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Ιερός στόχος
να παραμείνει
πράσινη
η Βουλιαγμένη

Σε θέσεις μάχης με επιστημονικά και νομικά όπλα
ο Δήμος των 3Β απέναντι στις προθέσεις της Εκκλησίας
να εκποιήσει την περιουσία της στην περιοχή
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The Talk of
The Town
Τι επιδιώκει η Εκκλησία της
Ελλάδος με την αιφνιδιαστική
της κίνηση να θέσει υπό πώληση ή αξιοποίηση το μεγαλύτερο
μέρος της περιουσίας της στη
Βουλιαγμένη; Το εμπόδιο του
Δήμου, ο οποίος μπλοκάρει
επί δεκαετίες αλλά και σήμερα την οικοδομική αξιοποίηση
των εκτάσεων, φιλοδοξεί να το
μεταθέσει σε κάποιον παράτολμο ιδιώτη μόνο και μόνο για
ταμειακούς στόχους, αδιαφορώντας για την περιοχή.

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

@iaswnas_kop

@zeginoglou

#Vouliagmeni

#Vouliagmeni

λους. Με 12/13 παίκτες να είναι από τα σπλάχνα της,
χωρίς ξένο, έδειξε που μπορεί να φτάσει μια ομάδα που
δουλεύει στις υποδομές. Αξέχαστες στιγμές...

@konstantino_christodoulis78
#Voula

@hell1
#Varkiza Beach

@77tapas
Αφού οι διαδημοτικές επιτρέπονται μόνο για κομμωτήριο, όλοι οι σέρφερ της Αθήνας πρέπει να έχουν έρθει
για κούρεμα στον κόλπο της Βουλιαγμένης σήμερα. Σου
κάνει η θάλασσα και ο αέρας ένα μαλλί...

igorpanchenko
#Voula

@M_K_411
Ποίηση είναι και το εκμέκ καταΐφι στη Βοσκοπούλα στη
Βάρη, αλλά δε βλέπω να το γεύομαι σύντομα.

Δημοσιογράφος

@teemulehtinen

Στη Βούλα, μανθάνω, εθεωρήθη από Ζαία ως φινλανδική η σημαία των Κολοκοτρωναίων...

Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τα προηγούμενα μεγάλα έργα στο Πανόραμα Βούλας. Πριν μία εβδομάδα αρχίσαμε την οδοποιία. Πέρα από τη συμβολική
αξία οι παρεμβάσεις αυτές κάνουν την καθημερινότητα
χιλιάδων συμπολιτών πιο ευχάριστη και εύκολη. Ευχαριστώ @g_konstantellos!

@life.through.a.dogs.eyes

@pennykatsarou
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@SocKrakratoras

#Voula

#Varkiza

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)

@A_pentaros

@georgemilon
Η σημαία των Κολοκοτρωναίων που συνδέθηκε με την
ελληνική επανάσταση κοσμεί το Δημαρχείο της Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του εορτασμού των
200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821.

@Mavrogiorgos
22/3/1997. Πριν από 24 χρόνια η ομάδα πόλο της Βουλιαγμένης άνοιξε το δρόμο για τους ευρωπαϊκούς τίτ-

Αν δεν υπήρχε το λοκντάουν, η πρώτη μου επιλογή για
ταξίδι θα ήταν η Βάρκιζα, δίπλα στον ΝΑΟΒΒ να πιω
τόσο πολύ ώστε να βουτήξω με τα ρούχα μεσα στην
θάλασσα...

@herogrig
Κάπου εδώ να πούμε ότι όταν έρχονται διασημότητες
βεληνεκούς μεγάλου στην Αθήνα, τους πάνε στη Βάρη
(κ παλαιότερα στον Τέλη). Κ γλείφουν τα δάχτυλα τους.
Δεν πειράζει παιδιά, κρατήστε τα Μισελέν εσείς, εγώ προτιμώ να τρώω άνετη κ χαρούμενη σα πλέμπα που είμαι.
#masterchefgr

The talk of the town
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Τι συμβαίνει
με την εκκλησιαστική περιουσία;
επιβάλλουν οι δικαστικές αποφάσεις) αρνούμενος να
χαράξει οικοδομικές γραμμές και να θεσπίσει όρους
δόμησης, οδήγησε την Εκκλησία στο ευρωπαϊκό δικαστήριο αλλά και στο τωρινό απονενοημένο διάβημα:
Πωλείται όπως είναι ...αρρύθμιστο!

του Γιώργου Λαουτάρη

Ξ

ανά στο επίκεντρο του εκκλησιαστικού real
estate βρίσκεται η Βουλιαγμένη, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο και ακριβότερο κομμάτι
της εκκλησιαστικής περιουσίας, που προήλθε από την
ιδιοκτησία της Μονής Πετράκη επί του ενιαίου «Κτήματος Βάρης». Το κάποτε «δώρο» της Βαλιντέ σουλτάνας στον ηγούμενο Παρθένιο, σύμφωνα τουλάχιστον
με την επίσημη εκδοχή που προβάλλει η Εκκλησία,
άφησε σήμερα μετά από διαδοχικές πωλήσεις, αξιοποιήσεις και συμφωνίες πολεοδόμησης με το κράτος, ένα
μεγάλο κομμάτι γης αναξιοποίητο. Στις 9 Μαρτίου, δύο
προσκλήσεις ενδιαφέροντος για αξιοποίηση ή αγορά
εκκλησιαστικών ακινήτων και εκτάσεων από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ) έφερε
εκ νέου στην επιφάνεια τη σφοδρή επιθυμία που διακατέχει τη σημερινή ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος να
βγάλει με κάθε τρόπο χρήματα από την αξιοποίηση των
ακινήτων της. Το τοπικό ενδιαφέρον αλλά και η πολιτική διαπάλη που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλές
δεκαετίες, επικεντρώνεται στη χωριστή πρόσκληση της
ΕΚΥΟ για τις «πολεοδομικώς ατακτοποίητες εκτάσεις»
της στη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για 17 εκτάσεις που
καταλαμβάνουν περίπου 190 στρέμματα σε 15 οικοδομικά τετράγωνα μέσα στον οικιστικό ιστό της Βουλιαγμένης. Στις προσκλήσεις της ΕΚΥΟ δεν περιλαμβάνονται
τα ακίνητα της Φασκομηλιάς και του Ορφανοτροφείου.
Σήμερα τα υπό πώληση ακίνητα αυτά συνιστούν τις
πράσινες ανάσες της Βουλιαγμένης, καθώς είναι εδώ
και πολλά χρόνια κατάφυτες στο μεγαλύτερο μέρος
τους. «Αν όλες αυτές οι εκτάσεις δομηθούν, που είναι
οι τελευταίες ελεύθερες εκτάσεις της πόλης μας, τότε τη
Βουλιαγμένη που ξέραμε θα πρέπει να την ξεχάσουμε»,
τόνισε χωρίς περιστροφές ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
σε πρόσφατη συνέντευξή του για το θέμα.

“

Ένα απροσχημάτιστο
ξεπούλημα, ενάντια
στη βούληση της
τοπικής κοινωνίας
και με μόνο κίνητρο
τη δίψα για ρευστό
Το ζήτημα αυτό δεν είναι φυσικά τωρινό. Οι τοπικές
αρχές της Βουλιαγμένης από τις αρχές της δεκαετίας
του 1980, επί δημαρχίας Πατρίκιου Καραγεώργου, διείδαν τη σημασία των οικοπέδων αυτών για την πόλη
και τις δέσμευσαν ως πράσινες. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας δεσμεύοντας
τις εκτάσεις ως απαραίτητες για τη λειτουργία της
πόλης. Ωστόσο, η νομοθεσία επιβάλλει να αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες για τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις.
Καθώς όμως η αξία της γης ανέβαινε και η πληρωμή
διαρκώς αναβαλλόταν, η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης κατέστη αδύνατη για τον Δήμο και το χρονικό
όριο δέσμευσης των εκτάσεων, τα 20 έτη κατά την τότε
ισχύουσα νομοθεσία, παρήλθε. Την περίοδο που η δικαστική διαμάχη της Εκκλησίας με τον Δήμο κρίθηκε και
τα οικόπεδα αποδεσμεύτηκαν, ανέλαβε τη διοίκηση ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, έχοντας απόλυτη συνείδηση
ότι πρόκειται για το σοβαρότερο ζήτημα του Δήμου. Η
αταλάντευτη επιλογή του σημερινού Δημάρχου να μη
συναινέσει στην αποδέσμευση των οικοπέδων (όπως

Μόνο κάποιος τρελός ή κάποιος αδίστακτος τζογαδόρος
θα αγόραζε εκτάσεις στη Βουλιαγμένη επί των οποίων
επιτρέπεται μόνο να φυτέψει δέντρα, ενώ με σιγουριά
θα σύρεται στα δικαστήρια για χρόνια με αμφίβολη
κατάληξη. Αυτό που επιδιώκει καθαρά η Εκκλησία είναι
να μεταβιβάσει το βάρος της σύγκρουσης με τον Δήμο
για τη ρύθμιση των οικοπέδων σε κάποιον ιδιώτη. Εκεί
δηλαδή που απέτυχε η ίδια, χρησιμοποιώντας όλη της
την πολιτική ισχύ και τις προσβάσεις, υπολογίζει ότι
κάποιος με μεγαλύτερο θράσος μπορεί να πιστέψει ότι
θα τα καταφέρει. Προφανώς, η μεταβίβαση του ρίσκου
κοστίζει ακριβά στην Εκκλησία, ρίχνοντας κατακόρυφα
την αξία της γης που πουλάει. Άλλωστε, σύμφωνα με
πολύ έμπειρη πηγή σχετικά με την εκκλησιαστική περιουσία, η ΕΚΥΟ έχει να κάνει πιστοποιημένη εκτίμηση
της περιουσίας της εδώ και μία δεκαετία, άρα δεν υπάρχει καν μέτρο σύγκρισης.
Στην πραγματικότητα λοιπόν μιλάμε για ένα απροσχημάτιστο ξεπούλημα, ενάντια στη βούληση της τοπικής
κοινωνίας και με μόνο κίνητρο τη δίψα για ρευστό.
Δεν είναι τυχαίος ο όρος της πρόσκλησης ότι για κάθε
προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν
2.000 ευρώ ανά έκταση και οικόπεδο, μη επιστρεπτέα,
ανεξάρτητα από το αν τελικά γίνει ποτέ διαγωνισμός ή
προχωρήσει η διαδικασία!
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη ετοιμάσει τις άμυνές του. Διαθέτει ακλόνητα επιχειρήματα με
δύο μεγάλες λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες και μια
νομική ομάδα καθηγητών πανεπιστημίου που συγκρότησε ένα ισχυρότατο νομικό οπλοστάσιο. Δεν είναι από
έπαρση αλλά από γνώση που ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος διαμήνυσε προς τους επίδοξους επενδυτές ότι «θα
μπλέξουν σε αδιέξοδα, πιθανώς θα χάσουν τα χρήματά
τους». Από αυτή την άποψη δικαιώνεται και άλλη μία
παράτολμη πρωτοβουλία του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου:
Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να κριθεί από
το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του κατά
της εκλογής του σημερινού Μητροπολίτη Γλυφάδας
Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης Αντωνίου.
Ο Αντώνιος πριν αναλάβει τη Μητρόπολη, ως γενικός
διευθυντής της ΕΚΥΟ, δήλωνε στο πρώτο φύλλο της
εφημερίδας μας, τον Σεπτέμβριο του 2018, δίνοντας
και τον πρωτοσέλιδο τίτλο του «Δημοσιογράφου»: «Η
Εκκλησία επιθυμεί να χτίσει στη Βουλιαγμένη». Ευτυχώς, ο Δήμος θα σταθεί εμπόδιο.
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Τοπικά

Κυματίζουν
περήφανα
οι σημαίες
της
Επανάστασης
Συμβολικές δράσεις
του Δήμου των 3Β
για τον εορτασμό
των 200 ετών
του ελληνικού
κράτους

Μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις προετοίμασε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, με
σκοπό αφενός να αναδείξει τη σημασία του εορτασμού
της επετείου, αφετέρου να τιμήσει την έναρξη του
εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό,
τοποθετήθηκαν έξι σημαίες της Επανάστασης του 1821
καθώς και η επίσημη ελληνική σημαία σε επιλεγμένα
σημεία του Δήμου, όπως στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, στην Πλατεία Ιμίων στη Βούλα, στην
Πλατεία Άγγελου Αποστολάτου στο Πανόραμα, στην
Πλατεία 24ης Ιουλίου στη Βουλιαγμένη, στην Πλατεία
Ηρώων στη Βάρη και στο Πλακόστρωτο παραλίας Βάρκιζας. Κοντά στις σημαίες τοποθετήθηκαν ειδικά φωτισμένα ενημερωτικά πλαίσια που παρέχουν τεκμήρια
κειμένων της Επανάστασης και δίνουν πληροφορίες
για την κάθε σημαία.
Συγκεκριμένα, οι σημαίες που κυματίζουν είναι οι εξής:
Η σημαία της Φιλικής Εταιρείας, η πρώτη επαναστατική σημαία που υψώθηκε στο Ιάσιο της Μολδαβίας στις
22 Φεβρουαρίου 1821 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Η σημαία των Κολοκοτρωναίων, ίσως η πιο διαδεδομένη σημαία των Ελλήνων αγωνιστών. Η σημαία της
Μάνης που υψώθηκε στο Μοριά στις 22 Μαρτίου 1821.
Η σημαία του Άνθιμου Γαζή που ύψωσε ο κληρικός στις 7 Μαΐου
1821 στις Μηλιές του Πηλίου. Η σημαία του Μάρκου Μπότσαρη, που
υψώθηκε τον Οκτώβριο του 1820 στο Σούλι από τον οπλαρχηγό.
Και τέλος, η σημαία των Ψαρρών, η σημαία πλοίου του νησιού του
1821, με τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας, δηλαδή τον σταυρό, την
άγκυρα, τη λόγχη, έναν όφη και ένα πτηνό.
Επιπλέον, την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως τιμώμενος Δήμος και επίσημος πρεσβευτής του Δικτύου
SDG 17 Greece για το 2021, αποτέλεσε το επίκεντρο των εκδηλώσεων του δικτύου, φωταγωγώντας το Δημαρχείο της πόλης στα χρώ-

ματα της γαλανόλευκης. Η κορύφωση των εορταστικών δράσεων θα
πραγματοποιηθεί με τη συνδιοργάνωση με τη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων στο επιβλητικό αμφιθέατρο της Σχολής διαδικτυακής
ημερίδας με τίτλο «Από το Γένος, στο Έθνος και το Κράτος των Ελλήνων» το Σάββατο 17 Απριλίου, στην οποία οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τη διαδρομή της εθνικής παλιγγενεσίας καθώς και την αξία
και εξέλιξη της ιστορικής καταγραφής για τις νέες γενιές. «Οι τρεις
ξεχωριστές συμβολικές δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης αποτελούν ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας, που με τους αγώνες τους μας χάρισαν την ελευθερία
και τη δυνατότητα να ζούμε σε ένα ανεξάρτητο κράτος», τόνισε με
δήλωσή του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Δημοτικό δίκτυο εθελοντών

Οργανώνεται η διάθεση για προσφορά
Στη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών προσανατολίζεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ώστε να
αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό
την κοινή ωφέλεια. Στον υπό κατάρτιση κανονισμό του
Μητρώου, που θα συζητήσει και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα
οργάνωσης με σκοπό το εθελοντικό δυναμικό να πλαισιώνει αποτελεσματικά κάθε θεματική δράση που θα
οργανώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Μέλος του
«Μητρώου Εθελοντών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» δύναται να είναι οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης επιθυμεί κι εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη
σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη εντός του επόμενου μήνα στην ιστοσελίδα του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο γραφείο του
Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού
και Αθλητισμού και θα κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά
είτε αυτοπροσώπως στο αρμόδιο Τμήμα Εθελοντισμού.
Οι εθελοντές μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε

συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων και να καταμερίζονται οι
εργασίες. Οι εθελοντές προβλέπεται να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ. Σκοπός της
δημιουργίας του Μητρώου από τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης είναι οι δημότες και κάτοικοι να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν
εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντος τους
και σε συνθήκες ιδιαίτερων και επειγουσών αναγκών.
Επιπλέον, οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι αφενός να προσφέρουν κίνητρα στα μέλη τους για
συμμετοχή και κινητοποίηση σε εθελοντικές δράσεις,
αφετέρου να υποστηρίζουν κάθε πράξη και έργο εθελοντισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Στόχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι
η ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής αξίας του

εθελοντισμού, καθώς και η παρότρυνση των πολιτών
να αναπτύξουν εθελοντική δράση και προσφορά στα
διοικητικά όρια του Δήμου, καθώς και η ενθάρρυνση
της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων.

“

Δημιουργείται
Μητρώο
για την προώθηση
του εθελοντισμού
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Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Προστασία της Βουλιαγμένης με κάθε μέσο
Μια αυστηρή ανακοίνωση που υπογραμμίζει τις πάγιες
θέσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την
εκκλησιαστική περιουσία περί μη αξιοποίησής της στη
Βουλιαγμένη εξέδωσε η δημοτική αρχή ως απάντηση
στις προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα
της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών
στις 9 Μαρτίου. Η διοίκηση Κωνσταντέλλου δηλώνει
πανέτοιμη για μια ακόμη νομική μάχη, προσπαθώντας
να αποθαρρύνει πιθανούς ενδιαφερόμενους και δηλώνοντας ότι «η Εκκλησία παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της
περισσότερες εκτάσεις απ’ όσες νομικά προβλέπονται».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Τις ανησυχίες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης για τις κυνικές προθέσεις της
ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με την
τσιμεντοποίηση των ελεύθερων πράσινων εκτάσεων
της Βουλιαγμένης, επιβεβαιώνουν οι 2167/2021 και
2168/2021 προσκλήσεις της (ΕΚΥΟ), μέσω των οποίων
κοινοποιείται πρόσκληση ενδιαφέροντος «αξιοποίησης» ή αγοράς εκκλησιαστικών ακινήτων. Σημειώνουμε πως ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το
περιεχόμενο των προσκλήσεων χαρακτηρίζεται από
σειρά λαθών και ανακριβειών, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι συντάχθηκαν τουλάχιστον πρόχειρα και επιπόλαια.

«Η Εκκλησία έχει πάρει
από τη Βουλιαγμένη
περισσότερα
απ’ ό,τι δικαιούται»
Η πρόσκληση καλεί επίδοξους επενδυτές να καταθέσουν προτάσεις για την αγορά ή τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, με φερόμενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της
Ελλάδος στους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Κηφισίας, Αχαρνών, Μοσχάτου, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στη Βουλιαγμένη, οι προκηρύξεις αφορούν συνολικά σχεδόν 190 στρέμματα από τα
οποία:
5 ακίνητα συνολικής έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων,
αναγνωρισμένα ως ιδιοκτησία της Εκκλησίας, τα οποία
είναι πολεοδομικά ρυθμισμένα για οικιστική χρήση και
ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν δεσμευτεί προς απαλλοτρίωση. 1 ακίνητο 4,6 στρεμμάτων και συγκεκριμένα
στο ΟΤ 13Β, το οποίο έχει συμπεριληφθεί εσφαλμένα
μαζί με τα πολεοδομικά ρυθμισμένα της προηγούμενης περίπτωσης. 17 ακίνητα συνολικής έκτασης 190
στρεμμάτων, τα οποία μέχρι το 2004 ήταν δεσμευμένα
προς απαλλοτρίωση και πλέον έχουν αποδεσμευτεί με
σειρά δικαστικών αποφάσεων, αλλά είναι πολεοδομικά
αρρύθμιστα, δηλαδή δεν έχουν οικοδομικές γραμμές,
χρήσεις γης και όρους δόμησης. Σημειώνουμε πως για
να ολοκληρωθεί μια διαδικασία για την πολεοδομική
ρύθμιση αστικής περιοχής απαιτούνται, ακόμα και με

Οι λόγοι για τους οποίους εναντιώνεται ο Δήμος, στην
απόπειρα εκποίησης της φερόμενης ως εκκλησιαστικής περιουσίας της Βουλιαγμένης, έχουν διατυπωθεί
επανειλημμένα και στο παρελθόν και αποτελούν ρητή
δέσμευση της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου της
πόλης, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Σήμερα ο Δήμος
είναι πιο έτοιμος από ποτέ νομικά, να υπερασπιστεί
τις ελεύθερες και πράσινες κοινόχρηστες εκτάσεις της
πόλης, που προσδίδουν τη μοναδική φυσιογνωμία της
περιοχής μας. Διαθέτει μία πλούσια νομική εργαλειοθήκη που προετοιμάζεται από το 2018, σε συνεργασία
με ομάδα έγκριτων νομικών, με σειρά νομικών επιχειρημάτων, ιστορικά τεκμηριωμένων τα οποία συμπεριλαμβάνουν ακόμα και το γεγονός πως η Εκκλησία
παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της, περισσότερες εκτάσεις
απ’ όσες νομικά προβλέπονται ή μάλλον ότι η Εκκλησία
έχει πάρει από τη Βουλιαγμένη περισσότερα απ’ ό,τι
δικαιούται.

τη συναίνεση όλων των φορέων, αρκετά χρόνια.
Γι’ αυτό, άλλωστε, εκτιμάται πως στην προκήρυξη της
ΕΚΥΟ για τα αρρύθμιστα ακίνητα υπάρχει όρος: «Ο
Επενδυτής (επιφανειούχος) που θα αναλάβει την αξιοποίηση έκτασης ή υποσυνόλου εκτάσεων, θα υποχρεούται εγγυώμενος για αυτό με δική του επιμέλεια και
έξοδα τα παρακάτω:
α) να υλοποιήσει την Πρότασή του εντός του χρονοδιαγράμματος και με όλες τις λεπτομερείς προδιαγραφές
και όρους που θα συμφωνηθούν
β) μετά την υπογραφή της ως άνω συμβάσεως, να προβεί αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
έκδοση αποφάσεως υπό του αρμοδίου οργάνου που θα
τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο στο εν λόγω Ο.Τ.
προς άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης και καθορισμό
των όρων δομήσεως και χρήσεων γης και να εκδώσει
όλες τις απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση της Πρότασης».
Πρακτικά, καλεί τους επενδυτές να δεσμευθούν για τη
διεκπεραίωση διαδικασιών, οι οποίες δεν μπορούν να
ολοκληρωθούν, καθώς ο πρώτος φορέας που πρέπει να
συναινέσει στη διαδικασία είναι ο οικείος Δήμος, γεγονός που δεν πρόκειται να συμβεί, παρά τις αφόρητες
πιέσεις που έχουν ασκηθεί και ασκούνται ακόμα και
σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η Εκκλησία, αφού απέτυχε μετά από προσπάθειες χρόνων να
ρυθμίσει τις συγκεκριμένες εκτάσεις πολεοδομικά, προσπαθεί μέσω της προκήρυξης να μεταθέσει τη δύσκολη
αυτή διαδικασία ως υποχρέωση στους μελλοντικούς
επενδυτές. Καλούμε τους πιθανούς ενδιαφερόμενους
να υπολογίσουν σε τι περιπέτειες μπορεί να εμπλακούν.

Επιπροσθέτως, ο κοινόχρηστος και δασικός - στην πλειονότητα του - χαρακτήρας των υπό εκποίηση εκτάσεων,
κατοχυρώνεται ακόμα περισσότερο με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το
οποίο συντάσσεται από το 2019 και καθορίζει σε όλη
την έκταση του Δήμου της χρήσεις γης, τους όρους
δόμησης και θωρακίζει τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για
την απόπειρα της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
να εκποιήσει τις εκτάσεις της Βουλιαγμένης.
«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στέκεται απέναντι, εξαντλώντας κάθε νομικό μέσο, σε κάθε απόπειρα
καταστροφής ή περιορισμού του πρασίνου της πόλης
μας, γεγονός που θα αλλοιώσει το μοναδικό χαρακτήρα
της. Θεωρούμε, πως ο αγώνας για την προστασία του
φυσικού μας περιβάλλοντος, δεν επιδέχεται πολιτικές
αντιπαραθέσεις και «επαναστατική γυμναστική» και
για το λόγο αυτό, καλώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις
και όλους του φορείς της πόλης σε συστράτευση στον
αγώνα που θα δώσουμε, και θα κερδίσουμε.
Παράλληλα όμως, θα ήθελα έστω και την ύστατη ώρα
να κάνω έκκληση στην Ηγεσία της Εκκλησίας μας, μία
Εκκλησία που σεβόμαστε και αγαπάμε όλοι. Την καλούμε, να εγκαταλείψει τις βλέψεις της για κερδοφορία
μέσα από διαδικασίες εκποίησης γης, όπως το μοναδικό δασωμένο τμήμα της Βουλιαγμένης, τη Φασκομηλιά
αλλά ακόμα και το Ασκληπιείο Βούλας και να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες της εποχής μας, που
είναι η διατήρηση και προστασία του φυσικού κάλλους και του πράσινου. Η ανάδειξη και προστασία του
περιβάλλοντος, άλλωστε είναι το κυρίαρχο θέμα που
έχει αναδείξει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με την
παγκόσμια πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου».
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Τοπικά

Η πορεία των κρουσμάτων σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που η χώρα
μας μπήκε στην εποχή του κορονοϊού και η πανδημία
συνεχίζει την επέλασή της παρά το lockdown που έχει
επιβληθεί. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων δεν θα
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, που παρά τον σταθερό αριθμό
κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί από τον Ιανουάριο,
τις τελευταίες εβδομάδες σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΕΟΔΥ τα περιστατικά covid-19 έχουν διπλασιαστεί.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάθε εβδομάδα ενημερώνουν τους
Δήμους για τον ακριβή αριθμό κρουσμάτων της περιοχής τους με στόχο την καλύτερη εφαρμογή αναγκαίων
μέτρων για την αποφυγή της διασποράς στην κοινότητα.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία για την εξέλιξη της
πανδημίας σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη, στο διάστημα μεταξύ 9 Ιανουαρίου έως 2 Μαρτίου στον Δήμο των 3Β
καταγράφηκαν συνολικά 2.319 κρούσματα κορονοϊού με
τον ημερήσιο μέσο όρο κρουσμάτων να ανέρχεται στα 44.
Πιο αναλυτικά, στις 9/1 καταγράφηκαν 41 κρούσματα και

στις 25/1 ήταν η μέρα με τα λιγότερα κρούσματα, μόλις 21. Στις 12/2 καταγράφηκαν 69 κρούσματα, η επόμενη καταγραφή στις 2/3 έδειξε 50
κρούσματα ενώ την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου,
στην κορύφωση των κρουσμάτων, θετικοί καταγράφτηκαν 80 πολίτες (νοσηλευόμενοι ήταν 23,
ενώ σε απομόνωση κατ’ οίκον βρίσκονταν 57). Η
τελευταία μέτρηση στις 22/3 έδειξε 77 κρούσματα, με 22 νοσηλευόμενους και 55 πολίτες σε κατ’
οίκον περιορισμό.
Ο ιός χτύπησε και την πόρτα των Υπηρεσιών
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς
τέσσερις εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί. Αναλυτικά, στις 16 Μαρτίου δύο υπάλληλοι των ΚΕΠ
Βούλας και Βουλιαγμένης διαγνώστηκαν με covid-19 με
αποτέλεσμα οι δύο υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού
να παραμείνουν κλειστές προκειμένου να διεξαχθούν
τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού σε όλο το προσωπικό
των υπηρεσιών. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των εργαζόμενων του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης που εργάζονταν στους παραπάνω χώρους προέκυψε πως οι εργαζόμενοι στο ΚΕΠ
Βούλας καθώς και στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού
στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης ήταν στο σύνολο τους αρνητικοί, ενώ βρέθηκαν δύο επιπλέον θετικά
δείγματα στους εργαζόμενους του ΚΕΠ Βουλιαγμένης το
οποίο και παρέμεινε κλειστό.

Ρεκόρ τηλεθέασης στη δημοτική διαδικτυακή τηλεόραση
Στην εποχή της πανδημίας ολοένα και περισσότερος κόσμος στρέφεται στο διαδίκτυο
είτε για την ενημέρωσή του είτε ακόμα και για τη διασκέδασή του. Αυτό προκύπτει

Τα γευστικά σημεία της Βούλας
Βασ. Παύλου 57,
Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 54
✆ 210 8995958
693 222 6965

από τα στατιστικά στοιχεία της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης που εξασφάλισε ο «Δημοσιογράφος». Μέσω του δημοτικού Web TV, ο
Δήμος μεταδίδει σε ζωντανή μετάδοση όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες είναι σε θέση να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και πολλές πολιτιστικές,
αθλητικές, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις.
Μετρώντας τα στοιχεία επισκεψιμότητας μόνο από τη σελίδα του Δήμου στο
Facebook, από τις 22 Μαρτίου 2020 και την έναρξη των περιοριστικών μέτρων μέχρι
τις 21 Μαρτίου 2021, 47.600 άτομα μπήκαν τουλάχιστον μια φορά στο διαδικτυακό
κανάλι του Δήμου 3Β, παρακολουθώντας συνολικά 9.400 ώρες προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είχε η χριστουγεννιάτικη συναυλία
με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και την Όλγα Βενέτη, ενώ στη δεύτερη θέση
βρίσκεται η διαδικτυακή φιλανθρωπική συναυλία «Δίπλα στο Κύμα» που μεταδόθηκε
στις 21 Μαΐου 2020. Στην 3η θέση με συνολικά 250 ώρες παρακολούθησης βρίσκεται η
ακολουθία της Αναστάσεως του Κυρίου στις 18 Απριλίου, ενώ την κορυφαία πεντάδα
συμπληρώνουν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Μαΐου και στις 15
Ιουνίου 2020. Να αναφερθεί ότι οι διαδικτυακές μεταδόσεις του Δήμου εμφανίστηκαν
σε 231.200 χρήστες του Facebook. Τα ίδια βίντεο προβάλλονται και στην πλατφόρμα
του YouTube, όπου προστίθενται χιλιάδες ακόμα προβολές.
Σύμφωνα με τα στατιστικά των χρηστών του Facebook, βραχεία κεφαλή έχει ο ανδρικός πληθυσμός με ποσοστό 51,3%, ενώ διαπιστώνεται πως οι ηλικίες 45-54 και 55-64
είναι οι πιο πιστοί θεατές με ποσοστά 33,9% και 28,2%
αντίστοιχα ενώ οι
ηλικίες 18-24 εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό επισκεψιμότητας με μόλις 1%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα
γεωγραφικά στοιχεία, δηλαδή σε ποια χώρα κατοικούν
οι θεατές που παρακολουθούν το δημοτικό Web TV με
την Ελλάδα και την Κύπρο να είναι στις πρώτες θέσεις
και να ακολουθούν Γερμανία, ΗΠΑ, Ουκρανία, Ρωσία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, το 42,2% παρακολουθούν
μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα, το 29,8% από τον
υπολογιστή, το 13,4% από την τηλεόραση και το 12,9%
από το tablet.
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Η Περιφέρεια Αττικής
βάζει πάγο στα 3Β

“

Καθυστερούν
αδικαιολόγητα
εγκεκριμένα
έργα, δεν
εγκρίνονται
νέα

Μια αδικαιολόγητη κωλυσιεργία παρατηρείται από την Περιφέρεια Αττικής στις
εγκρίσεις μεγάλων έργων υποδομής στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Κατά
την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο
η δημοτική αρχή έχει καταθέσει προς
τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη για
χρηματοδότηση έξι ώριμες μελέτες, οι
οποίες αφορούν έργα ύψους 16 εκατ.
ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι η κατασκευή κολυμβητηρίου στη Μηλαδέζα
Βάρης, έργο οδοποιίας ύψους 5 εκατ.
ευρώ, κατασκευή πλατείας στην περιοχή
του Ασυρμάτου Βάρης και αντιπλημμυρικό έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Χερώματος- Μηλαδέζας. Η μοναδική
μελέτη που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την περιφερειακή αρχή είναι το
αντιπλημμυρικό έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων στα τμήματα Καμίνι (Βάρη) - Αφροδίτης (Βάρκιζα), Αθηναΐδος - Ρόδου (Βούλα) και Άγιος Νεκτάριος
(Πανόραμα).
Μια ακόμα απόδειξη πως η σημερινή περιφερειακή αρχή έχει βάλει στον
«πάγο» τα 3Β είναι το γεγονός πως η ανέγερση του νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στη Βούλα επί των οδών
Ηρακλειδών και Αλεξάνδρας έχει ...κολλήσει χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο
στο διαδικαστικό στάδιο της υπογραφής
Προγραμματικής Συμφωνίας από πλευράς της Περιφέρειας. Αξίζει να αναφερθεί
πως η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής χρηματοδότησε έργα
για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ύψους 40 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά να

αναφέρουμε πως η τέως Περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου, ενέταξε στο πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής την κατασκευή του Ρέματος Κόρμπι,
την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
για τις τρεις δημοτικές ενότητες, την
ανάπλαση της πλατείας 25ης Μαρτίου
στη Μηλαδέζα, την κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού, την
ανακατασκευή του γηπέδου της Βουλιαγμένης, την ανάπλαση της πλατείας Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα, τη διαμόρφωση
αύλειων χώρων στις σχολικές μονάδες
της πόλης, τη συντήρηση και βελτίωση
του οδικού δικτύου και τη διευθέτηση
ομβρίων υδάτων στη Μηλαδέζα.
Σε ένα επικοινωνιακό κρεσέντο επιδόθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη
Βουλιαγμένη με αφορμή το αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιείται. Μεταξύ
άλλων ανέφερε: «Με τέτοιου είδους

παρεμβάσεις συμβάλλουμε στη θωράκιση περιοχών που κινδύνευαν στον Δήμο.
Προτεραιότητα μας αποτελεί μέσα από
αντιπλημμυρικά έργα όπως αυτά να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της ζωής και
της περιουσίας των πολιτών». Η πραγματικότητα είναι πως το συγκεκριμένο
έργο χρηματοδοτήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας, με
τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
να το υπενθυμίζει με ...νόημα: «Ευχόμαστε -αν και δύσκολο- ο επόμενος περιφερειάρχης Αττικής κατά την ερχόμενη
αυτοδιοικητική περίοδο να είναι σε θέση
να ελέγξει την πρόοδο έργων των οποίων η χρηματοδότηση θα έχει εξασφαλιστεί και τα έργα θα έχουν δημοπρατηθεί
επί θητείας Πατούλη, όπως έκανε χθες ο
περιφερειάρχης, επισκεπτόμενος έργα
που μελετήθηκαν από τον Δήμο μας και
χρηματοδοτήθηκαν από τη διοίκηση Δούρου και εκτελούνται σήμερα».

Αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο στο Πανόραμα
Ένα εκτεταμένο έργο οδοποιίας πολύ σημαντικό για την περιοχή του Πανοράματος
Βούλας βρίσκεται σε εξέλιξη. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο διαθέτει δύσκολο ανάγλυφο και χρήζει άμεσης βελτίωσης ώστε να γίνει
ασφαλέστερο και λειτουργικότερο. Να τονιστεί πως αποτέλεσε ένα πάγιο αίτημα των
κατοίκων του Πανοράματος, καθώς η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή ήταν πριν ...20 χρόνια.
Στο έργο οδοποιίας περιλαμβάνονται ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους που έχουν κλίση πάνω από 30% και ειδικά στο Πανόραμα είναι αρκετοί. Συνολικά, θα ασφαλτοστρωθούν 120.000 τετραγωνικά μέτρα και θα τσιμεντοστρωθούν 8.000
τ.μ. στους εξής δρόμους: Ριμινιτών, Τρεμπετσίνας, Χειμάρας, Τεπελενίου, Κορυτσάς,
Μπιζανίου, Θεσσαλίας, Αρματωλών, Τροίας, Ηροδότου και Πριάμου. Σύμφωνα με τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο, Νίκο Βάση, τα έργα οδοποιίας θα συνεχιστούν σε σημεία της

Κάτω Βούλας καθώς επίσης και στα Πηγαδάκια. Το κόστος οδοποιίας για όλο τον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.
«Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση να συντηρούμε τους δρόμους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι ένα έργο που αποσκοπεί αφενός στην αισθητική αναβάθμιση
των περιοχών και αφετέρου στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής
των κατοίκων. Η οδική ασφάλεια των πολιτών πρώτιστα, αλλά και η προστασία των
οχημάτων είναι υψηλά στις προτεραιότητές μας», αναφέρει στον «Δημοσιογράφο» ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Βάσης. Την επίβλεψη όλων των εργασιών
συντήρησης του οδικού δικτύου του Πανοράματος παρακολουθεί από κοντά και ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής
για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής σε όλα τα σημεία του Δήμου συνεχίζονται
αδιάλειπτα.
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Τοπικά

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

αμφίδρομη επικοινωνία με τους δημότες και μέσω των πολλών εργαλείων που μας
προσφέρει σήμερα το διαδίκτυο και να δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου που μας
φέρνουν πιο κοντά στην άμεση δημοκρατία.

“

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε ενδεικτικά σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής στην κατεύθυνση μιας «έξυπνης» πόλης: Η δημιουργία της
εφαρμογής Novoville, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης να
αναφέρουν μέσω εφαρμογής τα αιτήματα ή τα προβλήματά τους. Η πρόσβαση των
πολιτών σε συνολικά 29 γραφειοκρατικές δημοτικές υπηρεσίες διαδικτυακά, όπως
συναλλαγές με το ταμείο και έκδοση όλων των πιστοποιητικών. Η πρώτη στη χώρα
εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου δημοτικού φωτισμού εξοικονόμησης
ενέργειας με κεντρική τηλεδιαχείριση. Η ενεργειακή αναβάθμιση πολλών δημοτικών κτιρίων με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή 7 ξεχωριστών ρευμάτων με την ταυτοποίηση των
απορριμμάτων του κάθε νοικοκυριού, που θα καταστήσουν τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης τον πρώτο που θα χρεώνει δημοτικά τέλη σύμφωνα με τον όγκο και το
βάρος των σκουπιδιών που παράγει το κάθε νοικοκυριό. Η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων με την τοποθέτηση
ογκομετρητών. Άλλες δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος στην κατεύθυνση μιας ευφυούς
πόλης, είναι η εγκατάσταση δικτύου συνολικά δέκα σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων, η δημιουργία του πρώτου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων της χώρας, η εφαρμογή σε κινητές συσκευές για τη διευκόλυνση της αποστολής
SMS στο 13033.

Η πόλη του μέλλοντος είναι εδώ
«Έξυπνη πόλη δεν είναι αυτή που
έχει τα περισσότερα γκάτζετ,
αλλά αυτή που αξιοποιεί
τεχνολογικές εφαρμογές
για τη βελτίωση της
καθημερινότητας
του πολίτη»

“

Την τιμητική διάκριση «Smart Town of the Year - Έξυπνη πόλη της χρονιάς» κατέκτησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα Best City Awards 2020, μια διοργάνωση υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ που επιβραβεύει τους Δήμους που προσφέρουν υψηλή
ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους, καινοτόμες λύσεις και έξυπνες εφαρμογές. Στο
πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε στο 9ο Smart Cities
Conference 2021 παρουσιάζοντας σε διεθνείς ομιλητές, προσωπικότητες της τοπικής
αυτοδιοίκησης και εξειδικευμένους επιστήμονες τις έξυπνες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος περιέγραψε
στους συμμετέχοντες τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα της δημοτικής αρχής έως
σήμερα στο πλαίσιο μιας «έξυπνης πόλης». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε πως «έξυπνη, ή ευφυής πόλη, δεν είναι αυτή που έχει
εγκαταστήσει τα περισσότερα γκάτζετ αλλά είναι αυτή που αξιοποιεί ολοκληρωμένες
τεχνολογικές εφαρμογές σε όλες τις πτυχές για να πετύχει την αποστολή της, η οποία
είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Κλείνοντας την παρουσίαση του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε
και στον σχεδιασμό για τον Δήμο του μέλλοντος: «Ο άμεσος προγραμματισμός μας
περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN σε όλη την πόλη, μια ψηφιακή
πλατφόρμα διαχείρισης της πόλης, ένα εργαλείο που θα μας φέρει πιο κοντά στην
εγκατάσταση ολοκληρωμένων εφαρμογών παρακολούθησης μέσω αισθητήρων, όλων
των δημοτικών εγκαταστάσεων, των κάδων απορριμμάτων, των δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και άρδευσης, της κυκλοφορίας κίνησης, των θέσεων στάθμευσης,
των κλιματολογικών συνθηκών, της ποιότητας εσωτερικού και εξωτερικού αέρα, της
ηχορύπανσης, της πυκνότητας του κόσμου σε παραλίες και πλατείες, της θέσης μπαρών πολιτικής προστασίας και πολλών εφαρμογών ακόμα. Επιπλέον, θα συνδέουμε

Ερωτηθείς ο Δήμαρχος στο πώς ο Δήμος έγινε «Smart Town 2020» και πως φιλοδοξεί να γίνει «Intelligent Town 2023», ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε τα εξής: «Η
διαφορά του Smart City με το Intelligent City, της έξυπνης πόλης σε σχέση με την
ευφυή πόλη είναι ουσιαστικά ότι στην πρώτη περίπτωση επιδιώκεται ως τελικός
στόχος η εγκατάσταση και η χρήση σειράς έξυπνων εφαρμογών. Μια ευφυής πόλη
χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως όχημα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της
σχεδιαζόμενης πολιτικής, η οποία επικεντρώνεται και επιδιώκει την επίτευξη των
στόχων των τριών βασικών παραγόντων της αειφορίας: Τον άνθρωπο, το περιβάλλον
και την οικονομία. Η ευφυής πόλη χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης,
διαδραστικότητας και απόλυτης διαλειτουργικότητας», ανέφερε ο Δήμαρχος.
Η τεχνολογία και η πληθώρα εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί είναι σύμφωνα με
τον Δήμαρχο το εργαλείο για τον Δήμο των 3Β προκειμένου να καταγράψει, να αναδείξει και να προστατέψει το περιβάλλον. Να αποκτήσει πρακτικές για γρηγορότερη,
αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη αποκομιδή και διαχείριση των οικιακών
απορριμμάτων. Να εξυπηρετήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τον Δήμο. Να αποκτήσει ο Δήμος σύγχρονες υποδομές,
οδοποιία, πεζοδρόμια, κτιριακές εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι
λειτουργικός. Να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο, να αξιοποιήσει την τεχνολογία
για την αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες. Να καθιερώσει

όλες τις ηλεκτρονικές δράσεις μας και θα τις κάνουμε εύχρηστες για τον πολίτη με τη
δημιουργία ολοκληρωμένου Cityapp, μιας εφαρμογής μέσω της οποίας θα μπορεί ο
πολίτης να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις, να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές με
το Δήμο, να αποκτά πρόσβαση στα κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων, την τηλεματική της δημοτικής συγκοινωνίας και να αναφέρει
μέσω της εφαρμογής τα αιτήματα και τα παράπονά του στο Δήμο».

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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Πέτρος Κόκκαλης

ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία

Δημόσιο αγαθό το
εμβόλιο του κορονοϊού,
όχι πατέντα των
φαρμακευτικών
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Για το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του καριέρας, το κόκκινο ήταν το χρώμα που
τον χαρακτήριζε από τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, του οποίου υπήρξε αντιπρόεδρος
από το 1996 ως το 2008. Από το 2019 ωστόσο, συνεργαζόμενος με ένα κόμμα της Αριστεράς,
εκδήλωσε την πολιτική του ταυτότητα που τον έφερε στο πράσινο χρώμα, καθώς έγινε ο
Έλληνας ευρωβουλευτής που ταυτίστηκε κατεξοχήν με τις πολιτικές που στοχεύουν στην
αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής.
Ο Πέτρος Κόκκαλης υπήρξε συνιδρυτής και είναι μέχρι σήμερα γραμματέας της βραβευμένης από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης «Γη». Εκπροσωπεί ταυτόχρονα την κίνηση πολιτών «Κόσμος», ενός
φορέα που έθεσε στην προμετωπίδα του τους 17 παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, το σήμα της οποίας φορά σήμερα στο πέτο. Πέρα από αυτά, ο Πέτρος
Κόκκαλης είναι ένας πολύ συνειδητός κάτοικος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με
ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο του και μολονότι η έννοια «τοπικός ευρωβουλευτής» είναι μια
αντίφαση εν τοις όροις, οπωσδήποτε το αξίωμά του τον καθιστά έναν εξέχοντα συνδημότη.
Στη συζήτηση που είχε με τον «Δημοσιογράφο», ο Πέτρος Κόκκαλης σχολιάζει την πολιτική
των κυβερνήσεων της ΕΕ για τη διαχείριση της πανδημίας, τονίζοντας ότι η τρέχουσα υγειονομική κρίση δεν είναι παρά συνέπεια μιας μεγάλης σειράς από κοινωνικές και οικολογικές
ανατροπές που έφερε η κυριαρχία της οικονομίας της αγοράς. Ως «αντίδοτο», πέρα από
ένα δημόσιο εμβόλιο του κορονοϊού για όλο τον πλανήτη, προκρίνει την υπό διαπραγμάτευση σήμερα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο με πράσινες
λύσεις». Μιλώντας για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνει ότι η όποια ανάπτυξη πρέπει να
σέβεται το περιβάλλον και την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης και προσθέτει ότι ο σχεδιασμός μέχρι στιγμής δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης.

“

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται
μόνο με τον εαυτό της

”

παρά την πανδημία, παρά τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε υπό την απειλή νέων
μεταλλάξεων. Δείτε, όμως, και την ευρύτερη εικόνα κ. Λαουτάρη. Βγαίνουμε από τουλάχιστον τρεις δεκαετίες αλόγιστης υπερ-εκμετάλλευσης των πόρων του πλανήτη,
κάτω από ένα δόγμα πως υπάρχει το μαγικό χέρι της αγοράς που θα τα ρυθμίσει όλα.
Ήταν ένα μοντέλο οργάνωσης των κοινωνιών μας, της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης, που επιτάχυνε την κλιματική κρίση, μεγέθυνε τις ανισότητες στις κοινωνίες
μας και προκάλεσε τεράστια απώλεια στη βιοποικιλότητα που εν πολλοίς ευθύνεται
για τις πανδημίες που πολλαπλασιάζονται σε συχνότητα και σφοδρότητα, δηλαδή τη
μεταπήδηση παθογενειών από το ζωικό βασίλειο στον άνθρωπο.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τις διαρκείς επεξεργασίες και εξειδικεύσεις της
προκρίνει μία εναλλακτική προσέγγιση στο πώς παράγουμε, πώς καταναλώνουμε, τι
κάνουμε με τα απορρίμματα αυτής της διαδικασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και
στρατηγικό στόχο τη μείωση των ανισοτήτων. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που
πλέον διέπει κάθε πτυχή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και έχει σαν πυρήνα την
αρχή του μη βλάπτειν σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την υπόσχεση πως δεν θα
αφήσει κανέναν πολίτη στην τύχη του, όπως γινόταν μέχρι σήμερα όπου κάθε μεγάλη
αλλαγή την πλήρωναν οι πιο ευάλωτοι. Δεν πρόκειται για μία πράσινη επανάσταση ή
για ένα οικολογικό κίνημα, όπως ίσως να το συζητούσαμε λανθασμένα στο παρελθόν,
αλλά για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπου τα αιτήματα είναι κοινωνικά-πολιτικά
και οι λύσεις «πράσινες». Με περισσότερη δημοκρατία, συμμετοχή των εμπλεκομένων σε κάθε πτυχή, με διαφάνεια και κυρίως με ανθρωπιά.

Πώς αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα συμβολή της ΕΕ
στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης
και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή
της κρίσης κατάφερε να υπερβεί
όσα είχαν αποτελέσει αρνητικά
στεγανά στην κρίση χρέους της
περασμένης δεκαετίας. Χρηματοδότησε την έρευνα για τα εμβόλια
και προχώρησε σε προαγορά προκειμένου να μοιραστούν δίκαια
σε όλη την ΕΕ, ενώ προχώρησε
για πρώτη φορά σε δανεισμό. Στη
συνέχεια, όμως, είδαμε

Σε πρόσφατη τηλεοπτική σας συνέντευξη υποστηρίξατε ότι «η κανονικότητα έφερε την πανδημία» ζητώντας εκτός από το φαρμακευτικό και
ένα «πολιτικό εμβόλιο». Με ποιο τρόπο συνδέεται η πολιτική κατάσταση στον πλανήτη με την τρέχουσα παγκόσμια υγειονομική κρίση;
Ο πρώτος που μίλησε για ένα πολιτικό εμβόλιο ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μιλώντας για την ανάγκη να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
σε όλους, ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο. Είναι μία μακρά μάχη που δίνουμε στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, μία μάχη που παρακολουθούμε με ενδιαφέρον να είναι κυρίαρχη στις αμερικανικές εκλογές τις τελευταίες δεκαετίες.
Δικαίωμα και πρόσβαση όλων στην Υγεία, σε καιρό πανδημίας, θα σήμαινε μαζικό
εμβολιασμό σε όλο τον πλανήτη, κάτι που δεν μπορεί να γίνει όσο δεν απελευθερώνεται η παραγωγή, δηλαδή όσο δεν απελευθερώνονται τα πνευματικά δικαιώματα των
εμβολίων. Η δική μας θέση στην Αριστερά, είναι πως το δημόσιο χρήμα που δόθηκε
στις εταιρείες, στη φάση της έρευνας, παρήγαγε δημόσιο αγαθό. Η παρωχημένη αλλά
επικρατούσα κανονικότητα της αγοράς από την άλλη, λέει πως η ανθρωπότητα θα
πρέπει να μπει δεύτερη, μετά το συμφέρον τον μετόχων της κάθε φαρμακευτικής,

Ανδρέας Σιμόπουλος FOSPHOTOS
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το νεοφιλελεύθερο πρόσωπο να ανακάμπτει, με ρήτρες εμπιστευτικότητας, ανοχή
στη φαρμακοβιομηχανία και ακόμα και σήμερα μη απελευθέρωση των πνευματικών
δικαιωμάτων για να υπάρξει έγκαιρος, παγκόσμιος εμβολιασμός. Δεν θα λύσουμε
τίποτα αν εμβολιαστεί μόνο το βόρειο ημισφαίριο. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, τα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή την ώρα είναι ικανά να
δώσουν μία πολύ καλή ώθηση για αλλαγή της χώρας. Οι πόροι που συγκεντρώνονται
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τη νέα
ΚΑΠ, το ΕΣΠΑ είναι ικανοί, αρκεί να υπάρξει ένας συνεκτικός σχεδιασμός σε συμφωνία
με την κοινωνία.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να διαβουλευθεί μόνο με τον εαυτό της, παρότι οι αποφάσεις αυτές θα ξεπεράσουν τη θητεία της κατά πολλές δεκαετίες. Για την
ώρα έχουμε δει 46 σελίδες με γενικότητες, αλλά μαθαίνουμε πως υπάρχει ένα σχέδιο
εφτακοσίων ή χιλίων σελίδων που περιφέρεται από κυβερνητικούς και κομματικούς
παράγοντες σε κλειστές συσκέψεις του εξωτερικού, χωρίς να έχουν ενημερωθεί για
αυτό ούτε καν οι πολιτικοί αρχηγοί. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα, πως το σχέδιο θα
έρθει τις επόμενες μέρες για να ψηφιστεί εντός δεκαημέρου, όταν η εν κρυπτώ επεξεργασία του έχει κρατήσει με βεβαιότητα πάνω 6 μήνες. Ο πολίτης, ο αγρότης, ο επιχειρηματίας, ο απολυμένος στην Κοζάνη και τη Μεγαλόπολη, οι φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, οι επιστημονικές οργανώσεις και το πολιτικό σύστημα δεν έχουν τίποτα
να συνεισφέρουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τα ξέρουν όλα οι 5 ή 10 άνθρωποι που
το ετοιμάζουν όλους αυτούς τους μήνες. Αυτή η ιδέα με ξεπερνάει και πολύ φοβάμαι
πως θα απειλήσει τελικά και τους πόρους που αναμένουμε με καθυστερήσεις λόγω
λαθών στο σχεδιασμό, ή μη εφαρμογής γιατί δεν συζητήθηκαν έγκαιρα με όσους θα
κληθούν να υλοποιήσουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Το μοντέλο έχει αλλάξει
και καλό είναι να το δει η κυβέρνηση όσο υπάρχει καιρός. Οι Επίτροποι τονίζουν
διαρκώς τη σημασία της διαβούλευσης και της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων
της στους σχεδιασμούς, για λόγους αποτελεσματικότητας. Η ΝΔ θα πρέπει να αρχίσει να εμπιστεύεται λίγο περισσότερο τους πολλούς, να ανοίξει τα αφτιά της και να
συμπεριλάβει την κοινωνία στη διαδικασία.

“

Χρειάζεται
εναλλακτική προσέγγιση
στο πώς παράγουμε,
πώς καταναλώνουμε,
τι κάνουμε με τα
απορρίμματα

Οι κοινοτικοί πόροι είναι ικανοί να στηρίξουν την ελληνική οικονομία κατά την
τρέχουσα κρίση, αρκεί να υπάρξει ένας συνεκτικός σχεδιασμός σε συμφωνία με την
κοινωνία, τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος
Κόκκαλης
Ξέρετε, οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν τα τεκταινόμενα στις Βρυξέλλες και θα λέγαμε ότι οι ευρωβουλευτές μας πλην των προεκλογικών
περιόδων είναι αόρατοι στα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται σε επιλογές των ΜΜΕ ή αντανακλά το πραγματικό πολιτικό βάρος
των αποφάσεων του ευρωκοινοβουλίου;
Νομίζω πως αυτό αλλάζει διαρκώς και θα συνεχίσει να αλλάζει με την εξέλιξη της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των ριζοσπαστικών αλλαγών που θα φέρει. Η
ΕΕ δεν είναι πια ένα «ΕΣΠΑ» και ένας κανονισμός για τη φέτα, αλλά έχει αρχίσει να
αναλαμβάνει τον πολιτικό ρόλο που της αντιστοιχεί.

Το στίγμα των παρεμβάσεών σας μέχρι σήμερα έχει καθαρά ως κέντρο
βάρους την κλιματική αλλαγή. Είναι εφικτός ο στόχος της απεξάρτησης
από τον άνθρακα για τη χώρα μας; Και πώς απαντάτε στους πολέμιους
των αιολικών πάρκων που προβάλλουν ως επιχείρημα ότι οι εγκαταστάσεις τους βλάπτουν μόνιμα το περιβάλλον;
Ο νόμος Χατζηδάκη, ως η κατάληξη του χωροταξικού Σουφλιά, είναι υπεύθυνος για
την όποια χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, αλλά και το μέγεθός τους. Ο σχεδιασμός και εδώ, έχει γίνει χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες
έπρεπε να έχουν λόγο, αλλά και ισχυρά ανταποδοτικά οφέλη από τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο στόχος της απεξάρτησης από τον άνθρακα, όμως, δεν εξαντλείται στις ανεμογεννήτριες, ή την παραγωγή που πλέον έχει πολλαπλές τεχνολογίες στη διάθεση της,
αλλά περνάει και από τον έλεγχο στην κατανάλωση, τις επενδύσεις σε υποδομές και
τις επιλογές της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις.

Κατοικείτε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και γνωρίζουμε ότι
συνδέεστε ιδιαίτερα με αυτό το μέρος. Πώς βλέπετε την προοπτική
ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου όπως έχει δρομολογηθεί μέχρι
σήμερα;

Το παραλιακό μέτωπο ανήκει σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Κάθε αναπτυξιακός
σχεδιασμός οφείλει να λάβει υπόψη αυτό το προφανές, διαφυλάσσοντας τη σχέση
των πολιτών της Αθήνας και του λεκανοπεδίου με τη θάλασσα. Υπάρχουν πολλά
έργα υποδομής που έχουν μείνει πίσω για δεκαετίες και πρέπει να προχωρήσουν, με
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και διαφύλαξη της ελεύθερης πρόσβασης. Σε ό,τι
αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού, λυπάμαι, αλλά δεν μου είναι καθόλου σαφής αν
υπάρχει και τι περιλαμβάνει. Ακόμα και για την εμβληματική, για όλη τη χώρα, επένδυση στο Ελληνικό, κάθε εβδομάδα διαβάζουμε κάτι νέο στον Τύπο που ανατρέπει
ό,τι ξέραμε και ό,τι είχε συμφωνηθεί μέχρι τότε. Μιλάμε ακόμα για ένα μητροπολιτικό
πάρκο με λίγες κατοικίες ή έχει αλλάξει ακόμα και αυτό; Δεν γνωρίζω. Η κυβέρνηση
και εδώ, κινείται μακριά από το δημόσιο έλεγχο.
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Συμβούλια
Δημοτικών Κοινοτήτων

Το άδοξο τέλος
ενός τοπικού
θεσμού

Την κατάργηση ενός θεσμού για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και για τους περισσότερους Δήμους της Αττικής φέρνει η πρόσφατη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση που τροποποιεί τον εκλογικό νόμο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Τα Συμβούλια Δημοτικής
Κοινότητας ή τα «τοπικά συμβούλια» όπως καθιερώθηκε να λέγονται καταργούνται στο
Λεκανοπέδιο, 10 ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη τους λειτουργία. Συγκεκριμένα, η τελική
διατύπωση του νομοσχεδίου, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου, έχει ως εξής
στο άρθρο 2, παράγραφος 4: «Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους
δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων, στον δήμο Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στους δήμους
Μεγαρέων και Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής». Δεν είναι
προφανώς τυχαίο ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν τις δημοτικές κοινότητες,
αυτές που καταργούνται και όσες παραμένουν (άρθρα 2, 27 και 28), συγκέντρωσαν τα περισσότερα σχόλια κατά τη διαβούλευση (αθροιστικά 534 παρατηρήσεις). Πριν βέβαια η διάταξη
γίνει νόμος του κράτους, μεσολαβεί η κοινοβουλευτική συζήτηση και ψηφοφορία.
Τα τρία τοπικά συμβούλια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπήρξαν επί της ουσίας
η μεταβατική βαθμίδα αυτοδιοίκησης για το πέρασμα από τους χωριστούς πρώην Δήμους
στον ενιαίο πλέον Δήμο και Δημοτικό Συμβούλιο. Η εναλλαγή κομμάτων στην κυβέρνηση
το διάστημα 2014-2021 άφησε ένα αλλοπρόσαλλο αποτύπωμα στα όργανα αυτά. Έτσι, ενώ
η μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 αναβάθμισε πολιτικά
τα τοπικά συμβούλια, αυτονομώντας την κάλπη τους και θεσπίζοντας χωριστούς συνδυασμούς, το 2019 η νέα κυβέρνηση της ΝΔ «ψαλίδισε» περαιτέρω τις αρμοδιότητες των
οργάνων αυτών. Πλέον, οι τρεις κοινότητες θα επιβιώσουν πολιτικά μόνο ως εκλογικές
περιφέρειες του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο «Δημοσιογράφος» απευθύνθηκε στους προέδρους των τριών τοπικών Συμβουλίων του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταγράφοντας τις θέσεις τους για τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται. Κοινή συνισταμένη των απόψεών τους είναι η αποδοκιμασία της
κυβερνητικής πρωτοβουλίας, στο βαθμό που η κεντρική διοίκηση δεν εμπιστεύτηκε ποτέ τα
όργανα αυτά επαρκώς, δίνοντάς τους τις αρμοδιότητες που θα τα έκανε να «αναπνεύσουν»
και να αποδείξουν αν αποτελούν λειτουργικές ενότητες χρήσιμες ή όχι.

“

Χάνεται μια φωνή στον Δήμο
από ανθρώπους που ζουν στην
περιοχή και έχουν άποψη, μια
φωνή που μπορεί να συνεισφέρει

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:
Λάθος απόφαση

Η θέση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο θέμα κατάργησης των τοπικών Συμβουλίων ήταν εξαρχής αρνητική, με το σκεπτικό ότι
«πρώτα δοκιμάζεις κάτι και μετά το απορρίπτεις». Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος όχι μόνο
προσωπικά, αλλά και ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) επιχειρηματολόγησε εκτενώς
υπέρ της διατήρησης των τοπικών
οργάνων στη θεσμική διαβούλευση που προηγήθηκε με
το υπουργείο Εσωτερικών
και διαφώνησε επίσης με την
πλειοψηφία του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής, η οποία συναίνεσε
στην κατάργηση των τοπικών οργάνων της Αττικής. Οι
θέσεις του Δημάρχου των 3Β
έγιναν επίσημη άποψη της
ΚΕΔΕ και εισακούστηκαν εν
μέρει από την κυβέρνηση,
καθώς σε σχέση με την αρχική μορφή του νομοσχεδίου, στην τελική του διαμόρφωση
διατηρούνται τα Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στις έδρες των νομών, στις έδρες
των καλλικρατικών δήμων και στους δήμους της πολεοδομικής ενότητας της Θεσσαλονίκης που αρχικά πήγαιναν για κατάργηση. Δεν εισακούστηκε ωστόσο η θέση αυτή
για την Αττική, καθώς η κυβέρνηση επέμεινε μέχρι τέλους στη θέση περί κατάργησης.

Ασπασία Αντωνίου
πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Βάρης

Δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες μας από
τη λειτουργία του Συμβουλίου. Προεκλογικά τουλάχιστον η τότε κυβέρνηση είχε δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα
άλλαζαν τα πράγματα και ότι υπήρχαν προϋποθέσεις για μια περισσότερο ουσιαστική λειτουργία του
οργάνου που θα είχε περισσότερες
αρμοδιότητες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε
ποτέ. Στο Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας Βάρης είχα εκλεγεί και
το 2010 και γνώριζα πως είναι ένα
όργανο χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Το 2019 πιστέψαμε ότι
θα εξελισσόταν ο θεσμός. Έγινε
όμως το αντίθετο, σταματήσαμε να δίνουμε άδειες λειτουργίας καταστημάτων και
άδειες για μουσικά όργανα.
Αφαιρέθηκαν λοιπόν από την
κυβέρνηση αρμοδιότητες, αντί να «αποσυμφορήσουν» την κεντρική διοίκηση και το
Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά την άποψή μου μία από τις σοβαρότερες αρμοδιότητες
που θα έπρεπε να έχουν τα τοπικά Συμβούλια ήταν η καθαριότητα, ένα σοβαρό θέμα
που έχει δυσκολίες να συντονιστεί κεντρικά. Κι αυτό επειδή οι δημοτικές ενότητες
έχουν μεγάλη έκταση και η οργάνωση δεν είναι εύκολη. Θα μπορούσαμε να έχουμε
συμβάλει σε αυτό. Τα καταστήματα και η μουσική επίσης αφορούν την κάθε περιοχή
με τις ιδιαιτερότητές της. Θα μπορούσαν επίσης τα συμβούλιά μας να συμβάλουν
πιο ενεργά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Υπάρχει διάθεση προσφοράς και
εμπλοκής από τα μέλη του Συμβουλίου μας, αλλά δεν υπάρχει αντικείμενο. Ζητούμενο για όλους είναι να προσφέρουν, να βοηθήσουν, όχι να φανούν. Ως Συμβούλιο τα
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πήγαμε άψογα και το όργανο λειτούργησε μέχρι σήμερα πολύ καλά. Τυχόν μικροδιαφωνίες που είχαμε στην αρχή επιλύθηκαν γρήγορα και πλέον γίνεται ένας παραγωγικός διάλογος. Ακόμη και σήμερα που επικοινωνούμε και συνεδριάζουμε τηλεφωνικά
επί της ουσίας, γίνεται σωστή δουλειά και έχουμε καλές σχέσεις όλοι μας. Κάποιοι
δημότες μας προσέγγισαν αυτό το διάστημα, κάναμε μια καλή αρχή στην επικοινωνία
μας με την τοπική κοινωνία, ωστόσο η πανδημία σταμάτησε μια κανονική λειτουργία.
Οι περισσότεροι πιστεύω συνδημότες μας γνωρίζουν για τη λειτουργία μας, αυτό που
αγνοούν είναι το πόσο λίγες αρμοδιότητες έχουμε.
Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να σταματήσουν τα Τοπικά Συμβούλια και ειδικά
σε Δήμους με μεγάλη έκταση όπως ο δικός μας αλλά και σε κάθε Δήμο που προήλθε
από συνένωση λόγω του «Καλλικράτη». Μπορούν να συνεχίσουν, αλλά με νέες αρμοδιότητες και αναδιάρθρωσή τους. Όπως είναι σήμερα, πράγματι δεν βλέπω πολλούς
λόγους για συνέχιση του θεσμού, το Συμβούλιο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με
το νεκροταφείο και περιστασιακά με άλλα θέματα όπως κάποια κυκλοφοριακή μελέτη.
Όσες προτάσεις θέσαμε εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων εισακούστηκαν και
έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τη διοίκηση.

Βασίλης Παπαδόπουλος
πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βούλας

Οι ανάγκες των πολιτών στην καθημερινότητα καλύπτονται σήμερα. Όλες
οι υπηρεσίες αλλά και οι Επιτροπές
του Δήμου, Οικονομική και Ποιότητας
Ζωής, λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο κάνει τη δουλειά
του στο κομμάτι που του αναλογεί. Όμως
δεν έχει πολλές αρμοδιότητες. Το θεσμό
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας οι
δημότες μας δεν τον κατανόησαν τόσο πολύ,
διότι η δουλειά γίνεται από τις υπηρεσίες. Θέματα καθημερινά, όπως η
καθαριότητα για παράδειγμα, δεν έρχονται στο Τοπικό, αλλά επιλύονται με άλλο
τρόπο.
Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση
έκανε καλά να καταργήσει το
θεσμό. Το καλύτερο θα ήταν
να πετύχουμε η κυβέρνηση
να δώσει δικαιοδοσίες, εξουσίες –αν και δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη– ή απλώς την αναγκαία δραστηριότητα στα
τοπικά συμβούλια και να εξασφαλίσουμε ότι κάποια θέματα θα περνούν υποχρεωτικά
από την πρώτη αυτή βαθμίδα αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς καταργήθηκαν αρμοδιότητες αντί να αυξηθούν. Οι άδειες καταστημάτων για παράδειγμα αφαιρέθηκαν από τη
δικαιοδοσία μας. Και για τα υπόλοιπα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις
μας, οι αποφάσεις μας έχουν έναν εισηγητικό χαρακτήρα, δεν είμαστε κάποιο εκτελεστικό όργανο. Όποιο θέμα και αν μας θέσουν οι δημότες, δεν έχουμε τη δυνατότητα
να κάνουμε απευθείας κάτι, πρέπει να το εισηγηθούμε σε ένα παραπάνω σκαλοπάτι.
Συνοψίζοντας, αν πρέπει να επιλέξουμε για το θεσμό, να καταργηθεί ή όχι, εγώ απαντώ να μην καταργηθεί. Όμως να αλλάξει χαρακτήρα.
Οι αρμοδιότητες που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη θα μπορούσαν να
αποτελέσουν ύλη των Τοπικών Συμβουλίων. Αυτά είναι που κάνουν και τους δημότες
να μας αναζητούν: Βλάβες στον οδοφωτισμό, καθαριότητα, πράσινο. Τα θέματα της
εκκλησιαστικής περιουσίας, της παραλίας, οι δικαστικές διενέξεις με τη ΜΕΕΚΒ και τα
ανάλογης σπουδαιότητας θέματα, οπωσδήποτε δεν είναι για το δικό μας συμβούλιο.
Πλέον εδώ που βρισκόμαστε και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολογήσει την
κατάργηση του θεσμού, είναι πολύ περιορισμένος ο ορίζοντας που έχουμε για αλλαγές. Εκλεχθήκαμε για 48 μήνες και έχουν απομείνει περίπου 30 μήνες. Τα περισσότερα είναι καθορισμένα. Σε κάποια κομμάτια δικαιώθηκε η επιλογή μου για υποψη-

φιότητα στο Τοπικό Συμβούλιο, σε άλλα κομμάτια όμως όχι. Ακόμη έχουμε δρόμο
να διανύσουμε όμως για να κάνουμε μια τελική κρίση. Σε σύγκριση με την περίοδο
που βρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η τωρινή θητεία είναι πολύ παραγωγικότερη.
Φυσικά σημασία έχει γι’ αυτό το γεγονός ότι ως δημοτικός σύμβουλος βρισκόμουν
στην αντιπολίτευση και όχι σε θέση διοίκησης.

Γιώργος Κοκολέτσος
πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βουλιαγμένης

Τα Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας θα
μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν πολλά παραπάνω από όσα κάνουν
σήμερα. Αντίθετα όμως από αυτό που
περιμέναμε, η νομοθεσία έκοψε αρμοδιότητες αντί να δώσει.
Θα περίμενα το Συμβούλιό μας να
μπορεί να διαχειρίζεται έναν
μικρό προϋπολογισμό για
κάποια έργα μικρής εμβέλειας ή κάποιες εργασίες στην
κοινότητα. Θα θέλαμε ένα
βασικό τεχνικό προσωπικό
με ένα όχημα που ειδικά το
καλοκαίρι να μπορεί ευέλικτα
να καθαρίζει σημεία υψηλής
επισκεψιμότητας. Να μπορεί
να πραγματοποιεί μικρο-εργασίες, όπως επιδιορθώσεις
στο οδόστρωμα, κάποια μικρά
βαψίματα, μια αλλαγή σε ένα παγκάκι. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου επίσης από το
τοπικό Συμβούλιο να δίνονται οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων όπως συνέβαινε στις προηγούμενες θητείες, ή άδειες για τα τραπεζοκαθίσματα. Θα διευκόλυνε
νομίζω και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου μια τέτοια ρύθμιση. Αυτά που
βλέπει ο δημότης καθημερινά και συνήθως απαιτεί άμεση επίλυσή τους από τον Δήμο
είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων, τα αθλητικά κέντρα. Θα
περίμενα επίσης μια σειρά από προβλήματα στα σχολικά κτήρια της κοινότητας να
διεκπεραιώνονται από το Τοπικό Συμβούλιο, ώστε οι εκκρεμότητες να επιλύονται
πιο γρήγορα. Η ουσία του Συμβουλίου μας είναι ότι μπορεί να δώσει λύσεις πιο
άμεσα σε σχέση με τον κεντρικό Δήμο που έχει πολύ περισσότερες και σοβαρότερες
εκκρεμότητες να επιλύσει.
Αν πάρουμε ως δεδομένη τη σημερινή κατάσταση ανυπαρξίας αρμοδιοτήτων, η προοπτική της κατάργησης φαίνεται ίσως λογική αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Χάνεται
μια φωνή στον Δήμο από ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και έχουν άποψη, μια
φωνή που μπορεί να συνεισφέρει στο κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε χρόνο
μας ζητείται μια λίστα προτεραιοτήτων για έργα και παρεμβάσεις που θα ενταχθούν
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους. Αυτό είναι πιστεύω κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για
την κεντρική διοίκηση του Δήμου που δεν πρέπει να σταματήσει. Φυσικά, πρέπει να
αλλάξει η φιλοσοφία του οργάνου, να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στήριγμα της δουλειάς που γίνεται από τη δημοτική διοίκηση και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το να εγκρίνουμε ταφές και εκταφές ή να περνάμε τυπικά μια απόφαση που θα πάει παραπάνω,
προφανώς δεν αρκεί. Η σημασία του οργάνου φάνηκε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό,
όπου στη Βουλιαγμένη κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας γίνονται πάρα πολλά
τεχνικά έργα και υπάρχει μια αναστάτωση στην πόλη. Πολλοί πολίτες απευθύνθηκαν
σε μας για ενημέρωση αλλά και για επίλυση όποιων προβλημάτων προέκυψαν, καθώς
είμαστε η πιο κοντινή σε αυτούς δημοτική δομή. Στην περίπτωση που τελικά καταργηθούν τα Συμβούλια, άτυπα από τον Δήμαρχο μπορεί να δοθεί σε τρία εκλεγμένα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η αρμοδιότητα να έχουν επαφή και να αποτελούν
τον συνδετικό κρίκο της διοίκησης με κάθε μία από τις τρεις πρώην κοινότητες.
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Ευάγγελος Καμπέρος
Από την εξορία στη Βούλα και από το θέατρο στη δικηγορία

Στα παραθεριστικά
Δικηγορικά Βούλας
της δεκαετίας ’70
η θάλασσα απείχε
20 λεπτά
ποδαρόδρομο

Στην κλήρωση του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς για τα
Δικηγορικά, ο φιλότεχνος
Καμπέρος πέτυχε ένα από
τα καλύτερα οικόπεδα, όπου
αρχικά έχτισε ένα δωμάτιο από
τσιμεντόλιθους με χωριστή
τουαλέτα. Στη φωτογραφία του
1968 με την κόρη του Αντιγόνη.

Οι ζωές των ανθρώπων στις προπολεμικές γενιές, μια εποχή
συγκρούσεων, διαψεύσεων και ελπίδων, συχνά κρύβουν μια συναρπαστική ιστορία. Αυτή είναι και η περίπτωση του δικηγόρου και
θεατρικού συγγραφέα από τον Πειραιά, Ευάγγελου Καμπέρου, ο
οποίος όπως οι περισσότεροι δικηγόροι του Πειραιά τη δεκαετία
του 1950 συνδέθηκαν ακατάλυτα με τη Βούλα.
Ο Ευάγγελος γεννήθηκε το 1919 και ήταν το μικρότερο παιδί από τα
5 ενός οικοδόμου και μεγάλωσε πολύ φτωχικά στη Φρεαττύδα. Ο
πατέρας του είχε ξάδερφο τον πατέρα του πιο διάσημου Καμπέρου,
του «Τρελοκαμπέρου», που υπήρξε ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός
αεροπόρος και το όνομά του έγινε συνώνυμο των πιο παράτολμων
πρωτοβουλιών. Αντίθετα με εκείνο τον κλάδο της οικογένειας που
ήταν ακραιφνώς φιλοβασιλικός, στην οικογένεια του Ευάγγελου
Καμπέρου ήταν αριστεροί. Την πολιτική του τοποθέτηση ο νεαρός
Ευάγγελος την πλήρωσε ακριβά με δύο εξορίες. Όπως διηγείται η
κόρη του, Αντιγόνη Καμπέρου, συγγραφέας και καθηγήτρια στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πρώτη εξορία έγινε το 1945 μετά την
απελευθέρωση της Αθήνας, μαζί με χιλιάδες άλλους αντιστασιακούς
της Αριστεράς, στην Ελ Ντάμπα της Αιγύπτου. Τρία χρόνια αργότερα
βρέθηκε στη Μακρόνησο, στο Α’ Τάγμα Σκαπανέων. Εκεί γνώρισε
και συνδέθηκε με τον Νικηφόρο Βρεττάκο, τον Γιάννη Ρίτσο και
τον Μίκη Θεοδωράκη. Δημιούργησε θίασο και ανέβαζε θεατρικές
παραστάσεις για τους κρατούμενους, κάτι που σύμφωνα με την
οικογένειά του, του στοίχισε πολύ σωματικά, αφού οι ξυλοδαρμοί
που υπέστη του άφησαν ένα μόνιμο πρόβλημα στα νεφρά. Πριν
φτάσει όμως στην εξορία, ο Ευάγγελος Καμπέρος ξεκίνησε ως το
«παιδί θαύμα» του Πειραιά. Στην ηλικία των 15 έγραψε το πρώτο
του θεατρικό έργο «Γαβριήλ», το οποίο παίχτηκε στο Δημοτικό
Θέατρο. Πρωταγωνίστησε ο ίδιος με τον Μίμη Φωτόπουλο ενθουσιάζοντας τις τοπικές αρχές. Λίγο αργότερα πέρασε πρώτος στη
Νομική Αθηνών. «Το ταλέντο του στη λογοτεχνία προϋπήρχε της
δικηγορίας. Θεωρώ ότι η μητέρα του τον πίεσε να γίνει δικηγόρος.
Δεν αγαπούσε το επάγγελμά του, αγαπούσε ή μάλλον λάτρευε το
θέατρο», θυμάται η κόρη του Αντιγόνη. Στα 22 του χρόνια πήρε το
πτυχίο, όμως προσανατολίστηκε στο θέατρο. Σπούδασε στο Εθνικό
Θέατρο και μπήκε στο θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Εκεί αναδείχθηκε το ταλέντο του στην υποκριτική.
Επί 10 χρόνια ήταν ηθοποιός σε σύγχρονα
έργα αλλά και τραγωδίες, ενώ έγραψε και
17 θεατρικά έργα. Έχουν εκδοθεί επίσης
10 ποιητικές του συλλογές.
Ο δρόμος της ζωής όμως τον έφερε στη
δικηγορία. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος
Πειραιώς, που είχε από τη δεκαετία του
‘50 αγοράσει μια μεγάλη έκταση στη
Βούλα για εξοχικές κατοικίες των μελών
του, τα σημερινά Δικηγορικά, τον έφερε
στα νότια προάστια. Στην κλήρωση για το
οικόπεδο που θα έπαιρνε καθένας στάθηκε από τους πιο τυχερούς: Τρίφατσο και
πάνω σε πλατεία, τη σημερινή πλατεία
Άρεως. «Ήταν κομμουνιστής αλλά και
θρησκόληπτος ο πατέρας μου», θυμάται η
κόρη του Αντιγόνη. «Αγαπούσε πάρα πολύ
την Εκκλησία και έψελνε συνεχώς τροπάρια γιατί ο παππούς του ήταν ιερέας. Στην

Ως «παιδί θαύμα» του Πειραιά, ο Ευάγγελος Καμπέρος έγραψε και
ανέβασε το πρώτο του θεατρικό έργο στην ηλικία των 15, ενώ λίγο
αργότερα πέρασε πρώτος στη Νομική Αθηνών
πλατεία Άρεως, πριν ακόμη διαμορφωθεί, υπήρχε μια συζήτηση να
γίνει εκκλησία. Έκανε μεγάλη χαρά ο πατέρας μου, παρά την εμφανή
ανησυχία της μητέρας μου σε αυτή την προοπτική λόγω της φασαρίας. Τελικά δεν η εκκλησία δεν έγινε ποτέ...».
Η Αντιγόνη Καμπέρου θυμάται έντονα την πρώτη ημέρα που έφτασε
στην εξοχική Βούλα του ‘70. «Στην αρχή ο πατέρας μου είχε χτίσει
ένα μικρό δωμάτιο με τουαλέτα χωριστή, από τσιμεντόλιθους. Δεν
είχαμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό. Είχε φυτέψει ελιές, πεύκα και συκιές.
Πριν έρθουμε πρώτη φορά να το δούμε, άκουγα ότι θα πάμε στη
Βούλα και φανταζόμουν ότι υπήρχε κάποια κυρία Βούλα με παιδάκια για να παίξουμε. Όταν φτάσαμε λοιπόν χτυπούσα την πόρτα,
φωνάζοντας την κυρία Βούλα να μας ανοίξει. Οι γονείς μου γέλασαν και μετά ο πατέρας μου δείχνοντάς μου όλη την περιοχή, ένα
παρθένο βουνό τότε, μου εξήγησε ότι Βούλα λέγεται ό,τι βλέπουμε
τριγύρω». Πώς ήταν όμως τότε η ...ορεινή Βούλα; «Στο ευρύτερο
τετράγωνο υπήρχαν μόλις 4 σπίτια, όλοι συνάδελφοι του πατέρα
μου. Το σπίτι ήταν για παραθερισμό, ερχόμασταν για το καλοκαίρι
τον Ιούνιο και φεύγαμε τον Σεπτέμβριο. Το λεωφορείο τότε σταματούσε κοντά στα σημερινά γήπεδα του Άρη. Από εκεί έπρεπε να
περπατήσουμε. Κατεβαίναμε με τα πόδια για να κολυμπήσουμε στη
θάλασσα, μια διαδρομή περίπου 20 λεπτά. Στην επιστροφή όμως,
στην ανηφόρα, παίρναμε ταξί για να επιστρέψουμε σπίτι».
Η περίοδος της δικτατορίας πέρασε αγχωτικά για τον Ευάγγελο
Καμπέρο. «Περίμενε ότι θα τον έστελναν στη Γυάρο, για κάποια
διαστήματα κρυβόταν», θυμάται η κόρη του σήμερα. Τον Μάιο του
1974, τους τελευταίους μήνες της χούντας, εισήλθε στο νοσοκομείο
για εγχείριση κοίλης. Και εντελώς απροσδόκητα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών, χωρίς να προλάβει να ρουφήξει τον αέρα της δημοκρατίας.
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Το χρονικό μιας επιχείρησης
Η υποδοχή της «Μήδειας» στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Χαραγμένη στο μυαλό όλων των κατοίκων του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα μείνει η 16η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα που η περιοχή υποδέχτηκε την
κακοκαιρία «Μήδεια» και ντύθηκε στα λευκά, προκαλώντας ενθουσιασμό σε μικρούς και μεγάλους, που
απόλαυσαν το ...αλπικό τοπίο που είχε στηθεί από το
παραλιακό μέτωπο μέχρι τα ορεινά σημεία της πόλης.
Στην επέλαση της «Μήδειας» ο Δήμος των 3Β και η Πολιτική Προστασία λειτούργησαν αστραπιαία. Με όλα τα
μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, ήταν παρόντες από το ξεκίνημα της κακοκαιρίας μέχρι και το τέλος της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα θα παρουσιάζονταν
εξαιτίας των χιονοπτώσεων.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός
Η δημοτική αρχή προετοιμάστηκε κατάλληλα και έπραξε τα δέοντα προκειμένου να περάσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια το φαινόμενο αυτό για τους
δημότες. Από την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προμηθεύτηκε 17 τόνους
αλάτι για τους δρόμους, ενώ είχε προηγηθεί η συντήρηση μηχανημάτων έργου και των οχημάτων του Δήμου.
Παράλληλα, με απόφαση του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το σύνολο του προσωπικού Καθαριότητας, η Πολιτική Προστασία, οι εθελοντικές ομάδες και η
Δημοτική Αστυνομία τέθηκαν σε γενική επιφυλακή. Επιπλέον, μισθώθηκε ένα εκχιονιστικό μηχάνημα - αλατιέρα. Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. (λίγες ώρες
πριν την έναρξη της χιονόπτωσης), ο Δήμος προχώρησε
σε ρίψεις αλατιού σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα
προβλήματα από τον παγετό που θα ακολουθούσε. Με
την έναρξη των φαινομένων, τα οχήματα της Πολιτικής
Προστασίας ήταν ακροβολισμένα και στις τρεις δημοτικές ενότητες ενημερώνοντας το κέντρο επιχειρήσεων
για την κατάσταση που επικρατούσε στο οδικό δίκτυο.
Προκειμένου να μείνουν ανοικτοί οι δρόμοι, μεγάλα
φορτηγά και απορριμματοφόρα του Δήμου βρίσκονταν
σε συνεχή κίνηση από τα μεσάνυχτα μέχρι τα ξημερώματα, πατώντας τους δρόμους προκειμένου να κρατηθούν ανοικτοί, με έμφαση κυρίως στα ορεινά σημεία,
όπως το Πανόραμα, το Κόρμπι κ.α.

Η άρνηση της Περιφέρειας
Στις 2 τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου η ισχυρή χιονόπτωση είχε ήδη ντύσει στα λευκά τον Δήμο, με
το πρώτο πρόβλημα να έχει εντοπιστεί. Ήταν ορατός ο
κίνδυνος να κλείσει η λεωφόρος Ευελπίδων στο ύψος
της Σχολής εξαιτίας των αρκετών εκατοστών χιονιού
που είχαν πέσει στο έδαφος. Η δημοτική αρχή ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής για άμεση ανάγκη ενός
εκχιονιστικού μηχανήματος προκειμένου να καθαριστεί
ο δρόμος. Να σημειωθεί πως οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας στον Δήμο (λεωφόρος Βουλιαγμένης, Καλύμνου,
λεωφόρος Ευελπίδων, λεωφόρος Καραμανλή) ανήκουν
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Το επιτελείο του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη ουδέποτε ανταποκρί-

“

Ο Δήμος μας
έμαθε πολλά από
τη διαχείριση
αυτή

”

θηκε στο αίτημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα η Πολιτική Προστασία να αναλάβει
τον καθαρισμό της λεωφόρου προκειμένου να παραμείνει ανοικτή. Ενώ η χιονόπτωση εξακολουθούσε και
ήταν σφοδρή, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης
16/2 έγινε προσπάθεια να κρατηθεί ανοικτός ακόμα και
ο δρόμος προς στο κοιμητήριο Βούλας, με αποτέλεσμα
να μπορέσουν να τελεστούν προγραμματισμένες κηδείες αλλά και να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα τα απορριμματοφόρα από και προς το σταθμό μεταφόρτωσης.

Η επόμενη μέρα
Με το πρώτο φως της ημέρας, ο Δήμος διένειμε μεγάλους σάκους με αλάτι στους κατοίκους του Πανοράματος προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στις αυλές
των σπιτιών τους καθώς στο συγκεκριμένο σημείο του
Δήμου το ύψος του χιονιού ξεπερνούσε τα 25 εκατ.
Παράλληλα, διασωστικά οχήματα της Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν σε όλα τα έκτακτα περιστατικά που σχετίζονταν με θέματα υγείας, καθώς αρκετοί

ήταν οι κάτοικοι που έπρεπε να μεταβούν σε νοσοκομεία αλλά αδυνατούσαν να μετακινηθούν με το όχημά
τους ή την συγκοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί πως τα
συνεργεία πρασίνου του Δήμου από την Τρίτη κιόλας
σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία προχώρησαν
σε κλαδέματα δέντρων που ακουμπούσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια εξαιτίας του βάρους του χιονιού. Παρόλο που η χιονόπτωση σταμάτησε, κατά τη διάρκεια της
νύχτας μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, όλος ο μηχανισμός
του Δήμου βρισκόταν επί ποδός συνεχίζοντας αδιάκοπα την προσπάθεια να παραμείνουν ανοικτοί οι δρόμοι
πραγματοποιώντας νέες ρίψεις αλατιού για να αποφευχθεί ο παγετός. Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη προετοιμασία και ο καλός συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έφεραν αποτέλεσμα στο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στον
«Δημοσιογράφο» τόνισε τα εξής: «Αν και ο Δήμος μας
δεν είναι ορεινός και δεν διαθέτει σημαντικές υποδομές για εκχιονισμούς ή αποπαγοποιήσεις καθώς δεν
καλείται να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα συχνά, το
προσωπικό του Δήμου μας με αιχμή του δόρατος την
Πολιτική Προστασία, αλλά και τα στελέχη και τους αιρετούς τους Δήμου, κατάφεραν με σύστημα, σχέδιο, υπομονή αλλά και με εντατική και άοκνη δουλειά επί ένα
48ωρο να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς και την
πόλη μας όρθια. Με δημιουργική και πρωτότυπη σκέψη
και θετικές πρωτοβουλίες έφτασαν στο ζητούμενο αθόρυβα σεμνά και αποτελεσματικά. Τους ευχαριστώ για
την εξαιρετική τους δουλειά. Ο Δήμος μας έμαθε πολλά
από τη διαχείριση αυτή και σε συνδυασμό με τον ειδικό
χειμερινό μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διαθέτουμε
έως τέλος του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της επόμενης χειμερινής
καιρικής πρόκλησης».
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«Για τη Βουλιαγμένη
που αγαπάμε...»
Απολογισμός και στήριξη
στο έργο της δημοτικής αρχής
Σε επίκεντρο πολλαπλών πρωτοβουλιών
για τη διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς
με την παράλληλη φροντίδα για υποδομές αναδεικνύεται η Βουλιαγμένη.
Με μια ασυνήθιστη κίνηση, οι τοπικοί
εκπρόσωποι στο Δημοτικό και το τοπικό
Συμβούλιο που εξελέγησαν με τη διοικούσα παράταξη του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου αλλά και οι αναπληρωματικοί
τους, συνέταξαν και συνυπέγραψαν μια
επιστολή απολογισμού του έργου από
το 2014 μέχρι σήμερα, δηλώνοντας τη
στήριξή τους στη δημοτική αρχή και την
προοπτική του έργου που έχει δρομολογηθεί. Εκτός από ένα κείμενο που παραθέτει αναλυτικά το δημοτικό έργο της
διοίκησης Κωνσταντέλλου, είναι και ένα
μήνυμα ενότητας της παράταξης «Πόλη
για να ζεις» προς πάσα κατεύθυνση που
δείχνει ότι η διοικούσα ομάδα πορεύεται χωρίς ταλαντεύσεις ή απώλειες στελεχών. «Συναποφασίζουμε, συμπλέουμε,
στηρίζουμε, δημιουργούμε από κοινού»
είναι τα ρήματα που χρησιμοποιούνται
στο κλείσιμο του κειμένου, τονίζοντας
ότι κεντρικές επιλογές στην πόλη, όπως
η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών και η
στήριξη στο έργο εκσυγχρονισμού της
μαρίνας υποστηρίζονται ομόφωνα από
την ομάδα Κωνσταντέλλου. Έχει ενδιαφέρον ότι η δημοσίευση του κειμένου
από τους πολιτευόμενους στη δημοτική
ενότητα Βουλιαγμένης «παρέσυρε» και
δηλώσεις στήριξης από δημοτικούς συμβούλους που κατέρχονται στον εκλογικό στίβο της Βούλας, όμως συνδέονται
οικογενειακά και συναισθηματικά με τη
Βουλιαγμένη. Ο Παντελής Κασιδόκωστας
με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων:
«Νιώθω χρέος, έχοντας συναίσθηση του
ειδικού βάρους του ονόματος Κασιδόκωστας στην περιοχή να δηλώσω πως συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενό του».
Ανάλογα έπραξε και ο Αντώνης Κουσαθανάς: «Ανήκοντας σε μια από τις πιο
παλιές οικογένειες της Βουλιαγμένης,
όταν διάβασα την επιστολή ... ένιωσα
την επιθυμία να δηλώσω κι εγώ με τη
σειρά μου πως το περιεχόμενό της με
βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο σύνολό
του». Η Όλγα Πολίτη με δικό της κείμενο
τόνισε: «Ένα μεγάλο έργο που βρίσκεται

σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Βουλιαγμένη μας βρίσκει όλους υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας». Τέλος η
αντιδήμαρχος Νανά Καραγιάν έγραψε
για το κείμενο: «Ενστερνίζομαι και υποστηρίζω τους αγώνες και τις αποφάσεις
του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
και του Δημοτικού Συμβουλίου για την
όμορφη Βουλιαγμένη μας».

Κοινή δήλωση
Η φύση αλλά και οι προηγούμενες γενιές,
κληροδότησαν στην Αττική και σε όλη
την Ανατολική Μεσόγειο έναν τόπο
μοναδικό, το πετράδι στο στέμμα της
νέας μεγάλης μας πόλης, τη Βουλιαγμένη
μας. Και οι κάτοικοί της το 2019 μας εμπιστεύτηκαν εκ νέου την τύχη των κοινών
πραγμάτων αυτής της υπέροχης πόλης
με ευρύτατη πλειοψηφία, εναποθέτοντας
μεγάλη ευθύνη στους ώμους μας:

✔ Να διαφυλάξουμε τη μοναδική φυσιογνωμία της.

✔

Να διαχειριστούμε τα προβλήματα
της καθημερινότητάς της.

✔ Να συντηρήσουμε τις βασικές υποδομές της και να δημιουργήσουμε νέες.

Σήμερα και ενώ στη Βουλιαγμένη ήδη
έχουν εγκατασταθεί 2 μεγάλα εργοτάξια,
υλοποιώντας έργα υποδομής αξίας άνω
των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ταλαιπωρώντας ίσως κάποιους ή δημιουργώντας
αισθήματα αβεβαιότητας για το μέλλον
της πόλης σε άλλους, απευθυνόμαστε
στους συμπολίτες μας με ευθύνη και
τους δηλώνουμε ξεκάθαρα:

✔

Η Βουλιαγμένη μας θα παραμείνει
όσο πράσινη και όσο όμορφη την παραλάβαμε από τους γονείς μας.

✔

Θα παραδώσουμε περισσότερα
δέντρα, περισσότερο κοινόχρηστο χώρο
και πιο λειτουργικές υποδομές σε σχέση
με όσα παραλάβαμε από τις προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις.

✔

Βεβαιώνουμε ότι για τον Δήμαρχο,
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, η Βουλιαγμένη
ήταν και παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, όπου δεν συγχωρούνται λάθη ή

παραλείψεις.
Το δίκτυο υπόγειων αγωγών για τα
όμβρια ύδατα είναι αναμφισβήτητα το
μεγαλύτερο τεχνικό έργο υποδομής που
έγινε ποτέ στην πόλη μας, το οποίο μόλις
ολοκληρωθεί, θα αφήσει στο παρελθόν
τους γνωστούς σε όλους μας πλημμυρισμένους δρόμους. Δυστυχώς, η Βουλιαγμένη δεν διέθετε ούτε ένα μέτρο τέτοιου
αγωγού μέχρι σήμερα.
Η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών θα
είναι το πιο όμορφο έργο αυτής της
δημοτικής θητείας. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος «άκουσε» τους κατοίκους, άλλαξε ριζικά τα πρώτα σχέδια μετατρέποντας την πλατεία σε «κήπο» και σύντομα
θα έχουμε μια κεντρική πλατεία σημαντικά μεγαλύτερη, με περισσότερα δέντρα
και φυτεύσεις από σήμερα, χωρίς πλάκες, τσιμέντο και άσφαλτο, με παγκάκια
για όλους και χωρίς τραπεζοκαθίσματα.
Η αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης, ένα έργο που δρομολόγησε το ελληνικό Δημόσιο (και όχι ο Δήμος) από το
2016, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για
την περιοχή μας και γι’ αυτό την αγκάλιασε η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό
Συμβούλιο αλλά και δύο ακόμη δημοτικές παρατάξεις:

✔ Έχει αυστηρότατες περιβαλλοντικές
διασφαλίσεις για τη φάση κατασκευής
και λειτουργίας και έλαβε την έγκριση
του «πράσινου» Ε’ τμήματος του ΣτΕ.

✔ Θα αναβαθμίσει την ξεπερασμένη
τεχνολογικά και περιβαλλοντικά αλλά
και επικίνδυνη, σε αρκετά σημεία της
πλέον, λειτουργία μιας λιμενικής εγκατάστασης της δεκαετίας του ‘60.
✔ Θα καταστήσει τη Βουλιαγμένη κορυφαίο προορισμό για ποιοτική κατηγορία
παγκόσμιων επισκεπτών, αλλά θα γίνει

και χώρος ήπιας αναψυχής των κατοίκων
και επισκεπτών της περιοχής.
Μέσα σε μικρό διάστημα λίγων ετών, η
Βουλιαγμένη μας έγινε επίκεντρο πολύ
σημαντικών παρεμβάσεων:

Υποδομές

✔ Ανακατασκευάστηκε ολικά το Δημοτι-

κό Αθλητικό Κέντρο, με τα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τον στίβο
να εκπληρώνουν πλέον τις υψηλότερες
προδιαγραφές για τους αθλούμενους, τα
παιδιά μας.

✔ Ανακατασκευάστηκαν 5.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων, ένα έργο που
είχε να πραγματοποιηθεί από το 1993.

✔ Γκρεμίστηκαν οι παλαιές και ανακα-

τασκευάστηκαν νέες καντίνες στην παραλία του Μεγάλου Καβουρίου, απομακρύνοντας μία από τις τρεις, μειώνοντας
σημαντικά τις δομημένες επιφάνειες και
αναβαθμίζοντας αισθητικά τις εγκαταστάσεις που μεταφέρθηκαν σε καταλληλότερες θέσεις αφαιρώντας 450 κυβικά
μέτρα μπετόν, σίδερο και πλαστικού από
την παραλία.

✔ Επαναδημοπρατήθηκαν όλα τα δημο-

τικά ακίνητα (καντίνες και εστιατόρια)
αφήνοντας στο παρελθόν τα ανείσπρακτα μισθώματα και εγκαινιάστηκαν νέες
αξιόπιστες σχέσεις με επιχειρηματίες
που σέβονται τη δημοτική περιουσία
και την πόλη αυξάνοντας κατά 400%
τις εισπράξεις του Δήμου. Σήμερα εξαντλούμε όλα τα νομικά μέσα που διαθέτουμε για την είσπραξη των οφειλών του
παρελθόντος.

✔

Ολοκληρώθηκε η εκμίσθωση των
δημοτικών χώρων στάθμευσης στη Βουλιαγμένη με μέριμνα, βάσει συμβατικής
υποχρέωσης των εκμισθωτών, να διατίθενται δωρεάν θέσεις για τους δημότες.
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Ανακατασκευάστηκαν με πιστοποιημένα σύγχρονα όργανα οι παιδικές
χαρές στην Πλατεία 24ης Ιουλίου, στον
Άγιο Παντελεήμονα, στην οδό Ηούς,
στο Μεγάλο Καβούρι και στο προαύλιο
του Νηπιαγωγείου. Η παιδική χαρά στο
Μεγάλο Καβούρι, φτιαγμένη με φυσικά υλικά, πλήρως εναρμονισμένα με το
περιβάλλον, είναι η ομορφότερη στο
Δήμο μας.

νικες (ουασινγκτόνιες) στη νησίδα της
παραλιακής λεωφόρου, αντικαθιστώντας τους προσβεβλημένους από έντομα
παλαιούς φοίνικες για την αποκατάσταση της χαρακτηριστικής φυσιογνωμίας
της περιοχής.

✔ Φυτεύτηκαν 14 νέα κυπαρίσσια (άνω
των 3 μέτρων) στον περιβάλλοντα χώρο
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης.

✔ Δημιουργήθηκε πιλοτικά (και σύντο- ✔ Φυτεύτηκαν 550 νέα δενδρύλλια σε
μα θα καταστεί μόνιμος) ο παραλιακός
πεζόδρομος στο Καβούρι, με πλάτος
5,5 μέτρα για πεζούς και ποδήλατα και
μήκος 1,3 χιλιόμετρα, συνδέοντας τη
Βούλα με τη Βουλιαγμένη.

✔

Αντικαταστάθηκε το σύνολο του
δημοτικού φωτισμού σε όλη την περιοχή με την τοποθέτηση 828 φωτιστικών
νέας τεχνολογίας (LED) στους δρόμους
και 594 φωτιστικών ίδιας τεχνολογίας
στα πάρκα και τις πλατείες.

✔

Ανακατασκευάστηκαν, συντηρήθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία μετά από
χρόνια τα 4 σιντριβάνια της Βουλιαγμένης.

✔

Υπογειοποιήθηκε υποσταθμός της
ΔΕΗ στην οδό Απόλλωνος και Λητούς.

✔

Τοποθετήθηκαν, σταθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων, όργανα υπαίθριου γυμναστηρίου και 3 τραπέζια πινγκ
πονγκ, ώστε οι συμπολίτες μας να αθλούνται δωρεάν σε 3 πάρκα Βουλιαγμένης.

✔

Εκτελέστηκαν εργασίες ανάπλασης
επέκτασης και ευπρεπισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης και ξεκίνησε η διάθεση οστεοθυρίδων μετά την
κατασκευή χωνευτηρίου.

✔ Συντηρήθηκε και ανακατασκευάστηκε το σύνολο από τα χαρακτηριστικά
ξύλινα κολωνάκια στην περιοχή, κατά
μήκος της παραλιακής Λεωφόρου και της
οδού Παντελεήμονος .

✔ Επισκευάστηκαν και ανακατασκευά-

στηκαν σημαντικές υποδομές πυρασφάλειας και πυροφυλακής της Δημοτικής
Ενότητας Βουλιαγμένης, που δεν λειτουργούσαν για χρόνια.

✔

Εντάχθηκε όλη η Βουλιαγμένη στο
πρόγραμμα καφέ κάδων συλλογής οικιακών οργανικών απορριμμάτων.

✔ Ολοκληρώθηκε η κατασκευή παράλ-

ληλου αγωγού ακαθάρτων κατά μήκος
της οδού Απόλλωνος στην Βουλιαγμένη,
ένα έργο το οποίο προστάτεψε και αναβάθμισε την ποιότητα του νερού του
όρμου της Βουλιαγμένης.

Πράσινο

✔

Φυτεύτηκαν 36 ανεπτυγμένοι φοί-

έκταση 2,7 στρεμμάτων στον όρμο Μαλτσινιώτη στο χώρο του παλιού εστιατορίου Νηρηίδες.

✔

Φυτεύτηκε 1 ελιά 550 ετών στην
κεντρική πλατεία της Βουλιαγμένης.

✔ Έκλεισε οριστικά ο χώρος μεταφόρτωσης κλαδεμάτων δίπλα από το νεκροταφείο, μετά από δεκαετίες χρήσης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζονται νέες σημαντικές παρεμβάσεις:

αλόγιστη και εντατική αξιοποίηση της
ανεκμετάλλευτης σήμερα «περιουσίας
της» στη Βουλιαγμένη (Φασκομηλιά,
Ορφανοτροφείο, κεντρική Βουλιαγμένη).
Σε αυτή τη διαμάχη, που θα κρίνει εν
τέλει την ταυτότητα της Βουλιαγμένης,
απαιτείται γνώση και νομικά «όπλα»,
αποφασιστικότητα που δεν υπολογίζει
το πολιτικό κόστος, ιστορική συνείδηση
και αγάπη για την περιοχή, αταλάντευτη
στάση υπέρ του δημοτικού συμφέροντος και της κοινοχρησίας. Και επειδή
όλα αυτά τα διαθέτει, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής του έργου του Πατρίκιου Καραγεώργου και του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
που διαφύλαξαν τη Βουλιαγμένη «ως
κόρην οφθαλμού». Με αυτή τη στάση και
σε αυτή τη μάχη, μας βρίσκει όλους στο
πλάι του! Το μεγάλο αυτό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει την αμέριστη υπο-

στήριξή μας. Συνεχίζουμε αταλάντευτοι
ως ομάδα και δεν επιτρέπουμε η στάση
μας να διαστρεβλώνεται και να παρερμηνεύεται από κανέναν κατά το δοκούν,
προς εξυπηρέτηση εφήμερων προσωπικών στρατηγικών, όψιμων υπερασπιστών του περιβάλλοντος, από κανέναν.

Συναποφασίζουμε Συμπλέουμε Στηρίζουμε
Δημιουργούμε
από κοινού με τη
δημοτική αρχή
και τον Δήμαρχο,
τη Βουλιαγμένη
που αγαπάμε.

✔

Αντικατάσταση πεζοδρομίων (επιπλέον 3.500 m2)

✔ Εργολαβίες οδοποιίας μετά τα αντιπλημμυρικά έργα (οδοί Παναγούλη,
Δήμητρας, Πανός, Ιάσωνος κ.λ.π.)

✔

Ανάπλαση και νέες φυτεύσεις στις
πλατείες Παραθεριστών και Πανδώρας

✔ Κατασκευή νέων ανοιχτών γηπέδων
μπάσκετ (στην οδό Περικλέους και στην
παιδική χαρά Αγίου Παντελεήμονα)

✔ Κυκλοφορικές ρυθμίσεις για μείωση

ταχύτητας των οχημάτων (οδοί Ιάσωνος,
Παναγούλη) με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και μείωση του πλάτους των
οδοστρωμάτων.

✔

Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις εμπορικές ζώνες
της Βουλιαγμένης και δημιουργία θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων στις
επιβαρυμένες οδούς.
Η φιλοσοφία της διοίκησης Κωνσταντέλλου στη Βουλιαγμένη, την οποία στηρίζουμε ολόψυχα, είναι:

✔ Περισσότερο πράσινο
✔ Συντήρηση απαραίτητων υποδομών
✔ Απομάκρυνση περιττού τσιμέντου
✔ Διαφύλαξη πάση θυσία της φυσιογνωμίας της περιοχής απέναντι στα σχέδια αλλοίωσής της
Ο Δήμος και ο Δήμαρχος προσωπικά βρίσκεται σήμερα σε σοβαρές δικαστικές
διενέξεις με την Εκκλησία της Ελλάδος,
η οποία έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την

Υπογράφοντες:
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δ.Ε. Βουλιαγμένης
- Μαρία Φουρναράκη,
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
- Διονύσης Γεωργουλόπουλος
- Σωτήρης Ελευθερίου
Σύμβουλοι Δημοτικής
Ενότητας Βουλιαγμένης
- Γιώργος Κοκολέτσος, Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινότητας
Βουλιαγμένης
- Στυλιανή Σκουλάξενου
- Δημήτρης Κακογιαννάκος
- Νίκος Νανούρης

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι Δ.Ε. Βουλιαγμένης
- Μαρία Σταματέλλου
- Ζάχος Αναστασιάδης
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι
Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης
- Νίκος Κρέζος
- Δημοσθένης Γκικάκης
- Αντωνία Ζούμπου – Σταμπούλη
- Κατερίνα Βαμβακούση
- Βαλεντίνη Λυκιαρδοπούλου –
Ροδοπούλου
- Αγκουστίν Στογιάνι
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«Τσουχτερό» πρόστιμο χιλιάδων ευρώ

Συλλήψεις για αυθαίρετο κλάδεμα 42 δέντρων
νομίας, οι εργάτες ανέφεραν τα στοιχεία του εντολέα τους, ο οποίος αποδείχθηκε ότι
είναι κάτοικος οικίας που βρίσκεται απέναντι από τις εργασίες κλαδέματος. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
όπου ζήτησε να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των δραστών καθώς και του εντολέα
τους για παράβαση του νόμου περί υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος ξεκίνησε τη διαδικασία άσκησης των προβλεπόμενων από
το νέο Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου και την επιβολή των σχετικών προστίμων που
σύμφωνα με τον κανονισμό θα είναι τσουχτερό. Συγκεκριμένα, για αυθαίρετη κλάδευση δέντρου ή φθορά αυτού, το πρόστιμο για κάθε δέντρο κυμαίνεται από 150 ευρώ
έως 1.250 ευρώ, αναλόγως της ηλικίας του. Όπως τονίζουν οι γεωπόνοι της Υπηρεσίας
Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το κλάδεμα των 42 αλμυρικιών
κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρό, γεγονός που θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις
στην ανάπτυξη των δέντρων.

Την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος κατοίκου της Βουλιαγμένης ο οποίος προχώρησε σε αυθαίρετο κλάδεμα 42 αλμυρικιών επί της οδού Απόλλωνος, χωρίς την
προβλεπόμενη άδεια από κανένα αρμόδιο φορέα, ζήτησε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Δημάρχου στη Βουλιαγμένη προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη των αντιπλημμυρικών έργων και
της ανακατασκευής της πλατείας Νυμφών, υπέπεσαν στην αντίληψή του φορτηγά και
εργάτες να κάνουν εργασίες αποκομιδής των κομμένων κλαδιών. Άμεσα ειδοποίησε
την Αστυνομία η οποία εντός λίγων λεπτών βρέθηκε στο σημείο και προχώρησε σε
συλλήψεις των δραστών. Έπειτα από ερωτήσεις τόσο του Δημάρχου όσο και της Αστυ-

«Η προστασία του πρασίνου της πόλης μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και δεν θα επιτρέψουμε την αυθαίρετη καταστροφή του από οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη. Όπως συνέβη στο περιστατικό της Οδού Απόλλωνος, σε κάθε
περίπτωση θα εξαντλούμε την προβλεπόμενη αυστηρότητα για λόγους αποκατάστασης του πρασίνου και για λόγους παραδειγματισμού. Αναμένουμε από τη δικαιοσύνη
να πράξει τα δέοντα ενώ εμείς από την πλευρά μας θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο
τις ποινές που προβλέπονται από τον κανονισμό πρασίνου του Δήμου», ανέφερε σε
δήλωσή του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Αξίζει να τονιστεί πως είναι το δεύτερο περιστατικό παράνομης κοπής δέντρων στον
Δήμο από ιδιώτη. Τον Ιανουάριο, ο Δήμος επέβαλλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε
ιδιοκτήτη σπιτιού καθώς προχώρησε σε παράνομη κοπή δύο μεγάλων πεύκων χωρίς
να του δοθεί η άδεια από την Υπηρεσία Πρασίνου.

Πανόραμα

Το κυνήγι του χαμένου ...κάδου
Στις 23 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διανομή 180 ειδικών πράσινων κάδων και 40 μπλε
κάδων χωρητικότητας 660 λίτρων για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στις γειτονιές του Πανοράματος Βούλας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας τοποθέτησε σε επιλεγμένα
σημεία των οδών τους κάδους για την καλύτερη δυνατή αποκομιδή τους. Λίγες μέρες
αργότερα, ξεκίνησε το κυνήγι του χαμένου ...κάδου απορριμμάτων και αυτό διότι ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής φάνηκαν να ενοχλούνται από τους κάδους που τοποθέτησε ο Δήμος μπροστά από τα σπίτια τους. Κάδοι εξαφανίζονταν τη νύχτα, κάποιοι
άλλοι βρίσκονται δεκάδες μέτρα μακρυά από το σημείο που είχαν τοποθετηθεί.
Τη λύση έδωσε η δημοτική αρχή καθώς τοποθέτησε ειδικά πλαστικά εύκαμπτα κολωνάκια για την οριοθέτηση των θέσεων των νέων κάδων στο Πανόραμα Βούλας. Με
αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η αποφυγή των μετακινήσεων των κάδων από δυνατό
αέρα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναφέρει ότι καταγράφεται η πληρότητα των κάδων, προκειμένου να διανεμηθούν επιπλέον κάδοι όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
Τέλος, ο Δήμος παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, σε πρώτη φάση θα διανεμηθούν επιπλέον κάδοι και στη συνέχεια αν
χρειαστεί θα πυκνωθούν τα δρομολόγια αποκομιδής. Όπως σε κάθε νέα διαδικασία,
έτσι και στη μετάβαση του Πανοράματος από την παλαιά ανθυγιεινή και επικίνδυνη
μέθοδο αποκομιδής στη σύγχρονη και ασφαλή διαδικασία, απαιτείται ένα εύλογο
χρονικό διάστημα προσαρμογής και διόρθωσης των όποιων δυσλειτουργιών παρα-

τηρήθηκαν κατά την έναρξη. Να επισημανθεί, ότι όποιος κάτοικος του Πανοράματος
επιθυμεί να διατηρήσει ή να προμηθευτεί ατομικό κάδο 240 λίτρων, μπορεί να το
πραγματοποιήσει, αρκεί αυτός να υποστηρίζεται από τη μηχανική αποκομιδή.
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Φρενάρει δικαστικά ο Δήμος το «Project Voula»
Ακαριαία και εμπεριστατωμένη ήταν η αντίδραση του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στην κίνηση του επενδυτικού κεφαλαίου που
αγόρασε από το Ίδρυμα Μπενάκη τα 71 στρέμματα στην περιοχή
Νέα Κάλυμνος της Βούλας (τα λεγόμενα οικόπεδα Κόνιαρη) να αιτηθεί την ένταξή του στις διατάξεις περί «στρατηγικών επενδύσεων».
Η δημοτική αρχή με δύο εξώδικες δηλώσεις της, προς τη διοίκηση του Οργανισμού Enterprise Greece που έθεσε προς ολιγοήμερη
τυπική διαβούλευση το επενδυτικό σχέδιο αλλά και προς την επενδυτική εταιρεία VHPH Properties που κατέθεσε τη σχετική πρόταση, εξέθεσε αναλυτικά τις ανακρίβειες με τις οποίες επιχειρείται η
ταχεία αδειοδότηση του έργου, τη θέση του Δήμου για τους όρους
δόμησης που μπορούν να ισχύσουν στην περιοχή βάσει των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ κατέστησε σαφές ότι η
δικαστική οδός στο εξής θα ακολουθείται σε κάθε βήμα της διαδικασίας, αντικρούοντας κάθε εξέλιξη που υπονομεύει τη φυσιογνωμία
της περιοχής.
Σε μια κίνηση που αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη επένδυση έχει
κυβερνητική υποστήριξη, το Enterprise Greece, που είναι ο εθνικός
φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του στις 17 Φεβρουαρίου 2021 ότι το επενδυτικό σχέδιο
κατέθεσε φάκελο για να ενταχθεί στον νόμο 4608/2019 για την «προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», θέτοντας σε διαβούλευση τα
στοιχεία του έργου. Η υποτιθέμενη αυτή διαβούλευση έληξε στις 4
Μαρτίου 2021, ενώ η μοναδική παρατήρηση που κατατέθηκε ήταν
αυτή της δημοτικής αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, η οποία συνοψίζοντας μια νομική επιχειρηματολογία κατέληγε στη θέση ότι «η προτεινόμενη επένδυση δεν
μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων».
Η αίτηση των νέων ιδιοκτητών της έκτασης ζητά την ένταξη του
έργου στις στρατηγικές επενδύσεις που μπορούν να λάβουν
το «κίνητρο ταχείας αδειοδότησης». Επί της ουσίας, ζητούν οι
χωροταξικές και άλλες άδειες να εκδοθούν από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες στενές προθεσμίες,
παρακάμπτοντας την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Σημειωτέον ότι ο Δήμος των 3Β έχει ήδη αναστείλει
κάθε έκδοση αδειών έναρξης εργασιών και οικοδομικών αδειών για
τα αδόμητα οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή, εν αναμονή της
έγκρισης τροποποίησης των όρων δόμησης που αποφάσισε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αντίθετα από τους φόβους που εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η παράταξη της αντιπολίτευσης Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών, η αίτηση δεν
αφορά στην κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) που θα επέτρεπε μια κατ’ εξαίρεση
έγκριση όρων δόμησης.
Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αντιθέτως υιοθετεί τον
ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, δηλαδή το 0,6 (που
ο Δήμος βάσει πολεοδομικής μελέτης για τη υλοποιηθείσα δόμηση
της περιοχής έχει εισηγηθεί να κατέβει στο 0,3). Ωστόσο, η αξιολόγηση του Enterprise Greece που καταλήγει ότι «πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του Ν.4608/2019 ως Στρατηγική
Επένδυση 1», καταγράφει κάποιες εξόφθαλμες ανακρίβειες.
Συγκεκριμένα, αναφέρει αναληθώς ότι η επιτρεπόμενη χρήση στα
συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα είναι αυτή της «αμιγούς κατοι-

Εξώδικο
και προσφυγή
στη Δικαιοσύνη
για
καταστρατήγηση
πολεοδομικών
ρυθμίσεων

κίας», ενώ στην πραγματικότητα είναι «αποκλειστικής κατοικίας»,
δηλαδή δεν επιτρέπονται ούτε καταστήματα πρώτης ανάγκης,
πολλώ δε μάλλον τουριστικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της δημοτικής αρχής, η χρήση αμιγούς κατοικίας με
την παράλληλη επιδίωξη τουριστικής ανάπτυξης «έρχεται σε αντίθεση με τον ως άνω υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής» και επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης στον οικισμό καθώς
«προσθέτει άλλες, μη σύμφωνες προς τη λειτουργία του χρήσεις
(καθώς επιδιώκει την τουριστική ανάπτυξη) και αφετέρου, γιατί
νοθεύει την υπάρχουσα χρήση κατοικίας με την αντικατάστασή της
από την αμιγή».
Ο Δήμος επιπρόσθετα υποστηρίζει ότι «η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη πολεοδομικά και περιβαλλοντικά», αφού «ο μεσοσταθμικός
συντελεστής δόμησης της περιοχής, που έχει υλοποιηθεί μέχρι και
σήμερα ανέρχεται με βάση πρόσφατη ειδική μελέτη υπολογισμού
της δόμησης της περιοχής, σε 0,89». Ως συμπέρασμα, «το προτεινόμενο επενδυτικό έργο
έρχεται σε αντίθεση και με την φέρουσα οικιστική ικανότητα της περιοχής κατά παράβαση
του άρθρ. 24 παρ. 2 του Συντάγματος».
Στις εξώδικες δηλώσεις του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης προδιαγράφεται και η
συνέχεια της τακτικής του, που μόνο «ταχεία
αδειοδότηση» δεν πρόκειται να επιτρέψει.
Οι νομικοί του Δήμου βλέπουν στην υπόθεση «απόπειρα παράνομης καταστρατήγησης
πολεοδομικών ρυθμίσεων οι οποίες ισχύουν
σήμερα για τη Δημοτική Ενότητα Βούλας προς
σκοπό οφέλους», και προαναγγέλλουν ότι ο
φάκελος θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα για
ποινικό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες από
ανώτατα στελέχη της δημοτικής διοίκησης,
ετοιμάζεται ήδη αίτηση ακύρωσης της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης που ακόμη αναμένεται
να δημοσιευτεί καθώς και αίτηση για αναστολή εκτέλεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε περίπτωση που τελικά αποφασιστεί η
ένταξη της πρότασης στις «στρατηγικές επενδύσεις».

Ραντεβού
στο γραμματοκιβώτιο!
2,5 χρόνια

κυκλοφορίας

30 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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Θοδωρής Μυστιλόγλου

Ένας ρεμπέτης
από τη Βούλα
Η αγαπημένη του εμφάνιση περιλαμβάνει τιράντες και καπέλο, στις κομπανίες του παίζει
μπαγλαμά και βιολί και το χαμόγελο δεν φεύγει ποτέ από το πρόσωπό του. Ο Θοδωρής
Μυστιλόγλου, μια από τις πλέον συμπαθείς φυσιογνωμίες στα καλλιτεχνικά δρώμενα του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μέσα από τη συνεχή συμμετοχή του στις θεατρικές και
καλλιτεχνικές ομάδες του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας, στα 26 του μόλις χρόνια έχει
ήδη κάνει πολλά: Εκατοντάδες εμφανίσεις σε μαγαζιά, συμμετοχή σε συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις και φεστιβάλ και την ίδια στιγμή προσπαθεί να πάρει το πτυχίο του από το
Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ έχει ήδη πάει μετανάστης με την οικογένειά του και έχει επιστρέψει στη χώρα. Σήμερα όπως όλοι οι καλλιτέχνες υπομένει τον
...κορονοϊό έχοντας στερηθεί το «οξυγόνο» της τέχνης που είναι η επαφή με το κοινό. Παρά
τις αντιξοότητες της περιόδου, ο ευγενικός ρεμπέτης της Βούλας σήμερα ετοιμάζει το πρώτο
του μεγάλο βήμα στο τραγούδι, κυκλοφορώντας δισκογραφικά εντός των επόμενων ημερών
την πρώτη του σύνθεση. Και βέβαια παραμένει αισιόδοξος.

Από ποιους δρόμους ένας νέος καλλιτέχνης όπως εσύ πηγαίνει στο
λαϊκό τραγούδι και μάλιστα στη ρεμπέτικη και παραδοσιακή μορφή
του και όχι την εμπορική σύγχρονη εκδοχή;

Έχει να κάνει καθαρά με τα βιώματα και τις εμπειρίες καθενός. Ξεκίνησα με την κλασική μουσική από τη Β’ Δημοτικού. Από το Γυμνάσιο και έπειτα ξεκίνησα να θέλω να
παίζω με άλλους, όχι μόνος σε ένα δωμάτιο με μια παρτιτούρα όπως είχα συνηθίσει.
Τότε μάλλον έπαιξαν ρόλο τα βιώματα που έχω από τον Κερατσινιώτη πατέρα μου,
καθώς τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά ακούγονταν διαρκώς σπίτι μας. Εγώ μεγάλωσα με
αυτά τα τραγούδια, τα ξέρω απ’ έξω σχεδόν όλα. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να στραφώ εκεί.

“

Καλλιτέχνης είναι όποιος
ζωγραφίζει κάτι και το βάζει στον
τοίχο του, αυτός που θα γράψει
ένα ποίημα και θα το διαβάσει
στα παιδιά του το βράδυ

”

Πώς συνέβαλαν τα μαθητικά σου χρόνια στον προσανατολισμό σου
προς την τέχνη;

Στην αρχή του Γυμνασίου προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου στη μουσική, γιατί
κάτι μου έλειπε. Η Δέσποινα Φραγκεδάκη αρχικά με έβαλε στη θεατρική ομάδα επειδή
είχα καλή φωνή, όχι για το βιολί. Με αυτή την αφορμή όμως άρχισα να ασχολούμαι με
άλλα είδη μουσικής, με παρότρυνση της Δέσποινας Φραγκεδάκη, η οποία μας ανέθετε
να βγάζουμε κάθε εβδομάδα συγκεκριμένα τραγούδια, στο μάθημα των καλλιτεχνικών. Μπαίνοντας όλο και περισσότερο στο νόημα των τραγουδιών και ωριμάζοντας,
το αγάπησα πολύ. Μετά ήρθαν και συγκινήσεις, όπως η συμμετοχή μας στα πανευρωπαϊκά φεστιβάλ θεάτρου για νέους.

Συμμετείχες πρόσφατα σε μια μουσική τηλεοπτική παραγωγή, πέρασες ένα τραγούδι στο «Ράδιο Αρβύλα». Ποιος θεωρείς είναι ο ρόλος της
τηλεόρασης στην καθιέρωση ενός καλλιτέχνη σήμερα;

Στο Voice of Greece συμμετείχα με τη λογική ότι εφόσον θέλω να ασχοληθώ με τη μου-

σική, το τραγούδι ή τη σύνθεση, ακόμη δεν το έχω οριοθετήσει, και με δεδομένο ότι
είναι ένας δύσκολος χώρος, πρέπει να κάνω το 100% των όσων μπορώ. Αν δεν ήμουν
λοιπόν τόσο σίγουρος για την κατεύθυνση, δεν θα το επέλεγα διότι όσο παράξενο και
αν ακούγεται, η έκθεση δεν με ευχαριστεί τόσο. Πηγαίνοντας εκεί συνάντησα ευχάριστες εκπλήξεις και από την παραγωγή και από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ήταν πολύ
σημαντική εμπειρία, κάτι που δεν το περίμενα, όσο και αν υπήρχαν τα αναμενόμενα
στοιχεία του τηλεοπτικού σόου. Η εμφάνιση στο «Ράδιο Αρβύλα» ήταν αναπάντεχη.
Για μένα το να φτιάξω ένα τραγούδι, σατιρικό ή όχι, είναι πια καθημερινότητα. Ειδικά
σε δύσκολες στιγμές και εποχές όπως η σημερινή, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφραστώ με αυτό τον τρόπο. Ήταν κάτι ευχάριστο, εκτιμώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που
καταλαβαίνουν τις καλλιτεχνικές μου δηλώσεις και τις συμμερίζονται.

Μπορεί να υπάρξει σήμερα καλλιτέχνης χωρίς τηλεόραση;

Φυσικά και μπορεί να υπάρξει, δεν ξέρω ωστόσο αν μπορεί να επιβιώσει από αυτό.
Καλλιτέχνης δεν είναι μόνο όποιος γίνεται διάσημος. Καλλιτέχνης είναι όποιος
ζωγραφίζει κάτι και το βάζει στον τοίχο του, αυτός που θα γράψει ένα ποίημα και θα
το διαβάσει στα παιδιά του το βράδυ, όλοι καλλιτέχνες είναι. Κάποιοι απλώς προσπαθούν να ζήσουν από αυτό.

Το να εκφέρεις άποψη για τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, όπως έκανες, θεωρείς ότι βοηθά ή όχι έναν καλλιτέχνη;

Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που σου προσθέτει ως άνθρωπο, να είσαι ενεργός πολίτης και να ενδιαφέρεσαι για το κοινό καλό. Από εκεί και έπειτα δεν έχει τόση σημασία
αν σε βοηθά ως καλλιτέχνη. Στις μέρες παρατηρείται να βάζουμε ταμπέλες σε ανθρώπους. Το δύσκολο είναι να δούμε πέρα από την ασυνείδητη αυτή τοποθέτηση που
κάνει το μυαλό μας για τον καθένα και να μην κρίνουμε έχοντας μια κατασκευασμένη
άποψη στο μυαλό μας με σκοπό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα που επιθυμούμε.
Είναι δύσκολο αλλά αν προσπαθήσουμε να γκρεμίσουμε αυτά τα στεγανά, θα μπορέσουμε πέρα από μικρές διαφωνίες και αντίθετες απόψεις, να πατήσουμε σε μια
αληθινή ισότητα δικαιωμάτων που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.

Πώς επηρέασε η πανδημία τη δουλειά σου;

Πριν την πανδημία είχα ξεκινήσει περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις με το σχήμα
μου, είμαι σε μια ηλικία ξεκινήματος άλλωστε, δεν υπάρχει κάποια στρωμένα καριέρα.
Η κατάσταση αυτή μας δυσκόλεψε πολύ. Εγώ ζω με το επίδομα των καλλιτεχνών, το
οποίο καθυστερεί μάλιστα και κάποιους μήνες. Ευτυχώς, υπάρχει μια οικογένεια για
υποστήριξη. Όλα τα καλλιτεχνικά μπήκαν σε μια παύση. Είμαι από τους τυχερούς
πάντως, καθώς μέσα σε αυτή την περίοδο έκανα μία συνεργασία η οποία θα κυκλοφορήσει τώρα, δεν ήμουν στάσιμος. Ευελπιστώ ότι όλα θα δώσουν αποτελέσματα όταν
ανοίξει πια η κοινωνία μας και θα μπορέσουμε να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Στα
τέλη Μαρτίου θα κυκλοφορήσει η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά, ένα τραγούδι
που έγραψα μουσική και στίχους με τίτλο «Αέναο», με τη Λίνα Ροδοπούλου που με
εμπιστεύτηκε, ένα χαρούμενο κομμάτι που θέλουμε να λειτουργήσει ως προάγγελος
του καλοκαιριού και των καλύτερων που έρχονται στην πορεία.

22 Αθλητικά

Στην εντατική ο υγρός στίβος
συμβεί ήδη με τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ,
φυσικά με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Στον «Δημοσιογράφο»
μίλησε ο Χρήστος Αφρουδάκης, αθλητής της ομάδας υδατοσφαίρισης του Ναυτικού
Ομίλου Βουλιαγμένης επισημαίνοντας την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η αγωνιστική
δράση. «Υπάρχουν αθλητές και σωματεία που έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Είναι
ακατανόητο να μπορούν να προπονούνται αθλητές σε ανοιχτά στάδια και να μην
προπονούνται αθλητές σε ανοιχτά κολυμβητήρια, με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα
που θα ισχύουν», εξηγεί ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης.
Αρκετά είναι τα σωματεία που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα καθώς δεν
υπάρχουν έσοδα τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα να προχωρούν σε μειώσεις
μισθών ή ακόμα και σε διακοπές συμβολαίων προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην
επόμενη μέρα με τις λιγότερες πιθανές οικονομικές ζημίες. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός πως οι αθλητές των ερασιτεχνικών αθλημάτων όπως είναι η υδατοσφαίριση
δεν δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα των 534 ευρώ.

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν αθλητές και σωματεία του υγρού στίβου μετά τη συμπλήρωση σχεδόν πέντε μηνών πλήρους απραξίας. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την παράταση της αναστολής αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας, ουσιαστικά βουλιάζει στον πυθμένα των κολυμβητηρίων τους αθλητές και τους συλλόγους, προκαλώντας οικονομικές, ψυχολογικές
και αγωνιστικές συνέπειες. Τις σημαντικές επιπτώσεις της αγωνιστικής απραξίας σε
όλους τους τομείς για αθλητές και σωματεία επισημαίνουν αρκετοί άνθρωποι του
χώρου, με επιστολές τους προς τους αρμόδιους. Ζητούν την επαναλειτουργία των
ανοιχτών κολυμβητηρίων ως ελάχιστο μέτρο, ενώ τονίζουν την επιτακτική ανάγκη
της επανέναρξης της αγωνιστικής δράσης στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, όπως έχει

Η καραντίνα έχει αφήσει εκτός νερού τους αθλητές για περισσότερο από 4 μήνες
με αποτέλεσμα να χάνουν διαρκώς τη φυσική τους κατάσταση και παράλληλα την
αγωνιστική τους ετοιμότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου
Βουλιαγμένης που συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις, καθώς συμμετέχουν σε
ευρωπαϊκή διοργάνωση. «Τα σωματεία που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελλα δεν
έχουν σταματήσει τις προπονήσεις και τους αγώνες και ένα από αυτά είναι ο ΝΟΒ»,
τονίζει ο Χρήστος Αφρουδάκης συνεχίζοντας: «Δυστυχώς οι αθλητές πλήττονται πολλαπλά και σε προσωπικό επίπεδο. Εμείς ως αθλητές της Βουλιαγμένης αισθανόμαστε
τυχεροί που πραγματοποιούμε ακόμα προπονήσεις εξαιτίας των ευρωπαϊκών μας
υποχρεώσεων, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας, καθώς κάθε εβδομάδα πραγματοποιούμε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού». Τέλος, να σημειωθεί πως κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται η συνέχιση των προπονήσεων μόνον σε 29 κολυμβητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Άρσεναλ και «Άγιαξ» προπονήθηκαν στη Βουλιαγμένη
Δύο ξεχωριστούς φιλοξενούμενους από το χώρο του αθλητισμού είχε αυτές τις ημέρες η Βουλιαγμένη, αφού η Άρσεναλ και ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο επονομαζόμενος και «Άγιαξ
της Ηπείρου», διάλεξαν το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρου του Καβουρίου για να πραγματοποιήσουν την προπόνησή τους, μια μέρα πριν αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό
για τους «16» του Europa League και τον Παναθηναϊκό για τους «8» του Κυπέλλου
Ελλάδος αντίστοιχα.
Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός χρόνου που οι Λονδρέζοι
επιλέγουν να προπονηθούν στο στάδιο της Βουλιαγμένης, με τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης να δείχνουν για ακόμη μια φορά την εξαιρετική φιλοξενία τους. Άλλωστε, μη ξεχνάμε πως αρκετές ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν έχουν επιλέξει το ΔΑΚ
Βουλιαγμένης για προπόνηση και χαλάρωμα μεταξύ άλλων και το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα, απόδειξη ότι το γήπεδο του Καβουρίου και κυρίως ο αγωνιστικός
χώρος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της χώρας.
Η μεγάλη ομάδα των Ιωαννίνων έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένη από την εμπειρία
της στο Καβούρι. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα, Γιώργος Χριστοβασίλης
απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο αναφέροντας τα εξής: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την παραχώρηση του γηπέδου σας προς την ομάδα μας. Η ομάδα προπονήθηκε στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να προκριθεί
στους τέσσερις του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου στέφθηκε
με επιτυχία. Η ποιότητα του αγωνιστικού χώρου και το εκπληκτικό περιβάλλον έκανε
το έργο των ποδοσφαιριστών ακόμα πιο εύκολο και ευχάριστο κατά τη διάρκεια των
δύο προπονήσεων και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μας. Θα θέλαμε λοιπόν

να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την παραχώρηση του γηπέδου και να σας
συγχαρούμε για την οργανωτική αρτιότητα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης που έδωσε τη δυνατότητα να προπονηθεί η ομάδας μας με άριστες συνθήκες», καταλήγει η επιστολή του Προέδρου του ...«Άγιαξ της Ηπείρου».
Όπως αποδείχθηκε βάσει των αποτελεσμάτων, το ΔΑΚ Βουλιαγμένης έφερε γούρι
στην Άρσεναλ και στον ΠΑΣ Γιάννενα καθώς αμφότερες οι ομάδες πήραν τα εισιτήρια
για την επόμενη φάση των διοργανώσεων που συμμετέχουν.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Παθολογική ψευδολογία και μυθομανία
επίκεντρο των εξελίξεων, έχοντας μπροστά του μεγαθήρια να αντιμετωπίσει. Βέβαια, όπως έχει αποδειχθεί και
στο πρόσφατο παρελθόν, ο Δήμαρχος και το επιτελείο

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η αντιπολίτευση στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συντάσσεται με την
δημοτική αρχή, βλέποντας ότι το έργο που πραγματοποιείται είναι ουσιαστικό και στη σωστή κατεύθυνση
για την ανάπτυξη της περιοχής. Οι περισσότεροι επικεφαλής των παρατάξεων λειτουργούν με σοβαρότητα
και όχι με γραφικότητα. Φυσικά, δεν λείπουν οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις αλλά αυτές είναι στο πλαίσιο
μιας υγιούς αντιπολίτευσης, που μόνο θετικό πρόσημο έχει για την πόλη και τους κατοίκους της. Μεγάλα
ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα,
όπως η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στη
Βουλιαγμένη ή η επένδυση από ξένο επενδυτικό κεφάλαιο των κτημάτων «Κόνιαρη» στη Βούλα βρίσκουν την
πλειοψηφία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο
πλευρό της δημοτικής αρχής με σκοπό ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης να είναι ενωμένος στις μάχες που
θα δώσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και άλλη όψη
του νομίσματος. Αναφέρομαι στην «εξωκοινοβουλευτική» αντιπολίτευση, η οποία με τις ευλογίες δημοτικών
συμβούλων του συνδυασμού Κύμα Ενωμένων Πολιτών
του Δημήτρη Δαβάκη τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση κάθε φορά που ο Δήμος των 3Β βρίσκεται στο

Όσοι δεν έχουν καμία
πρόταση για το «αύριο»
της πόλης επιλέγουν
αντιπολιτευτική
ατζέντα με μαύρη
προπαγάνδα
του «ζουν» για τα δύσκολα, έχοντας μάλιστα σημειώσει
αρκετές επιτυχίες, όπως για παράδειγμα στην αποτροπή της επένδυσης στην Υδρούσα, στο σφράγισμα νυχτερινού κέντρου στη Βούλα κ.ά. Όπως αποδείχθηκε στις
πρόσφατες δημοτικές εκλογές, τα άτομα που αποτελούν
την «εξωκοινοβουλευτική» αντιπολίτευση απέτυχαν
παταγωδώς να εισέλθουν την πόρτα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί οι δημότες να τους γύρισαν εκκωφαντικά την πλάτη τους το 2019, αυτοί όμως έχουν επανέλθει, προσμένοντας τον Οκτώβριο του 2023, ημερομηνία
διεξαγωγής των επόμενων δημοτικών εκλογών. Είναι

μπορεί να είναι σύνθετη, αλλά είναι ξεκάθαρη
Λίγη μελέτη θέλει μόνο και η εικόνα βγαίνει
αυτόματα Όποιος καλύπτει την άγνοιά του ή
την οκνηρία του με δήθεν εισαγγελικό, καχύποπτο ύφος, απλώς γελοιοποιείται Δείχνει με
κουτοπονηριά την απροθυμία του να πάρει θέση
Και εδώ η θέση είναι μία και χρειάζεται να
γίνουν μια γροθιά.
Και από γραφικότητες άλλο τίποτα
Κυκλοφόρησε έντυπα άποψη που εγκαλεί τον
Δήμο γιατί η Βάρκιζα δεν γίνεται Βουλιαγμένη
Να μειωθούν οι συντελεστές δόμησης, λέει,
γιατί του φαίνονται πολλά τα σπίτια και πιάνουν
χώρο όπου θα ήθελε να δει δέντρα Μήπως να
τα γκρεμίσει κάποιος; Να φύγουν τα μαγαζιά
που δεν του αρέσουν, ζητάει, όπως αυτά που προσφέρουν καφέ και φαγητό, γιατί υποβαθμίζουν
την αισθητική του Αυταρχισμός και σνομπαρία
σε ένα σπάνιο συνδυασμό Αλλά είπαμε, στα 3Β η
γραφικότητα δεν έχει μέτρο Εδώ δημοτική σύμβουλος, η Ζανέτ, σχολίασε ότι η σημαία των Κολοκοτρωναίων που ανεμίζει στο Δημαρχείο είναι η
φινλανδική Υπέθεσε ότι ο Κωνσταντέλλος θέλει
να δώσει πόντους στον δημοτικό του σύμβουλο
από τη Φινλανδία και αμφισβήτησε την τυχαιότητα της «σύμπτωσης»... Δεν περνάνε καλά και
αυτό βγαίνει προς τα έξω.

•

bullets

•••

Τι έγιναν ρε παιδιά οι μαρινομάχοι και
βουλιαγμενολάτρες; Θυμάστε που πριν λίγο
καιρό έπεφταν κορμιά στη Βουλιαγμένη για το
φόβο του εκσυγχρονισμού της μαρίνας; Τώρα
που η Εκκλησία χτυπά την πόρτα της τσιμεντοποίησης, τώρα που έρχεται η πραγματική απειλή,
πού κρύφτηκαν; Όχι συγκέντρωση υπογραφών, όχι συγκέντρωση κατοίκων, ούτε μια λέξη
δεν έχουν βγάλει Άλαλα τα χείλη των ασεβών
Ξέρετε γιατί; Επειδή θα χρειαστεί να συνταχθούν με τον Κωνσταντέλλο Επειδή θα χρειαστεί να παραδεχτούν ότι προασπίζεται το δημόσιο
συμφέρον Ε, από το να δώσουν πόντους στον
Δήμαρχο, καλύτερα να σιγοντάρουν την Εκκλησία
Διά της σιωπής, στο παρασκήνιο ή ακόμη και
προσδοκώντας ανταλλάγματα Πάντως το παραμύθι με την αγνή, άδολη αγάπη για την περιοχή,
αποκαλύφθηκε Κινήσεις σε μια μικροπολιτική
σκακιέρα είναι όλα κι όσοι αφελείς τσιμπήσουν
Η υπόθεση των εκκλησιαστικών διεκδικήσεων
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Π. Ούλιτζερ

προφανές ότι δεν έχουν καμία πρόταση για το «αύριο»
της πόλης και η αντιπολιτευτική τους ατζέντα κινείται
στα όρια μεταξύ μαύρης προπαγάνδας και παθολογικού
ψέματος. Για παράδειγμα, στο θέμα του εκσυγχρονισμού
της μαρίνας Βουλιαγμένης έχουν γραφτεί ότι θα ελλιμενίζονται κρουαζιερόπλοια και θα δημιουργηθεί χώρος
προσγείωσης υδροπλάνων. Επίσης, ότι η νέα πλατεία
Νυμφών στη Βουλιαγμένη θα τσιμεντοποιηθεί. Στην
προσπάθειά τους να πείσουν ανυποψίαστους πολίτες
που για δικούς τους λόγους δεν παρακολουθούν αναλυτικά τα τοπικά δρώμενα έχει συστρατευθεί και τοπικό έντυπο, δίνοντας μάλιστα βήμα στα άτομα αυτά, να
προπαγανδίζουν και να δηλητηριάζουν την κοινωνία.
Δεν φτάνει που είναι τσακωμένοι με την αλήθεια εδώ
και κάποια χρόνια, ζητούν επιτακτικά δημόσιο χρήμα
προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του εντύπου.
Μπορεί μια εφημερίδα που η λειτουργία της εξαρτάται
από δημόσιο φορέα να είναι αντικειμενική;
Γεγονός είναι πως η δημοτική αρχή αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης έχουν δείξει τεράστια αποθέματα υπομονής
έναντι των ψεμάτων που αναρτώνται κατά καιρούς. Θα
μπορούσε βέβαια, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, να
προσλάβει έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να βοηθήσει
όλους όσοι ξυπνούν και κοιμούνται με μοναδική έγνοια
την φθορά της δημοτικής αρχής και της πόλης.

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

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11
210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000
Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr
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Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ
ΚΡΑΤΗΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΙ ΤΗΣ ΤΗΝ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
WEB-TV ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
«ΙΩΝΙΑ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΘΕΑΤΕΣ
ΑΛΛΑ ΓΕΜΙΣΕ ΑΠΟ ΝΟΤΕΣ



Συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο
Φλώρο είχε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
συζητώντας για την αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ
του Δήμου και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. «Ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα στέκεται αρωγός
στο έργο των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που
βρίσκονται στην πόλη μας, συμβάλλοντας με κάθε μέσο
που διαθέτει στην πετυχημένη εκτέλεση του έργου
τους», δήλωσε ο Δήμαρχος σχετικά.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΕΝΩΠΙΟΝ
3,5 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΧΩΡΟ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ



Μια από τις εμβληματικές σημαίες των οπλαρχηγών του 1821
κυματίζει στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως
ένας συμβολικός και προσαρμοσμένος στα μέτρα περιορισμού
του κορονοϊού τρόπος για να τιμηθεί η ιστορική μνήμη και η
μεγάλη επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση



Τα μέτρα για την πανδημία
δεν σταματούν τα δημοτικά
έργα, αντίθετα φαίνεται
να τα επιταχύνουν, όπως
συμβαίνει με την κατασκευή
των αποδυτηρίων στο
γήπεδο ποδοσφαίρου της
Βούλας, ένα πολύ σημαντικό
έργο για τα σωματεία της
περιοχής

ΜΟΛΙΣ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ, ΒΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. Η
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ



