντίατρο, παιδίατρο και αναμένουμε νέες ειδικότητες, προκειμένου να αποσυμφορήσουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το στοίχημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, να αποφύγουν τα νοσοκομεία μας τα απλά περιστατικά και να
δέχονται τα πραγματικά σοβαρά. Αν υπάρχει λοιπόν ένα καλά οργανωμένο διοικητικά
Κέντρο Υγείας μπορείς να πετύχεις αυτό το στόχο. Εμείς θα παίξουμε τέτοιο ρόλο στο
μέλλον διότι έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, έχουμε κατάλληλες εγκαταστάσεις και τη
βοήθεια των ανθρώπων που είναι δίπλα μας, δημοτική αρχή και χορηγούς.
Εμείς που καθημερινά δίνουμε το «παρών» στο Κέντρο Υγείας, το αποκαλούμε «το
νοσοκομείο της πόλης μας», γιατί πραγματικά μετά το Ασκληπιείο Βούλας, η αμέσως
εγγύτερη δομή υγείας στον Δήμο μας είναι αυτή. Θα θέλαμε φυσικά να έχουμε και

άλλες. Αυτή την αντίληψη την έχει ενστερνιστεί εντονότερα από όλους η δημοτική
αρχή και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος που είναι πάντοτε δίπλα μας. Ό,τι του
έχει ζητήσει το Κέντρο Υγείας αναφορικά με υλικοτεχνική υποδομή πάντοτε αγόγγυστα και χωρίς να σκεφτεί το κόστος μας το παρέχει. Θέλω λοιπόν και από αυτή τη
θέση να τον ευχαριστήσω δημόσια για το έργο του. Επίσης, θέλω να δώσω τα εύσημα
και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκο Ψαλλίδα, ο οποίος είναι μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας και βέβαια δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω και τον αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκο Βάση, ο οποίος πολύ
γρήγορα και με αυταπάρνηση βοήθησε ώστε να κατασκευαστούν οι νέες αίθουσες
του Κέντρου Υγείας που θα χρειαστούμε στον εμβολιασμό. Τέλος, δεν μπορώ να μην
ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Μαρτίνο, ο οποίος είναι έμπρακτα δίπλα στο Κέντρο
Υγείας, έχοντας κάνει πολύ σημαντικές χορηγίες για τις υποδομές μας.

“

Θα εμβολιάζονται 240
άτομα την ημέρα στο
Κέντρο Υγείας Βάρης

Συμφωνείτε με την προοπτική τα Κέντρα Υγείας να περάσουν στην
αρμοδιότητα των Δήμων, όπως είναι η πρόταση της αυτοδιοίκησης προς
την κυβέρνηση;

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνέβαλε καθοριστικά ώστε να δημιουργηθούν
οι νέοι χώροι στο Κέντρο Υγείας που θα λειτουργήσουν ως εμβολιαστικά κέντρα

Στο δικό μας Δήμο, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ θετικό. Έχουμε έναν Δήμαρχο που είναι
ηγέτης και επιπλέον ξέρει να ακούει τους ειδικούς, να αφουγκράζεται τα προβλήματα από τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Ενδεχομένως η μεταβατική φάση που διανύουμε
σήμερα με τις διοικούσες επιτροπές των Κέντρων Υγείας να αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο ώστε σε δεύτερο χρόνο να περάσει η διοίκηση στους δήμους. Πιστεύω ότι με μια
ανάλογη διοικητική δομή θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα
στην τοπική κοινωνία και να αγκαλιαστεί από τους πολίτες ως τοπικό νοσοκομείο.
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Θέσεις στάθμευσης
μόνο για κατοίκους
Έρχεται ελεγχόμενη στάθμευση
σε Βάρη, Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη
Ο κύβος ερρίφθη για τη δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με
την πρόσφατη απόφαση (στις
21 Δεκεμβρίου 2020) του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνει
τη σκοπιμότητα του έργου,
ξεκινώντας τις διαδικασίες για
τη σύνταξη σχετικής τεχνικής
μελέτης. Δεδηλωμένη πρόθεση
της δημοτικής αρχής τουλάχιστον από το 2017 είναι να μπει
μια τάξη στα νευραλγικά σημεία
του Δήμου και συγκεκριμένα
στα κέντρα των τριών πόλεων
ως προς τις θέσεις στάθμευσης. Η αυξημένη κίνηση όλο το
χρόνο στα πιο εμπορικά σημεία
της Βούλας και της Βάρης και ο
κατακλυσμός από ΙΧ τους θερινούς μήνες στη Βουλιαγμένη
αλλά και τη Βάρκιζα πλέον αποτελούν δύσκολα διαχειρίσιμο
πρόβλημα ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους. Μόνη ενδεδειγμένη, νόμιμη και δοκιμασμένη
λύση είναι η χάραξη χωριστών
ζωνών στάθμευσης για επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους,
όπου οι μεν επισκέπτες θα καταβάλλουν ένα αντίτιμο με στόχο
την εναλλαγή των ΙΧ στα σημεία,
οι δε μόνιμοι κάτοικοι θα διαθέτουν θέσεις με ειδική σήμανση
με μπλε γραμμή. Προϋπόθεση για τη νόμιμη χωροθέτηση
«μπλε ζώνης» είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης.
Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής,
οι δρόμοι στους οποίους θα
χαραχθούν οι ζώνες, το ακριβές
σύστημα χρέωσης και πληρωμής των τελών, το ύψος τους
και άλλα κεντρικά ζητήματα
αποτελούν το αντικείμενο της
μελέτης (πρόκειται για μεγάλη
τεχνική μελέτη κόστους 57.000
ευρώ) και δεν μπορούν σήμερα
να αποτυπωθούν με ακρίβεια.

Αυτό που ωστόσο έχει κάνει
ήδη γνωστό η δημοτική αρχή,
κυρίως διά της τοποθέτησης
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
στην τελευταία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, είναι
οι κατευθύνσεις που θα δώσει
στους μελετητές η δημοτική
αρχή, ως πολιτική της βούληση.

Όχι ένα εισπρακτικό μέτρο
Κεντρικό σημείο στην πολιτική της διοίκησης είναι ότι το
μέτρο δεν θα έχει εισπρακτικό
χαρακτήρα και σκοπό. Φιλοσοφία του εξαρχής θα είναι να
οδηγήσει μέσω ενός συστήματος αντικινήτρων, στη βραχυχρόνια στάθμευση στα κεντρικά
σημεία του Δήμου, χρεώνοντας
μόνο την πολύωρη παραμονή.
Έτσι, ένα από τα στοιχεία του
συστήματος που θα εισαχθεί θα
είναι η δωρεάν στάθμευση για
την πρώτη ώρα στάθμευσης, η
μικρή συμβολική χρέωση για
τη δεύτερη ώρα στάθμευσης
και η μεγάλη χρέωση της τρίτης ώρας και άνω. Το σύστημα
αυτό αναμένεται να απελευθερώσει σημεία της πόλης όπως η
πλατεία Βούλας. Η στάθμευση
νωρίς το πρωί των υπαλλήλων
τραπεζών και καταστημάτων
της λεωφόρου Βασιλέως Παύλου στις πολύ περιορισμένες
θέσεις στάθμευσης και η παραμονή τους για πάνω από 8 ώρες
κάθε μέρα ουσιαστικά αδρανοποιεί τη λειτουργία του εμπορικού αυτού κέντρου. Το ίδιο
φαινόμενο έχει παρατηρηθεί
και στην πλατεία Νυμφών της
Βουλιαγμένης, όπου οι θέσεις
στάθμευσης είναι πολύ πιο
περιορισμένες. Ειδικά για τους
μόνιμους κατοίκους των κεντρικών σημείων στα 3Β το σύστημα
θα φέρει για πρώτη φορά στην
ιστορία την κατοχύρωση της
στάθμευσής τους. Ο καθορισμός

θέσεων στο οδόστρωμα με μπλε
χρώμα και η ένδειξη πινακίδων
«κάτοικοι με άδεια» σημαίνει
ότι κάθε ΙΧ που σταθμεύει χωρίς
να βρίσκεται στη βάση δεδομένων του Δήμου θα παίρνει
κλήση. Η εφαρμογή του μέτρου
αυτού στο κέντρο της Αθήνας
εδώ και αρκετά χρόνια αλλά
και στο κοντινό Ελληνικό από
το 2017 έχει εξοικειώσει πλέον
αρκετά τους οδηγούς του Λεκανοπεδίου με τη λειτουργία και
τη σήμανση αυτή. Σύμφωνα με
τη δημοτική αρχή, στη Βουλιαγμένη μπλε ζώνη θα εφαρμοστεί
γύρω από την πλατεία Νυμφών
(Ιάσονος κ.λπ.), στους δρόμους
απέναντι από την πλαζ του ΕΟΤ
(Θησέως κ.λπ.) καθώς και στην
οδό Απόλλωνος στο Λαιμό. Στη
Βούλα θέσεις κατοίκων θα οριστούν στους δρόμους πάνω και
κάτω από τη λεωφόρο Βασιλέως
Παύλου. Ανάλογη πρόβλεψη θα
υπάρξει για τους κατοίκους της
Βάρκιζας. Για τον ακριβή καθορισμό των σημείων αναμένεται
η μελέτη των συγκοινωνιολόγων.
Στόχος της δημοτικής αρχής
των 3Β επίσης είναι να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία προμήθειας καρτών
βραχυχρόνιας
στάθμευσης,
υιοθετώντας πλήρως ψηφιακές
εφαρμογές (εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και online σύστημα σε περίπτερα). Η τεχνολογία
αναμένεται να αξιοποιηθεί και
στο πιο δύσκολο κομμάτι, αυτό
της επιτήρησης εφαρμογής του
μέτρου, καθώς ήδη μελετάται
από το επιτελείο του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου η τελευταία
λέξη στη σχετική τεχνολογία
που δεν αποκλείεται να κάνει
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον πρώτο στη χώρα
ως προς την καινοτομία των
εφαρμογών. Βούληση επίσης

87,4%

νοικοκυριών έχουν
πάνω από 1
αυτοκίνητο στην
ιδιοκτησία τους

66%

νοικοκυριών
διαθέτουν 1 θέση
στάθμευσης
και πάνω

34%

νοικοκυριών
δεν διαθέτουν
καμία θέση
στάθμευσης

Στοιχεία για τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης από την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ (2011)

Προβλήματα στάθμευσης:
Βάρη: Περιοχή πλατείας Ηρώων
Βούλα: Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς
Αγ. Ιωάννου, Ζεφύρου, Ναυσικάς, Πλαστήρα
Βουλιαγμένη: Περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Αγ. Παντελεήμονος, Πανός, Ιάσονος, Ήρας
Πηγή: Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης (2019)
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της διοίκησης είναι να τοποθετηθούν ψηφιακοί αισθητήρες σε ράμπες και θέσεις ατόμων με αναπηρίες ώστε να
ειδοποιείται ακαριαία η Δημοτική Αστυνομία για τυχόν
κατάληψή τους.

Η εμπειρία της Βούλας

Το σύστημα που μελετά ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης θα ενθαρρύνει την εναλλαγή των
αυτοκινήτων σε κεντρικές περιοχές με μεγάλη ζήτηση για
στάθμευση, όπως η πλατεία Βούλας και Βουλιαγμένης και
παράλληλα θα προβλέψει θέσεις μόνιμων κατοίκων

Η εύρεση θέσης κατά τις ώρες αιχμής στην πλατεία
Βούλας και κατά τους θερινούς μήνες στη Βουλιαγμένη
μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση,
δυσκολεύοντας την καθημερινότητα για τους κατοίκους
και περιορίζοντας την εμπορική κίνηση

Κυκλοφοριακή Μελέτη
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:
«Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά προσφοράς και
ζήτησης θέσεων στάθμευσης στις περιοχές που έγιναν οι καταγραφές, διαπιστώνεται ότι η κατοικία
μπορεί άνετα να εξυπηρετηθεί από τις υπάρχουσες
θέσεις στην οδό, ενώ στις υπόλοιπες διαθέσιμες
θέσεις, μπορεί να εξυπηρετηθεί και η προσωρινή
στάθμευση για άλλες χρήσεις (αναψυχή, συναλλαγές σε υπηρεσίες, κτλ.) με εφαρμογή κατάλληλα σχεδιασμένης πολιτικής ελεγχόμενης στάθμευσης με
αντίτιμο και συγκεκριμένη μέγιστη διάρκεια κατά
περίπτωση.
Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια προσέγγιση, η
χαμηλότερη προτεραιότητα αφορά στη διάθεση
θέσεων στάθμευσης για εργαζόμενους που απαιτούν πολύωρη στάθμευση (>8 ωρών). Η κατηγορία
αυτή θα αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων
(όπου υπάρχει σχετική περίσσεια) και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ιεράρχησης αναγκών.
Τέλος, πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει και διά
στάθμευση ατόμων με ιδιαίτερες απαιτήσεις (αναπήρων, κτλ.), όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη».

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που
λειτούργησε στη Βούλα την περίοδο 2008-2010
σχεδιάστηκε από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που
ήταν τότε αντιδήμαρχος, και αγκαλιάστηκε από την
τοπική κοινωνία ως αναγκαίο μέτρο

Ένα ανάλογο σε φιλοσοφία σύστημα είχε ισχύσει και
στον πρώην Δήμο Βούλας για το διάστημα 2008-2010.
Οι ταμπέλες ελεγχόμενης στάθμευσης που ακόμη υπάρχουν στη λεωφόρο Βασιλέως Παύλου προέρχονται από
το σύστημα εκείνο που κατήργησε αμέσως μόλις εξελέγη ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας στον ενιαίο Δήμο το 2011.
Εμπνευστής του συστήματος εκείνου ήταν ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος ως αντιδήμαρχος Βούλας και ήταν το
πρώτο της χώρας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από τον ίδιο τον Δήμο, χωρίς τη μεσολάβηση εταιρειών
διαχείρισης. Όπως θυμάται ο σημερινός Δήμαρχος, τότε
και για το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής της ελεγχόμενης
στάθμευσης, ήταν «persona non grata» για την πλατεία
της Βούλας, όπου οι καταστηματάρχες θεωρούσαν την
ιδέα καταστροφική. Ωστόσο, γρήγορα έγινε αντιληπτό
ότι η κίνηση στον πεζόδρομο αυξήθηκε σημαντικά και
ο τζίρος των καταστημάτων αυξήθηκε αναλόγως, καθώς
πλέον η Βασιλέως Παύλου σταμάτησε να θεωρείται
απροσπέλαστη τις πρωινές ώρες και μέχρι το μεσημέρι.
Το σύστημα τελικώς άφησε και έσοδα στο ταμείο. Παρόλο που η στάθμευση ήταν δωρεάν για τα πρώτα 20 λεπτά,
η πώληση των ξυστών καρτών στάθμευσης και τα πρόστιμα άφηναν στον Δήμο Βούλας περίπου 120.000 ευρώ
τον χρόνο, όπως αναφέρει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Σήμερα, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης λειτουργούν σε διάφορους Δήμους του Λεκανοπεδίου. Στο γειτονικό Ελληνικό, η υιοθέτηση της ελεγχόμενης στάθμευσης ήταν απαραίτητος όρος ώστε να δημιουργηθεί
μπλε ζώνη στάθμευσης μόνιμων κατοίκων γύρω από το
σταθμό του μετρό και να ανακτήσουν τη δυνατότητα
να παρκάρουν κοντά στο σπίτι τους. Το σύστημα αναπτύχθηκε σε διάφορες φάσεις από το 2017 και σήμερα
έχουν χαραχθεί 1.200 θέσεις επισκεπτών και 250 θέσεις
κατοίκων, γύρω από τον σταθμό. Οι επισκέπτες χρεώνονται από την πρώτη ώρα στάθμευσης, η οποία δεν
επιτρέπεται να διαρκέσει πάνω από 3 ώρες συνολικά.
Στην Κηφισιά η ελεγχόμενη στάθμευση σχεδιάστηκε στο
εμπορικό κέντρο της πόλης, χωρίς την πρόβλεψη ζώνης
κατοίκων. Η χρονοχρέωση ξεκινά από την πρώτη ώρα, με
ανώτερο όριο παραμονής του ΙΧ τις 3 ώρες. Στη Ραφήνα
ο Δήμος επέλεξε αρκετά διαφορετική προσέγγιση, αφήνοντας τις 5 πρώτες ώρες δωρεάν για τους επισκέπτες σε
1.166 θέσεις και προβλέποντας άλλες 1.224 θέσεις μόνιμων κατοίκων, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στους
εργαζόμενους των κοντινών επιχειρήσεων να προμηθευτούν κάρτα ελεύθερης στάθμευσης. Στην πράξη δηλαδή
οριοθέτησε μόνο θέσεις μόνιμων κατοίκων. Η αρτιότερη
εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης εφαρμόζεται φυσικά στον Δήμο Αθηναίων. Για τους επισκέπτες, η μέγιστη
διάρκεια επιτρεπόμενης στάθμευσης είναι 3 ώρες και τα
τέλη στάθμευσης ανέρχονται σε 50 λεπτά για στάθμευση μισής ώρας που φτάνουν κλιμακωτά τα 6 ευρώ για
στάθμευση τριών ωρών. Ο Δήμος της πρωτεύουσας έχει
ειδικό προσωπικό ελέγχου της στάθμευσης, ενώ εγκαινίασε και την ηλεκτρονική αγορά καρτών στάθμευσης, από
σημεία πώλησης και από ειδική εφαρμογή για κινητές
συσκευές.
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Ηλιακός φωτισμός στη Βούλα
Μια ήπια παρέμβαση έδωσε λύση στην οδό Πειραιώς
Ο σκοτεινός
μέχρι πρότινος
δρόμος
που συνδέει
Δικηγορικά
και Πανόραμα
έγινε ασφαλής
χωρίς επιβάρυνση
του περιβάλλοντος

Ηλιακά φωτιστικά εγκατέστησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην οδό Πειραιώς (μεταξύ Απόλλωνος και Ζακύνθου) στα Δικηγορικά Βούλας. Συνολικά τοποθετήθηκαν έντεκα αυτόνομα ηλιακά
πάνελ προσφέροντας κατά κύριο λόγο ασφάλεια στους κατοίκους
της περιοχής. Η μηδενική κάλυψη φωτισμού μέχρι σήμερα έκανε
δυσχερή την κίνηση των οχημάτων και των πεζών, με αποτέλεσμα
στο παρελθόν να σημειωθούν δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Επίσης,
όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής, στο σημείο αυτό που
περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση έχουν διαπραχθεί και εγκληματικές πράξεις από κακοποιά στοιχεία, κάνοντας τους κατοίκους να
αποφεύγουν λόγω φόβου το πέρασμα από εκεί.
Χάρη στην τοποθέτηση των ηλιακών φωτιστικών επιτυγχάνεται η
εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται ένα σημείο
που ήταν για πολλά χρόνια στο σκοτάδι. Τα ηλιακά φωτιστικά
δρόμου ως ολοκληρωμένα προϊόντα είναι ιδιαίτερα φιλικά προς
το περιβάλλον, διότι η λειτουργία τους βασίζεται μόνο στην ενέργεια του ήλιου, προσφέροντας έναν υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας φωτισμό και με σχεδιασμό που εντάσσεται σε οποιοδήποτε
περιβάλλον, επιτρέποντας την ανάπτυξη της περιοχής με ασφαλή
και οικολογικό τρόπο. Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για τη
φόρτιση της αυτόνομης μπαταρίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
και τη νύχτα, η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη μπαταρία
τροφοδοτεί τα φώτα. Ένα χρονόμετρο ή ένα φωτοκύτταρο ρυθμίζει
τη λειτουργία των λαμπτήρων από το σούρουπο μέχρι την αυγή.
Επιπλέον, τα εν λόγω φωτιστικά προσφέρουν έναν αειφόρο τρόπο
φωταγώγησης του χώρου, μειώνοντας το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα, με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την επένδυση και
τη συντήρηση. Περαιτέρω όμως, ο φωτισμός αυτού του είδους με
την αυτάρκειά του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εξαρτάται
από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται
σε σημαντικό βαθμό τα τεχνικά έργα υποδομής, καθώς δεν απαιτήθηκε να δημιουργηθούν τάφροι, σωληνώσεις, φρεάτια και υπόγειες
καλωδιώσεις.

Σεβασμός στα «124 στρέμματα»

Τις νύχτες οι οδηγοί κινδύνευαν
με ατύχημα στο σημείο,
ενώ οι πεζοί το απέφευγαν
από τον φόβο των επιθέσεων

Η περιοχή που έγινε η εγκατάσταση των έντεκα ηλιακών φωτιστικών είναι τα λεγόμενα «124 στρέμματα» της Βούλας, που έχουν
χαρακτηριστεί δασικά. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η δημοτική
αρχή επέλεξε τα συγκεκριμένα φωτιστικά, καθώς κατά τις εργασίες
εγκατάστασής τους δεν χρειάστηκε υποδομή καναλιών διέλευσης
καλωδίων, ούτε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Έτσι, προστατεύτηκε
ο δασικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης περιοχής, όπως σημείωσε
και ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Νίκος Βάσης, ο οποίος
επέβλεψε προσωπικά τις εργασίες στο σημείο.
Ο δρόμος που ουσιαστικά διασχίζει τα 124 στρέμματα δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με σκοπό την
εξυπηρέτηση των κατοίκων των
Δικηγορικών και του Πανοράματος Βούλας. Όπως επισημαίνουν
πολίτες της περιοχής, ο δρόμος
δημιουργήθηκε «πρόχειρα» μετά
από παρεμβάσεις των πολιτών
στην τότε δημοτική αρχή του

Για την τοποθέτηση των συγκεκριμένων φωτιστικών σωμάτων
δεν απαιτήθηκε η δημιουργία τάφρων, φρεατίων και υπόγειων
καλωδιώσεων με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος
πρώην Δήμου Βούλας. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δικηγορικών Βούλας «Η Θέμις»,
Δημήτρης Ηλιού, ένας από τους πρώτους κατοίκους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, τόνισε την ανάγκη που είχε το σημείο για
φωτισμό. «Η εγκατάσταση φωτισμού σε ένα σκοτεινό και ιδιαίτερα
επικίνδυνο σημείο για πεζούς και οδηγούς είναι μια μεγάλη ανακούφιση για τους κατοίκους της περιοχής. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Δικηγορικών Βούλας καθώς επίσης και μεμονωμένοι κάτοικοι,
ζητούσαμε για πολλά χρόνια από τους αρμόδιους φορείς να βρεθεί
μια λύση για το συγκεκριμένο κομμάτι δρόμου αλλά επειδή είναι
εντός δασικής έκτασης συναντούσαμε τεράστιες δυσκολίες ως προς
την υλοποίηση των αιτημάτων. Είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός για
εμάς τουλάχιστον που διασχίζουμε το δρόμο καθημερινά καθώς ο
κίνδυνος να σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα θα εκμηδενιστεί
εξαιτίας της φωταγώγησης του δρόμου με τα ηλιακά φωτιστικά»,
τόνισε ο Δημήτρης Ηλιού.
Παράλληλα με την εγκατάσταση των ηλιακών φωτιστικών, ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Τεχνική Υπηρεσία πραγματοποίησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης αλλά και νέων διαγραμμίσεων
του δρόμου. Επίσης, εργασίες συντήρησης έγιναν και στη φωτεινή
πινακίδα στοπ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς και
Ζακύνθου. Αξίζει να τονιστεί πως η τελευταία φορά που έγιναν οι
ανωτέρω παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο δρόμο ήταν πριν 27 χρόνια και συγκεκριμένα το μακρινό 1993.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
εγκαθιστά αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι τοποθετήθηκαν τέτοιου είδους φωτιστικά στην περιμετρική
ζώνη του Παραρτήματος Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ) ενώ ηλιακά πάνελ υπάρχουν και στο πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως στη Βούλα.
Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Ανάσες πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων

“

570 νέα δέντρα
στον όρμο
Μαλτσινιώτη,
365 στο
Χέρωμα

Συνεχίζεται αδιάλειπτα η προσπάθεια
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
για περισσότερο πράσινο στην πόλη,
για δημιουργία χώρων φιλικών προς το
περιβάλλον και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχει παρουσιάσει στο πρόσφατο παρελθόν ο «Δημοσιογράφος»,
στον Δήμο 3Β τα τελευταία πέντε χρόνια
έχουν φυτευθεί περισσότερα από 15.500
δέντρα σε όλα τα σημεία και των τριών
δημοτικών ενοτήτων. Στο πλαίσιο της
δημιουργίας μιας στην κυριολεξία πράσινης πόλης, η δημοτική αρχή συνεχίζει
αμείωτα τις δεντροφυτεύσεις με αποτέλεσμα οι πνεύμονες πρασίνου συνεχώς
να αυξάνονται ενώ οι υπάρχοντες συντηρούνται σε καθημερινή βάση από την
Υπηρεσία Πρασίνου.
Συγκεκριμένα, μόνο τον περασμένο μήνα
φυτεύτηκαν 977 νέα δέντρα μικρής και
μεγάλης ανάπτυξης. Αναλυτικότερα,
42 δέντρα φυτεύτηκαν σε διάσπαρτα
σημεία της Βουλιαγμένης και Βάρκιζας.
Παράλληλα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) προχώρησαν σε δεντροφύτευση
365 δέντρων στο Χέρωμα της Βάρης. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο που έγιναν οι φυτεύσεις, το περασμένο καλοκαίρι ξέσπασε πυρκαγιά καίγοντας κυρίως
χαμηλή βλάστηση.

Επιπλέον, μια μεγάλης κλίμακας δεντροφύτευση έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων στη Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα
στον Όρμο Μαλτσινιώτη στο Μεγάλο
Καβούρι. Σε μια έκταση 2.700 τ.μ. όπου
μέχρι το 2010 βρισκόταν το κατάστημα «Νηρηίδες», η Υπηρεσία Πρασίνου
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
φύτεψε 570 δενδρύλλια μεσογειακής
βλάστησης όπως κουκουναριές, κυπαρίσσια, πεύκα και άλλα. Για την καλύτερη
προετοιμασία του εδάφους καθώς ήταν
υποβαθμισμένο εξαιτίας του κτιρίου που
υπήρχε, χρειάστηκε να γίνουν κάποιες
ενέργειες προκειμένου να μετατραπεί σε
παραγωγικό και να βοηθήσει στη γρήγορη ανάπτυξη των δενδρυλλίων. Για
το λόγο αυτό, φορτίο περίπου ογδόντα
φορτηγών με κηπευτικό κοκκινόχωμα

δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες
ώστε το έδαφος να υποδεχτεί τις νέες
φυτεύσεις. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φυτευθούν στο
ίδιο σημείο επιπλέον 130 δέντρα μεσαίου
μεγέθους στοχεύοντας στην αισθητική
και οικολογική αναβάθμιση του τοπίου μετατρέποντας την μέχρι πρότινος
ξερή πλαγιά του όρμου Μαλτσινιώτη σε
μια όαση πρασίνου που θα μπορούν οι
κάτοικοι και οι επισκέπτες να την επισκέπτονται. Σύμφωνα με πληροφορίες
του «Δημοσιογράφου», η δημοτική αρχή
προετοιμάζει μελέτη για ένα πλήρες πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων που θα ξεπερνούν τα 2.000 δέντρα μεγάλης ανάπτυξης
τα οποία θα φυτευθούν εντός του αστικού ιστού της περιοχής.

Νέος Κανονισμός Πρασίνου

Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για κοπές δέντρων
Το προβλεπόμενο πρόστιμο από τον νέο Κανονισμό
Πρασίνου επιβλήθηκε σε κάτοικο της Βάρκιζας εξαιτίας της αυθαίρετης κοπής δύο μεγάλων δέντρων στην
πρασιά της οικίας του. Ο πολίτης «προσπέρασε» τη
νόμιμη –όπως ορίζει ο νέος κανονισμός για το πράσινο
της πόλης– διαδικασία και προχώρησε μονομερώς στην
κοπή των δέντρων, παρόλο που είχε προειδοποιηθεί
από τις δημοτικές υπηρεσίες για το παράνομο της πράξης. Το ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο που καλείται να
πληρώσει για τα δύο δέντρα ανέρχεται στο ποσό των
5.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βρίσκεται στην
οδό Τιτάνων στη Βάρκιζα, πραγματοποιούσε εργασίες
στην οικία του και για κάποιον λόγο έκρινε πως πρέπει
να κοπούν δύο δέντρα. Όπως προβλέπει η διαδικασία, ο
πολίτης αιτείται στην αρμόδια υπηρεσία την κοπή των
δέντρων, στη συνέχεια υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρα-

σίνου ελέγχει και αξιολογεί την αναγκαιότητα για την
υλοποίηση του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, δεν
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και μετά
από καταγγελίες περιοίκων προς την Υπηρεσία Πρασίνου για παράνομη κοπή δέντρων, ο Δήμος επέβαλε το
προβλεπόμενο πρόστιμο. Επιπλέον, για τη διατήρηση
του πράσινου ισοζυγίου ο ιδιοκτήτης οφείλει να φυτέψει στην ιδιοκτησία του ή να προσκομίσει στο δημοτικό
φυτώριο τέσσερα δέντρα για κάθε ένα που κόπηκε.
Βάσει του Κανονισμού Πρασίνου, στις περιπτώσεις
νόμιμης, κατόπιν σχετικής άδειας κοπής υγιούς δένδρου εντός ιδιοκτησίας, εντός ή εκτός περιγράμματος
οικοδομής ή στο πεζοδρόμιο αυτής, αντικαταβάλλεται
στο Δήμο από τον ιδιοκτήτη το ποσό των 300 ευρώ για
κάθε δέντρο και το πράσινο αντικαθίσταται με 4 νέα
δέντρα. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω και

κοπής δένδρου χωρίς την προηγούμενη λήψη της σχετικής σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου,
επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 2.500 ευρώ για
κάθε δένδρο.
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Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Διαλογή στην πηγή σε όλο τον Δήμο

Για κάθε τόνο
που δεν πάει
στο ΧΥΤΑ
εξοικονομούνται
ως 72,5€

Το Σχέδιο δόθηκε για
διαβούλευση από τη δημοτική
αρχή που ζητά τις παρατηρήσεις
και προτάσεις της τοπικής
κοινωνίας

Με στόχο ορατό πλέον την ...εκμηδένιση των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή στη χωματερή κινείται ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο βγήκε σε δημόσια
διαβούλευση, καταγράφει τις σημαντικές επιτυχίες που ήδη έχουν
επιτευχθεί στον τομέα της ανακύκλωσης, φτάνοντας το ποσοστό
εκτροπής από την ταφή στο 30% των αποβλήτων, ανεβάζοντας
τον πήχη των στόχων ακόμη ψηλότερα για το επόμενο διάστημα.
Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε το 177 σελίδων επικαιροποιημένο σχέδιο στην ιστοσελίδα του Δήμου και ζήτησε από φορείς και
πολίτες να εκφράσουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους ως τις 22
Ιανουαρίου. Όλες οι προτάσεις τροποποιήσεων θα συζητηθούν στο
πλαίσιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Κεντρικό σημείο που αφορά όλα τα νοικοκυριά του Δήμου είναι
ο στόχος της επέκτασης του προγράμματος διαλογής στην πηγή
με καφέ κάδους χωριστής συλλογής των υπολειμμάτων τροφών σε
όλο το εύρος του Δήμου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο θέτει χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει: «Άμεσα να ολοκληρωθεί η διαλογή
στην πηγή των βιοαποβλήτων στις περιοχές Πηγαδάκια στη Βούλα,
στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης και στη Βουλιαγμένη. Το επόμενο
έτος, και εάν είναι δυνατόν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021,
να υποστηριχθεί με ανθρώπινους πόρους (οδηγοί, εργάτες καθαριότητας) και με επενδύσεις σε εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, κάδοι)
η επέκταση του συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δίλοφο Βάρης,
την Ευρυάλη Βούλας και τα Δικηγορικά Βούλας. Από το 2022 και έως
το 2023, με δυνατότητα παράτασης έως και το 2025, να υποστηριχθεί με ανθρώπινους πόρους (οδηγοί, εργάτες καθαριότητας) και
με επενδύσεις σε εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, κάδοι) η επέκταση
του συστήματος Διαλογής στην Πηγή σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές στη Βάρη, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη, ώστε το δεύτερο
εξάμηνο του 2023 να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την εξάπλωση της Διαλογής στην Πηγή στο 100% του Δήμου».
Τα βιοαπόβλητα από κατοικίες και επιχειρήσεις (απόβλητα δηλαδή τροφών και κήπου) οδηγούνται σήμερα στις εγκαταστάσεις της
Watt AE στο Κορωπί, όπου ο Δήμος μισθώνει πεδίο κομποστοποίησης με προσωπικό και με τη συνδρομή του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Αθηνών παράγει το πιστοποιημένο
για βιολογικές καλλιέργειες εδαφοβελτιωτικό λίπασμα Vita Green. Όπως αποτυπώνεται και στο επικαιροποιημένο Σχέδιο, ο Δήμος σχεδιάζει να αποκτήσει δικό του πεδίο κομποστοποίησης εντός του
χώρου που έχει ήδη παραχωρήσει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στην ευρύτερη ιδιοκτησία της Σχολής
Ευελπίδων. Εκτός από τις προφανείς περιβαλλοντικές ωφέλειες, η διαχείριση αποβλήτων με στόχο
τη δραστική μείωση της ταφής που εφαρμόζει η
διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
έχει και σημαντικές οικονομικές παραμέτρους. «Η
μείωση της μάζας των σύμμεικτων απορριμμάτων
από οποιοδήποτε απόβλητο που μπορεί να ενταχθεί στη Διαλογή στην Πηγή και εμπεριέχεται μέχρι
σήμερα στα σύμμεικτα, επιφέρει στο Δήμο σημαντικότατο κέρδος για κάθε τόνο δεν μεταφέρεται
στο ΧΥΤΑ, επιπλέον της έκπτωσης που θα επιτύχει
ο Δήμος στα Gate Fee (σ.σ.: το τέλος εισόδου) του
ΕΔΣΝΑ λόγω υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης. Το
κέρδος μπορεί να φτάσει έως και 72,54 € / τόνο,

ανάλογα τον αποδέκτη. Η εξοικονόμηση από τη Διαλογή στην Πηγή
είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ», αναφέρεται σχετικά στο
επικαιροποιημένο σχέδιο.

Κομποστοποίηση σε σπίτια και σχολεία
Μια από τις σημαντικές δράσεις που αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην εκτροπή υπολειμμάτων τροφών από τον κοινό
πράσινο κάδο απορριμμάτων είναι η υιοθέτηση μέσων κομποστοποίησης σε σπίτια με κήπο, δημόσιους χώρους πρασίνου και
σχολεία. Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Σχέδιο: «Ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης πρέπει να κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα
προς νοικοκυριά με κατοικίες με κήπο, από τον οποίο παράγονται
υπολογίσιμες ποσότητες πράσινων αποβλήτων και δημότες που
ασχολούνται συστηματικά με τη διαχείριση του κήπου τους καθώς
και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
των μαθητών. Ειδικά για τα σχολεία του Δήμου προτείνουμε προμήθεια κάδων σχολικής κομποστοποίησης 400 λίτρων πλήρως
λειτουργικών (με γαιοσκώληκες), συμπεριλαμβανομένου και του
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού». Σημαντικό οικονομικό όφελος
έφερε και η απόφαση της διοίκησης Κωνσταντέλλου να αδειοδοτήσει τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων έναντι του Κοιμητηρίου Βούλας, καθώς μείωσε δραστικά τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων προς τη Φυλή. «Η μείωση του αριθμού των οχημάτων
που μεταφέρουν σύμμεικτα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ με την έναρξη
λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Πανόραμα Βούλας
επιφέρει στο Δήμο κέρδος 0,95 € για κάθε μη διανυόμενο χιλιόμετρο
από την οικονομία καυσίμου και συνολικά εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τη μείωση του κόστους των διοδίων, των
συντηρήσεων κ.λπ.», αναφέρεται στη μελέτη.
Τέλος, το Σχέδιο καταγράφει την τελευταία καινοτομία στη δημοτική διαχείριση απορριμμάτων, τους «έξυπνους κάδους», η προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναμένεται σύντομα. «Ένας
«έξυπνος» κάδος είναι ο κάδος σκουπιδιών που ενσωματώνει μια
τηλεματική συσκευή η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει αισθητήρα
πληρότητας κάδου Η πληροφορία αυτή επιτρέπει την βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής αφού πλέον αποφεύγονται άσκοπες στάσεις σε κάδους που
δεν είναι γεμάτοι, ή και να ξεκινούν έκτακτα δρομολόγια, ώστε να
επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη χρήση των οχημάτων μειώνοντας
τα λειτουργικά έξοδα κάθε απορριμματοφόρου οχήματος».
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Επιχειρείν εν μέσω καραντίνας
Centro, Βάρη

Θοδωρής Ραγκούσης

Το lockdown δεν σταματά την ανάγκη των ανθρώπων για
δημιουργία, για εργασία και προσωπική ανάπτυξη. Δύο
νέες επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίες άνοιξαν στην «καρδιά» της
καραντίνας και μάλιστα στην εστίαση, όταν η εστίαση
επλήγη περισσότερο, στέλνουν με το παράδειγμά τους
ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η πανδημία δεν καθορίζει
τα πάντα στην κοινωνία μας. Νέοι επιχειρηματίες εξηγούν στον «Δημοσιογράφο» τη δική τους ιστορία για το
επαγγελματικό βήμα που σχεδίαζαν καιρό πριν, όμως οι
συνθήκες ήρθαν να υψώσουν ένα εντελώς απροσδόκητο
εμπόδιο ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονταν ώθηση.

Μπαλκόνι, Βούλα
«Είχαμε πολλή όρεξη γι’ αυτό το βήμα για να μας σταματήσει το lockdown», λέει ο Θοδωρής Ραγκούσης, που
μαζί με τα αδέρφια του, Ζώη και Στέφανο, πήραν την
πρωτοβουλία ανοίγοντας ένα καφέ στο κέντρο της Βούλας. «Ήμασταν έτοιμοι, είναι κάτι που συζητούσαμε τα
τελευταία δύο χρόνια, βρέθηκε ο χώρος και το κεφάλαιο της επένδυσης οπότε δεν σκεφτήκαμε κάτι άλλο».
Η προηγούμενη επιχείρηση όπου εργαζόταν ως σεφ ο
Θοδωρής Ραγκούσης δεν τα κατάφερε με τα μέτρα να
λειτουργήσει, οπότε ο ίδιος βγήκε σε αναστολή. Έχοντας ήδη μια δεκαετία στις κουζίνες ανυπομονούσε να
δημιουργήσει κάτι δικό του. Το «Μπαλκόνι» σήμερα
φτιάχνει καφέ και σνακ και μόλις η οικονομία ανοίξει εκ
νέου, θα ανάψει μια ξεχωριστή κουζίνα, σερβίροντας τα
πιάτα του Θοδωρή. «Ήταν ένα τόλμημα. Σχεδιάζοντας
το κατάστημα, το μεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης υπολογίζαμε ότι θα έρχεται από τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε στο χώρο μας, η καραντίνα μας το στέρησε
αυτό. Παρόλ’ αυτά το είδαμε σαν ευκαιρία για να γνωριστούμε με τον κόσμο, να δει τα προϊόντα μας και την
όρεξή μας», εξηγεί. Τα τρία αδέρφια εργάζονταν μέχρι
σήμερα στο χώρο σε διαφορετικά πόστα και επιχειρήσεις. Ο Θοδωρής σεφ, ο Ζώης μπαρίστα και ο Στέφανος
στο ταμείο και την εξυπηρέτηση πελατών. «Εδώ στην
πλατεία της Βούλας δουλεύαμε και οι τρεις. Τρία μαγα-

ζιά στη σειρά, από ένας Ραγκούσης. Ήρθε η ώρα να βρεθούμε στον ίδιο χώρο και να δείξει ο καθένας μέσα από
τη δουλειά του τι μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτός ο
κλάδος έχει ένα πόστο για τον καθένα μας με την εξειδίκευσή μας», αναφέρει ο Θοδωρής. Δεν πρόκειται βέβαια
για έναν κλάδο πρωτότυπο, ούτε για μια περιοχή χωρίς
αντίστοιχα καταστήματα. Πώς μπορεί να ξεχωρίσει
κανείς με τη δουλειά του; «Ο Ζώης έφτιαξε ένα δικό του
blend για καφέ, έχει ενώσει 5 διαφορετικές ποικιλίες,
κάνοντας δοκιμές μηνών για να προσφέρει τη γεύση
που θέλουμε και μας εκφράζει. Στην κουζίνα σήμερα
έχουμε μόνο σνακ. Και σε αυτά όμως δεν πήγαμε με τις
γνωστές συνταγές, έχουμε ψωμάκι με χαρούπι, στο τοστ
χρησιμοποιούμε ψωμάκι ντόνατς. Μετά το άνοιγμα της
εστίασης θα έχουμε και ζεστό φαΐ, θα κάνουμε στέκι για
να βλέπουμε αγώνες και θα προσφέρουμε και ποτά. Σε
κάθε κομμάτι προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Ζάχος Αναστασιάδης, Χάρης Σιώνης

«Η εμπειρία μου λέει ότι αν έχεις καλό προϊόν δεν φοβάσαι τίποτα», εξηγεί τη φιλοσοφία του ο Ζάχος Αναστασιάδης, που συμπλήρωσε 15 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στα
καλύτερα καταστήματα εστίασης της περιοχής, το Εν
Πλω, το Vive Mar και το Varkiza Resort. «Αποκόμισα μια
πολύ σημαντική εμπειρία, θεωρώ τον Βλάση Σταθοκωστόπουλο μέντορά μου», αναφέρει για τη διαδρομή του.
Η υγειονομική κρίση και τα μέτρα δεν ήταν αρκετά ώστε
να τον σταματήσουν από την επιδίωξη του δικού του
ονείρου, να σταματήσει να εξαρτάται από αποφάσεις
άλλων ακόμη κι αν το εμπόδιο είναι η πανδημία. «Αν
δεν ρισκάρεις, δεν πας πουθενά. Ήταν μια εποχή όντως
δύσκολη, αλλά και με σταυρωμένα χέρια δεν καταφέρνεις κάτι. Δουλειά υπάρχει πιστεύω, όρεξη συνήθως δεν
υπάρχει». Και η όρεξη έρχεται σίγουρα με το μενού του
καταστήματος που σχεδίασε, το οποίο εκτός από τον
καλό καφέ για delivery και take away, δίνει βάση στην
κουζίνα. «Ετοιμάζουμε εξαιρετικά πρωινά και brunch
και πολύ προσεγμένα burger, το κοινό ήδη μας έχει δείξει την αγάπη του», λέει ο Ζάχος Αναστασιάδης.
Συνέταιρος του Ζάχου είναι επίσης ένας νέος επιχειρηματίας από την περιοχή. Ο Χάρης Σιώνης υπήρξε υπεύθυνος στο Varkiza Resort και με αυτό το σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο ξεκίνησε τη δική του διαδρομή στον
ανταγωνιστικό αυτό χώρο. «Το είδα σαν ευκαιρία. Μέσα
στην κρίση μπορούμε να καθιερωθούμε και να κάνουμε
μια καλή αρχή για τη συνέχεια. Ασχολούμαστε με την
εστίαση εδώ και χρόνια και είδαμε ότι το συγκεκριμένο
κομμάτι μπορεί να ανθήσει. Τα πρώτα μηνύματα είναι
πολύ ενθαρρυντικά και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια», λέει ο Χάρης Σιώνης και συμπληρώνει ότι παρά
το άσχημο κλίμα της αγοράς, τα καταστήματα εστίασης
που δίνουν φαγητό delivery μπορούν να πετύχουν. Η
επιχείρησή τους έδωσε ήδη δουλειά σε 9 ανθρώπους, με
τα σχέδια για το μέλλον ήδη να καταρτίζονται.

Ραντεβού
στο γραμματοκιβώτιο!

2,5 χρόνια

κυκλοφορίας

28 φύλλα
21 κεντρικά

σημεία διανομής

15.000 αντίτυπα

κάθε μήνα

διανομή

στα σπίτια
του Δήμου
Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης

Προβάλλετε το μήνυμά σας στον καλύτερο
διαφημιστικό χώρο της πόλης
Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων
ads@dimosiografos.com | Τηλ.: 697 379 2302
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Μάξιμος Δράκος

Πιάνο μαζί με τον
Θάνο Μικρούτσικο
Η εργασία του Θάνου Μικρούτσικου στην ποίηση του Νίκου Καββαδία τον είχε
«σφραγίσει οριστικά», όπως έλεγε ο ίδιος. Και η τελευταία μορφή που έδωσε ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός στα τόσο αγαπημένα αυτά κομμάτια πριν φύγει από τη ζωή
ήταν κάτι εντελώς πρωτοποριακό για την εγχώρια μουσική: Έβαλε στη σκηνή μόνο
τρία πιάνα, πνευστά και φωνή. Στο μουσικό αυτό ταξίδι σε μελωδίες γνώριμες αλλά
με πρωτόγνωρες διαδρομές, ο Θάνος Μικρούτσικος που έπαιζε στο ένα πιάνο επέλεξε
για συνοδοιπόρο του έναν νέο πιανίστα και δημιουργό που μεγάλωσε και ζει στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Ο Μάξιμος Δράκος διαμόρφωσε τα ακούσματά του από τα σχολικά χρόνια, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Βουλιαγμένης, όμως προσέγγισε τη μουσική ολοκληρωμένα
στο Κονσερβατόριο του Έσσεν της Γερμανίας, κοντά σε καθηγητές όπως ο Κάρλχαϊνζ
Στοκχάουζεν. Έχοντας την κλασική, τριτορευματική μουσική ως ακαδημαϊκό εφόδιο,
σήμερα είναι στενός συνεργάτης Χρήστου Θηβαίου, παίζοντας πλήκτρα και ενορχηστρώνοντας κομμάτια, γράφει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο και έχει
το δικό του «πυρηνικό τζαζ τρίο» όπως το περιγράφει, τους Tanukia που εμφανίζονται σε διεθνή φεστιβάλ και «κόβουν» περιορισμένα αντίτυπα LP, ικανοποιώντας ένα
πολύ απαιτητικό κοινό.
«Ζούμε με τη μουσική, ζούμε για τη μουσική αλλά ζούμε και από τη μουσική και
φροντίζουμε να τηρούμε τις ισορροπίες», περιγράφει σχηματικά τη φαινομενική
αντίθεση μεταξύ των πιο εμπορικών και των πιο προσωπικών του πρότζεκτ και προσθέτει: «Το ελληνικό τραγούδι δεν ταυτίζεται με το σύνολο της μουσικής, είναι ένα
μέρος της μόνο. Φαντάζομαι τη μουσική σαν μια θάλασσα, όπου υπάρχουν πολλοί
καθρέφτες: Ένας είναι το πειραματικό μας τζαζ τρίο, ένας άλλος είναι οι θεατρικές
παραστάσεις, ένας τρίτος μια καλλιτεχνική συνεργασία όπου θα παίξω κάποιο όργανο. Σήμερα γράφουμε μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο τη μουσική για μια νέα ταινία που
θα προβληθεί στο Netflix».

πάντα ονειρευόταν αλλά δεν είχε μέχρι τότε επιχειρήσει», όπως το θέτει ο Μάξιμος
Δράκος. Η συναυλία αυτή ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί σε διπλό CD. Πιάνο παίζει
επίσης ο Θοδωρής Οικονόμου, πνευστά ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ενώ τα 19 κομμάτια
από τους δίσκους «Σταυρός του νότου» και «Γραμμές των οριζόντων» ερμηνεύουν ο
Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Θωμαΐδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Το άλμπουμ κλείνει
με την εμβληματική ερμηνεία του Θάνου Μικρούτσικου στο «Οι εφτά νάνοι στο S/S
Cyrenia» σε μια από τις πιο δραματικές αποδόσεις του. Την παράσταση αυτή πρόλαβε
να την παίξει ο Μικρουτσικος άλλη μία μόνο φορά στο Ηρώδειο τον Ιούνιο του 2019.
Το πιάνο του σίγησε για πάντα τον Δεκέμβριο του 2019.

Με τον Θάνο Μικρούτσικο ο Μάξιμος Δράκος συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2012,
σε μια μεγάλη συναυλία στην Κύπρο, μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον
Γιάννη Κότσιρα. Έκτοτε τον ακολούθησε σε περιοδείες και –το κυριότερο– σε μουσικές
αναζητήσεις διαμορφώνοντας μια βαθιά καλλιτεχνική σχέση που του έδωσε ένα πολύ
σπάνιο εισιτήριο: Αυτό για τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τον Μάιο του
2019, όπου θα καταγραφόταν η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του μεγάλου συνθέτη,
μια παράσταση όπου «παρουσίασε το έργο της ζωής του, με την ενορχήστρωση που

Θάνος Μικρούτσικος
και Μάξιμος Δράκος στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
τον Μάιο του 2019

Η τελευταία
ζωντανή
ηχογράφηση
του Θάνου
Μικρούτσικου με
το σημαντικότερο
έργο της
πορείας του,
τη μελοποίηση
στίχων του Νίκου
Καββαδία

Εξηγεί ο Μάξιμος Δράκος: «Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις πρώτες πρόβες με τα τρία
πιάνα αντιληφθήκαμε ότι είχε στο μυαλό του πολλές επιπλέον λεπτομέρειες που δεν
είχαν καταγραφεί όταν ήταν νεότερος, κάποιες μελωδίες και καταλήξεις. Έκανε τις
διορθώσεις που μια ζωή τον στοίχειωναν. Προσάρμοσε τα μέρη τα δικά του και τα
δικά μας με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μας άφησε να αυτοσχεδιάσουμε στα σόλο. Ήταν
ένας διαφορετικός τρόπος να επεξεργαστούμε γνωστά κομμάτια. Ήθελε ένα πειραματικό ηχόχρωμα. Στην ελληνική μουσική σκηνή δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, στο
εξωτερικό συναντάς κάτι ανάλογο μόνο σε πολύ πιο πειραματικά έργα. Για τον Θάνο
ήταν ένα ενορχηστρωτικό πείραμα που το είχε σαν απωθημένο. Με τα τρία πιάνα
αλλάζει όλη η ενέργεια επί σκηνής και η διάθεση. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για τον
ίδιο και ήταν πιο ώριμο από πολλές απόψεις».

20 Aθλητικά

Στη Βουλιαγμένη προπονήθηκε το No12 του παγκόσμιου τένις
τους ανθρώπους της διοίκησης του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης εκφράζοντας
τον θαυμασμό του για το πολύ ψηλό επίπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων και τον
ποιοτικό τάπητα που έχουν τα γήπεδα τένις. Να σημειώσουμε πως ο ελαστικός τάπητας που έχει τοποθετηθεί στα γήπεδα είναι τελευταίας γενιάς και είναι ο ίδιος που
διαθέτουν τα κορυφαία γήπεδα τένις στον κόσμο στα οποία διεξάγονται τα μεγάλα
τουρνουά όπως το US Open και το Australia Open.
O Ντένις Σαποβάλοφ σε ηλικία 17 ετών είχε κατονομαστεί ως ο αθλητής της επόμενης
γενιάς για το άθλημα της αντισφαίρισης. Μπορεί ακόμα να μην έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιον μεγάλο τίτλο, αλλά όπως τονίζουν οι ειδικοί του αθλήματος, η διάκριση
για τον 21χρονο πλέον αθλητή πλησιάζει. Μάλιστα, το 2020 σκαρφάλωσε για πρώτη
φορά στην καριέρα του στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στα ανακαινισμένα γήπεδα τένις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης
προπονήθηκε ο διεθνής τενίστας Ντένις Σαποβάλοφ. Ο Καναδός αθλητής, ο οποίος
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης επέλεξε να κάνει
την προετοιμασία του στο Καβούρι ενόψει της συμμετοχής του στο τουρνουά Γκραν
Σλαμ που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία στις 8 Φεβρουαρίου 2021 (Australian Open).
Ο σπουδαίος αθλητής προπονούνταν καθημερινά για δύο εβδομάδες τον περασμένο
Δεκέμβριο ενώ εκτός από τα γήπεδα τένις, χρησιμοποίησε και τον στίβο μαζί με τον
προπονητή του. Μάλιστα, ο Καναδός τενίστας είχε και μια σύντομη συνάντηση με

Το πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης σφύζει από
ζωή παρά τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού. Τα ατομικά αθλήματα, όπως το τένις και ο στίβος δεν έχουν απαγορευτεί με αποτέλεσμα οι δημότες να
επισκέπτονται το ΔΑΚ προκειμένου να αθληθούν. Ειδικότερα όσον αφορά τα γήπεδα
του τένις, τις περισσότερες ώρες της ημέρας είναι γεμάτα και γι’ αυτό το λόγο, ο ΑΟ
Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης φρόντισαν να
βρουν διαθέσιμες ώρες προκειμένου ο ταλαντούχος Ντένις Σαποβάλοφ να προπονηθεί. Τέλος, ο Καναδός τενίστας με ελληνικές ρίζες, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ανέβαζε» φωτογραφίες και βίντεο τόσο
από την Αθήνα όσο και από τη Βουλιαγμένη ενώ κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν
πως ο Ντένις Σαποβάλοφ σκέφτεται να αγοράσει σπίτι στη Βούλα και να εγκατασταθεί
μόνιμα στην περιοχή.

Οικονομική «ένεση» για τα σωματεία της περιοχής
Την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έλαβαν τα αθλητικά ερασιτεχνικά
σωματεία που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για πρώτη φορά έθεσε σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των
Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.
Σημειώνεται πως οι σύλλογοι που δικαιούνταν την αποζημίωση όφειλαν να έχουν
ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων, να καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα για τα οποία έχουν λάβει
ειδική αθλητική αναγνώριση και να έχουν δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων στα
οποία δραστηριοποιούνται.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι αθλητικοί
σύλλογοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που πήραν το έκτακτο οικονομικό
βοήθημα είναι οι εξής: Γυμναστικός Σύλλογος «Ελαία», Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος
Βάρκιζας Βάρης, Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, Αθλητικός Όμιλος Βάρης «Ο Αναγυρούς», Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης, Πρωτέας Βούλας, Λέσχη Οπλομαχίας Βάρης
(ξιφασκία), Θέτις Βούλας, Αστέρας Βάρης και Άρης Βούλας.
Περισσότερα από 5.000 σωματεία που δραστηριοποιούνται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό στη χώρα μας, ακολούθησαν τη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σε ανακοίνωσή του, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τόνισε πως η αναγνώρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επιβεβαιώνει ότι η εσωτερική λειτουργία του διέπεται από ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο
με όχημα την προώθηση του ναυταθλητισμού, με οικονομική διαφάνεια και υγιείς
διαδικασίες ενώ και η διοίκηση του Άρη Βούλας εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας

τα εξής: «Ο Σύλλογός μας μπορεί σε λίγο να κλείνει τα 68 του χρόνια λειτουργίας και
να είναι ο αρχαιότερος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πήρε όμως και την
βεβαίωση ότι είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο από την ΕΠΟ. Προχωράμε
μπροστά και πάντα νόμιμα».
Για τους συλλόγους που καλλιεργούν ένα άθλημα το ποσό που έλαβαν ήταν 2.500
ευρώ ενώ όσα σωματεία δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός αθλήματος
λάμβαναν 1.000 ευρώ ανά κάθε επιπλέον άθλημα.
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Η χειμερινή κολύμβηση
έγινε τάση
Τη σχέση μας με τη φύση αναπροσδιόρισε αναμφίβολα το lockdown λόγω της πανδημίας, ωθώντας πολλούς σε εξωτερικούς χώρους για σωματική άσκηση. Το κλείσιμο των κολυμβητηρίων μαζί με τον πολύ ήπιο φετινό χειμώνα που στην Αττική
έφερε αίθριο καιρό και αυξημένες θερμοκρασίες μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, συντέλεσαν ώστε τους τελευταίους μήνες στη θάλασσα της Βουλιαγμένης να παρατηρείται
κολυμβητική ...κίνηση μεγαλύτερη από ποτέ. Πλάι στους παραδοσιακούς χειμερινούς κολυμβητές, που διατηρούν πάντα το στέκι τους στην παραλία κάτω από τον
«Λάμπρο», μια νέα γενιά εραστών της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας έκανε αισθητή
την εμφάνισή της στα νερά, κρατώντας επαφή με το υγρό στοιχείο ακόμη και μετά
τα Χριστούγεννα.

H ομάδα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στον ΝΟΒ ξεκίνησε τον Ιούλιο και ...ακόμη
δεν έχει σταματήσει τις διαδρομές
Με σημαδούρα και στολή

Εκτός από τις ατομικές περιπτώσεις, μια συλλογική πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης ξεχώρισε αυτούς τους μήνες. Τα μέλη του ΝΟΒ συγκρότησαν μια
ομάδα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, που με τη βοήθεια ενός προπονητή και το
πνεύμα της παρέας, ξεκίνησαν διαδρομές στον γαλαζοπράσινο όρμο ξεκλειδώνοντας
τα μυστικά μιας δραστηριότητας που χαρίζει σπάνια ευεξία.

«Στόχος της ομάδας είναι να είμαστε κοντά στη θάλασσα, που είναι υγεία, χαρά,

«Με τρόμαζε η ιδέα να κολυμπήσω Δεκέμβριο μήνα, δεν μπορούσα καν να το φανταστώ», αναφέρει η Κατερίνα Μολφέτα, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Επικοινωνίας του ΝΟΒ, που εμπνεύστηκε τη δημιουργία της ομάδας κολύμβησης ανοιχτής
θάλασσας του Ομίλου και συμμετέχει σε αυτήν από τον Ιούλιο, περιγράφοντας την
εμπειρία της ως εξής: «Η ευεξία που αισθάνεσαι αφού ξεπεράσεις το σοκ των πρώτων
λεπτών, αυτή η επαφή με το κρύο νερό και το γεγονός ότι καταφέρνεις κάτι που δεν
το περίμενες, είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί κανείς να κάνει στον εαυτό του. Η
επαφή με τη θάλασσα είναι αγχολυτική και ενεργειακή. Όλες οι αισθήσεις σου βρίσκονται σε διέγερση, με τη γεύση και τη μυρωδιά της αρμύρας, τον ήχο της κίνησης του
νερού, τη θέα της αργής κίνησης της φύσης του βυθού, την άνωση. Η εμπειρία είναι
μοναδική». Η καραντίνα και τα μέτρα βέβαια ανέβαλαν επ’ αόριστον τις ομαδικές
προπονήσεις και πλέον οι κολυμβητές πέφτουν σε δυάδες και τριάδες ή κατά μόνας.

στους πιο έμπειρους, αφού κολυμπά αθλητικά στην ανοιχτή θάλασσα της Βουλιαγ-

Η απόφαση να δημιουργηθεί μια πιο οργανωμένη ομάδα αγκαλιάστηκε από τα μέλη
συγκεντρώνοντας ένα εντυπωσιακό εύρος ηλικιών, από 16 ως άνω των 70. «Γεννήθηκε ως ιδέα από την ίδια την παράδοση του Ομίλου, ήταν άλλωστε το πρώτο άθλημα
που καλλιέργησε συστηματικά ο ΝΟΒ από το 1939», όπως λέει η Κατερίνα Μολφέτα.
Το ενδιαφέρον για την κολύμβηση στη Βουλιαγμένη φάνηκε ξεκάθαρα και από την
τελευταία (τη 16η) διοργάνωση του Χειμερινού Διάπλου Βουλιαγμένης, τον Νοέμβριο
του 2019, που συγκέντρωσε πάνω από 500 συμμετοχές σε μια γιορτή της θάλασσας
χωρίς το ανταγωνιστικό στοιχείο – παρόλο
που υπήρχε χρονόμετρο. «Ο Διάπλους είναι
ένας θεσμός από τον Όμιλο που έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Φαίνεται όμως και
μια ολοένα και αυξανόμενη τάση προς τη
χειμερινή κολύμβηση, όπως πριν από 10-15
χρόνια ξεκίνησε το δρομικό κίνημα στην
Ελλάδα. Αυτό τώρα έρχεται στα κολυμβητικά», εκτιμά η διευθύντρια του ΝΟΒ. Και
αποκαλύπτει ότι στα σχέδια του Ομίλου για
τη μετά τον κορονοϊό εποχή είναι η διοργάνωση και θερινού Διάπλου Βουλιαγμένης,
εκτός από τη χειμερινή εκδήλωση.

Η διευθύντρια του ΝΟΒ, Κατερίνα
Μολφέτα, εκτιμά ότι η κολύμβηση τον
χειμώνα κερδίζει έδαφος, όπως συνέβη
και πριν 15 χρόνια με το δρομικό κίνημα

ελευθερία και παρέα», σημειώνει παραστατικά περιγράφοντας την προσπάθεια του
ΝΟΒ ο Γιώργος Βελλίδης. Μπορεί οι ηλικίες να διαφέρουν όμως το ενοποιητικό στοιχείο είναι άλλο: «Μοιραζόμαστε στιγμές και εμπειρίες και ο καθένας μετά θέτει τους
δικούς του στόχους, να ξεπεράσει τα δικά του όρια». Ο Γιώργος Βελλίδης ανήκει
μένης τα τελευταία 4 χρόνια, αφιερώνοντας 3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον στην
άσκηση αυτή. Τι γίνεται όμως όταν φυσάει νοτιάς που αναστατώνει σημαντικά τον
όρμο της Βουλιαγμένης; «Τότε πάμε στο Μεγάλο Καβούρι, που με νοτιά είναι λάδι αν
κολυμπάς κατά μήκος της ακτής», είναι η απάντηση του Γιώργου Βελλίδη. Κατά τον

Ο Γιώργος Βελλίδης δεν διανύει μόνο μεγάλες αποστάσεις σε κάθε καιρό, τραβά και
εξαιρετικές φωτογραφίες στο νερό
ίδιο, μια χειμερινή βουτιά με άσκηση για λίγα λεπτά με στόχο την ευεξία δεν απαιτεί κάποιο εξοπλισμό, μόνο την αδιάκοπη επαφή με το νερό από το καλοκαίρι στο
χειμώνα. «Αν κάποιος πάλι αποζητά περισσότερο χρόνο στο νερό με περισσότερη
άσκηση, τότε τους χειμερινούς μήνες συνίσταται να φορά ειδική στολή κολύμβησης
και σκουφάκι. Αλλά για κάθε εποχή θεωρώ απαραίτητη μια φουσκωτή σημαδούρα
που πρέπει να φέρει ο κολυμβητής, ώστε να του παρέχει ασφάλεια αν συμβεί κάτι και
χρειαστεί να πιαστεί από κάπου και βέβαια εξασφαλίζει την ορατότητα του κολυμβητή στα σκάφη».
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Από τις τραγωδίες στις φάρσες,
200 χρόνια τώρα
Αξιόλογες εκδόσεις –αφού οι εκδηλώσεις είναι λόγω
πανδημίας ακόμα απαγορευμένες– είναι αυτό που
μέχρι στιγμής φέρνει η έλευση του 2021 και η συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση της εθνικής
ανεξαρτησίας. Μια διάθεση εθνικού αναστοχασμού και
συλλογικής ενδοσκόπησης έχει ήδη καταλάβει μεγάλο
μέρος από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων και τους
καταλόγους των εκδοτών. Στο πλαίσιο αυτό –αν και με
έναν ιδιαίτερο τρόπο– εγγράφεται και το νέο βιβλίο του
δημοσιογράφου Διονύση Ελευθεράτου, Μια λοξή ματιά
στην ιστορία, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
Ο υπότιτλος «200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου»
αποδίδει την καυστική γραφή αλλά και την κριτική διάθεση του συγγραφέα, ο οποίος πάει αντίθετα στην ιστορική ορθοδοξία, αποκαλύπτοντας ξεχασμένα περιστατικά που υπονομεύουν το κυρίαρχο αφήγημα. Το βιβλίο
αποτελείται από 27 αυτοτελείς ιστορίες, που εκτείνονται χρονικά από τα χρόνια του Όθωνα ως τη δεκαετία
του 1970 και προέρχονται από τον Τύπο της εποχής. Η
καινοτομία στην έρευνα του Διονύση Ελευθεράτου ήταν
ότι πέρασε πολλούς μήνες ξεσκονίζοντας τα διαθέσιμα
σήμερα αρχεία εφημερίδων δύο περίπου αιώνων, ανθολογώντας ρεπορτάζ που και σήμερα έχουν κάτι σημαντικό να πουν: Είτε για τις αναλογίες της περασμένης
με τη σημερινή εποχή (τα ιστορικά «déjà vu» όπως τα
χαρακτηρίζει), είτε για την αντίθεση μεταξύ αυτού που
κατέγραψε τότε ο Τύπος και του ιστορικού κατασταλάγματος που γνωρίζουμε όλοι σήμερα. «Αν φανταστούμε
τη βιβλιογραφία ως τον χάρτη και την πυξίδα, άνευ των
οποίων δεν θα γινόταν αυτό το ταξίδι στον χρόνο, οι
εφημερίδες –ενίοτε και τα περιοδικά– αποτελούν τα κιάλια ή και όποτε χρειάζεται, τα μικροσκόπια», αναφέρει
εισαγωγικά ο συγγραφέας για την κεντρική του επιλογή,
να μελετήσει ιστορικά επεισόδια την ώρα της πρώτης

“

Ξεχασμένα
περιστατικά
που
υπονομεύουν
το κυρίαρχο
αφήγημα

του αποτύπωσης. Τέτοια χαρακτηριστικά επεισόδια είναι μεταξύ άλλων
το πρώτο νεοελληνικό «Μνημόνιο» που ανάγεται στα χρόνια του
Όθωνα, το πρώτο «χρηματιστηριακό σκάνδαλο» της ιστορίας μας που
εντοπίζεται γύρω από τα μεταλλεία
Λαυρίου το 1872 και στο οποίο
πρωταγωνίστησε ο μετέπειτα ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός αλλά και
το κυνήγι της ...κοντής φούστας με
νομοθετικές και κατασταλτικές πρωτοβουλίες που πήραν δύο διαφορετικές δικτατορίες, του Πάγκαλου το
1926 και των συνταγματαρχών το
1967. Μια απολαυστική αφήγηση
πλαισιώνει τα κεντρικά περιγραφόμενα γεγονότα εισάγοντας τον
αναγνώστη στο πνεύμα της κάθε
εποχής. Έρχονται έτσι στην επιφάνεια, πάντα μέσα από τα ρεπορτάζ
των ημερών και τις διπλανές στήλες
από τα κεντρικά άρθρα, κρυμμένοι
θησαυροί από τη διαδρομή της κοινωνίας μας, μια καθημερινότητα στη
χώρα που μόνο ο Τύπος φρόντισε να
καταγράψει και που η γνωριμία μας
μαζί της αποτελεί μια αρκετά ασυνήθιστη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα
ιστορική εμπειρία.

Οι «τουρκόσποροι» του 1922
Ξεχωριστό ενδιαφέρον –και για τα
τοπικά δεδομένα του Δήμου Βάρης
Ένα πρωτότυπο ιστορικό δοκίμιο με 27 αυτοτελή θέματα από την περίοδο
Βούλας Βουλιαγμένης– παρουσιάτου Όθωνα ως τη δεκαετία του ‘70, αλιευμένα αποκλειστικά από τις
ζουν τα δύο κεφάλαια του βιβλίου
εφημερίδες της εποχής
σχετικά με την υποδοχή των προσφύγων του 1922 στην ελλαδίτικη
ζελισμό, ανέφερε ότι «τα συμφέροντα των προσφύγων
κοινωνία. Το βιβλίο μπορεί να μην περιέχει ιστορίες για
κατά τραγικήν δυσμένειαν είναι ως γνωστόν τελείως
την προσφυγική εστία της Βούλας, ωστόσο περιγράφει
αντίθετα προς τα συμφέροντα των γηγενών». Για να
εκτενώς την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής που
καταγράφονται στον Τύπο οι χαρακτηρισμοί «τουρκόμόνο ευμενής δεν ήταν για τον κατατρεγμένο ελληνισμό
σποροι», «Αρπαξόγλου» και «πειρατές της ξηράς» που
που έπεσε θύμα του τουρκικού εθνικισμού αλλά και του
αποδίδονταν τότε στον ξεριζωμένο μικρασιατικό ελληελληνικού μεγαλοϊδεατισμού.
νισμό, καταλαβαίνει κανείς όπως καμία ιστορική διαΟ συγγραφέας ανασύρει τις περιπτώσεις οργανωμένων τριβή δεν μπορεί να αποδώσει τόσο πιστά, ποιο ήταν
δολοφονικών πογκρόμ εναντίον προσφυγικών καταυ- το κοινωνικό έδαφος της εποχής.
λισμών στην ελληνική επαρχία από εξαγριωμένους
ντόπιους οι οποίοι αισθάνονταν ότι απειλούνται από
τους πρόσφυγες. Μας θυμίζει το άρθρο της Βραδυνής
στις 3 Δεκεμβρίου 1923 με τον τίτλο «Αφγανιστούπολις»
που με χολή και αηδία περιέγραφε την κατάσταση των
κεντρικών δρόμων της Αθήνας από την παρουσία των
προσφύγων, μια εικόνα που έθιγε κατά τη γνώμη του
αρθρογράφου τα συμφέροντα των εμπόρων της πόλης.
Αντιγράφει αποσπάσματα από άρθρο της Καθημερινής
στις 20 Ιουλίου 1928, όπου για να χτυπήσει τον βενι-

Είναι κι αυτές πλευρές της εθνικής αυτογνωσίας που
αξίζει να αναδειχθούν στην επέτειο των 200 ετών από
τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους. Όχι με διάθεση
μηδενισμού ή αυτομαστιγώματος, αλλά με την πεποίθηση ότι η ιστορική συνείδηση δεν καλλιεργείται αυθεντικά με αποσιωπήσεις και μυθολογίες, αλλά με έρευνα
της αλήθειας σε όλες της τις διαστάσεις. Και σε αυτό
τον ευγενή σκοπό εγγράφεται και το βιβλίο του Διονύση
Ελευθεράτου.
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Τα δενδρύλλια ...ειδικού σκοπού
σχολείου στη Βούλα με πρωταρχικό στάδιο την εξεύρεση χώρου που θα στεγάσει τη σχολική μονάδα.

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή»,
έγραφε ο Βίκτωρ Ουγκώ. Ο συγγραφέας των αριστουργημάτων «Οι Άθλιοι» και η «Παναγία των Παρισίων», με
μία λιτή φράση καταφέρνει να μας πει για τη σημασία
της εκπαίδευσης. Αναφέρεται στη φυλακή θέλοντας
να πει ότι άτομα που έχουν καταλήξει εκεί, θα είχαν
σίγουρα διαφορετική πορεία αν είχαν λάβει σωστότερη
εκπαίδευση. Η ανάγκη για κατασκευή σχολικής μονάδας
στη δημοτική ενότητα της Βούλας δεν είναι πρόσφατο
γεγονός. Απασχολεί περισσότερο από δέκα χρόνια την
τοπική κοινωνία της πόλης. Για το λόγο αυτό, στις αρχές
της δεκαετίας του 2010 συστάθηκε Σύλλογος Διεκδίκησης 3ου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας από γονείς που τα
παιδιά τους φοιτούσαν στα σχολεία της πόλης. Ήταν και
είναι ένας αγώνας διαρκής, που μέχρι στιγμής δεν έχει
καρποφορήσει. Το 2014 λίγες ημέρες πριν τις δημοτικές
εκλογές, ο Σύλλογος Διεκδίκησης 3ου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας και ο Σύλλογος Γονέων 6ου Νηπιαγωγείου
Βούλας, διοργάνωσαν δημόσια αντιπαράθεση επιχειρημάτων μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με την ανάληψη των
καθηκόντων του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
έθεσε σε απόλυτη προτεραιότητα το ζήτημα κατασκευής

Ένα χρόνο μετά, ο Συνεταιρισμός Αποκαταστάσεως
Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Αγ. Νικολάου Βάρης,
δώρησε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την
οικοπεδική έκταση του παλαιού λατομείου που βρίσκεται επί των οδών Σπετσών, Νεμέας και Νικηταρά στα
Δικηγορικά Βούλας. Σκοπός της δωρεάς ήταν και παραμένει να ανεγερθεί στο σημείο σχολείο, που σύμφωνα
με την επιθυμία των δωρητών θα ονομαστεί «Μικρά
Ασία». Κάποια γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θέματα έχουν καθυστερήσει την έναρξη του έργου. Πριν από
μερικές εβδομάδες όμως, οι κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν σε μια δεντροφύτευση –ειδικού σκοπού– της

•

bullets

του χρόνου Μαθαίνουμε δε ότι ο Δήμαρχος
χρειάστηκε να στείλει επιστολή σε αυστηρό τόνο
στις υπηρεσίες Που υπενθύμιζε το αυτονόητο
αλλά έπρεπε να το πει Περιορισμός αριθμού
ατόμων σε ένα γραφείο, μάσκες, αποστάσεις, όχι
προσκλήσεις σε αντιδημάρχους ή στον ίδιο (τους
είπε κοφτά ότι δεν θα πάει).
Τα νοσηρά φαινόμενα στα τοπικά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν τέλος Τώρα
αποκτήσαμε και «αστυνομία» των αντιπολιτευόμενων πολιτών που με μια κάμερα και ποστάρισμα στο Facebook διαπομπεύουν όποιον εκείνοι
θεωρούν «ένοχο» Η αθλιότητα δεν έχει τέλος
από τους χαρακτηρισμούς και τις υστερίες, τη στοχοποίηση και την απροθυμία έστω και για στοιχειώδη διασταύρωση πληροφοριών Ένας κοινωνικός αυτοματισμός που μας γυρνά πολλά χρόνια
πίσω, μικροπολιτικά πάθη και τοπικές υστερίες
που ξεπερνούν κάθε όριο Το φοβερό είναι ότι
όταν οι «καταγγελίες» αποδεικνύονται ψεύτικες
και κενές περιεχομένου, κανείς από αυτά τους
καταγγέλλοντες δεν ζητά συγγνώμη Κανείς δεν
σβήνει τα συκοφαντικά, προσβλητικά του σχόλια
Προχωρά παρακάτω στην επόμενη αθλιότητα
σαν να μην έγινε τίποτα, όπως κάνουν οι φυλλάδες του Χίου, από τον οποίο παίρνουν προφανώς
μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

• •
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Ξέρετε ποιο είναι το καλό με το lockdown;
Γλιτώσαμε φέτος τουλάχιστον από τις πίτες
Αυτή την περιττή, υπερβολική κοινωνική
εκδήλωση που κάθε εκπρόσωπος κάθε μικρού
ή μεγάλου φορέα αισθάνεται την αδήριτη
ανάγκη να την μετατρέψει σε υπερπαραγωγή
Με αποτέλεσμα; Η υπερπροσφορά εκδηλώσεων και η σπάνις ημερών να τοποθετεί
βασιλόπιτες ακόμη και μήνα Μάρτιο με τους
συμμετέχοντες να εύχονται «καλή χρονιά»
Διότι κανείς δεν αρκείται σε μια απλή, φιλική
στιγμή μεταξύ συνεργατών Πρέπει να καλέσει
τους πάντες (και να μπορούν να προσέλθουν), να
παραστεί ο Δήμαρχος, να κληρωθούν δώρα, να
βγουν φωτογραφίες Γιατί αν δεν ανέβει στο
Facebook η εκδήλωση είναι σαν να μην έγινε
Και βέβαια ο βαθμός προσέλευσης κρίνει και
την επιτυχία Όλο αυτό είναι λάθος Και θα
επαναληφθεί αν όλα πάνε καλά με την πανδημία

•
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Ότι το σχολείο θα
αφαιρέσει θέα από
κάποια σπίτια δεν
είναι επιχείρημα
ενάντια στην
κατασκευή του

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Π. Ούλιτζερ

έκτασης που ανήκει επισήμως από το 2015 στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σημειώνω πως κανένας
δεν μπορεί να φυτεύσει σε έκταση που δεν του ανήκει. Η «αυθαίρετη φύτευση» είναι παράνομη και μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν σχετικής άδειας. Η υπηρεσία
πρασίνου του Δήμου ενημέρωσε τους κατοίκους πως
τα συγκεκριμένα δενδρύλλια θα απομακρυνθούν από
τον χώρο και θα μεταφυτευθούν στο Καβούρι, καθώς ο
χώρος ανήκει στον Δήμο και προορίζεται για να κατασκευαστεί σχολείο. Και κάπου εδώ ξεκίνησαν οι αντιδράσεις των περιοίκων, χλιαρές μεν, αντιδράσεις δε,
ενάντια στο σχέδιο της κατασκευής σχολικής μονάδας
χωρίς κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα. Διότι, επιχείρημα
δεν μπορεί να είναι ότι το σχολείο θα αφαιρέσει από τα
σπίτια τη θέα ή θα μειώσει την αξία της γης και η περιοχή θα υποβαθμιστεί, όταν φυσικά μιλάμε για ένα έργο
κατασκευής σχολείου. Οι μνήμες με τους μαθητές του
2ου Λυκείου Βούλας να κάνουν μάθημα μέσα σε κοντέινερ αλλά και παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας να
κάνουν μάθημα σε ...τραπεζαρία είναι ακόμα νωπές. Η
συστέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου με το 1ο Δημοτικό
Βούλας είναι ακόμα σε ισχύ. Η Βούλα χρειάζεται μια
ακόμα σχολική μονάδα, ώστε κανένα παιδί στο μέλλον
να μην αναγκαστεί να μπει σε κοντέινερ για να παρακολουθήσει μάθημα. Ο χώρος ανήκει στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και προτίθεται να κατασκευάσει
σχολείο, όχι νυχτερινό κέντρο.

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

24 Φωτορεπορτάζ





ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ ΑΗ
ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΕΧΤΗΚΕ ΑΡΚΕΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ
ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΤΑΣΑΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ



Μια ευγενική χειρονομία από τον Ροταριανό Όμιλο
Βούλας Πανοράματος δέχτηκε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, καθώς τα μέλη του Ομίλου προσέφεραν
δωροεπιταγές μεγάλου καταστήματος σε 40 δικαιούχους
της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
εξήρε τη χειρονομία και τόνισε ότι η αλληλεγγύη των
δημοτών προς όσους έχουν ανάγκη είναι συγκινητική.

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΞΟΓΚΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΡΙΖΕΣ
ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΤΙΣ 18/12



Αλατιέρα έπιασε δουλειά τις πρώτες πρωινές ώρες της
Δευτέρας 18 Ιανουαρίου στο Πανόραμα φροντίζοντας ώστε
οι δρόμοι της ...ορεινής Βούλας να μην κλείσουν σε περίπτωση
που ο χιονιάς έπαιρνε δυσάρεστη τροπή. Επί ποδός βρέθηκε
για την κακοκαιρία όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής
Προστασίας, ενώ διατέθηκε και το ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης για
διανυκτέρευση σε άτομα που το είχαν ανάγκη.



Ένα μελετημένο, ήπιο
έργο με εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση, η
δημιουργία πεζοπορικών
μονοπατιών στον νότιο
Υμηττό, έχει κολλήσει
στη γραφειοκρατία
του Δασαρχείου, όπως
κατήγγειλε ο Σύλλογος
Αρχέδημος που πήρε και
την πρωτοβουλία για την
υλοποίησή του μαζί με
τον Δήμο των 3Β

ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΑΝ ΑΝΑΛΗΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΥΜΦΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ.
Η ΤΑΜΠΕΛΑ ΑΣΦΑΛΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.



