
The Talk of 
The Town
Ως υποβάθμιση της υγειονομι-
κής κάλυψης των ασθενών της 
νοτιοανατολικής Αττικής ερμη-
νεύουν το ιατρικό προσωπικό 
και η τοπική κοινωνία την από-
φαση να διακοπούν λόγω παν-
δημίας οι καθημερινές ορθο-
πεδικές εφημερίες του Ασκλη-
πιείου Βούλας. Την αντίθεσή 
του στην εξέλιξη αυτή δήλωση 
και το Δημοτικό Συμβούλιο των 
3Β με παρουσία του στη συγκέ-
ντρωση των εργαζομένων.δια-
φορώντας για την περιοχή. 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣ ONLINE ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ AMBER ALERT
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μαρίνας
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υπηρεσιών
προς τους πολίτες

Με 268.000€
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Το οικονομικό καύσιμο
επεκτείνει το δίκτυό του
σε Βουλιαγμένη και Βάρη

Εφημερίδα έρευνας και άποψης
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ξεκινά διαβούλευση για τα έργα κόστους 27 εκατ. €
που θα αναβαθμίσουν λειτουργικά και αισθητικά τα 3Β 
με ορίζοντα υλοποίησης τα δύο χρόνια

2.500 ΝΕΑ ΔΕΝΤΡΑ – 3 ΧΛΜ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
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Δημοσιογράφος
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Ενώπιος
ενωπίω
με τους δημότες

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Πράσινη
Συμφωνία
με 24
παρεμβάσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ
Το νέο πρόσωπο 
στη διοίκηση 
του υγρού στίβου 

Δήμος και 
εθελοντές δίπλα 
στα αδέσποτα

Σελ. 22
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Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα) 
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη) 
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη) 
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη) 
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα) 
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) 
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63) 
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα) 
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα) 
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα) 
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη) 
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη) 
16.  Καφέ  Πλατείας  Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

@papaggelopoulos

Σήμερα πήγα τη μητέρα μου στο Κέντρο Υγείας Βάρης 
για να κάνει το πολυαναμενόμενο εμβόλιο. Άψογα όλα, 
όπως και η συμπεριφορά όσων εργάζονται εκεί.

@konvlachakis
#varkiza

@perastikh

Κ έχουμε και τον Μπλέτσα που πήγε με την οικογέ-
νεια οδικώς Ιταλία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, 
Ολλανδία και εμείς σήμερα πήγαμε οικογενειακώς μέχρι 
τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Η μεγαλύτερη απόσταση που 
έχουμε κάνει από πέρυσι τον Αύγουστο.

@lmggregory

Δεν μπορώ ρε γμτ να φανταστώ και το φετινό καλοκαί-
ρι χωρίς τη νυκτερινή τσάρκα μέχρι Βουλιαγμένη για 
παγωμένη μπίρα....

@roulaprassa

#varkiza

@O48628546

Με τη χαζοκαραντίνα έχουμε χάσει όλες τις εκδρομές. 
Σκεφτείτε μόνο που θα πηγαίναμε αν δεν ήταν ο χαζο-
ϊός: Τι Παρίσι, τι Λονδίνο, τι Άμστερνταμ, τι Βλάχικα 
Βάρης...

@murielonio

#Voula

@a.abbassi

#Voula

@gagaouga

Σήμερα πάντως ήμουν Καβούρι/Βουλιαγμένη και γινό-
ταν χαμός. Το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος είναι σε πολ-
λές περιπτώσεις χωρίς μάσκα. Μόνη λύση βλέπω πια 
να ανοίξουν όλα και να βγουν έξω μπάτσοι παντού να 
κάνουν περιπολίες μόνο και μόνο για συστάσεις. Όχι 
πρόστιμα.

@fcbkaterina

#Vouliagmeni

@teemulehtinen

Σήμερα πάλι βλέπουμε πώς το Καβούρι (Βούλα και Βου-
λιαγμένη όπως και Βάρη) είναι γεμάτο από αυτοκίνητα 
και επισκέπτες. Το πρόβλημα δεν είναι το λοκντάουν 
ούτε ο κορονοϊός. Το πρόβλημα είναι εδώ και χρόνια και 
πρέπει να λυθεί στο επίπεδο της κυβέρνησης. Μήπως 
θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τέλη κυκλοφορίας για τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ανάλογα με την κυκλοφορία, ώρα 
και ημέρα - και όχι στους δημότες που μένουν μέσα στο 
δακτύλιο. Δεν είναι εύκολο και την ίδια στιγμή, αυτό το 
πρόβλημα μόνο χειρότερο θα γίνει με τα χρόνια.

@xirodim

#Vouliagmeni

@SKiknas

Αντί να τους μάθουν να κάνουν το τέλειο γουρουνόπου-
λο και κανένα αρνί στη σούβλα, τους μαθαίνουν μαλ... 
Οι περισσότεροι από αυτούς θα καταλήξουν σε καμιά 
χασαποταβέρνα στη Βάρη #MasterChefGR
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Οι ορθοπεδικές εφημερίες
και το Ασκληπιείο Βούλας

Α  πό την αρχή της ίδρυσής του, τη δεκαετία του 
1920 και μέχρι τη δεκαετία του 1970 το Ασκλη-
πιείο Βούλας είχε τη σφραγίδα του ορθοπεδι-

κού νοσοκομείου. Ήταν το πρώτο σανατόριο για την 
αντιμετώπιση της οστικής φυματίωσης των παιδιών και 
στα χρόνια που ακολούθησαν πλαισιώθηκε σταδιακά με 
όλες τις ιατρικές ειδικότητες, με ορόσημο το 1985 όταν 
εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετατρεπόμενο 
από ειδικό ορθοπεδικό νοσοκομείο σε γενικό νοσοκο-
μείο. Η παράδοσή του ωστόσο επιβίωσε μέχρι σήμερα 
στο μεγάλο αριθμό των ορθοπεδικών του κλινικών και 
την ακόλουθη υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού του 
στον τομέα αυτόν. Σήμερα στο Ασκληπιείο λειτουργούν 
6 ορθοπεδικά τμήματα, την ίδια στιγμή που διαθέτει 2 
κλινικές γενικής χειρουργικής και 1 καρδιολογική. Το 
οργανόγραμμα αυτό επέτρεπε στο νοσοκομείο να εφη-
μερεύει καθημερινά για αποκλειστικά ορθοπεδικά περι-
στατικά, δεχόμενο δηλαδή ασθενείς που έχουν ανάγκη 
αποκλειστικά από την ειδικότητα αυτή όλο το 24ωρο.

Το δεδομένο αυτό ήρθε να ανατρέψει η απόφαση του 
ΕΚΑΒ στις 6 Απριλίου να διακόψει «μέχρι νεωτέρας» την 
καθημερινή ορθοπεδική εφημερία, επικαλούμενο τις 
αυξημένες ανάγκες εισαγωγών για κρούσματα Covid-19. 
Η ιατρική κοινότητα του νοσοκομείου επισημαίνει ότι η 
απόφαση ήταν αιφνιδιαστική και τουλάχιστον στο επί-
πεδο του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου 
δεν συζητήθηκε. Οι εργαζόμενοι και ο Δήμος αποδίδουν 
πάντως την απόφαση στη διοίκηση της 2ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας και το Υπουργείο Υγείας. Πρακτικά, η 
απόφαση αυτή σημαίνει ότι το Ασκληπιείο θα πραγμα-
τοποιεί γενική εφημερία (όλες οι ειδικότητες) κάθε 4 
ημέρες, όπως το σύνολο των νοσοκομείων, κλείνοντας 
για τις υπόλοιπες ημέρες τις πύλες του στις 3 μ.μ. για 
έκτακτα περιστατικά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Σωμα-
τείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, στην καθημερινή 
ορθοπεδική εφημερία του Ασκληπιείου εξετάζονται 
κατά μέσο όρο 81 ασθενείς. Συνολικά, το 2019 έγιναν 
2.180 έκτακτα ορθοπεδικά χειρουργεία και το 2020 εν 
μέσω πανδημίας άλλα 1.750 έκτακτα ορθοπεδικά χει-
ρουργεία. Οι γιατροί του νοσοκομείου υποστηρίζουν 
ότι η 24ωρη εφημερία που διακόπηκε «θα προκαλέσει 
κενό στην υγειονομική κάλυψη της περιοχής, σε μια 
χρονική στιγμή που είναι γνωστό ότι η περιοχή της 
νοτιοανατολικής Αττικής έχει αυξημένες υγειονομικές 
ανάγκες (μήνες άνοιξης και καλοκαιριού) καθώς αυξά-
νονται οι τραυματισμοί και τα τροχαία  στην περιοχή 
τα οποία αν δεν αντιμετωπισθούν στο Ασκληπιείο θα 
επιβαρύνουν σημαντικά τις ήδη πιεσμένες εφημερίες 
των άλλων νοσοκομείων», όπως αναφέρει σε έγγραφό 
του ο διευθυντής του Στ’ Ορθοπεδικού Τμήματος και 
πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκο-
μείου, Αλέξανδρος Παστρούδης. Πρακτικά, σύμφωνα με 
το Σωματείο, «η αναστολή της ορθοπεδικής εφημερίας 

του Ασκληπιείου έχει ως αποτέλεσμα να μένει σε ολό-
κληρη την Αττική μόνο το ΚΑΤ για την αντιμετώπιση του 
επείγοντος ορθοπεδικού περιστατικού», ένα νοσοκο-
μείο σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τη Βούλα. 

Πηγές της διοίκησης του Ασκληπιείου ωστόσο δίνουν 
διαφορετική εικόνα για τη λειτουργία των εφημεριών 
μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρουν, 9 στα 10 έκτακτα 
περιστατικά κατά τις ημέρες της ορθοπεδικής εφημε-
ρίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στη Βούλα διότι 
απαιτούν τη συνδρομή και άλλων ειδικοτήτων. Έτσι 
η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που περνούν την 
πύλη του Ασκληπιείου στις εφημερίες αυτές ανακα-
τευθύνεται ούτως ή άλλως –και με σημαντική καθυστέ-
ρηση– στα νοσοκομεία με γενική εφημερία. Επιπλέον, 
οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η «υπερτροφία» που 
παρουσιάζει το νοσοκομείο στην ορθοπεδική ειδικό-
τητα, αν πάρει κανείς ως δεδομένο ότι οι πόροι για την 
υγεία είναι περιορισμένοι, εμποδίζει την ανάπτυξη του 
Ασκληπιείου σε νέες απαραίτητες ειδικότητες, όπως η 
γυναικολογία. Το κλίμα από τις συζητήσεις των διοι-
κούντων για το θέμα είναι ότι η απόφαση αυτή μπορεί 
μεν να βασίζεται σήμερα στην έκτακτη κατάσταση της 
πανδημίας, όμως μπορεί να γίνει η αρχή για μια αναδι-
άρθρωση των κλινικών που θα επιτρέψει την ανάπτυξη 
του νοσοκομείου. Επισήμως, η διοίκηση του Ασκληπιεί-
ου δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση ή σχολιασμό της 
εξέλιξης. 

Η τοπική κοινωνία πάντως θορυβήθηκε και αντέδρα-
σε στην απόφαση αυτή, όπως κάνει σε κάθε αρνητική 
είδηση που αφορά το νοσοκομείο της Βούλας. Η δημο-
τική αρχή μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, εξέδωσε στις 
12 Απριλίου ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε 
την εξέλιξη «ιδιαίτερα αρνητική για την υγειονομική 
περίθαλψη των περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκων 
της νοτιοανατολικής Αττικής», ζητώντας «όχι μόνο να 
διατηρηθούν οι εφημερίες των ορθοπεδικών κλινικών 
σε καθημερινή βάση, αλλά να επεκταθούν και στις υπό-
λοιπες ειδικότητες», τουλάχιστον κατά τους θερινούς 
μήνες. Ενόψει μάλιστα της συγκέντρωσης που εξήγγειλε 
το Σωματείο Εργαζομένων για την Τετάρτη 21 Απριλίου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
συνήλθε έκτακτα και υιοθέτησε ψήφισμα συμπαρά-
στασης, το οποίο ανέγνωσε στους συγκεντρωμένους η 
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαίρη Φουρ-
ναράκη. Σε αυτό μεταξύ άλλων διατυπώνονται τα αιτή-
ματα να διατηρηθεί το σύνολο του σημερινού χώρου 
του Ασκληπιείου, να στελεχωθεί επαρκώς «με μόνιμο 
προσωπικό και άμεση ρύθμιση των εργασιακών ζητη-
μάτων του προσωπικού έτσι ώστε αυτό να επικεντρωθεί 
απερίσπαστο στο έργο του» και τέλος ζητά «την άμεση 
λήψη απόφασης για επέκταση της καθημερινής ορθοπε-
δικής εφημερίας του Ασκληπιείου σε γενική εφημερία».

“Η τοπική κοινωνία 
θορυβήθηκε και 
αντέδρασε όπως 
κάνει σε κάθε 
αρνητική είδηση  
για το νοσοκομείο 

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Την ίδρυση ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού) και την Στρατιωτι-
κή Σχολή Ευελπίδων (Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών) αποφάσισε ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
θα έχει τίτλο «Ηγεσία – βιώσιμη ανάπτυξη και πρακτικές διαχείρισης συνεδρίων 
και εκδηλώσεων», θα έχει ως στόχο την εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των πτυχι-
ούχων ΑΕΙ και των Ελληνικών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και ομοταγών της αλλοδαπής που έχουν τίτλους αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
σε επιστημονικές μεθόδους ηγεσίας και διαχείρισης εκδηλώσεων, με εξειδίκευση 
αφενός στον τομέα και τις δεξιότητες που απαιτούνται στη βιομηχανία της διοργά-
νωσης εκδηλώσεων και αφετέρου στην ηγεσία, σε ένα εύρος διοικητικών επιπέδων 
ρόλων και αρμοδιοτήτων σε διάφορους στρατηγικούς τομείς.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο του προγράμματος, η παροχή υψηλής ποι-
ότητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία αυτά θα συμβάλει σημαντικά στην 
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να προωθήσουν την επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία και να αναπτυχθούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς, αναλαμβάνοντας διαχειριστικούς ρόλους, την ηγεσία των ομάδων, 
λειτουργιών και λήψης αποφάσεων, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και 
της διοργάνωσης εκδηλώσεων όλων των τύπων.

Συνεργασία 
Δήμου 3Β

με το
Χαμόγελο 

του Παιδιού

Εθελοντές 
και δημοτικοί 

υπάλληλοι 
θα εκπαιδευτούν 

για τις 
περιπτώσεις

Amber 
και Missing

Alert

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και του προέδρου του οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλου υπεγράφη 
την Τρίτη 20 Απριλίου 2021. Είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου. Οι δύο 
πλευρές αποφάσισαν να ενισχύσουν την ήδη άριστη σχέση αμοι-
βαίας υποστήριξης και να συνεργαστούν με σκοπό την από κοινού 
ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης 
σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο. Επίσης, την ενίσχυση των δια-
δικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παι-
διών, αλλά και των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης και παραμέλη-
σης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων, 
αναλαμβάνοντας μάλιστα την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατά την αρμοδιότητα καθενός, για 
την καλύτερη και πιο άμεση επίτευξή τους.

Επιπλέον, το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ο Δήμος των 3Β συμφώ-
νησαν να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει 
αναπτύξει ο οργανισμός για την υποστήριξη παιδιών και οικογε-
νειών στους κρίσιμους τομείς της βίας, υγείας, εξαφάνισης και 
φτώχειας, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και φυσι-
κών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα), υπό το θεσμικό 
και συντονιστικό ρόλο του Δήμου. Με σκοπό την υλοποίηση των 
παραπάνω δράσεων, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έθεσε στη διάθεση 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των αρμόδιων υπηρεσι-
ών του το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του καθώς και το 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Τέλος, το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» ανέλαβε την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε εθελο-
ντές, υπαλλήλους του Δήμου, κυρίως στη Δημοτική Αστυνομία, την 
Πολιτική Προστασία και άλλες υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την 

ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού της στον επιχειρησιακό βραχί-
ονά του και συγκεκριμένα στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Γραμμής 
για τις εξαφανίσεις 116000 και της «Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης 
Θανάσης Μακρής» σε περιπτώσεις ενεργοποίησης Amber Alert και 
Missing Alert.

«Η συνεργασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με το Χαμό-
γελο του Παιδιού αποτελεί όχι μόνο τιμή για μας αλλά και υποχρέ-
ωσή μας. Χρέος όλων μας είναι να σταθούμε αρωγοί στο έργο του 
οργανισμού, να γίνουμε τα μάτια και τα αυτιά του στην πόλη και 
να συμμετέχουμε στην κοινή πλέον προσπάθεια μας για την εκπλή-
ρωση της αποστολής που έχει αναλάβει το Χαμόγελο του Παιδιού», 
δήλωσε σχετικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Ηγεσία και βιώσιμη ανάπτυξη»

Δημοτικό πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών

Τα γευστικά σημεία της Βούλας
    Βασ. Παύλου 57,

Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 54

✆ 210 8995958
   693 222 6965



Πάνω στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα του 
Αιγαίου ξεκινά μια νέα προσπάθεια, βασισμένη σε μια 
παλιά επιτυχημένη συνταγή επιτυχίας. 

Ο γνωστός επιχειρηματίας Βλάσης Σταθοκωστόπου-
λος και ο chef Μιχάλης Ντουνέτας συναντώνται ξανά 
μετά το Baraonda στο άνοιγμα του καινούργιου ιταλι-
κού εστιατορίου Del Posto, το οποίο πατά στην 20ετή 
πετυχημένη πορεία του αγαπημένου Εν Πλω, στην 
παραλία της Βουλιαγμένης, με νέο ανανεωμένο deck 
και εσωτερικούς χώρους διακοσμημένους με εκλεπτυ-
σμένη αισθητική. 

Το μενού στο εστιατόριο περιλαμβάνει σπιτικά ψωμιά 
και κριτσίνια, χειροποίητα ζυμαρικά με υλικά επιλεγ-
μένα απ’ τον chef και προσεγμένα στην τελευταία 
λεπτομέρεια ποιοτικά πιάτα. Ελληνικά, ιταλικά κρασιά 
και γλυκά φτιαγμένα με αγάπη και τεχνική θα συνο-
δεύσουν το γεύμα σας. 

Στο καφέ με ιταλικές και μεσογειακές πινελιές έχουμε 
πολλές υγιεινές προτάσεις όπως healthy σαλάτες και 
σνακς, φυσικούς χυμούς, smoothies και cocktails.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 210 9671771
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Δίπλα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό παραμένει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζοντας να στηρίζει 
τις προσπάθειες των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, 
σωματεία που πρεσβεύουν και προάγουν τον αθλητισμό 
με κάθε δυνατό τρόπο. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου εγκρίθη-
κε η επιχορήγηση 23 αθλητικών σωματείων και τα αντί-
στοιχα ποσά που θα λάβουν για το έτος 2021 με βάση 
το πρόγραμμα δράσης τους. Το ποσό που θα διαθέσει 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς τους συλλό-
γους ανέρχεται συνολικά στις 268.000 ευρώ και είναι το 
ανώτερο που επιτρέπει η νομοθεσία. Μεταξύ των κριτη-
ρίων χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και ο όρος κάθε 
σωματείο να έχει συμπληρώσει 5 χρόνια ανελλιπούς 
δράσης, ενώ οι διαφορές στο ύψος της χρηματοδότησης 
καθορίζονται ανάλογα με την παλαιότητα, τις διακρίσεις 
και το μέγεθος κάθε σωματείου. 

Αναλυτικά, οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία που 
θα επιχορηγηθούν με τα αντίστοιχα ποσά τους είναι: 

Από 21.000 ευρώ θα επιχορηγηθούν ο Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένης (ΝΟΒ), ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βου-
λιαγμένης (ΝΟΚΒ), ο Αθλητικός Όμιλος Βάρης Αναγυ-
ρούς, ο Α.Σ. Λεύκαρος, η ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας και ο Άρης 
Βούλας. Ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρ-

κιζας (ΑΚΟΒΒ) θα λάβει 18.311 ευρώ. Με 14.000 ευρώ 
θα επιχορηγηθούν ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
(ΑΟΒ), ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας, ο Πρωτέας 
Βούλας και ο Αστέρας Βάρης. Με 11.000 ευρώ θα επιχο-
ρηγηθούν ο ΑΟ Δρομέας Βάρης και ο Ναυτικός Αθλη-
τικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας (ΝΑΟΒΒ). Το ποσό των 
7.000 ευρώ θα λάβει ο Άρης 2006 ενώ από 4.500 ευρώ 
θα επιχορηγηθούν ο ΑΟ Διλόφου, ο Ολυμπιακός Βάρης, 
ο Φοίβου Βάρης, ο ΑΣ Ταεκβοντό Βάρης, ο Σκακιστικός 
Όμιλος Λεύκιππος, ο ΓΣ Ελαία, οι Αμαζόνες Βάρης και ο 
Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Μενάλκης. Τέλος, το 
ποσό των 3.112 ευρώ θα λάβει  ο Πανελλήνιος Όμιλος 
Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΑ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία απα-
γορεύεται ένας Δήμος να χρηματοδοτεί τα λειτουργικά 
έξοδα των συλλόγων που εδρεύουν εντός των ορίων 
του. Για το λόγο αυτό τηρείται σχολαστικά ο όρος να 
καταθέτουν οι Σύλλογοι ένα σχέδιο δράσεων προς 
έγκριση και χρηματοδότηση.

Άνοιξε ο δρόμος για 
να ξεκινήσουν οι εργα-
σίες ανάπλασης του 
πρώην κάμπινγκ Βού-
λας, παρά τα εμπόδια 
που έβαλε μέρος της 
αντιπολίτευσης του 
Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, καθώς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ενέκρινε την τελική 
σύμβαση του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης με τους 
επενδυτές. Το Δημοτι-

κό Συμβούλιο στις 20 Ιανουαρίου 2021 είχε αποφασίσει την κατάρτιση «νέας και όμοιας σύμβασης», 
με τον Δημήτρη Δαβάκη να δηλώνει την αντίθεσή του. Ο επικεφαλής του συνδυασμού Κύμα Ενωμένων 
Πολιτών κατά τη διάρκεια ψήφισης της νέας και όμοιας σύμβασης είχε εξαπολύσει βαρύτατους χαρα-
κτηρισμούς εναντίον της δημοτικής αρχής και των δημοτικών συμβούλων που τάχθηκαν υπέρ της νέας 
σύμβασης. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι «παράνομη και παράτυπη η σύμβαση» και ότι η 
δημοτική αρχή προσπαθεί να παραπλανήσει το σώμα. Παράλληλα, αναφερόμενος στους δημοτικούς 
συμβούλους που θα υπερψήφιζαν τη νέα σύμβαση, τόνισε ότι θα εμπλέκονταν σε «νομικές περιπέτειες» 
και «ποινικές ευθύνες». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Δαβάκης τάσσεται κατά της ανάπλασης 
του πρώην κάμπινγκ Βούλας καθώς το περασμένο έτος είχε προτείνει ανοικτά να λυθεί η σύμβαση με 
τους επενδυτές, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει ο χώρος στην ίδια κατάσταση που βρί-
σκεται τα τελευταία 20 χρόνια. Στην προσφυγή του πέρσι το καλοκαίρι έκανε καταγγελία σε όλους του 
ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους υποστηρίζοντας ότι η τροποποίηση της σύμβασης του Δήμου με 
την ΕΤΑΔ θίγει τα συμφέροντα της ...ΕΤΑΔ. Τελικώς όλα πήγαν στο αρχείο.

Η έγκριση που έλαβε η «νέα όμοια σύμβαση» από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η εντολή 
που έδωσε στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να προβεί άμεσα στην υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, είχε 
ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα του Δημήτρη Δαβάκη. 

Κατέρρευσε το αφήγημα Δαβάκη

Οικονομική ανάσα για τα αθλητικά σωματεία της περιοχής

Η Χάρη, η Αγάπη, η Ευλογία
του Εσταυρωμένου Σωτήρα,
ας μας Αξιώνει να Γινόμαστε

Ταπεινοί Κυρηναίοι
στον Πόνο των Αδελφών μας.

Καλή Ανάσταση με υγεία!

Μαίρη Φουρναράκη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης



Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα 
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και 
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται 
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδη-
λώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το 
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια 
να τα μοιραστεί κανείς.   

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Αυξήθηκαν τα ενεργά κρούσματα στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια του Απριλίου, ενώ ο 
αριθμός των κατοίκων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν 
παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΕΟΔΥ. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί-
ας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας ενημερώνουν κάθε εβδομάδα τους Δήμους 
για τον ακριβή αριθμό κρουσμάτων της περιοχής τους. 
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, στο διάστημα 5 έως 26 
Απριλίου στον Δήμο των 3Β καταγράφηκαν συνολικά 
409 κρούσματα. Πιο αναλυτικά, στις 5 Απριλίου κατα-
γράφηκαν 93 κρούσματα (νοσηλευόμενοι ήταν 18, ενώ 
σε απομόνωση κατ’οίκον βρίσκονταν 75). Στις 12 Απρι-
λίου καταγράφηκαν 106 ενεργά κρούσματα (νοσηλευό-
μενοι ήταν 18 και 88 συμπολίτες βρίσκονταν σε απομό-
νωση κατ’ οίκον). Σταθερή παρέμεινε η κατάσταση στις 
19 Απριλίου καθώς εντοπίστηκαν 106 κρούσματα (21 
ήταν οι νοσηλευόμενοι και 85 σε κατ’ οίκον απομόνω-
ση). Τέλος, στις 26 Απριλίου, ανακοινώθηκαν 104 ενεργά 
κρούσματα (νοσηλευόμενοι ήταν 21 και σε κατ’ οίκον 
απομόνωση 83).

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιο-
χής, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας λειτουρ-
γίας των σχολικών μονάδων, εντοπίστηκαν μόλις τρία 

κρούσματα σε μαθητές Λυκείων. Συγκεκριμένα, θετικός 
σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού (self test) βρέθηκε 
μαθητής του Λυκείου Βάρης ενώ παράλληλα θετικοί 
στον ιό εντοπίστηκαν δύο μαθητές του Λυκείου Βου-
λιαγμένης. Έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα τμήματα που φοιτούν οι 
μαθητές παρέμειναν κλειστά για 15 μέρες. Γεγονός είναι 
πως τα self test στα οποία υποβάλλονται οι μαθητές διέ-
κοψαν την μεγάλη διασπορά του ιού στα σχολεία, καθώς 
οι μαθητές υποχρεούνται να κάνουν το τεστ πριν φτά-
σουν στο σχολείο και σε περίπτωση που βγουν θετικοί 
δεν θα πρέπει να πηγαίνουν. 

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι ακολούθησε άμεσα 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διαφύλαξη της δημό-
σιας υγείας όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ και τόσο 
τα δύο σχολεία στα οποία εντοπίστηκαν κρούσματα, 
όσο και τα υπόλοιπα λύκεια της πόλης, απολυμάνθηκαν. 
Παράλληλα, ο Δήμος είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις 
διευθύνσεις των σχολείων, προκειμένου να διενεργη-
θούν επιπλέον μοριακά τεστ κορονοϊού, εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο.

Το πρόγραμμα «Διαλογή στην Πηγή - Κερ-
δίζω όσο Διαχωρίζω» που εφαρμόζεται 
από το 2019 στα Πηγαδάκια Βούλας επε-
κτείνεται και στην περιοχή του Διλόφου 
της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.  Η «Διαλο-
γή στην Πηγή», είναι ένα καινοτόμο πρό-
γραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους 
κατοίκους να κάνουν με εύκολο τρόπο 
χωριστή συλλογή των απορριμμάτων 
τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει χωριστή συλλογή τριών ρευμά-

των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό/μέταλλο/τετραπάκ, πλαστικές φιάλες) σε σακούλες με 
«έξυπνα» αυτοκόλλητα για την ταυτοποίηση του κάθε νοικοκυριού, χωριστή συλλογή υπολειμμάτων 
τροφών σε καφέ κάδο αποκλειστικής χρήσης για την κάθε κατοικία, χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευ-
ασιών (στους μπλε κώδωνες) και χωριστή συλλογή των αποβλήτων του κήπου. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ενημερώσει τους κατοίκους του Διλόφου Βάρης για το πρό-
γραμμα και σε πρώτη φάση συλλέγει τα στοιχεία των νοικοκυριών, στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 
δίνονται στα τηλέφωνα 213-2020148 και 213-2020002. Με δεδομένη την καταγραφή των ιδιαίτερα θετι-
κών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος στα Πηγαδάκια Βούλας, η δημοτική αρχή 
ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα εκτός από το Δίλοφο Βάρης θα επεκταθεί σταδιακά και στις υπόλοιπες 
γειτονιές του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, μετά το καλοκαίρι, στο πρόγραμμα θα προστεθούν οι περιο-
χές Ευρυάλη και  Δικηγορικά στη Βούλα, το κέντρο της Βάρης, η περιοχή ΣΕΟ, Αλώνι και Χέρωμα. Στη 
συνέχεια, το πρώτο εξάμηνο του 2022, το πρόγραμμα θα επεκταθεί στις περιοχές Εξοχή, Νέα Κάλυμνος, 
Πολιτεία (Βούλα), Ασύρματος, Λαθούριζα, Κόρμπι και Σούριζα (Βάρη). Τέλος, μέχρι τα τέλη του 2022 στο 
πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων θα συμμετέχουν και οι κάτοικοι της Βάρκιζας και του 
Πανοράματος Βούλας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι σήμερα πρωτοπό-
ρος πανελλαδικά στον τομέα της ανακύκλωσης και εκτρέπει από την ταφή περισσότερο από το 30% των 
σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων που παράγονται στη πόλη, ποσοστό που τον κατατάσσει μεταξύ 
των πρώτων δήμων της χώρας.

6 ρεύματα ανακύκλωσης στο Δίλοφο 
Βάρης και σύντομα σε όλα τα 3Β

Η πορεία της πανδημίας σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Ο θείος λόγος και η θυσία
της Σταύρωσης, ας καθοδηγούν

τη σκέψη μας στην ελπίδα,
την κατανόηση και την αγάπη. 

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!

Όλγα Πολίτη
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη νεολαία,
την απασχόληση και τον εθελοντισμό
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«Ενώπιος ενωπίω» 
οι πολίτες με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Ζητήματα εφ’ όλης της ύλης τέθηκαν στη διαδικτυακή 
συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με τους πολίτες 
την Τετάρτη 14 Απριλίου η οποία μεταδόθηκε ζωντα-
νά από την διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου και από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το «ραντεβού με τον 
Δήμαρχο» όπως ήταν η ονομασία της -πρωτοπορια-
κής για την τοπική αυτοδιοίκηση- συνάντησης, είχε ως 
κύριο θέμα τις δράσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη δια-
χείριση απορριμμάτων, ωστόσο κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης οι συμμετέχοντες έθεσαν επί τάπητος θέμα-
τα που αφορούσαν το σύνολο του έργου που υλοποιεί 
η διοίκηση του Δήμου, ζητήματα της καθημερινότητας 
των πολιτών ακόμα και θέματα που χαρακτηρίζονται 
«καυτά».

Για περισσότερες από 4 ώρες, κάτοικοι και δημότες 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν απευθείας με τον 
πρώτο πολίτη της πόλης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
μετά από μια εισαγωγική παρουσίαση για τις ενέργειες 
που έχει πραγματοποιήσει η διοίκηση σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έδωσε τη σκυτάλη 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι έθεταν ερωτήματα είτε 
προφορικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, είτε 
γραπτά με σχόλια στη σελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στο Facebook. Συνολικά 38 ερωτήματα 
από 25 πολίτες όλων των ηλικιών δέχτηκε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος. Παρά τη φήμη του ως ομιλητή που 
...ξεχνά το ρολόι, οι απαντήσεις που έδινε ο Δήμαρχος 
δεν ξεπερνούσαν τα 4 λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετοί 

συμμετέχοντες να πάρουν το λόγο και για δεύτερη 
φορά. Χαρακτηριστικό της διάθεσης που υπήρχε να 
λάβουν όλοι το λόγο είναι ότι ερωτήσεις έθεσαν ακόμα 
και χρήστες που ήθελαν να κρατήσουν την ανωνυμία 
τους. 

Μέσα από αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση φυσικό επα-
κόλουθο ήταν να ανακύψουν ειδήσεις. Μεταξύ άλλων, 
ο Δήμαρχος αποκάλυψε την επέκταση του δικτύου 

φυσικού αερίου που σε πρώτη φάση ήδη ξεκίνησε στη 
Βουλιαγμένη και στην πορεία θα φτάσει και στη Βάρη 
(βλ. αναλυτικά σελ. 10), την επέκταση των σημειακών 
υπογειοποιήσεων καλωδίων ρεύματος σε πευκόφυτα 
σημεία του Δήμου, τη διάνοιξη της λεωφόρου Βασιλέως 
Παύλου στη Βούλα κ.ά. Παράλληλα, ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος με τη φράση «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη 
και οραματικού τύπου παρεμβάσεις» έστειλε το μήνυμα 
ευθέως ότι θα ζητήσει εκ νέου την ψήφο των δημοτών 
στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές που θα πραγμα-
τοποιηθούν εκτός απροόπτου τον Οκτώβριο του 2023. 

Στο διαδικτυακό ραντεβού του Δημάρχου τέθηκαν 
ζητήματα που είναι πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ μερί-
δας πολιτών και δημοτικής αρχής, όπως η επάρκεια 
των νέων φυτεύσεων, ο εκσυγχρονισμός της μαρίνας 
στη Βουλιαγμένη, η μεταφορά των υπηρεσιών Καθαρι-
ότητας και του πεδίου κομποστοποίησης σε χώρο της 
Σχολής Ευελπίδων, η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών 
και φυσικά το μεγάλο θέμα της αξιοποίησης της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη και τον αγώνα 
που κάνει ο Δήμος για να διαφυλάξει την φυσιογνωμία 
της περιοχής. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έθιξαν ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με την καθημερινότητα της πόλης αλλά και 
των ίδιων. Πεζοδρόμια, κάδοι απορριμμάτων, αναδα-
σώσεις, στάσεις αστικών λεωφορείων, ποδηλατόδρομοι, 
ελεγχόμενη στάθμευση, κατασκευή Γηροκομείου, εγκα-
ταλελειμμένα κτίρια, πεζογέφυρα, μαζικός αθλητισμός, 
πράξη εφαρμογής Κόρμπι ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
οι πολίτες ρώτησαν τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Η όλη 
διαδικασία ανέδειξε τον Δήμαρχο ως βαθύ γνώστη όλων 

των αντικειμένων που αφορούν στη δημοτική λειτουρ-
γία, με διάθεση να μοιραστεί ανοιχτά κάθε λεπτομέρεια 
των πρωτοβουλιών του Δήμου με τους πολίτες. 

Καθόλη τη διάρκεια της πρωτοποριακής διαδικτυακής 
συνάντησης ανάμεσα στον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης και τους πολίτες, οι διάλογοι ήταν υψηλού 
επιπέδου, κόσμιοι και φανέρωσαν αυθεντικό ενδιαφέ-
ρον των συμμετεχόντων για μια εις βάθος ενημέρωση, 
γεγονός που οδήγησε τα στελέχη της διοίκησης στη 
σκέψη ότι ένα αντίστοιχο διαδικτυακό «ραντεβού» θα 
οργανωθεί εκ νέου στο μέλλον, με την προοπτική να 
γίνεται και σε τακτά διαστήματα. Η απήχηση πάντως 
της «συνάντησης» ήταν μεγάλη, όπως φανερώνουν και 
τα στατιστικά στοιχεία του Facebook, τα οποία έδειξαν 
ότι πάνω από 2.500 ήταν οι προβολές του βίντεο, ενώ 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι ενεργές συμμετοχές 
ανά δευτερόλεπτο ξεπερνούσαν τις 74.

Στη διαδικασία εκτός από κατοίκους και δημότες, συμ-
μετείχαν και δύο στελέχη της αντιπολίτευσης (σύμβου-
λοι της κοινότητας Βούλας) ενώ εντύπωση έκανε το 
γεγονός ότι από τη συνάντηση διαλόγου απουσίασαν 
πρόσωπα που συχνά κατηγορούν τον Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν τους 
δίνει τον λόγο και ότι κάνει μονόλογο. Αποδεικνύεται 
ότι την ασφάλεια του μονολόγου επέλεξαν τελικά οι 
«αντάρτες» του πληκτρολογίου στις ασφαλείς περιοχές 
των διαλόγων χωρίς αντίλογο. Από την άλλη ενδιαφέ-
ρον θα είχε να δούμε την πρακτική αυτή του ζωντανού 
διαλόγου με τους δημότες να ακολουθούν και οι υπό-
λοιποι αρχηγοί παρατάξεων, μιας και η πανδημία έχει 
περιορίσει τον πολιτικό διάλογο δραστικά.

“          4 ώρες 
διαλόγου
για το δημοτικό 
έργο με χιλιάδες 
θεατές

Ο Δήμαρχος απάντησε συνολικά σε 38 ερωτήματα που του έθεσαν 25 δημότες, μέσα σε 4 λεπτά κατά μέσο όρο  
για κάθε ζήτημα
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Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις που έβγαλε το διαδικτυακό «ραντεβού με τον 
Δήμαρχο» την Τετάρτη 14 Απριλίου ήταν η ανακοίνωση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
ότι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ήδη ξεκίνησε την επέκταση του δικτύου της 
στη Βουλιαγμένη, με τη Βάρη να παίρνει σειρά από τον Σεπτέμβριο. 

Ο πρώτος βρόγχος ξεκινά χαμηλά από την Καλύμνου, οδεύει προς Καβούρι και κατα-
λήγει στον Λαιμό, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Από αυτόν ολόκληρη η περιοχή της 
Βουλιαγμένης, ανάλογα με τη ζήτηση φυσικά, μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο του 
φυσικού αερίου. Για την επίσπευση της κατασκευής του συνέβαλαν με χορηγίες που 
κάλυψαν το 60% περίπου του κόστους (450.000€) οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
της περιοχής Αστέρας Βουλιαγμένης, Apollon Divani και Margi House και ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης. Η κατασκευή του αγωγού αυτού αναμένεται να ολοκληρωθεί 
αυτό το καλοκαίρι. Ο δεύτερος βρόγχος ξεκινά πάλι από την περιοχή της Καλύμνου, 
συναντά τη λεωφόρο Ευελπίδων και με παράκαμψη από την περιοχή του Χερώματος 
καταλήγει στη Σχολή Ευελπίδων. Από τον αγωγό αυτόν θα μπορέσει το δίκτυο να 
διακλαδωθεί προς τη Βάρη. «Εκτιμώ ότι σύντομα το αέριο θα γίνει το κυριότερο καύ-
σιμο της περιοχής», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος τύχη αγαθή για την 
περιοχή, εκπροσωπεί την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΔΑ Αττικής, της εταιρείας που λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου 
Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική και διανέμει το φυσικό αέριο.  

Σήμερα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν ήδη κατασκευαστεί 41,5 χλμ. 
δικτύου χαμηλής πίεσης στην περιοχή της Βούλας, με το ποσοστό κάλυψης του δικτύ-
ου να ανέρχεται σε 33%, ενώ το ποσοστό διείσδυσης σε 37,4%. Στο πρόγραμμα ανά-
πτυξης δικτύου διανομής 2021-2025 που υλοποιεί ήδη η εταιρεία, προβλέπεται η 
κατασκευή συνολικά 17 νέων χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης. 

Η διαδικασία της σύνδεσης είναι απλή: Ως πρώτο βήμα, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει 
να υποβάλει αίτηση σύνδεσης φυσικού αερίου στην ΕΔΑ Αττικής, εφόσον υπάρχει 
ενεργό (ή προγραμματισμένο προς κατασκευή) δίκτυο στον δρόμο του. Εφόσον εγκρι-
θεί η αίτηση σύνδεσης, αναζητά κανείς προσφορές για το κόστος της εσωτερικής 
εγκατάστασης και των συσκευών από ανεξάρτητο εγκαταστάτη της επιλογής κάθε 
καταναλωτή. Μετά την έγκριση, υπογράφεται και η Σύμβαση Σύνδεσης. Η ΕΔΑ Αττι-
κής κατασκευάζει, εφόσον απαιτείται, το παροχετευτικό δίκτυο και τοποθετεί τον 
μετρητή στο ακίνητο σε συμφωνημένη θέση. Ο μηχανικός του εγκαταστάτη κατόπιν 
υποβάλλει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης προς έλεγχο και έγκριση από την ΕΔΑ 
Αττικής και στη συνέχεια ξεκινά η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης από το 
μετρητή έως τα σημεία χρήσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης, η ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιεί 
τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασης και ξεκινά την τροφοδοσία του φυσικού αερίου 
στο ακίνητο, μετά ασφαλώς από την υπογραφή μιας σύμβασης προμήθειας με προ-
μηθευτή της επιλογής καθενός. Πληροφορίες η εταιρεία παρέχει στην ιστοσελίδα της 
edaattikis.gr και στον τηλεφωνικό αριθμό 11322.

Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και την καλύτερη 
ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, προ-
σφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς άλλες συμβατικές μορφές ενέργειας. Η 
εξοικονόμηση στη θέρμανση ξεπερνά το 40% σε σχέση με άλλες μορφές θέρμανσης, 
ενώ η χρήση του μπορεί να επεκταθεί και στο μαγείρεμα, ζεστό νερό κ.ά. προσφέρο-
ντας επιπλέον σημαντική εξοικονόμηση. Ακόμη, σε αντίθεση με το πετρέλαιο, για την 
προμήθεια του οποίου χρειάζεται παραγγελίες και παραλαβές ανά τακτά διαστήματα, 
η ροή του φυσικού αερίου μέσω του δικτύου διανομής είναι συνεχής.

Έρχεται 
το φυσικό 
αέριο σε Βάρη, 
Βουλιαγμένη
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Οι πρώτες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της νέας Astir 
Marina στη Βουλιαγμένη δόθηκαν προ ημερών στη δημο-
σιότητα, αποκαλύπτοντας την πραγματική αισθητική 
εμπειρία από τον μεγάλο εκσυγχρονισμό της λιμενικής 
εγκατάστασης του 1960, πέρα από την παραπλανητική 
πολλές φορές για το κοινό μάτι καταγραφή των σχεδίων 
στις αρχιτεκτονικές κατόψεις που μέχρι σήμερα έχουν 
δημοσιευτεί. Τα τεχνικά έργα στον όρμο της Βουλιαγ-
μένης ξεκίνησαν ήδη βάσει του σφιχτού περιβαλλοντι-
κού ελέγχου της νομοθεσίας που επιβάλλει σύνταξη και 
έγκριση Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών για κάθε 
επιμέρους εργασία, υπό την επίβλεψη πάντα του Ελληνι-
κού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο οποίο 
έχει ανατεθεί η συνολική περιβαλλοντική επίβλεψη. 
Είναι δεδομένο ότι αυτό το καλοκαίρι θα παρουσιαστεί 
μια ασυνήθιστη τεχνική δραστηριότητα στα νερά της 
Βουλιαγμένης, ωστόσο ισχύει αυτό που αναφέρεται και 
σε κάθε τεχνική παρέμβαση στο δημόσιο χώρο: Η ενόχλη-
ση είναι προσωρινή, το όφελος των έργων μόνιμο.

Από τις πρώτες αυτές αποτυπώσεις των ιδεών που ενέ-
πνευσαν τους αρχιτέκτονες και παρουσιάζει ο «Δημοσι-
ογράφος», φανερώνεται μια λιτή και μοντέρνα γραμμή 
σχεδίασης των αρχιτεκτονικών όγκων, που χάρη στις 
πράσινες στέγες και τις φυτεύσεις του χώρου, εντάσ-
σονται αρμονικά στο ούτως ή άλλως κατάφυτο φυσικό 
περιβάλλον, δίνοντας νέα τοπόσημα στην περιοχή. Άλλω-
στε, εξ αρχής η σχεδίαση της νέας μαρίνας –κατόπιν και 
των καίριων παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής– περι-
ορίστηκε στην απολύτως αναγκαία δόμηση (4.800 τ.μ.) 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι σύγχρονες τεχνικές και 
άλλες προδιαγραφές ενός κορυφαίου τουριστικού λιμέ-
να, χωρίς να εξαντληθούν τα τετραγωνικά που επέτρεπε 
η νομοθεσία (περίπου τα διπλάσια). Οι φωτορεαλιστικές 
απεικονίσεις αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη μινιμαλιστική 
προσέγγιση που επέλεξαν οι επενδυτές.  

Στην πραγματικότητα, η Astir Marina, σύμφωνα με έρευ-
να μίας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως ελεγκτικές 

εταιρείες, μετά την αναμόρφωσή της που προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά, θα πρωταγω-
νιστήσει στις 3 κορυφαίες μαρίνες με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές στην Ευρώπη. Kεντρικό στοιχείο του 
σχεδιασμού της νέας μαρίνας είναι η βιωσιμότητα και 
η μείωση του αποτυπώματός της στο θαλάσσιο και στο 
χερσαίο περιβάλλον της περιοχής. Για το λόγο αυτό 
προβλέπεται μεταξύ άλλων οργανωμένος σταθμός 
παραλαβής λυμάτων των σκαφών και αντίστοιχη από-
δοση αυτών σε πιστοποιημένους φορείς τελικής διαχεί-
ρισης και κατασκευή ενός σύγχρονου συστήματος αναρ-
ρόφησης κενού για την παραλαβή των λυμάτων σε κάθε 
θέση ελλιμενισμού, κάτι που απουσιάζει σήμερα. Ακόμη, 
εγκαθίστανται ισχυρές παροχές ρεύματος σε κάθε θέση 
για ελλιμενισμό χωρίς τη χρήση των γεννητριών των 
σκαφών κατά την παραμονή για μείωση ηχορύπανσης 
και βελτίωση ποιότητας του αέρα. Τα νέα κτήρια θα 
ακολουθούν τέλος βιοκλιματικές στρατηγικές για την 
μέγιστη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. 

Η εικόνα της νέας μαρίνας Βουλιαγμένης
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Νέα, μεγαλύτερα και προσβάσιμα 
σε όλους πεζοδρόμια, ποδηλατό-
δρομος 3 χλμ. που θα συνδέει τη 
Βούλα με τη Βουλιαγμένη και συνο-
λικά 2.500 φυτεύσεις νέων δέντρων 
μεγάλης ανάπτυξης είναι τα βασικά 
στοιχεία της «πράσινης συμφω-
νίας» που προτείνει στην τοπική 
κοινωνία η δημοτική αρχή Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ως κεντρικό 
έργο της τρέχουσας θητείας της. 
Πρόκειται για ένα σύνολο μεγά-
λων και μικρών παρεμβάσεων στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης του πράσι-
νου χαρακτήρα των κοινόχρηστων 
χώρων και εκσυγχρονισμού των 
υποδομών της πόλης με γνώμονα τη 
βιώσιμη αστική κινητικότητα, που 
δημοσιοποίησε η δημοτική αρχή 
Κωνσταντέλλου προς διαβούλευση 
με την τοπική κοινωνία. Το σύνο-
λο των έργων και παρεμβάσεων, 
προϋπολογισμού που αγγίζει τα 27 
εκατ. ευρώ, υποβλήθηκε προς χρη-
ματοδότηση στο πρόγραμμα του 
υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης 
Τρίτσης», γεγονός που σημαίνει ότι 
για την κοσμογονία αυτή των πρω-
τοβουλιών, το δημοτικό ταμείο δεν 
θα επιβαρυνθεί παρά ελάχιστα. Σύμ-
φωνα με τα στελέχη της δημοτικής 
αρχής, η αρτιότητα των προτάσεων 
και των μελετών που κατατέθηκαν 
ενισχύουν την αισιοδοξία ότι θα 
εγκριθεί προς χρηματοδότηση το 
σύνολο των έργων. Ακολουθώντας 
τη μεθοδολογία του προγράμμα-
τος, ο Δήμος κατέθεσε 8 προτάσεις 
με τη μερίδα του λέοντος (18,9 εκατ. 
ευρώ) να κατευθύνεται στον άξονα 
«δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης 
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 
αστικών περιοχών και του οικιστι-
κού περιβάλλοντος». Ωστόσο, στη 
χρηματοδότηση από το υπουργείο 
αναμένεται να ενταχθούν και άλλες 
εξίσου σημαντικές δράσεις, όπως το 
έργο ψηφιοποίησης του αρχείου και 
προμήθειας των «έξυπνων» κάδων 
απορριμμάτων (3,3 εκατ. €), η προώ-
θηση της ηλεκτροκίνησης (1,1 εκατ. 
€), η χωριστή συλλογή των βιοαπο-
βλήτων (1,1 εκατ. €), η αναμόρφωση 
του Δημαρχείου (1 εκατ. €), ο προ-

σεισμικός έλεγχος των δημοτικών 
κτηρίων (620 χιλ. €), η συντήρηση 
των αθλητικών χώρων (300 χιλ. €) 
και τη δημιουργία δύο ψηφιακών 
μουσείων για τα 200 χρόνια της 
επανάστασης του ‘21 (370 χιλ. €). Η 
σημειακή αποτύπωση των παρεμ-
βάσεων στον χάρτη του Δήμου απο-
καλύπτει μια ισορροπημένη χωρικά 
ανάπτυξη των δράσεων αυτών που 
σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, 
προωθείται τάχιστα προς υλοποί-
ηση. Από τη διαβούλευση για το 
περιεχόμενο των προτάσεων, στις 
διαγωνιστικές διαδικασίες και την 
εκκίνηση των εργοταξίων, τα στελέ-
χη του Δήμου υποστηρίζουν ότι ο 
βαθμός ωριμότητας των προτάσεων 
βρίσκεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
υλοποιηθούν στο σύνολό τους μέσα 
στα επόμενα 2 χρόνια. Ξεχωρίσαμε 
από τον κύριο άξονα δράσεων τις 6 
εμβληματικές πρωτοβουλίες: 

Βάρη,  
οδός Βασ. Κωνσταντίνου
O σχεδόν ευθύς δρόμος που συνδέει 
τη Βάρη με τη Βάρκιζα σήμερα έχει 
μια παραμελημένη όψη επαρχιακού 
οδικού δικτύου, όπου συνυπάρχουν 
η οικιστική με τις εμπορικές χρήσεις 
ενώ συνηθισμένη είναι η άναρχη 
στάθμευση επί των πεζοδρομίων. 
Η πρώτη μείζων παρέμβαση του 
Δήμου θα είναι η πλήρης υπογειο-
ποίηση του εναέριου δικτύου της 
ΔΕΗ εκατέρωθεν της οδού, κάτι που 
θα απομακρύνει ένα πλήθος εμπο-
δίων για τους πεζούς αλλά και έναν 
σημαντικό οπτικό ρύπο. Παράλληλα 
όμως, θα αφήσει χώρο για τη δημι-
ουργία δύο δενδροστοιχιών από 
την αρχή της οδού μέχρι το τέλος, 
με φυτεύσεις ανεπτυγμένων καλλω-
πιστικών δέντρων (έχουν επιλεγεί οι 
γιακαράντες που παράγουν κατά την 
περίοδο ανθοφορίας τα εντυπωσια-
κά μοβ άνθη). Η αυτόματη υπόγεια 
άρδευση θα εγγυηθεί την ομαλή και 
ακώλυτη ανάπτυξη των δέντρων. 

Βάρκιζα,
Αλιευτικό Καταφύγιο
Η αναβάθμιση του Αλιευτικού 

Καταφυγίου περιλαμβάνει παρεμ-
βάσεις σε όλες τις υφιστάμενες 
υποδομές του και δημιουργία νέων. 
Θα αναβαθμιστούν όλες οι λιμενι-
κές υποδομές, θα κατασκευαστούν 
νέες ηλεκτρομηχανικές εγκαταστά-
σεις ενώ θα δημιουργηθούν και 
νέες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις 
για την αισθητική αναβάθμιση του 
χώρου. Ο προσήνεμος μόλος στην 
περιοχή του Φάρου θα αναδιαμορ-
φωθεί με στόχο τη δημιουργία μιας 
πλατείας, που θα τον καταστήσει 
μαζί με τις υπόλοιπες επεμβάσεις 
πόλο έλξης για τους περίοικους και 
τους επισκέπτες με πρόβλεψη για 
την πρόσβαση ατόμων με περιο-
ρισμένη κινητικότητα. Σε ένα νέο 
χώρο φύτευσης θα δημιουργηθεί 
ένας βραχόκηπος, µε κατάλλη-
λη φυτική σύνθεση για το σημείο 
και ένα νέο πλάτωμα με κατάλλη-
λο αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, 
κάδους, φωτισμό). Στο λιμενικό 
κομμάτι, η μελέτη προβλέπει βελ-
τίωση των συνθηκών λειτουργίας 
των χρηστών με προμήθεια και 
εγκατάσταση νέου λιμενικού εξο-
πλισμού (δέστρες και προσκρου-
στήρες) και αποκατάσταση του 
υπήνεμου μόλου όπου σήμερα οι 
αλιείς διαθέτουν τα προϊόντα τους.

Βάρκιζα, παραλία
Ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμ-
μα φυτεύσεων θα ξεκινήσει από τη 
δυτική παραλία της Βάρκιζας φτά-
νοντας ως την ανατολική παραλία. 
Δέντρα μεγάλης ανάπτυξης, νέος 
αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, 
κάδοι, φωτιστικά σώματα) και εξε-
λιγμένο υπόγειο σύστημα αυτό-
ματου ποτίσματος αναμένεται να 
δώσει νέα επιμελημένη και αισθη-
τικά άρτια όψη στον μεγάλο περί-
πατο της Βάρκιζας. Στο ίδιο πλαί-
σιο, η παιδική χαρά θα αλλάξει όψη 
και όργανα, με ένα σχέδιο που θα 
εναρμονίζεται με το παραθαλάσσιο 
τοπίο. 

Βούλα,  
λεωφ. Βασιλέως Παύλου
Σήμερα η λεωφόρος Βασιλέως 

Μια δενδροστοιχία με χαρουπιές και χαμηλά πικροδάφνες 
θα μεταμορφώσουν την οδό Ζακύνθου

«Πράσινη συμφωνία»  
στα 3Β με 24 παρεμβάσεις

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης
παρεμβάσεις

εκατ. €

δέντρα μεγάλης  
ανάπτυξης

24

27

2.500
3 χλμ.

Οι εντυπωσιακές γιακαράντες σε δενδροστοιχία  
θα κυριαρχούν σε λίγο στην οδό Καλύμνου

Εκτεταμένες φυτεύσεις και νέος αστικός εξοπλισμός θα 
αλλάξουν όψη στους κοινόχρηστους χώρους της λεωφόρου 
Βασιλέως Παύλου

ποδηλατόδρομος
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      Παύλου είναι ένα από σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του Δήμου με 
μεγάλη κίνηση πεζών και οχημάτων που χαρακτηρίζεται όμως από 
προβλήματα, όπως έλλειψη επαρκών θέσεων στάθμευσης, δύσκολη 
βάδιση στα πεζοδρόμια, ελλιπή πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες 
και αδυναμία χρήσης ποδηλάτου. Η δημοτική αρχή σχεδιάζει την επα-
ναχάραξη του δρόμου κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης με τη δημι-
ουργία νησίδας ανάμεσα στα δύο ρεύματα για θέσεις στάθμευσης υπό 
γωνία. Συνολικά θα δημιουργηθούν 62 επιπλέον θέσεις στάθμευσης με 
τη νέα αυτή διάταξη. Ειδικά στο κομμάτι της πλατείας Ιμίων αυτό δεν 
θα ισχύσει, με στόχο να πεζοδρομείται όλη η πλατεία συγκεκριμένες 
ώρες στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Παράλληλα, θα διαπλατυν-
θούν τα πεζοδρόμια ώστε να υπάρχει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών 
πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου, θα χωροθετηθεί ποδηλατόδρομος 
μήκους 1.646 μέτρων, ενώ θα αλλάξει ριζικά ο χαρακτήρας της οδού με 
την πλήρη κατάργηση του ασφαλτικού τάπητα και την αντικατάστασή 
του από κυβόλιθους. Η επέμβαση αυτή θα εντοπιστεί στο κομμάτι από 
τη συμβολή της λεωφόρου Βασ. Παύλου με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης 
έως την οδό Δάφνης (στο ύψος δηλ. του «κόκκινου σπιτιού»). Από εκεί 
και μέχρι το Ασκληπιείο η επέμβαση θα εντοπιστεί στους κοινόχρη-
στους χώρους κάτω από τη λεωφόρο με νέες εκτεταμένες φυτεύσεις 
και χλοοτάπητα, αυτόματη άρδευση, νέο αστικό εξοπλισμό, όργανα 
υπαίθριας εκγύμνασης και ψυχαγωγίας καθώς και τη συνέχεια του 
ποδηλατόδρομου. Ο φωτισμός όλων των κοινόχρηστων χώρων θα 
γίνει με τελευταίας τεχνολογίας υβριδικά σώματα LED που θα χρησι-
μοποιούν ηλιακή ενέργεια και εναλλακτικά θα τροφοδοτούνται από το 
δίκτυο της ΔΕΗ. Τα πεζοδρόμια θα γίνουν με διάστρωση βοτσαλωτών 
πλακών, ενώ θα εγκατασταθούν και νέα συστήματα υπόγειων κάδων 
απορριμμάτων. 

Βούλα, οδός Καλύμνου
Μια κεντρική αρτηρία μεταξύ Βούλας και Βάρης, η οδός Καλύμνου, 
παραμένει επί χρόνια ένα κεντρικό αστικό σημείο χωρίς χαρακτήρα, 
με τις χαμηλές πικροδάφνες μόνο να ομορφαίνουν αραιά την κεντρική 
νησίδα. Ο Δήμος σκοπεύει με μια σημαντική του παρέμβαση να της 
αλλάξει όψη, με πυκνή φύτευση ανεπτυγμένων δέντρων και συγκε-
κριμένα αριών (των δέντρων που ονομάζονται και λευκές βελανιδιές) 
παράλληλα με φύτευση νέων θάμνων. Νέο φυτικό υλικό και αυτόμα-
τη άρδευση θα τοποθετηθούν και στους κοινόχρηστους χώρους κατά 
μήκος των δύο ρευμάτων, ενώ στο ρεύμα από λεωφόρο Ευελπίδων 
προς λεωφόρο Βουλιαγμένης θα γίνει επένδυση της εξωτερικής όψης 
του υφιστάμενου τοιχίου περιμετρικά των χώρων πρασίνου με ακα-
νόνιστες πλάκες Καρύστου, μήκους 500 μέτρων.

Βουλιαγμένη, Καβούρι
Μια νέα μοναδική παραλιακή εσπλανάδα σχεδιάζει να δημιουργήσει 
η δημοτική αρχή, μετά την επιτυχημένη πιλοτική διαπλάτυνση του 
πεζοδρομίου στις συνεχόμενες οδούς Ακτής και Ηλίου στο Καβούρι. 
Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του δρόμου σε ήπιας κυκλοφορίας, 
με τη διαμόρφωση προσπελάσιμων πεζοδρομίων και την κατασκευή 
ποδηλατόδρομου μήκους 1.270 μέτρων, που θα ενωθεί με τον ποδηλα-
τόδρομο της λεωφόρου Βασ. Παύλου (μέσω της οδού Αυλώνος όπου 
θα τοποθετηθεί ειδικό φανάρι) ενώνοντας ποδηλατικά μια διαδρομή 3 
χιλιομέτρων από το Ασκληπιείο Βούλας έως τον Λαιμό Βουλιαγμένης. 
Η άσφαλτος θα αντικατασταθεί από κυβόλιθο, τα πεζοδρόμια, ο ποδη-
λατόδρομος και η οδός θα διαμορφωθούν στο ίδιο επίπεδο, συστή-
ματα υπογειοποίησης θα αφαιρέσουν τους κάδους απορριμμάτων 
από το οπτικό πεδίο, ενώ η αντιστροφή της πορείας των οχημάτων 
(με νέα φορά από Βουλιαγμένη προς Βούλα) αναμένεται να μειώσει 
τον κυκλοφοριακό φόρτο που σήμερα εισέρχεται από την παραλιακή 
λεωφόρο στην οδό Ακτής. Και στο σημείο αυτό, ο δημοτικός φωτισμός 
θα αντικατασταθεί με τα υβριδικά LED που συνδυάζουν την ηλιακή 
ενέργεια με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου και θα εμπλουτιστεί με νέο 
αστικό εξοπλισμό.

Η νέα παιδική χαρά 
στην παραλία Βάρκιζας 
θα περιλαμβάνει όργανα 
σε αρμονία με το τοπίο

Σημείο Παρέμβαση

πλ. 28ης Οκτωβρίου (Βούλα) Φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα, αστικός εξοπλισμός, 
παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής

πλ. Ελευθερίας (Βούλα) Φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα, αστικός εξοπλισμός, 
παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής

Κοινόχρηστοι χώροι  
Βασ. Παύλου (Βούλα)

Φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα, αστικός εξοπλισμός, 
παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής

Πέριξ Ασκληπιείου Νοσοκομείου Δενδροστοιχίες επί των πεζοδρομίων, αυτόματο 
πότισμα

Πάρκο Ηρώων (Βούλα) Φυτεύσεις, παιδικές χαρές, πίστα scate

Βασ. Παύλου (Βούλα) Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομος, 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων

πλ. Χριστοδούλου Ριμινίτου 
(Πανόραμα)

Αρχιτεκτονική διαμόρφωση, φυτεύσεις, αυτόματο 
πότισμα, αστικός εξοπλισμός

Νησίδα και πεζοδρόμια Ζακύνθου 
(Πανόραμα) Φυτεύσεις, δενδροστοιχίες, αυτόματο πότισμα

Κεντρική νησίδα Καλύμνου (Βούλα) Φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα

Παράδρομος Καλύμνου (Βούλα) Φυτεύσεις, δενδροστοιχίες, αυτόματο πότισμα

Πεζοδρόμια Βασ. Γεωργίου -  
Νικηταρά (Βούλα)

Δενδροστοιχίες επί των πεζοδρομίων, αυτόματο 
πότισμα

πλ. Σιδηροβιομηχάνων (Βούλα) Φυτεύσεις, παιδική χαρά

πλ. Μουσών (Βούλα) Φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα, αστικός εξοπλισμός, 
γήπεδο μπάσκετ

Οδός Ηλίου (Καβούρι) Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομος, 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων

Οδός Καβουρίου (Βουλιαγμένη) Ηλεκτροφωτισμός υφιστάμενου ποδηλατόδρομου

Οδοί Λητούς – Απόλλωνος Μελλοντική επέκταση ποδηλατόδρομου

Κεντρική νησίδα λ. Αθηνάς  
(Βουλιαγμένη)

Χλοοτάπητας, αυτόματο πότισμα, σύστημα ελέγχου 
άρδευσης

Λ. Ευελπίδων (Βάρη) Δενδροστοιχίες επί των πεζοδρομίων, αυτόματο 
πότισμα

2ο Γυμνάσιο Βάρης Φυτεύσεις, χλοοτάπητας, αυτόματο πότισμα

Οδός Άττιδος (Βάρη) Δενδροστοιχίες, φυτεύσεις, πίστα scate

Οδός Βασ. Κωνσταντίνου (Βάρη) Υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροστοιχίες επί των 
πεζοδρομίων, αυτόματο πότισμα

Ανατολική παραλία Βάρκιζας Φυτεύσεις, χλοοτάπητας, αυτόματο πότισμα, σύστημα 
ελέγχου άρδευσης, αστικός εξοπλισμός, παιδική χαρά

Αλιευτικό Καταφύγιο Βάρκιζας Αρχιτεκτονικές και λιμενικές παρεμβάσεις

Δυτική Παραλία Βάρκιζας Φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα, αστικός εξοπλισμός
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Τις απόψεις των πολιτών και των τοπικών φορέων 
ζήτησε η δημοτική αρχή σχετικά με τις κυκλοφορια-
κές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από το περασμένο 
έτος στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της 
δημοτικής ενότητας Βούλας. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαί-
τερα μεγάλη και πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές από 
τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με 
αποτέλεσμα να προτείνεται η κυκλοφοριακή μελέτη να 
συμπεριλάβει στοχευμένες προσαρμογές που εκτιμά-
ται ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την λειτουργία του 
συγκοινωνιακού δικτύου στην περιοχή. Το θέμα συζητή-
θηκε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου. 

Ειδικότερα, για την οδό Μεταξά στην περιοχή Ευρυά-
λη και τη μετατροπή της σε οδό διπλής κατεύθυνσης 
κυκλοφορίας, προτάθηκαν οι εξής παρεμβάσεις: Για τη 
λειτουργία της ως διπλής κυκλοφορίας, απαιτείται ελά-
χιστο πλάτος 8 μέτρων καθ’ όλο το μήκος του δρόμου. 
Για να επιτευχθεί αυτό, ο Δήμος θα προβεί σε λεπτο-
μερή τοπογραφική αποτύπωση της οδού με σκοπό να 
καταγραφούν με ακρίβεια οι εγκαταστάσεις φρεατίων, 

φυτεύσεων κ.ά. που υπάρχουν σήμερα για να υλοποι-
ηθεί η διαπλάτυνση της οδού Μεταξά. Να τονιστεί πως 
πριν ξεκινήσουν οι παραπάνω διαδικασίες, θα αξιολο-
γηθεί από συγκοινωνιολόγους η λειτουργία της ως οδού 
μιας κατεύθυνσης όπως είναι σήμερα, ώστε να επιβεβαι-

ωθεί η αναγκαιότητα μετατροπής της σε διπλής κατεύ-
θυνσης. Επιπλέον, προτάθηκε η μετατροπή της οδού 
Λακωνίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Κατσώνη και Μεταξά 
και της οδού Κανάρη, στο τμήμα μεταξύ Μεταξά και Οδ. 
Ανδρούτσου, σε τμήματα οδού ήπιας κυκλοφορίας. Σκο-
πός των συγκεκριμένων παρεμβάσεων είναι η βελτίωση 
του οικιστικού ιστού του Δήμου, τόσο λειτουργικά όσο 
και αισθητικά. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η προώθηση 
μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας που δίνουν 
προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών στους οποίους, 
με τις κατάλληλες διαμορφώσεις, εξασφαλίζεται εκτός 
από την χρήση των οδών, η διέλευση των οχημάτων με 
χαμηλή ταχύτητα. Να σημειωθεί πως η μετατροπή των 
παραπάνω τμημάτων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας δεν 
αναμένεται να μεταβάλει την κυκλοφοριακή λειτουργία 
της περιοχής. Στόχος του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου και της δημοτικής διοίκησης είναι η σταδια-
κή διαμόρφωση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στις οδούς 
πέριξ των κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών 
της πόλης.

Σημαντικές προσπάθειες καταβάλλει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ενίσχυση 
του πρασίνου στην περιοχή, ωστόσο παρατηρού-
νται σε διάφορα υπερήλικα κυρίως δέντρα σοβα-
ρά σημάδια ξήρανσης που καταλήγουν στην κοπή 
τους. Η διοίκηση δέχεται έντονη κριτική από μερί-
δα πολιτών και συγκεκριμένη ομάδα, που αφήνει 
υπονοούμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 
ο Δήμος εσκεμμένα οδηγεί σε ξήρανση τα δέντρα 
ή ακόμα ότι τα δηλητηριάζει, προκειμένου αυτά με 
τη σειρά τους να απομακρυνθούν σε μια προσπά-

θεια να επωφεληθούν κάποιοι. Η ξήρανση δέντρων βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει απο-
κλειστικά στην περιοχή των 3Β αλλά είναι γενικότερο. Σύμφωνα με γεωπόνους, πολλά δέντρα δυστυχώς 
προσβάλλονται από έντομα ή μύκητες παρά το γεγονός ότι αυτά βρίσκονται εντός τους ιστού της πόλης.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου αναφέρθηκε 
στα όσα υποστηρίζουν ορισμένοι πολίτες και πρότεινε να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή η 
οποία θα συλλέγει δείγματα από τον κορμό και το χώμα κάθε ξεραμένου δέντρα και θα τα μεταφέρει στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους προς ανάλυση, για να διαπιστωθεί αν το δέντρο έχει υποστεί δηλητηρίαση 
ή ξεράθηκε από κάποιο έντομο ή μύκητα. Βέβαια, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι μια τέτοια διαδικασία είναι 
αρκετά δαπανηρή, καθώς το κόστος ανάλυσης για κάθε δέντρο κυμαίνεται μεταξύ 400-450 ευρώ. Με το 
ίδιο ποσό, υπενθύμισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μπορεί να προμηθευτεί ο Δήμος ένας νέο δέντρο 3 
μέτρων και να το φυτεύσει στο ίδιο σημείο. Τελικώς, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συναίνεσε στη σύσταση 
της επιτροπής, καθώς κανείς σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν δέχτηκε να λάβει μέρος. 

Βούλα
Παρεμβάσεις για την ασφάλεια πεζών και οδηγών

Δημοτικό Συμβούλιο

Δειγματοληψία των ξεραμένων 
δέντρων πρότεινε ο Δήμαρχος

Η Ανάσταση του σωτήρα μας
να γίνει το εφαλτήριο για να νικήσουμε

τον πόνο, την ασθένεια και τον φόβο, 
για να μας προσφέρει τη χαρά

της ζωής. Καλό Πάσχα!

Άρτεμις Σαχατζιάν
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας
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Εριέττα Κούρκουλου Λάτση

H προστάτιδα των αδέσποτων ζώων

Το Save a Greek Stray (ή αλλιώς SGS) είναι μια φιλοζωι-
κή, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από 
την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση με σκοπό την προστα-
σία των ζώων. Έχοντας ιδιαίτερη αγάπη στα αδέσποτα 
ζώα, ένωσε τις δυνάμεις της με μια ομάδα ανθρώπων 
που έχουν τους ίδιους στόχους και το ίδιο όραμα για το 
μέλλον στη χώρα μας: τα ζώα συντροφιάς δεν θα αγω-
νίζονται να επιβιώσουν στους δρόμους, αλλά θα ζουν 
ευτυχισμένα στα σπίτια τους με τις οικογένειες τους, 
προσφέροντας και λαμβάνοντας αγάπη. 

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η SGS ίδρυσε 
και λειτουργεί ένα πρότυπο καταφύγιο για αδέσποτα, 
όπου τα ζώα περιθάλπονται και περιμένουν τη νέα 
τους οικογένεια που θα τα υιοθετήσει. Η αποστολή της 
φιλοζωικής εταιρείας είναι η προστασία και φροντίδα 
τους. Συγκεκριμένα, η διάσωση, περισυλλογή, στείρω-
ση, ο εμβολιασμός και η εν γένει κτηνιατρική περίθαλ-
ψη των άρρωστων ή τραυματισμένων ζώων, η υιοθεσία 
των ζώων από φιλόζωες οικογένειες ή η επανένταξή 
τους στους χώρους περισυλλογής τους, η ίδρυση και 
λειτουργία Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
με κτηνιατρείο, η επίβλεψη και η φροντίδα των επανε-
ντασσόμενων αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περι-
βάλλον και η προαγωγή της φιλοζωίας και ιδιαίτερα της 
κυνοφιλίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση γεννήθηκε με μια λατρεία 
για τα ζώα. Όπως έχει δηλώσει παλιότερα στον Τύπο: 
«Το μόνο που εξελισσόταν με τα χρόνια ήταν ο τρόπος 
που τα αγαπούσα. Όσο μεγαλώνεις, αναπτύσσεις την 
ικανότητα να αγαπάς πιο σωστά. Ως μικρό παιδί νομί-
ζεις ότι η αγάπη για τα σκυλιά σημαίνει να πας σε ένα 
pet shop και να αγοράσεις ένα κουτάβι. Αυτό έκανα κι 
εγώ, μέχρι που αποφάσισα ότι θέλω να μάθω γι’ αυτό 
και να ασχοληθώ σοβαρά με το να βοηθήσω σε ένα πρό-
βλημα που ενώ είναι στην καθημερινότητα όλων μας, 
πολλοί γυρνούν το κεφάλι. Μεγαλώνοντας λοιπόν, το 

μόνο που άλλαξε ήταν ότι έμαθα να χρησιμοποιώ την 
αγάπη αυτή για να κάνω ουσιαστικό καλό».

Αλλάζουμε τις ζωές εκατοντάδων ζώων
«Έχουμε καταφέρει σήμερα να έχουμε ένα πρό-
τυπο καταφύγιο για τους μικρούς μας φίλους. 
Σκοπός του καταφυγίου είναι η νοσηλεία 
των χτυπημένων και άρρωστων αδέσποτων, 
η φιλοξενία τους και η εύρεση της κατάλλη-
λης οικογενείας για αυτά. Το SGS έχει πετύχει 
ό,τι ακριβώς και τα υπόλοιπα καταφύγια της 
χώρας μας. Έχει καταφέρει να αλλάξει τις ζωές 
εκατοντάδων ζώων που ήταν καταδικασμένα 
σε μια ζωή γεμάτη πόνο και θλίψη», έχει τονί-
σει σε συνέντευξη της η Εριέττα Κούρκουλου 
Λάτση. 

Η διαδικασία που ακολουθείται όταν έρχεται 
ένα ζώο στο καταφύγιο είναι σύνθετη. Αρχι-
κά, περνάει πλήρη κτηνιατρικό έλεγχο και αν 
διαπιστωθεί ότι χρειάζεται κτηνιατρική περί-
θαλψη, τότε οι υπεύθυνοι προχωρούν στις 
απαιτούμενες θεραπείες. Στη συνέχεια, αφού 
σιγουρευτούν ότι το ζώο είναι υγιές, γίνεται 
μια εκτίμηση του χαρακτήρα του για να εκτι-
μηθεί σε τι οικογενειακό περιβάλλον θα ταί-
ριαζε, στειρώνεται, τοποθετείται ηλεκτρονική 
ταυτότητα και είναι πλέον έτοιμο να πάει στη 
νέα του οικογένεια.

Εικονική υιοθεσία ζώων συντροφιάς
Οι τρόποι να βοηθήσει κάποιος το Save a 
Greek Stray είναι αρκετοί. Κάποιος που έχει 
τον χρόνο μπορεί να γίνει εθελοντής είτε στο 
καταφύγιο είτε βοηθώντας σε κάποια από τις 
εκδηλώσεις που οργανώνει η φιλοζωική εται-
ρεία κατά καιρούς. Όπως επισημαίνουν οι 
υπεύθυνοι, μπορεί κάποιος να βοηθήσει στέλ-

νοντας φαγητό, κουβέρτες, φάρμακα ή και παιχνίδια για 
τα ζώα που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. 

«Υπάρχει η δυνατότητα της εικονικής υιοθεσίας γι’ 
αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν σκύλο σπίτι τους. 
Με την εικονική υιοθεσία συντηρεί ο ενδιαφερόμενος 
ένα από τα σκυλιά μας που για κάποιον λόγο δεν μπορεί 
να προωθηθεί για υιοθεσία, το οποίο μπορεί να επισκέ-
πτεται στο καταφύγιο, αλλά και να του στέλνουμε ανά 
διαστήματα φωτογραφίες και νέα από το ζώο που έχει 
επιλέξει. Ο πιο σημαντικός τρόπος βέβαια που θα μπο-
ρούσε κανείς να μας βοηθήσει είναι υιοθετώντας ένα 
από τα σκυλιά μας και αδειάζοντας τα κλουβιά μας, για 
να μπορούμε να βοηθήσουμε κι άλλα ζώα που το έχουν 
ανάγκη», αναφέρει ο Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Ο στόχος όλων όσοι ασχολούνται με το Καταφύγιο 
είναι να βοηθήσουν όσο περισσότερα αδέσποτα γίνε-
ται. Όπως έχει τονίσει η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση 
στο παρελθόν, για να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο και να 
πετύχει, αυτό που χρειάζεται είναι πάθος και αγάπη. Η 
ομάδα της SGS δίνει καθημερινά την ψυχή της για να 
φτάσει η φιλοζωική οργάνωση στο επίπεδο που βρίσκε-
ται σήμερα. Το Καταφύγιο που έχει δημιουργηθεί στον 
Ωρωπό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ζώων.

Εκείνος που κατάφερε να κάνει
υπομονή στην προσωπική του

«σταύρωση», σίγουρα θα γνωρίσει
την Ανάστασή Του. 

Καλό Πάσχα!

Γιώργος Κοκολέτσος
Πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας

Βουλιαγμένης
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Στοιχείο πολιτισμού, σημάδι ισορ-
ροπίας με το φυσικό περιβάλλον, 
ένδειξη υγείας μιας κοινωνίας, 
δείκτης ευγένειας και οικολογικής 
συνείδησης: Το πώς φερόμαστε στα 
ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα, 
φανερώνει πολλά παραπάνω από 
μια συνηθισμένη ανθρώπινη ευαι-
σθησία. Η περιοχή του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει απο-
δεδειγμένα αφοσιωμένους ανθρώ-
πους στη φιλοζωία, έχοντας όμως 
εξελιχθεί και σε τόπο ασυνείδητης 
εγκατάλειψης μικρών ζώων από 
γειτονικές περιοχές. Με την αρωγή 
του Δήμου για τη φροντίδα των αδέ-
σποτων ζώων και τον περιορισμό 
του πληθυσμού σκυλιών και γατιών 
και χάρη στην εθελοντική προσφο-
ρά εκατοντάδων εθελοντών σε 4 
ομάδες με έδρα την περιοχή που 
βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, 
η αγάπη για τα ζώα πλέον είναι μια 
συλλογική τοπική συνείδηση.

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα του 
«Δημοσιογράφου», οι δημοτικές 
δαπάνες για τα αδέσποτα ζώα που 
καλύπτουν την περισυλλογή τους, 
τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την 
προμήθεια φαρμάκων και κτηνια-
τρικού υλικού για την προστασία 
της δημόσιας υγείας (όπως παρα-
σιτοκτόνα), αλλά και για προμήθεια 
τροφίμων κάθε χρόνο αυξάνονται, 
ικανοποιώντας τα τεκμηριωμένα 
αιτήματα της φιλοζωικής κοινότη-
τας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις 
τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο στην ανα-
μόρφωση του Προϋπολογισμού 
ψήφισε την αύξηση της δαπάνης 
κατά 50.000€ επιπλέον φτάνοντας 
το ποσό ρεκόρ των 130.000€ για 
φέτος, προκειμένου να ξεκινήσει 
ένα μαζικό και εκτεταμένο πρόγραμ-
μα εμβολιασμού για τις αδέσποτες 
γάτες του Δήμου. Στην πραγματικό-
τητα τα διαθέσιμα ποσά για τα ζώα 
6πλασιάστηκαν από το 2011, στον 
πρώτο πρoϋπολογισμό του ενιαίου 
Δήμου των 3Β επί δημαρχίας Γρηγό-
ρη Κασιδόκωστα. 

Τελευταία είδηση που ήρθε να 
δώσει λύση σε ένα μεγάλο και λεπτό 

πρόβλημα ήταν η πρωτοβουλία του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
να συμβληθεί με εταιρεία αποτέ-
φρωσης, αναλαμβάνοντας να παρα-
λάβει δωρεάν τα νεκρά ζώα από 
τους ιδιοκτήτες τους ώστε να δια-
χειριστεί το σώμα τους με ασφάλεια 
και υγιεινή (για τη σχετική υπηρεσία 
ισχύει ο τηλ. αριθμός 6955 397 399). 

Σήμερα η οργανωμένη φιλοζω-
ία στον Δήμο των 3Β εντάσσεται 
σε τέσσερις ομάδες επικοινωνίας 
και δράσης για έκτακτα γεγονότα 
που αφορούν ζώα (ατυχήματα και 
κακοποιήσεις), για τη διαχείριση 
των ζώων που εγκαταλείπονται στο 
δρόμο και αναζητούν σπίτι αλλά και 
για την καθημερινή φροντίδα τους 
με τροφή και κτηνιατρική παρακο-
λούθηση. Όπως τονίζουν οι υπεύθυ-
νες των ομάδων  στον «Δημοσιογρά-
φο», τα αδέσποτα σκυλιά του Δήμου 
πολύ σπάνια γίνονται αρνητικοί 
πρωταγωνιστές σε περιστατικά με 
ανθρώπους, έχοντας κοινωνικοποι-
ηθεί στο περιβάλλον τους. 

«Άργος»
Ο Άργος ιδρύθηκε το 2002 από φιλό-
ζωους κατοίκους της Βουλιαγμένης, 
μια πόλη με ανεπτυγμένη φιλοζωική 
συνείδηση κατά την Τίνα Κασιδόκω-
στα, ιστορική και σημερινή πρόεδρο 
του σωματείου, η οποία παράλληλα 
είναι και δημοτική υπάλληλος επι-
φορτισμένη με το καθήκον της φρο-
ντίδας των αδέσποτων. «Σήμερα 
ασχολείται περισσότερος κόσμος με 
τα ζωάκια, πιστεύω ότι ένας στους 
τρεις στην περιοχή μας ταΐζει αδέ-
σποτες γάτες κοντά στη γειτονιά 
του. Είμαστε από τους μοναδικούς 
Δήμους που δίνουν χρήματα για 
φάρμακα, τροφές, αποπαρασίτω-
ση και τσιμπουροκτόνα εκτός από 
τις στειρώσεις και τώρα ξεκίνησαν 
δωρεάν αποτεφρώσεις ζώων που 
απεβίωσαν, δεσποζόμενων και 
αδεσπότων», όπως σημειώνει. Σχο-
λιάζοντας τον πληθυσμό των αδέ-
σποτων γατών που έχει μεγαλώσει 
εκθετικά το τελευταίο διάστημα, 
προσεγγίζοντας τα δεκάδες χιλιάδες 
ζώα, η Τίνα Κασιδόκωστα παραδέ-
χεται ότι είναι από τα δυσκολότερα 

θέματα. «Στα σκυλιά με μεθοδική 
δουλειά ελέγξαμε τον πληθυσμό 
τους και σήμερα γνωρίζουμε όλα τα 
ζώα, περίπου 120, που είναι στειρω-
μένα και εμβολιασμένα. Και με τις 
γάτες θα γίνει το ίδιο, με τον Δήμο 
να απελευθερώνει κονδύλια, όμως 
γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί ένα 
διάστημα για να τα καταφέρουμε». 
«Ως φιλοζωικό κίνημα καταδικάζου-
με την πώληση ζώων, η Ελλάδα έχει 
3 εκατομμύρια αδέσποτα. Οι ψυχές 
δεν πωλούνται και θεωρώ ότι είναι 
καλύτερο να σώσει κάποιος ένα αδε-
σποτάκι», αναφέρει η Τίνα Κασιδό-
κωστα για τον τρόπο που απόκτη-
σης ενός ζώου συντροφιάς. 

Φιλοζωική Ένωση Εθελοντών
«Η εικόνα του Δήμου μας είναι πολύ 
καλύτερη σχετικά με τα αδέσπο-
τα σε σχέση με τις περισσότερες 
περιοχές. Τα δικά μας ζώα φτάνουν 
μέχρι τα γεράματα γιατί τα φροντί-
ζουμε με πολλή αγάπη», αναφέρει 
η Νίκη Μαυροψαρίδου, υπεύθυνη 
της Φιλοζωικής Ένωσης Εθελοντών 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από 
το 2005 για τα ζώα της Βάρης και της 
Βάρκιζας και με την ενοποίηση του 
Δήμου και τη βοήθεια του Facebook 
που δεν γνωρίζει εσωτερικά σύνο-
ρα, επεκτάθηκε στα 3Β. Η Νίκη Μαυ-
ροψαρίδου αναγνωρίζει το σοβαρό 
πρόβλημα με τις γάτες και διαχωρί-
ζει τις «γατοαποικίες» των αδέσπο-
των από τα «ημιαδέσποτα» ζώα, 
αυτά που οι ένοικοι μιας πολυκα-
τοικίας ή μονοκατοικίας φροντίζουν 
μόνιμα αφήνοντάς τα με ανεύθυνο 
τρόπο να αναπαράγονται. «Ο υπερ-
πληθυσμός των γατών κάνει κακό 
κατά τη γνώμη μου διότι διαταράσ-
σει την ισορροπία στο φυσικό περι-
βάλλον. Οι γάτες πεινούν και τρώνε 
τα αυγά των πουλιών ή σπάνια είδη 
ερπετών. Πλέον έχει ξεπεράσει ο 
αριθμός τους το φυσιολογικό, υπο-
φέρουν και αυτές και εμείς», όπως 
αναλύει. Τι σημαίνει για την ομάδα 
η εθελοντική προσφορά στις τροφές 
των αδέσποτων; Ένα ποσό που φτά-
νει τα 2.000€ μηνιαίως. Υπάρχουν 
συγκεκριμένοι αρωγοί στην προ-
σπάθεια αυτή και βέβαια περιστα-

Η φιλοζωία 
σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

αδέσποτες γάτες αδέσποτοι  
σκύλοι

φιλοζωικές 
ομάδες

10.000+ 120

4

Η Τίνα Κασιδόκωστα είναι πρόεδρος του φιλοζωικού 
συλλόγου της Βουλιαγμένης «Άργος»

Η Λαμπρινή Ανδρεάδου είναι υπεύθυνη για τη Φιλοζωική 
Ομάδα Βούλας, που συνέστησαν εθελοντές κάτοικοι

130.000€
ετήσιο δημοτικό κονδύλι
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σιακοί χορηγοί, όλοι πολύτιμοι για το έργο αυτό. «Με τις δικές 
μας δυνάμεις, ταΐζουμε, στειρώνουμε, εμβολιάζουμε, τσιπά-
ρουμε τα ζώα. Αν ο Δήμος εφαρμόσει μια σωστή μεθοδολογία 
στο ζήτημα των γατών, πιστεύω ότι θα δούμε αποτέλεσμα. 
Οι φιλοζωικές ομάδες θεωρώ ότι πρέπει να έχουν λόγο στο 
πρόγραμμα του Δήμου, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό», 
επισημαίνει η Νίκη Μαυροψαρίδου.

Φιλοζωική Ομάδα Βούλας
Μια συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε για να σώσει 3 
βαριά άρρωστα αδέσποτα ζώα εξελίχθηκε στη Φιλοζωική 
Ομάδα Βούλας, τη συντροφιά των εθελοντών κατοίκων που 
πλέον συμπληρώνει μια δεκαετία δράσης. Η υπεύθυνη της 
ομάδας Λαμπρινή Ανδρεάδου περιγράφει ως στόχο της ομά-
δας «κάθε σκυλί που πέφτει ...εξ ουρανού στα 3Β να τακτοποι-
ηθεί αμέσως και να βρει σπίτι, κάτι που έχουμε καταφέρει». Η 
φήμη της ομάδας δεν λειτουργεί πάντα θετικά, όπως τονίζει, 
καθώς ενθαρρύνει ασυνείδητους ιδιοκτήτες «να ξεφορτω-
θούν ευθύνες» στη Βούλα όπου γνωρίζουν για τα φιλοζωικά 
αισθήματα του κόσμου. Η Λαμπρινή Ανδρεάδου μιλώντας για 
την περιοχή αναφέρει πως «υπάρχει φιλοζωική συνείδηση και 
πολλοί αφανείς φιλόζωοι, υπάρχουν όμως και ασυνείδητοι 
ιδιοκτήτες», σχολιάζοντας ότι «παλεύουμε για τη στείρωση 
των δεσποζόμενων ζώων καθώς και για το τσιπάρισμά τους, 
αφού ένα πρόβλημα που συναντάμε συχνά είναι τα σκυλιά 
που το σκάνε από μονοκατοικίες». «Ο Δήμος μας όσα χρήματα 
και να δαπανήσει, πάντα θα έχει θέμα με τα αδέσποτα καθώς 
είμαστε εξοχή», αναλύει η υπεύθυνη της Ομάδας. «Λύση για 
μένα θα ήταν η ίδρυση ενός δημοτικού κτηνιατρείου που θα 
αναλάβει όλες τις σχετικές εργασίες με τα αδέσποτα ζώα και 
τις στεριώσεις των γατών», προσθέτει. Μια ακόμη πρωτότυ-
πη πρόταση της Λαμπρινής Ανδρεάδου είναι να εφοδιαστεί η 
Δημοτική Αστυνομία με σκάνερ για τα τσιπ των ζώων: «Όπως 
κόβει κλήσεις για παράνομη στάθμευση, θεωρώ ότι μπορεί να 
ελέγχει ποιο ζώο έχει τσιπάκι. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό 
και για τους κτηνιάτρους, είναι ο μόνος τρόπος να περιορι-
στούν σημαντικά οι εγκαταλείψεις ζώων», καταλήγει. 

Πανελλήνια Ομάδα κατά της Κακοποίησης Ζώων
Έδρα στη Βούλα έχει μια δραστήρια ομάδα που αναλαμβά-
νει δύσκολες περιπτώσεις για δεσποζόμενα και αδέποτα ζώα, 
είτε είναι συντροφιάς είτε εργασίας. Η Μάρθα Πουλτίδου 
που ηγείται σε αυτή την πανελλαδικής αναφοράς προσπά-
θεια δέχεται καθημερινά καταγγελίες για «βαρελόσκυλα» που 
ακόμη υπάρχουν σε στάνες στη Βάρη και σε όλη την Αττική, 
για «συλλέκτες ζώων» υπό άθλιες συνθήκες, για σκυλιά που 
υποσιτίζονται (προ δύο ετών είχαν εντοπίσει ένα δεμένο και 
πεθαμένο από την πείνα σκυλί...), για ζώα μέσα στα τσιμπού-
ρια που ποτέ δεν έχουν δει κτηνίατρο. «Κάποιοι άνθρωποι 
έχουν τη νοοτροπία ότι τα ζώα είναι εργαλεία τους, ότι δεν 
έχουν ανάγκη από αγάπη. Εμείς καταγγέλλουμε στις αρχές 
τέτοια περιστατικά, αφού ενημερώσουμε πρώτα τους ιδιο-
κτήτες για τις υποχρεώσεις τους ώστε να συμμορφωθούν με 
τη νομοθεσία». Σε πιο ήπιες περιπτώσεις στην περιοχή συνα-
ντά κανείς παρατημένα σκυλιά σε κήπους ή ζώα που περιφέ-
ρονται στο βουνό για βόλτα μόνα τους. Η Μάρθα Πουλτίδου 
θεωρεί ότι «μια μεγάλη πληγή» συνιστούν κάποιοι κυνηγοί 
που κερδοσκοπούν από την εντατική –και φυσικά παράνομη– 
εκτροφή σκύλων που μπορεί να τους αποφέρει ως και 1.200€ 
το ζώο. Ωστόσο αισιοδοξεί ότι «τα τελευταία χρόνια αλλάζει 
το τοπίο, λόγω διαδικτύου αλλά και των 4 φιλοζωικών ομά-
δων της περιοχής μας που δίνουν ψυχή σε αυτό που κάνουν. 
Ο κόσμος ενημερώνεται και υιοθετεί ζώα. Έχουμε δώσει 
αγώνα ώστε τα τοπικά pet shop να μην πουλάνε κουτάβια».

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2021 νέο

Η Νίκη Μαυροψαρίδου, επικεφαλής της Φιλοζωικής Ένωσης 
Εθελοντών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ξεκίνησε τη 
δράση της από τη Βάρη - Βάρκιζα

Δημοτικές δαπάνες για τα ζώα
(Πηγή: Προϋπολογισμός Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης)

Η Μάρθα Πουλτίδου 
μένει στη Βούλα και 
ηγείται στην Πανελλήνια 
Ομάδα κατά της 
Κακοποίησης Ζώων
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Δεν υπάρχει πιο εύστοχη απόδοση 
τιμής σε ένα γεγονός κορυφαίας 
ιστορικής σημασίας, όπως η επα-
νάσταση του 1821, από την επι-
στημονική εμβάθυνση της γνώσης 
μας γι’ αυτό και την κοινοποίησή 
της στη νέα γενιά. Η πρωτοβουλία 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης να μην περιοριστεί σε τυπι-
κούς εορτασμούς για την επέτειο 
των 200 χρόνων της εθνικής ανε-
ξαρτησίας αλλά αντίθετα να ανα-
δείξει πλευρές των γεγονότων που 
δεν περιλαμβάνονται στη σχολική 
ή εγκυκλοπαιδική προσέγγιση του 
‘21 αξιοποιώντας μάλιστα το μεγά-
λο ακαδημαϊκό κεφάλαιο της περι-
οχής, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελ-
πίδων, δεν άφησε μόνο μια πολύ 
σημαντική παρακαταθήκη γνώσεων 
αλλά δημιούργησε ταυτόχρονα και 
ένα μείζον πολιτικό και πνευματικό 
γεγονός, μέσα σε ένα κλίμα γενικευ-
μένης απραξίας πανελλαδικά σχετι-
κά με τη μεγάλη επέτειο λόγω των 
συνθηκών της πανδημίας. Η ημερί-
δα που είχε τίτλο «Από το Γένος στο 
Έθνος και το Κράτος των Ελλήνων» 
το Σάββατο 17 Απριλίου αξιοποίη-
σε την τεχνολογία καταφέρνοντας 
να συγκεντρώσει ψηφιακά 15 ομι-
λητές, επιστήμονες και ειδικούς, 
σε ένα κοινό που δεν περιορίστηκε 
στους 15 μόλις ευέλπιδες που επι-
τρεπόταν να παρακολουθήσουν 
την εκδήλωση από το αμφιθέατρο 
της Σχολής, αλλά έφτασε σε περί-
που 3.000 διαδικτυακούς θεατές 
κατά την πρώτη εβδομάδα από τη 
ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης 
στις δύο πλατφόρμες (Facebook και 
YouTube)  παραμένοντας διαθέσιμη 
προς προβολή στο διηνεκές. Η πρω-
τότυπη συνδιοργάνωση Δήμου και 
Σχολής Ευελπίδων προσέδωσε στο 
γεγονός μια ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Εξ ου και την παρακολούθησαν διά 
ζώσης εκτός από τον Δήμαρχο Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο, ο υπουργός 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης που 
εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό, 
ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και 

Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης 
Στεφανής και ο Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος 
Χαράλαμπος Λαλούσης, εκπροσω-
πώντας τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ 
μέσω τηλεδιάσκεψης συνδέθηκαν 
ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ελλη-
νικού, Βούλας Βουλιαγμένης και 
Βάρης, Αντώνιος και ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Την 
ημερίδα άνοιξε με μια μεγάλη κοι-
νωνιολογική και ιστορική εισαγωγή 
ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής 
επιστήμης και πρώην πρύτανης στο 
Πάντειο, Γιώργος Κοντογιώργης, ο 
οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων 
ότι οι Έλληνες της προεπαναστα-
τικής περιόδου δεν ήταν φτωχοί 
αγρότες που ζητούσαν τη βοήθεια 
των ξένων για να ελευθερωθούν, 
αλλά ηγεμόνευαν οικονομικά στις 
τρεις αυτοκρατορίες της εποχής, 
αποκτώντας αυτοπεποίθηση από 
μια πνευματική απογείωση η οποία 
αμφισβήτησε την απολυταρχία. Ο 
καθηγητής έκλεισε σχολιάζοντας 
την άρνηση των ξένων δυνάμεων να 
συναινέσουν σε ένα κοσμοπολιτικό 
κράτος, όπως ζητούσαν οι Έλληνες, 
προτάσσοντας ένα «μη βιώσιμο 
προτεκτοράτο» όπως είπε στα πρό-
τυπα της φεουδαλικής απολυταρχί-
ας και αντίθετο με τις παραδόσεις 
της δημοκρατίας. 

Διαβάζοντας 
την Επανάσταση
Η πρώτη ενότητα ομιλιών εστίασε 
στην προεπαναστατική περίοδο και 
στο ρόλο της παιδείας κατά την προ-
ετοιμασία του ξεσηκωμού στις ελλη-
νικές παροικίες. Η καθηγήτρια νεο-
ελληνικής φιλολογίας Ελένη Κουρ-
μαντζή εστίασε στη Βιέννη και την 
πνευματική παράδοση που «γέν-
νησε» τον Ρήγα. Όπως υπογράμμι-
σε, το 1780 ήταν ένα έτος ορόσημο 
καθώς ο αυστριακός αυτοκράτορας 
υπέγραψε διατάγματα που καθιέ-
ρωσαν την ελευθεροτυπία και την 
ανεξιθρησκεία, επιτρέποντας να 
ανθίσει μια πολύ ζωηρή εκδοτική 

δραστηριότητα που αργότερα ενέ-
πνευσε ένα «διάχυτο επαναστατικό 
πνεύμα». Στο κλίμα αυτό επωάστη-
καν οι συνωμοτικές ιδέες και οργα-
νώσεις μέσα στις οποίες έδρασε και 
ο Ρήγας Βελεστινλής, πριν τη σύλλη-
ψη και την εκτέλεσή του. 

Στην άγνωστη ιστορία των προ-
επαναστατικών βιβλίων και του 
σημαίνοντα ρόλου που έπαιξε η 
τυπογραφία στην προετοιμασία της 
επανάστασης αναφέρθηκε ο αρχιτέ-
κτονας και συλλέκτης βιβλίων Κων-
σταντίνος Στάικος. Η έρευνά του έχει 
αποκαλύψει ότι από το 1499 ως το 
1850 έγιναν περίπου 7.000 ελληνι-
κές εκδόσεις στα τυπογραφεία της 
Βενετίας, που σημαίνει περίπου 
8-10 εκατομμύρια βιβλία. «Κανένα 
άλλο έθνος ή γλώσσα δεν κατόρθω-
σε να έχει τέτοια παρουσία σε όλο 
τον ευρωπαϊκό και ανατολικό χώρο 
στο βιβλίο» είπε ο ομιλητής. Για το 
πώς ένα σημαντικό τοπογραφικό 
τεκμήριο, όπως η «Χάρτα» του Ρήγα 
μπορεί να γίνει σήμερα πνευματικό 
κτήμα των πολιτών μίλησε στη δική 
της παρουσίαση η Βίκυ Γεροντοπού-
λου, υπεύθυνη της Ωνασείου Βιβλι-
οθήκης αναφερόμενη στο ψηφιακό 
μέλλον των ιστορικών εκδόσεων. 
«Η ψηφιοποίηση έχει στόχο να βγά-
λει από την αφάνεια εκδόσεις και 
να μην καταστήσει μια βιβλιοθήκη 
τόπο ενταφιασμού του πνεύματος», 
τόνισε χαρακτηριστικά παρουσιά-
ζοντας τα διαδικτυακά και ελεύθερα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει 
αναπτύξει η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη. 

Το ‘21 σε πρώτο πρόσωπο
Μια επόμενη ενότητα ομιλιών ανέ-
πτυξε τα ίδια τα γεγονότα της επα-
νάστασης μέσα από τα τεκμήρια των 
πρωταγωνιστών τους.  Η Αμαλία 
Παππά αναπληρώτρια Γενική Διευ-
θύντρια των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους παρουσίασε τις πρώτες 
επαναστατικές προκηρύξεις, απο-
σπάσματα από ημερολόγια πλοίων 
και ημερολόγια φιλελλήνων εθελο-

Οπλισμός γνώσης 
για την εθνική αυτογνωσία

Ημερίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  
και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων για το 1821

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος άνοιξε τις εργασίες 
της ημερίδας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με ένα 
μήνυμα για τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της 
γνώσης ως στοιχείο της εθνικής αυτοσυνείδησης 

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης 
στο βήμα της ημερίδας χαιρετίζει τη διοργάνωση 
εκπροσωπώντας το στράτευμα

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης 
Βορίδης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Επίτιμος 
Αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Αρχηγός ΓΕΣ 
Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης στην πρώτη σειρά 
του αμφιθεάτρου της Σχολής Ευελπίδων, παρουσία όσων 
ευέλπιδων επέτρεπαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα
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      ντών, κομμάτια από τα απομνημο-
νεύματα αγωνιστών και επιστολές 
και αιτήσεις απλών ανθρώπων της 
εποχής, τις βασικές δηλαδή πηγές 
από όπου αντλούνται οι γνώσεις μας 
για τα γεγονότα εκείνων των χρόνων.  

Η γλωσσολόγος Μαρία Καμηλάκη 
μίλησε για τη γλώσσα των αγωνι-
στών που γίνεται «όχημα διατύ-
πωσης των επαναστατικών ιδεών» 
και τη μεγάλη πρόκληση των ιστο-
ρικών να εξαγάγουν ψήγματα προ-
φορικού λόγου από τα επιμελημέ-
να μέσω των γραμματικών γραπτά 
τεκμήρια. Στην ενδιαφέρουσα αυτή 
παρουσίαση έγινε λόγος για την 
ανυπαρξία κοινής γλώσσας κατά 
την προεπαναστατική περίοδο, το 
μωσαϊκό διαλέκτων και βέβαια τον 
πολυγλωσσικό χαρακτήρα της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας ακόμη και 
επί των ελληνικών εδαφών. 

Η καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπι-
στήμιο Κωνσταντινούπολης Ειρήνη 
Σαρίογλου εστίασε στη μορφή του 
πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ και 
το μαρτυρικό του θάνατο κατά την 
έναρξη της επανάστασης. Η ομιλή-
τρια υποστήριξε ότι ο Γρηγόριος 
είχε προβλέψει το θάνατό του και 
επέλεξε τη θυσία, ενώ απέδωσε τον 
επίσημο αφορισμό των επαναστα-
τών στο «μόνιμο καθεστώς εκφοβι-
σμού και εκβιασμού» από την Υψηλή 
Πύλη. Τόνισε ακόμη, ότι ο μαρτυρι-
κός αυτός θάνατος, η «αυτοθυσία» 
όπως την χαρακτήρισε, συνέβαλε 
και αυτή στην ενεργοποίηση των 
φιλελληνικών αντανακλαστικών της 
Ευρώπης που κάποια χρόνια αργό-
τερα έφερε την καθοριστική πολεμι-
κή παρέμβαση στο Ναβαρίνο. 

Ο Νικόλαος Τόμπρος τέλος, επίκου-
ρος καθηγητής της Σχολής Ευελπί-
δων μίλησε για τους θεσμούς διοί-
κησης της ελεύθερης πλέον Ελλάδας 
κατά την περίοδο διακυβέρνησης 
του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο ομιλη-
τής χαρακτήρισε το πρώτο πολί-
τευμα ως «ένα είδος προεδρικής 
δημοκρατίας  με την εξουσία του 
προέδρου προσωρινά ενισχυμένη 
λόγω των συνθηκών της εποχής» 
καθώς και για το μέλημα του Καπο-
δίστρια για περιορισμό του τοπικι-
στικού πνεύματος που κυριαρχού-
σε. «Ήθελε να δείξει στον λαό ότι τα 
συμφέροντά του θα επιτυγχάνονταν 
μέσω μιας ισχυρής κυβέρνησης και 
όχι μέσω των προεπαναστατικών 
φατριών», υποστήριξε ο ομιλητής. 

Πολεμώντας για Ελευθερία
Η τρίτη ενότητα ομιλιών φώτισε 
πλευρές του ίδιου του στρατιωτικού 
αγώνα. Ο ταξίαρχος και καθηγητής 
της Σχολής Ευελπίδων, Αναστάσιος 
Πολύχρονος, μίλησε για την ηρωι-
κή προσπάθεια των Σουλιωτών να 
παραμείνει η περιοχή τους απόρθη-
τη από τον κατακτητή. Ο ομιλητής 
ανέλυσε όλες τις φάσεις πολιορκίας 
του, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και 
στην προσφορά του συγκεκριμέ-
νου παραδείγματος στην πολεμική 
τέχνη, λόγω των πρωτότυπων για 
την εποχή τακτικών των Σουλιω-
τών, όπως η προτίμηση για μάχη τις 
νύχτες. «Το Σούλιο έστειλε το μήνυ-
μα ότι ο Τούρκος δεν είναι ανίκητος 
και ότι πάντα υπάρχει τρόπος να 
αντισταθείς και να νικήσεις», κατέ-
ληξε ο καθηγητής. 

Ο Ανδρέας Καστάνης εν συνεχεία, 
μέλος του εκπαιδευτικού προσω-
πικού της Σχολής, εξειδίκευσε στην 
οργάνωση και την τακτική των 
άτακτων στρατευμάτων που υπήρ-
ξαν και ο κύριος κορμός των αγω-
νιστών. «Οι αγροτοποιμένες ήταν 
το θεμέλιο σύστασης του άτακτου 
στρατεύματος, με οπλισμό όπως 
μαχαίρια σε κοντάρια, ρόπαλα και 
σφεντόνες» όπως περιέγραψε. Ο 
ομιλητής σημείωσε την πορεία από 
τα μικρά μπουλούκια με επικεφα-
λής έναν καπετάνιο που χαρακτη-
ρίζονταν από έλλειψη πειθαρχίας ο 
Καποδίστριας οργάνωσε έναν τακτι-
κό στρατό με στόχο την υπακοή σε 
μια απρόσωπη ιεραρχία που θα 
μισθοδοτείται από το κράτος. 

Ο Νικόλαος Κανελλόπουλος, επί-
σης μέλος του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού της Σχολής, εστίασε στη 
δράση του τακτικού στρατού υπό 
τον Φαβιέρο στις επιχειρήσεις της 
Αττικής και τη δύσκολη συνεργασία 
του με τα άτακτα στρατεύματα του 
Καραϊσκάκη. Ο καθηγητής αναλύ-
οντας τις ρίζες του ανταγωνισμού 
των δύο σωμάτων εκτίμησε ότι 
«βασικό σημείο τριβής ήταν η δια-
νομή των εφοδίων», μιλώντας για 
«αγεφύρωτο χάσμα» και για «μεγά-
λο σφάλμα της ελληνικής διοίκησης 
που δεν καθόρισε την ιεραρχία. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και αφώ-
τιστη πτυχή ανέλυσε συνταγματάρ-
χης ε.α. ο Βασίλειος Νικόλτσιος, τα 
όπλα του αγώνα. Παρουσίασε από 
την προσωπική του συλλογή εκτός 
από καριοφύλλια, σπάθες, γιαταγά-

νια, μικρά τσεκούρια, κεφαλοθραύ-
στες και άλλα εξαρτήματα που δεί-
χνουν ότι μεγάλο μέρος του αγώνα 
διεξήχθη με τον αρχέγονο τρόπο της 
μάχης σώμα με σώμα. 

Το διεθνές περιβάλλον
Η τελευταία ενότητα παρουσιάσεων 
της ημερίδας πραγματεύτηκε το διε-
θνές πολιτικό και ιδεολογικό περι-
βάλλον της εποχής. Ο εκπαιδευτής 
της Σχολής Ευελπίδων Δημήτριος 
Μάλεσης μίλησε για το διπλωμα-
τικό περιβάλλον της εποχής, «μια 
εξαιρετικά αρνητική συγκυρία για 
οποιαδήποτε επανάσταση», όπως 
είπε. Παρατήρησε ότι «με τις νίκες 
της επανάστασης η διεθνής διπλω-
ματία παρέμενε παγερά αδιάφορη, 
σε αντίθεση με τις εμφύλιες έριδες 
και τον κίνδυνο της επανάστασης 
που την παρακίνησαν να επέμβει 
θετικά». Το βήμα κατέλαβε ακο-
λούθως ο Κωνσταντίνος Βελέντζας, 
ιδρυτής του πρόσφατα ιδρυθέντος 
Μουσείου Φιλελληνισμού, που στην 
ανακοίνωσή του αναζήτησε τα στοι-
χεία της διεθνούς ακτινοβολίας του 
ελληνισμού που συγκέντρωσαν τη 
συμπάθεια και την αρωγή της Ευρώ-
πης. Οι ακροατές παρακολούθησαν 
πώς η ανακάλυψη της αρχαιότητας 
από την Αναγέννηση, ο νεοκλασικι-
σμός και οι πρώτες μυστικές εται-
ρείες οδήγησαν στην αφοσίωση 
του Λόρδου Βύρωνα στον ελληνικό 
αγώνα. Κατά τον ομιλητή, το φιλελ-
ληνικό κίνημα εκτός οδήγησε και σε 
δύο ευρύτερες ευεργετικές επιδρά-
σεις: «Ήταν καταλύτης για το κίνημα 
υπέρ της κατάργησης της δουλείας 
και συνέβαλε στη χειραφέτηση των 
γυναικών». Στο κλείσιμο της ημερί-
δας ο Τάκης Μαυρωτάς μίλησε για 
την κεντρικότητα της γυναικείας 
μορφής στις αναπαραστάσεις της 
ελληνικής επανάστασης, με αφορμή 
τη συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας 
Βαρκαράκη που εκτίθεται στο Ίδρυ-
μα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη 
με εικαστικά έργα εμπνευσμένα από 
τη γυναικεία παρουσία στην επα-
νάσταση και τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας. Ο ομιλητής διέτρεξε 
χαρακτηριστικά έργα και μεγάλους 
ζωγράφους παρουσιάζοντας την 
πορεία από μνημειακές τραγικές 
γυναικείες μορφές που συνέγειραν 
το ευρωπαϊκό κοινό ως τις μετεπα-
ναστατικές αναπαραστάσεις των 
Ελληνίδων, ανέμελων και γεμάτων 
χάρη στο κλίμα του ανατολισμού. 

Γιώργος Λαουτάρης

Οι επίσημοι στην αίθουσα τιμών της Σχολής αντάλλαξαν 
εθιμοτυπικά δώρα

Ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην 
πρύτανης στο Πάντειο, Γιώργος Κοντογιώργης, στην 
πρώτη διάλεξη της ημερίδας μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης 
υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Αντώνη 
Κατσαρού

Την ημερίδα χαιρέτισε από τη Μόσχα ο Βαλέριος Σμιρνόφ, 
καθηγητής Νομικής Προεδρικής Ακαδημίας Ρωσίας 
και μέλος της επιτροπής εορτασμού ιστορικής μνήμης 
Ελλάδας – Ρωσίας, ενώ προβλήθηκε και η συγκινητική 
ερμηνεία του «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» του Μίκη 
Θεοδωράκη από τη χορωδία του Κόκκινου Στρατού 
«Alexandrov»
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Φιλέλληνες
Από το ρομαντικό ιδεώδες στα όπλα

Το φιλελληνικό κίνημα που υποστήριξε υλικά από 
μακριά αλλά και πρακτικά μέσα στη φωτιά της μάχης την 
ελληνική επανάσταση του 1821 είναι ένα από τα λιγότε-
ρο φωτισμένα θέματα στην ιστοριογραφία σχετικά με τα 
γεγονότα της απελευθέρωσης, συγκριτικά με την έκτα-
ση και τη σημασία του. Η επέτειος των 200 ετών φέρνει 
ευτυχώς στο φως νέες εκδόσεις γύρω από το θέμα που 
αξίζουν την αναγνωστική μας προσοχή. 

Μελίκα
Η Μελίκα, μια μοραΐτικη ιστορία, από τις εκδόσεις Στερέω-
μα, είναι μια ρομαντική νουβέλα του Γάλλου ζωγράφου 
Αντουάν Λωράν Καστελάν που πρωτοδημοσιεύτηκε στα 
Γαλλικά το 1820. Ο συγγραφέας υπήρξε από τους ξένους 
περιηγητές στην προεπαναστατική Ελλάδα που κατέ-
γραψαν και εξέδωσαν τις εντυπώσεις τους, παρέχοντας 
στο ευρωπαϊκό μορφωμένο κοινό τις εικόνες της σκλα-
βωμένης Ελλάδας. Αυτά τα «ντοκιμαντέρ» της εποχής, 
λειτούργησαν ευεργετικά για τους υποδουλωμένους 
Έλληνες, καθώς ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του 
ενδιαφέροντος και της συμπόνοιας για τους άμεσους 
απογόνους των αρχαίων Ελλήνων και της πνευματικής 
κληρονομιάς που μορφοποίησε ιδεολογικά και αισθη-
τικά τη Δύση. 

Η ελληνοπούλα Μελίκα (όνομα πιθανότατα 
προερχόμενο από τους εξελληνισμένους σλα-
βικής καταγωγής πληθυσμούς της Πελοπον-
νήσου) ερωτεύεται σφοδρά τον Φιορέλι, έναν 
βενετσιάνο πειρατή που επιτίθεται στη Μονεμ-
βασιά, όμως ναυαγεί. Οι ντόπιοι τον σώζουν 
και ο πατέρας της Μελίκα, τον φιλοξενεί σαν 
φίλο. Οι νέοι δίνουν όρκους πίστης αλλά απο-
χωρίζονται, όμως μετά από πολλές περιπέτειες 
ο Φιορέλι επιστρέφει στον Μοριά, όπου ιδρύει 
μια αποικία και βέβαια κάνει οικογένεια με τη 
Μελίκα. Εκτός από το λαβ στόρυ που στους γαλ-
λόφωνους αναγνώστες της εποχής υποθέτουμε 
βάσιμα ότι θα δημιούργησε αισθήματα ταύτι-
σης με τον Βενετό πειρατή ο οποίος μαγνητί-
στηκε για πάντα από τα ελληνικά θέλγητρα, ο 
συγγραφέας παραδίδει και μια εξαιρετική περι-
γραφή του ελληνικού τοπίου, όπως θα έκανε 
ένας νατουραλιστικός πίνακας ζωγραφικής. Η 
ιστορία της Μελίκα είναι εγκιβωτισμένη σε μια 
από τις περιηγητικές επιστολές του συγγραφέα 
και την διηγείται η φωνή ενός Έλληνα περιπλα-
νώμενου ραψωδού - παραμυθά με το μαντολίνο 
του και τη βοήθεια ενός διερμηνέα, μια ενδια-
φέρουσα αφηγηματολογική λεπτομέρεια που 
αφήνει αρκετά περιθώρια λογοτεχνικού αυτο-
σχεδιασμού στον συγγραφέα. 

Ο αμερικανικός φιλελληνισμός
Ο συναισθηματικός δεσμός με την αρχαία 
Ελλάδα ήταν παρών και στις νεαρές Ηνωμένες 
Πολιτείες που είχαν πρόσφατο τον πόλεμο 

της δικής τους ανεξαρτησίας και ως νέο έθνος κράτος 
ενσάρκωναν τα πρώτα νεωτερικά στοιχεία των πολιτι-
κών ελευθεριών και των ιδεών του διαφωτισμού. Την 
επίδραση που άσκησε η Επανάσταση του 1821 στις ΗΠΑ 
και το ζωηρό φιλελληνικό κίνημα που αναπτύχθηκε 
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μελετά το βιβλίο της 
ιστορικού Μορίν Κόνορς Σαντέλι Ο αμερικανικός φιλελλη-
νισμός που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Στην 
περίπτωση των ΗΠΑ ενώ υπήρξε ένας διάχυτος λαϊκός 
ενθουσιασμός για την απελευθέρωση της υποδουλω-
μένης Ελλάδας, ένα φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως 
«ελληνική φωτιά» (που ήταν και ο πρωτότυπος τίτλος 
του βιβλίου στα Αγγλικά) η αμερικανική κυβέρνηση δια-
τήρησε επίσημη ουδετερότητα στη σύγκρουση, καθώς 
οι Αμερικανοί έμποροι πίεζαν για τη σύναψη εμπορικών 
δεσμών με την Υψηλή Πύλη ώστε να έχουν ανεμπόδιστη 
πρόσβαση στην οθωμανική αυτοκρατορία.   

«Στις αρχές του 19ου αιώνα οι Αμερικανοί άρχισαν όλο 
και περισσότερο να θεωρούν ότι η χώρα τους είναι η 
νέα Ελλάδα», σημειώνει η συγγραφέας. Αντανακλώντας 
το κλίμα αυτό, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ προσέλα-
βε το 1815 έναν μελετητή της αρχαίας ελληνικής γραμ-
ματείας, τον Έντουαρντ Έβερετ, ο οποίος δεν παρέδιδε 
απλώς σεμινάρια για την ελληνική γλώσσα και πολιτι-
σμό, αλλά εξελίχθηκε και σε ιδρυτικό μέλος του Φιλελ-
ληνικού Κομιτάτου της Βοστόνης, μια από τις κυρίαρ-
χες φιλελληνικές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Η συγγραφέας 
μεταφέρει και την άποψη του κοινωνικού επιστήμονα 
Φράνκλιν Μπέντζαμιν Σάνμπορν ότι η κατάργηση της 
δουλείας στις ΗΠΑ «είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα» πριν 
κορυφωθεί στον αμερικανικό εμφύλιο, με τα επιχειρή-
ματα υπέρ της αυτοδιάθεσης και των ελευθεριών που 
διεκδικούν οι σκλαβωμένοι. 

Εύχομαι ολόθερμα ο Ποιητής της κτίσης 
και θριαμβευτής επί του θανάτου

Χριστός μας, να φωτίσει τις ψυχές και να 
θερμάνει τις καρδιές όλων μας με τη 
φλόγα του άκτιστου και ανέσπερου 

Φωτός του. Χριστός Ανέστη!

Μανώλης Δασκαλάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Επικεφαλής συνδυασμού «Νέα πόλη, μία πόλη»
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Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Εξυπηρέτηση των πολιτών με ένα κλικ

Δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή έχει μπει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους πολίτες της περιοχής να αποφεύγουν τις ουρές 
που σχηματίζονταν στα γκισέ του Δημαρχείου και να 
εξυπηρετούνται πλέον ταχύτατα και με ασφάλεια από 
τον υπολογιστή ή και από το κινητό τους τηλέφωνο. Ένα 
χρόνο πριν, ταυτόχρονα με την εμφάνιση της πανδημί-
ας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δημιούργησε 
έναν ψηφιακό χάρτη εξυπηρέτησης πολιτών, ο οποίος 
διευρύνεται καθημερινά με νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των 
υπαλλήλων του Δήμου ευκολότερη. Συνολικά οι ψηφι-
ακές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης -μαζί με τις 21 που προστέθηκαν τον 
προηγούμενο μήνα- έχουν φτάσει τις 48. Μέσα από την 
ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου (στη σελίδα vvv.gov.
gr) που δημιουργήθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς, ο 
πολίτης με λίγα «κλικ» έχει την δυνατότητα να ζητήσει 
και να λάβει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλες υπη-
ρεσίες, από όπου κι αν βρίσκεται χωρίς καμία ταλαι-
πωρία. Κατά τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρμας, η ανταπόκριση των κατοίκων 
της περιοχής είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο διάστημα 
από 25 Ιανουαρίου 2021 έως 19 Απριλίου 2021 έχουν 
εγγραφεί στην πλατφόρμα περισσότεροι από 500 πολί-
τες και επιχειρήσεις και έχουν διεκπεραιωθεί πλήρως 
ηλεκτρονικά περισσότερες από 330 αιτήσεις. «Η στρα-
τηγική επιλογή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
είναι να εισάγει όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουρ-
γίες και ψηφιακές επαφές για τον πολίτη. Να μειώσει το 
κόστος των μετακινήσεων, να εξυπηρετηθεί γρήγορα 
χωρίς καμία ταλαιπωρία. Δεν φτάνει μόνο να φτιάξου-
με αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες, χρειάζεται και ένα 
πλάνο αναδιάρθρωσης εσωτερικά σε όλους τους Δήμους 
της χώρας με συγκεκριμένο τρόπο ώστε οι υπηρεσίες 
αυτές να στελεχωθούν με άτομα τα οποία θα μπορούν 
να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών ακόμα 
πιο γρήγορα», αναφέρει στον «Δημοσιογράφο» ο Αντι-
δήμαρχος Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης Βασίλης Παπαμιχαήλ. Οι πολίτες μπορούν να 
εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως για τις εξής υπηρεσίες: 

Δημοτολόγιο:
Όλα τα πιστοποιητικά (γέννησης, εγγραφής στα μητρώα 
αρρένων, εγγυτέρων συγγενών, εντοπιότητας, ιθαγένει-
ας, οικογενειακής κατάστασης, για στρατολογική χρήση), 
άδεια γάμου για αλλοδαπούς και Έλληνες υπηκόους, αίτη-
ση τέλεσης πολιτικού γάμου, βεβαίωση μόνιμης κατοι-
κίας, ενημέρωση οικογενειακής μερίδας (για κάθε λόγο: 
ανάθεση οριστικής επιμέλειας, απόκτηση τέκνου, γάμος, 
λύση γάμου, ονοματοδοσία ή βάπτιση τέκνου, σύμφωνο 
συμβίωσης), μεταδημότευση (λόγω αρχικής δημοτικότη-
τας, γάμου, διετούς κατοικίας, συμφώνου συμβίωσης).  

Ληξιαρχείο:
Αντίγραφα πράξεων (γάμου, γέννησης, θανάτου, συμ-
φώνου συμβίωσης).

Πρωτόκολλο:
Αίτηση κατάθεσης εγγράφου και κατάθεση συμπληρω-
ματικών εγγράφων. 

Πολεοδομία:
Κατάθεση δήλωσης ιδιοκτησίας για πρώτη φορά και 
λόγω μεταβολής σε περιοχές υπό κτηματογράφηση 
(Βάρη), χορήγηση φωτοαντιγράφων.

Οικονομική Υπηρεσία:  
Απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών (τριτέκνων, πολυ-
τέκνων, ΑμεΑ, απόρων, ανέργων, μονογονεϊκών οικο-
γενειών), βεβαίωση οφειλής ή μη εισφοράς σε χρήμα 
και εισφοράς γης μετατρεπόμενης σε χρήμα, βεβαίωση 
περί μη οφειλής ΤΑΠ (για οικόπεδο, ηλεκτροδοτούμενο 
και μη), δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνη-
τα, διακοπή ξλεκτροδότησης ακινήτου, επανασύνδεση 
ηλεκτροδότησης ακινήτου, ηλεκτροδότηση διαμερισμά-
των νεόδμητης οικοδομής, ηλεκτροδότηση εργοταξίου, 
μετατροπή εργοταξιακής παροχής σε κοινόχρηστη, νέα 
διαμερισμάτωση (διαχωρισμός - συνένωση διαμερισμά-
των), περίπτερα (εταιρείες, συνέχιση άδειας, φυσικά 
πρόσωπα), τέλος ακαθαρίστων εσόδων κέντρων δια-
σκέδασης και παρεπιδημούντων, τέλος κατάληψης κοι-
νόχρηστου χώρου (τοποθέτηση ικριώματος, 
κάδου, προστατευτικής περίφραξης, διαχωρι-
στικών, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων). 

Το εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον και τα βοη-
θητικά βίντεο εγγυώνται ότι απαιτείται μικρή 
μόνο ψηφιακή εμπειρία για τη διεκπεραίω-
ση των εργασιών. Οι ψηφιακές αιτήσεις που 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
των πολιτών είναι η χορήγηση φωτοαντιγρά-
φων με ποσοστό 23,31% επί του συνόλου των 
αιτήσεων, τα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης (13,29%), η κατάθεση δήλωσης 
ιδιοκτησίας (9,32%), οι αιτήσεις μεταδημότευ-
σης (8,16%), η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
(6,53%) και τέλος τα πιστοποιητικά γέννησης 
(6,5%). Να επισημανθεί ότι η είσοδος στην 
ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης γίνεται με τη χρήση κωδικών 
της υπηρεσίας Τaxisnet, χωρίς να χρειάζεται 
οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη 
ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. 
Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης δημιούργησε και την εφαρμογή Δημοτικό 
Taxis (easypay.vvv.gov.gr) η οποία παρέχει 
σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις προσωποποιημένη ηλεκτρονική 
πληροφόρηση σχετικά με τις οφειλές τους στο 
Δήμο. Μέσω της εφαρμογής Δημοτικό Taxis 
παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να 
πληρώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της κάρτας 
τους, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από 
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με άνεση 
αλλά και με ασφάλεια. Η ανάπτυξη ενός πλή-

ρως ψηφιακού περιβάλλοντος για την παροχή διοικη-
τικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις τοπικές επιχει-
ρήσεις κρίνεται επιτακτική κυρίως στην εποχή της παν-
δημίας. Στόχος της Διοίκησης του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι εντός του 2021 να προστεθούν και 
άλλες ψηφιακές υπηρεσίες ώστε να δημιουργηθεί μια 
μεγάλη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα μπορεί ο πολί-
της εύκολα και απλά να εξυπηρετείται από την άνεση 
της οικίας του.

Ανάσταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει
θάνατος, αλλά ζωή. Δεν υπάρχει σκοτάδι,  
αλλά φως. Δεν υπάρχει λύπη, αλλά χαρά

και ζωή που διαδέχτηκε το θάνατο.
Ανάσταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια

απελπισία αλλά ελπίδα. 
Καλό Πάσχα!

Δημήτρης Αθανασίου
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με κωδικούς taxis, 
η λήψη δεκάδων 
πιστοποιητικών 
από το https://
certificates.vvv.
gov.gr γίνεται 
πλέον ψηφιακά 
και από ένα κινητό 
τηλέφωνο
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Γιώργος Αφρουδάκης
Γκολ και στην Κολυμβητική Ομοσπονδία

Ο Βουλιαγμενιώτης 
κορυφαίος

αθλητής 
το νέο «αίμα» 
στη διοίκηση 

του υγρού στίβου

Έχει αγωνιστεί σε πέντε διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, υπη-
ρετώντας την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης για 22 χρόνια, σημει-
ώνοντας πολλές επιτυχίες. Έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα, 1 
ευρωπαϊκό και 6 κύπελλα Ελλάδος, ενώ 1.685 φορές έχει στείλει 
την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, με αποτέλεσμα να είναι ο πρώ-
τος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα της υδα-
τοσφαίρισης. Το 2001 κλήθηκε και αγωνίστηκε στη Μικτή Κόσμου 
εναντίον της Εθνικής Ουγγαρίας. Ο Γιώργος Αφρουδάκης, ένας από 
τους κορυφαίους αθλητές πόλο στην ιστορία του αθλήματος, μίλη-
σε στον «Δημοσιογράφο» για την νέα εποχή που ξημέρωσε στην 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) και την εκλογή του στο 
νέο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Έπρεπε να περάσουν 37 χρόνια για να αλλάξει η προεδρία της 
Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με τον πρώην διεθνή πολίστα 
Κυριάκο Γιαννόπουλο να αναδεικνύεται νέος Πρόεδρος έπειτα από 
τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου 2021. Το 
νέο διοικητικό συμβούλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 
που προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα 
υπό την ηγεσία του νέου προέδρου του, με τον Γιώργο Αφρουδάκη 
να καταλαμβάνει την θέση του Αντιπροέδρου. 

Άνεμος αλλαγής 
Στο μυαλό του Γιώργου Αφρουδάκη, η ιδέα να βοηθήσει τον υγρό 
στίβο να αναπτυχθεί σε στέρεες βάσεις είχε μπει εδώ και πολλά 
χρόνια. «Από την εποχή που ήμουν ενεργός αθλητής διαπίστωνα 
αρρυθμίες στον τρόπο που ασκούσε διοίκηση ο πρώην πλέον πρόε-
δρος της ΚΟΕ. Δεν έβλεπα καμία πρόθεση να πάνε μπροστά τα αθλή-
ματα του υγρού στίβου. Όταν πριν από έξι χρόνια, η οικογένειά 
μου και εγώ, ιδρύσαμε το τμήμα υδατοσφαίρισης του Απόλλωνα 
Σμύρνης ξεκινώντας από το μηδέν, καταφέραμε με πολύ δουλειά 
και κόπο να φτιάξουμε μια ομάδα που σήμερα είναι ανταγωνιστι-
κή τόσο σε Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Σαν παράγοντας πλέον, 
επιβεβαίωσα ότι τα πράγματα στην Ομοσπονδία δεν λειτουργούν 
σωστά και αποφάσισα τότε να ηγηθώ μιας νέας κίνησης. Ωστόσο, 
δεν προχώρησε αυτή η σκέψη μου καθώς μου έκανε πρόταση ο 
Κυριάκος Γιαννόπουλος και χωρίς δεύτερη σκέψη συστρατεύτηκα 
μαζί του», εξηγεί ο 45χρονος βετεράνος στον «Δημοσιογράφο».

Ένα κατεστημένο 37 χρόνων
Ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΕ, Δημήτρης Διαθεσόπουλος, ήταν μέλος 
της Ομοσπονδίας από το 1965 και πρόεδρος από το 1984. Μάλιστα, 
δεν ήταν λίγες οι φορές που σε συνεντεύξεις του, έλεγε πως είναι ο 
μακροβιότερος πρόεδρος ομοσπονδίας σε όλο τον πλανήτη σε όλα 
τα αθλήματα. Πόσο δύσκολο είναι τέτοιοι παράγοντες να αποχω-
ριστούν την καρέκλα; «Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια διοίκηση η 
οποία βρισκόταν ακλόνητη στη θέση της από το 1984 με έναν τερά-
στιο παρασκηνιακό μηχανισμό. Ήταν μια δύσκολη μάχη απέναντι 
σε ένα κατεστημένο που βρισκόταν στον χώρο του υγρού στίβου 
για 37 συναπτά έτη. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να ανατρέψουμε 
αυτή την κατάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της νίκης οφείλεται 
στον Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο οποίος έκανε μια τιτάνια προσπάθεια 
τα τελευταία δύο χρόνια», τονίζει ο Γιώργος Αφρουδάκης. 

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ο 
συνδυασμός «Κολυμπάμε Μαζί» παρουσίασε τις στρατηγικές του 
κατευθύνσεις με ορίζοντα το 2028, που περιλαμβάνει οκτώ βασι-
κούς άξονες μεταξύ των οποίων τη δημιουργία κολυμβητηρίων, την 

ανάπτυξη του υγρού στίβου, το μάρκετινγκ και τον πρωταθλητισμό. 
«Η ΚΟΕ είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία της χώρας η οποία έχει 
πέντε ολυμπιακά αθλήματα (κολύμβηση, υδατοσφαίριση, καλλι-
τεχνική κολύμβηση, καταδύσεις, κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας) 
και ένα ακόμα, την τεχνική κολύμβηση. Θέλουμε να ανατάξουμε 
τα αθλήματα που κάποια εξ αυτών όπως για παράδειγμα οι κατα-
δύσεις βρίσκονται σε κώμα», εξηγεί ο Γιώργος Αφρουδάκης. Την 
προσπάθεια αναγέννησης του υγρού στίβου στηρίζει και ο πρώην 
προπονητής της Βουλιαγμένης ο σπουδαίος Γιάννης Γιαννουρής, 
ο οποίος θα βοηθήσει τη νέα διοίκηση με τις ιδιαίτερα εξαιρετικές 
τεχνοκρατικές του γνώσεις.

Τα κολυμβητήρια είδος προς εξαφάνιση
Υπάρχουν εκατοντάδες σωματεία του υγρού στίβου στην Ελλάδα 
αλλά δυστυχώς ο αριθμός των κολυμβητηρίων δεν επαρκεί για να 
καλυφθούν οι ανάγκες των σωματείων. «Θέλει υπομονή, χρόνο και 
χρήματα για να έρθει πιο σύντομα η ανάπτυξη του υγρού στίβου 
στην χώρα μας. Χωρίς τις κατάλληλες υποδομές είναι πολύ δύσκο-
λο. Δυστυχώς, εκτός από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και τον 
ΑΝΟ Γλυφάδας που διαθέτουν ιδιόκτητα κολυμβητήρια, όλοι οι 
υπόλοιποι σύλλογοι στριμώχνονται στα λίγα δημοτικά κολυμβη-
τήρια που υπάρχουν ανά την επικράτεια», σημειώνει ο Γιώργος 
Αφρουδάκης ενώ αποκαλύπτει πως στην συντριπτική πλειοψη-
φία των συλλόγων, οι ακαδημίες κάνουν προπονήσεις μετά τις 9 
το βράδυ καθώς μόνο τέτοιες ώρες τα κολυμβητήρια είναι κενά, 
γεγονός που είναι αποτρεπτικός παράγοντας για πολλούς γονείς να 
φέρουν τα παιδιά τους κοντά στα αθλήματα του υγρού στίβου. Αξί-
ζει να υπογραμμιστεί, πως ο Γιώργος Αφρουδάκης είναι το πρώτο 
«παιδί» της Βουλιαγμένης που έχει ενεργό ρόλο σε Ομοσπονδία. 

του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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1960… 1975… 1993…2021
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

28 χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που στη 
Βουλιαγμένη πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμι-
σης της πόλης. Ήταν το 1993 όταν ο πρώην Δήμος Βου-
λιαγμένης αντικατέστησε τα φθαρμένα πεζοδρόμια. 
Έκτοτε, η ομορφότερη περιοχή της Μεσογείου ζούσε 
με το παρελθόν της και τα πρώτα σημάδια γήρανσης 
είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Φωτεινή εξαίρεση μέσα 
σε αυτές τις σχεδόν τρεις δεκαετίες στασιμότητας ήταν 
η ανέγερση δύο σχολικών μονάδων, το Λύκειο στο 
Καβούρι (1995) και το Γυμνάσιο (2014). Ήταν αντιληπτό 
σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες ότι η Βουλιαγ-
μένη έχει ανάγκη από έργα αναβάθμισης και όχι απλά 
από εφήμερες παρεμβάσεις. 

Σήμερα, η Βουλιαγμένη έχει μετατραπεί σε ένα απέρα-
ντο εργοτάξιο. Πραγματοποιούνται έργα υποδομών που 
ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν γίνει. Για πρώτη φορά, η 
Βουλιαγμένη που είναι από τις ακριβότερες περιοχές 
της Μεσογείου απέκτησε δίκτυο υπόγειων αγωγών για 
τα όμβρια ύδατα. Ναι, καλά διαβάσατε, δεν είχαν γίνει 
ποτέ αντιπλημμυρικά έργα. Ποτέ!

Αντικαταστάθηκαν τα σπασμένα και επικίνδυνα πεζο-

δρόμια που είχαν συμπληρώσει 28 χρόνια ζωής, καθώς 
από το 1993 παρέμεναν οι ίδιες πλάκες. Ανακατασκευ-
άστηκε το Αθλητικό Κέντρο της Βουλιαγμένης όπου τα 

τελευταία χρόνια το γήπεδο είχε μετατραπεί σε χωρά-
φι, ιδανικό για βοσκή ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις 
είχαν μαραζώσει. Πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησαν 
οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης. 
Μια εγκατάσταση που παρέμενε ίδια εδώ και 60 χρόνια. 
Αναλογιστείτε τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που 
προκαλούσε στη θάλασσα η συγκεκριμένη απαρχαιω-
μένη μαρίνα. Μετά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, 
θα παραδοθεί στους κατοίκους της πόλης η νέα πλατεία 
Νυμφών στη Βουλιαγμένη. Έπρεπε να περάσει σχεδόν 

μισός αιώνας για να ανακατασκευαστεί η πλατεία που 
βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. 

Όλα τα προαναφερθέντα έργα αποτελούν βασικούς 
πυλώνες της αναβάθμισης της Βουλιαγμένης και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Υπάρχουν και οι αντί-
θετες απόψεις που και αυτές είναι σεβαστές, ότι δηλαδή 
η Βουλιαγμένη δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση, κανένα 
νέο έργο υποδομής. Αλήθεια... Γιατί κάποιος να προτιμά 
μια πλατεία να παραμείνει στην ίδια κατάσταση εδώ και 
45 χρόνια; Γιατί να θέλει κάποιος η μαρίνα Βουλιαγμέ-
νης να συνεχίζει να μολύνει τον πανέμορφο κόλπο της 
αθηναϊκής ριβιέρας; Γιατί να είναι αντίθετος στην ανα-
βάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων; Και πόσα άλλα 
«γιατί». Θέλουν την ανάπτυξη της πόλης ή ενοχλούνται 
που μετά από δεκαετίες η σημερινή διοίκηση του Δήμου 
υλοποιεί τα συγκεκριμένα έργα και πόσα ακόμα; Μήπως 
το «πρόβλημα» των αντιφρονούντων είναι ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος; 

Για όλους όσοι μεγάλωσαν στη Βουλιαγμένη, μόνο ικα-
νοποίηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι στην πόλη 
υλοποιούνται –επιτέλους– έργα πνοής. Το «χωριό» 
ομορφαίνει, η «βασίλισσα» της αθηναϊκής ριβιέρας γοη-
τεύει ακόμα και αυτούς που την γνώρισαν πριν από λίγα 
μόλις χρόνια... Υπομονή γιατί τα καλύτερα έρχονται!

bullets

H Βουλιαγμένη
αποκτά  
σήμερα
τις υποδομές
που της αξίζουν

••• Η ιστορία γράφεται και με τα «ναι» αλλά 
και με τα «όχι» • Το βράδυ της Δευτέρας 26 Απρι-
λίου το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και ενέ-
κρινε στον προϋπολογισμό το μεγάλο πρόγραμμα 
των 24 έργων που θα αλλάξουν τις τρεις περιοχές 
με πραγματικά εμβληματικά έργα • Η μεγάλη 
πλειοψηφία του Συμβουλίου – της αντιπολίτευ-
σης συμπεριλαμβανομένης – είπε «ναι» • Εκτός 
από τον Δαβάκη που είπε πάλι «όχι» •  Έτσι λοι-
πόν, σε δύο χρόνια, όταν ο πεζόδρομος στην πλα-
τεία Βούλας θα έχει γίνει για πρώτη φορά στην 
ιστορία πραγματικός, σύγχρονος πεζόδρομος, 
φυτεμένος και με βιοκλιματικά υλικά, θα γνωρί-
ζουμε ότι κάποιοι σύμβουλοι από τη Βούλα είχαν 
πει «όχι» • Όταν ομοίως διαμορφωθεί η μεγάλη 
ποδηλατική διαδρομή και η μοναδική στη Μεσό-
γειο περιπατητική εσπλανάδα του Καβουρίου, θα 
γνωρίζουμε ότι κάποιοι υποστήριξαν με σθένος 
και χωρίς παρωπίδες το έργο και οι ...γνωστοί 

είπαν «όχι».

••• Το πιο αστείο από όλα ήταν η αιτιολόγη-
ση του «όχι» • Στη συγκεκριμένη αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού περιλαμβανόταν η αύξηση 
του κονδυλίου για τα αδέσποτα κατά 50.000€  

• Επρόκειτο για την υλοποίηση της δέσμευσης 
του Δημάρχου να ξεκινήσει πρόγραμμα περίθαλ-
ψης για τις γάτες • Και είπε ο Δαβάκης αιτιολο-
γώντας το συνολικό του «όχι», ακόμα και για τα 
έργα • «Δεν έχετε συμπεριλάβει τον εμβολια-
σμό για γάτες» • Τότε ο Δήμαρχος εξήγησε στον 
Δαβάκη την απλή εξαιρετικά διαυγή πραγματι-
κότητα • Οι 50.000€ επιπλέον στο πρόγραμμα 
του Δήμου για τα αδέσποτα προορίζονται ακριβώς 
για τη στείρωση και τον εμβολιασμό των γατιών 

• Αλλά είναι πιο εύκολο να μετακινήσει κανείς 
έναν κουρασμένο ημίονο από τη σκιά σε σχέση με 
το να αλλάξει ο Δαβάκης τις μεγάλες του πολιτι-
κές αποφάσεις • Και απάντησε τότε ο επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης: «Τότε το ποσό είναι πολύ 
μικρό» • Και καταψήφισε προκαλώντας απλώς 
θυμηδία • Διότι το «μικρό» κατά Δαβάκη ποσό 
με την προσθήκη των 50 ανέρχεται συνολικά σε 
130.000€ • Η πλάκα; • Όταν ο Δαβάκης ήταν 
αντιδήμαρχος Οικονομικών, το 2011, το ποσό που 
αφιέρωσε ο Δήμος στα αδέσποτα ήταν συνολικά 
21.500€! • Έξι φορές μικρότερο...

Π. Ούλιτζερ

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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Στο κάλεσμα για εθελοντικό καθαρισμό του βουνού στο 
Πανόραμα Βούλας ανταποκρίθηκε πλήθος πολιτών τη 
Κυριακή 11 Απριλίου, σε σημεία που δεν εντάσσονται στο 
δρομολόγιο των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου. 
Μια μεγάλη ομάδα από εθελοντές του Πρωτέα Βούλας, ο 
Δήμαρχος και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής έδωσαν 
μεταξύ άλλων το «παρών».

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 25 Απριλίου σε ηλικία 
82 ετών ο Γιώργος Σταμπέλλος που διετέλεσε επί δύο 
δεκαετίες δημοτικός σύμβουλος Βούλας, αντιδήμαρχος 
και αναπληρωτής Δημάρχου, ενώ συνέδεσε το όνομά 
του ως πρόεδρος με την Ένωση Μικρασιατών Βούλας και 
τη διατήρηση της τοπικής ιστορικής μνήμης. Η εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε την Τρίτη 27 Απριλίου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ 3Β 
ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗ  
Β’ ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στα χρώματα της 
γαλανόλευκης 
φωταγωγήθηκε το 
Δημαρχείο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στο πλαίσιο 
των εορτασμών για τη 
φετινή 25η Μαρτίου, άλλη 
μία επέτειο που τιμήθηκε 
χωρίς την καθιερωμένη 
μαθητική παρέλαση

ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ














