
The Talk of 
The Town
Πρόσφατο περιστατικό λογο-
κρισίας σε άρθρα ακαδημαϊκού 
αναδεικνύει όλη την παθογέ-
νεια του τοπικού Τύπου. Αντι-
μετωπίζοντας μια διπλή κρίση 
από την αλλαγή των οικονομι-
κών δεδομένων και την έλευση 
των νέων μέσων επικοινωνί-
ας, η τοπική δημοσιογραφία 
είναι ανάγκη να καθαρθεί από 
παρακμιακά φαινόμενα ώστε 
να επιτελέσει τον σπουδαίο της 
ρόλο για τις τοπικές κοινωνίες. 
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@_angel__linna_

#Vari

@amathelw1908

-Αεροβική ή βάρη; 

-Κίτσι Κορωπί 2λεπτα με το παπί

@SophiaPol

Τον προσκάλεσα στο Montreux Jazz Festival αλλά προτί-
μησε τα Βλάχικα στη Βάρη

@iliasmavros

Τον καύσωνα του ‘87 με ΠΑΣΟΚ τον περάσαμε στον 
Αστέρα της Βουλιαγμένης

@jim.diam

#Voula

@konstantina_euaggelinou

#Riviera Coast

@zisimos.photography

#Vouliagmeni

@euro1slave

Ανακηρύσσω τη λίμνη Βουλιαγμένης το ωραιότερο 
σημείο για ποτό για το 2021

@jsj1978

Όσοι ζούνε Βάρη, Βούλα κ.λπ. μπορούν άνετα να μετοι-
κήσουν Εξάρχεια, τα καθάρισε ο Κούλης δεν κινδυνεύ-
ουν

@d.tzankatian

#laimos

@OliviaStylesEA

Γιατί πρέπει να είναι είδηση, χρόνια τώρα, το ότι ο 
κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες επειδή κάνει ζέστη; Να 
ασχολούνται τόσην ώρα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ 
και να χώνουν το μαρκούτσι στα μούτρα του κόσμου. 
Πέρυσι στο τσακ γλίτωσα απ’ το συνεργείο του Άλφα 
στην πλαζ της Βουλιαγμένης

@aprende_espanol_con_tina

#Varkiza

@geogeodd

Μου είπανε ότι θα πάμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και με 
πήγαν στην Αρτέμιδα! Ρε παιδιά μην μπερδεύετε την 
Λούτσα με τη Βούλα

Έγραψαν στα social media για τα 3Β2
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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)
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Η παθογένεια
στον τοπικό Τύπο

Ο  τοπικός Τύπος αναμετριέται ανέκαθεν με το 
κακό του όνομα. Με λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, 
ο κανόνας ταυτίζει τον τοπικό Τύπο με εκδό-

τες που θεωρούν ιερό δικαίωμά τους να εισπράττουν 
χρήματα από πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους φορείς 
χωρίς να παρέχουν κάποιο ενημερωτικό έργο, με σελί-
δες που στερούνται κάθε πρωτοτυπία, με κείμενα που 
έχουν αντληθεί αποκλειστικά από δελτία Τύπου ή άλλα 
μέσα ενημέρωσης και με έλλειψη επαγγελματισμού που 
αποτυπώνεται στα ορθογραφικά λάθη, τις ασυνταξίες, 
την αδιάφορη θεματολογία, τις προσωπικές εμπάθειες. 

Ο τοπικός αυτός Τύπος ήταν δημιούργημα πολιτικών 
αποφάσεων που κατά τις χρυσές προ-μνημονιακές δεκα-
ετίες της ευημερίας επέτρεψαν σε εκατοντάδες τοπικές 
εκδοτικές επιχειρήσεις να ανθίσουν εισπράττοντας έμμε-
σες επιδοτήσεις. Πώς; Υποχρεώνοντας με νόμο όλες τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους 
ισολογισμούς τους στα φύλλα τους, υποχρεώνοντας και 
τους δημόσιους φορείς να χρησιμοποιούν τις σελίδες 
των τοπικών εφημερίδων ως πίνακα ανακοινώσεων για 
κάθε διακήρυξη διαγωνισμού, απόφαση προσλήψεων 
κ.ο.κ. με καθορισμένο από το κράτος τιμοκατάλογο. Τα 
έσοδα αυτά κάποτε αρκούσαν για να καλύπτουν όλα 
τα πάγια έξοδα μιας εφημερίδας, χωρίς οι εκδότες ή οι 
δημοσιογράφοι να κουραστούν για να γράψουν έστω και 
μία λέξη. Ήταν η εποχή πριν την έλευση του διαδικτύ-
ου που η δημοσίευση στην εφημερίδα εξασφάλιζε την 
ελάχιστη δημοσιότητα που απαιτείτο νομικά για κάθε 
ανάλογο κείμενο – αν και ελάχιστα είναι πιθανό να δώσει 
κάποιος αναγνώστης προσοχή ή ακόμη και να καταφέ-
ρει να διαβάσει τα μικροσκοπικά στοιχεία των σχετικών 
σελίδων. Με το Μνημόνιο η σχετική υποχρέωση των 
ιδιωτικών εταιρειών έπαυσε να ισχύει, ενώ η ανάλογη 
υποχρέωση των Δήμων και άλλων δημόσιων φορέων 

περιορίστηκε δραστικά, παίρνοντας μέχρι σήμερα διαρ-
κείς παρατάσεις κατόπιν πολιτικών πιέσεων. Έκτοτε οι 
τοπικές εφημερίδες διέρχονται μια έντονη υπαρξιακή 
κρίση. Έχει άραγε αξία να ασχοληθεί κανείς σήμερα με 
την ποιότητα του τοπικού Τύπου; Οπωσδήποτε βρισκό-
μαστε σε μια μεταβατική φάση καθώς τα νέα μέσα, οι ενη-
μερωτικές ιστοσελίδες και τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, 
καθορίζουν διαφορετικούς κανόνες στην επικοινωνία, 
διαμορφώνοντας μια νέα δημοσιογραφία. Τα έντυπα 
πάντως διατηρούν το κύρος τους, θεωρούνται περισ-
σότερο επιδραστικά και απευθύνονται σε ένα κοινό το 
οποίο δεν έχει πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Καλούνται 
παράλληλα να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική επιβί-
ωσής τους, κόβοντας τους δεσμούς τους με το δημόσιο 
ταμείο. Στο υβριδικό αυτό επικοινωνιακό περιβάλλον, 
το τοπικό περιεχόμενο και η ενημέρωση για τη γειτονιά 
και τον Δήμο μπορεί να έχει μια ξεχωριστή θέση στην 
καθημερινότητα των πολιτών και στον τρόπο με τον 
οποίο μαθαίνουν τα τεκταινόμενα γύρω τους. Το πεδίο 
αποφάσεων των δημοτικών αρχών που καθορίζουν την 

ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα στις πόλεις είναι 
πλέον τόσο ευρύ και ταυτόχρονα εξειδικευμένο που δεν 
χωρά στα δελτία ή τις αναρτήσεις των κεντρικών μέσων 
ενημέρωσης. Η υπόθεση του τοπικού Τύπου είναι ένα 
ανοιχτό στοίχημα και μια μάχη που πρέπει να δοθεί. 

Για το λόγο αυτό καμία συναδελφική αλληλεγγύη δεν 
μπορεί να αποτρέψει τον «Δημοσιογράφο» να πάρει 
ανοιχτά θέση και να καταγγείλει την ωμή και ομολογη-
μένη λογοκρισία που υπέστη από την τοπική εφημερίδα 
Εβδόμη ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κάτοικος Βούλας, 
Θεόδωρος Γεωργίου. Παρότι τακτικός αρθρογράφος 
με σχολιαστική στήλη γνώμης η οποία δεν δεσμευόταν 
από την επικαιρότητα, κατήγγειλε με επιστολή του στις 
25 Ιουνίου «τρία, κατά σειρά, συμβάντα λογοκρισίας για 
κείμενά μου, τα οποία ποτέ δεν δημοσιεύθηκαν στην 
εφημερίδα σας», που τελικώς τον οδήγησαν να δηλώσει 
ότι διακόπτει κάθε συνεργασία με το μέσο. Η εφημερί-
δα απάντησε μεν στην επιστολή παραίτησης αλλά δεν 
είχε την ευαισθησία να την δημοσιεύσει στο ίδιο φύλλο. 
Στο κείμενό του ο Θεόδωρος Γεωργίου αναφέρει μεταξύ 
άλλων: «Συνεργάζομαι με την εφημερίδα Εβδόμη εδώ 
και πολλά χρόνια και ποτέ δεν φαντάσθηκα ότι οι ιδέες 
μου, οι απόψεις μου, οι θέσεις μου θα ετίθεντο ποτέ 
υπό καθεστώς λογοκρισίας. Η πολύχρονη ακαδημαϊκή 
διαδρομή μου (και στη Γερμανία και στην Ελλάδα) θεμε-
λιώνεται στις αρχές του διαφωτισμού. Η πρώτιστη και 
θεμελιώδης διαφωτιστική αρχή ονομάζεται ελευθερία 
της σκέψης, του Λόγου και της έκφρασης. Αυτή η αρχή 
είναι το ακαδημαϊκό credo μου. Γι’ αυτό, εξάλλου, δεν 
συμμετέχω σε μηχανισμούς και σε εργαλειακά στρατη-
γήματα. Επεδίωξα να συνεργάζομαι μαζί σας ως ανεξάρ-
τητο, ελεύθερο πνεύμα και όχι εντός πλαισίων εργαλει-
ακής λογικής». Και προσθέτει: «Με την απόφασή μου 
αυτή  (σ.σ. τη διακοπή συνεργασίας) καταδεικνύονται 
δύο πράγματα: πρώτον, ότι δεν είχα άλλον τρόπο για να 
προστατεύσω την αξιοπρέπειά μου ως διανοούμενου 
και δεύτερον, η Εβδόμη δεν αντέχει την αντικειμενική, 
ελεύθερη και πλουραλιστική δημοσιογραφία και έθεσε 
υπό αμφισβήτηση την ταυτότητά της».    

Στην απάντησή του το έντυπο παραδέχεται κυνικά πως 
«ναι, σου “κόψαμε” δύο άρθρα και δεν τα δημοσιεύσα-
με, περισσότερο για να σε προστατεύσουμε». Και εστι-
άζει την απόφασή του αυτή στο γεγονός ότι ένα από τα 
λογοκριμένα άρθρα έδινε συγχαρητήρια στον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο για το αποτέλεσμα της πλατείας Νυμφών 
στη Βουλιαγμένη και χαρακτήριζε «θνησιγενείς» τοπι-
κές κινήσεις που αντιδρούσαν στην ανάπλαση. Ως ελά-
χιστο χρέος στην ελευθεροτυπία και την αξία της ελεύ-
θερης διακίνησης ιδεών, ο «Δημοσιογράφος» ζήτησε και 
δημοσιεύει το εν λόγω λογοκριμένο άρθρο ολόκληρο 
στο τρέχον φύλλο (σελ. 16).

“Χρέος 
στην ελευθεροτυπία
και την ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών
η καταγγελία
της λογοκρισίας

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Τρία 
πολιτιστικά 

φεστιβάλ
σε Βούλα 

και Βάρκιζα

Επανέρχονται 
οι συναυλίες,

το θέατρο,
και τα δρώμενα

για μικρούς 
και μεγάλους

Για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) 
διοργανώνει το «Πολιτιστικό καλοκαίρι» με 
μια σειρά από εκδηλώσεις που θα συντροφεύ-
ουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες τα 
θερινά βράδια. Θεατρικές παραστάσεις, παι-
δικές μουσικοθεατρικές παραστάσεις, παιδικό 
φεστιβάλ, τραγούδια, συναυλίες και φυσικά το 
Μικρασιατικό Φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός 
καθώς διοργανώνεται για 7η συνεχόμενη χρο-
νιά, εναλλάσσονται στο πλούσιο πολιτιστικό 
πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου 
και θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων: 

Το Σάββατο 10 Ιουλίου ξεκινά το Παιδικό Φεστιβάλ: Από τις 19.00 
έως 21.00 με εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικών παιχνιδιών 
και από τις 21.00 έως 22.00, με θεατρική παράσταση «Παραμύθια 
για να σπάτε κέφι» από την ομάδα Τόπι. Την Κυριακή 11 Ιουλίου 
από τις 21.00 έως 22.00 θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση 
«Η μικρή γοργόνα» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Το Φεστιβάλ για 
τους μικρούς δημότες θα πραγματοποιηθεί στο πλακόστρωτο της 
πλατείας Βάρκιζας. 

Το τριήμερο 16-18 Ιουλίου θα γίνει το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Η 
τελετή έναρξης του Φεστιβάλ έχει οριστεί για την Παρασκευή 16 
Ιουλίου στις 21.00 με αθλητικά δρώμενα από τον Ναυτικό Αθλητικό 
Όμιλο Βάρης Βάρκιζας και εικαστικά δρώμενα από τους φοιτητές 
της Σχολής Καλών Τεχνών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί συναυλία 
με τη Μαρίνα Σάτι και τις Fones σε ένα ταξίδι στη Μεσόγειο και τις 
γειτονιές του κόσμου. Το Σάββατο 17 Ιουλίου στις 21.00 συναυλία 
με τον Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Βγαίνω», σ’ ένα πρόγραμμα με 
γνήσιες λαϊκές επιτυχίες και τραγούδια - εκπλήξεις με άρωμα Μεσο-
γείου. Τέλος, την Κυριακή 18 Ιουλίου στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί 
θεατρική παράσταση  με τίτλο «Lemon» του Allessandro Barrico. H 
ιστορία του θρυλικού πιανίστα που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι 
και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Επίσης, εικαστική παρέμβαση και 

δρώμενα θα κάνουν φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Το Μεσο-
γειακό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί επίσης στο πλακόστρωτο της 
πλατείας Βάρκιζας. 

Οι θεατρικές παραστάσεις θα συνεχιστούν στις 23 και 24 Ιουλίου 
στο Θέατρο Βέμπο στην παραλία της Βούλας. Την πρώτη μέρα στις 
21.00 θα προβληθεί η παράσταση «Δον Καμίλο». Μια κωμωδία-σάτι-
ρα του πολιτικού φανατισμού από τα ευθυμογραφήματα του Ζοβάνι 
Γκουαρέσκι ενώ την επόμενη μέρα στις 21.00 η παράσταση «Η Ωδή 
του Παπά του Ζαχαρία Ρόχας. Ένα πρότυπο έργο, γραμμένο ειδι-
κά για τις γιορτές των 200 χρόνων που αναφέρεται στην εξέχουσα 
φυσιογνωμία του Παπαφλέσσα. Στις 4 Σεπτεμβρίου στο ίδιο σημείο 
και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με την μπάντα του 
Πολεμικού Ναυτικού, με τίτλο, «Πάρτυ αναμνήσεων».

Το 7ο Μικρασιατικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 
Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα. Κατά την πρώτη ημέρα 
του Φεστιβάλ με ώρα έναρξης 20.30 οι θεατές θα παρακολουθή-
σουν ένα ιστορικό θεατρικό και μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στις 
αλησμόνητες πατρίδες. Ενώ την δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία - αφιέρωμα, στο μεγάλο μας 
Συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο με ώρα έναρξης στις 21.00.

Τίτλοι τέλους μπαίνουν μετά από δέκα χρόνια λειτουρ-
γίας στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παι-
δικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ). Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια του Δημοτικού 
Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου, ο ΟΑΠΠΑ θα συγχωνευτεί 
με τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν 
έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της συγχώ-
νευσης, ωστόσο η δημοτική αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι 
το σύνολο των εργαζόμενων του ΟΑΠΠΑ θα απορρο-
φηθεί στον Δήμο, ο οποίος με τη σειρά του θα αναλάβει 
όλες τις υποχρεώσεις του υπό κατάργηση οργανισμού. 
Επιπλέον, οι δραστηριότητες του ΟΑΠΠΑ στον αθλητι-
σμό, τον πολιτισμό και στη διαχείριση των βρεφονηπι-
ακών σταθμών θα συνεχιστεί αδιάκοπα. 

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης, με τη συγχώνευση του Οργανισμού 

Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής με τις 
υπηρεσίες του Δήμου, οι δράσεις του ΟΑΠΠΑ θα επε-
κταθούν περισσότερο και αυτό διότι ο νέος Οργανισμός 
που θα συσταθεί το προσεχές διάστημα θα λειτουργεί 
αρτιότερα με τα γραφειοκρατικά θέματα να μειώνονται 
θεαματικά. Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΑΠΠΑ αποτελείται σήμερα από 15μέλη, με πρόε-
δρο τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, αντιπρόεδρο τη δημο-
τική σύμβουλο Μαρία Μπραϊμνιώτη καθώς επίσης και 
πολίτες που υποδεικνύουν οι παρατάξεις και ψηφίζει 
το Δημοτικό Συμβούλιο.  Πλέον, με την σύσταση του 
νέου Οργανισμού, όλες τις αρμοδιότητες θα τις ασκεί 
το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με όλα τα δεδο-
μένα, θα οριστεί και αντιδήμαρχος που θα αναλάβει τις 
σχετικές αρμοδιότητες.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλ-

λήλων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Μανώλης 
Λουδάρος, τόνισε: «Είναι πιο λογικό και πιο οικονομικό 
μοντέλο. Δημιουργούνται περισσότερες θέσεις ευθύνης 
για τους υπαλλήλους και το κυριότερο, ισχυροποιείται 
η εργασιακή τους σχέση. Συνολικά εκτιμούμε ότι η συγ-
χώνευση του ΟΑΠΠΑ θα οδηγήσει σε καλύτερη και πολύ 
πιο εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».

ΟΑΠΠΑ
Συγχωνεύεται με τον Δήμο το νομικό πρόσωπο

Ισχυροποιείται 
η εργασιακή σχέση 
των εργαζομένων 
χωρίς απώλεια θέσεων
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Με το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την «καλή δια-
κυβέρνηση» βραβεύτηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατέκτησε την 5η 
θέση μεταξύ 25 Δήμων που έφτασαν στην τελική φάση 
και κατάφεραν να διακριθούν, συγκεντρώνοντας υψηλή 
βαθμολογία. Η επιλογή του Δήμου 3Β έγινε μετά από μία 
σύνθετη διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο Δημάρχου, 
εργαζομένων στο Δήμο αλλά και των πολιτών με αυστη-
ρά κριτήρια, υπό την εποπτεία ειδικών εμπειρογνώμων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το «Ευρωπαϊκό Σήμα 
Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» ξεκίνησε στην 
Ευρώπη το 2007. Αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που 
αποτελείται από 12 αρχές, με στόχο την εναρμόνιση και 
τη βελτίωση της Τοπικής Διακυβέρνησης στις 47 χώρες, 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανάμεσα τους και 
η Ελλάδα.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αρι-
στείας για την Καλή Διακυβέρνηση» θέτει τους ελληνι-

κούς δήμους σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης σύμ-
φωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και προβάλλει 
τους Δήμους της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια 
δύσκολη συγκυρία, λόγω της πανδημίας. Οι ιδιαίτερες 
συνθήκες του τελευταίου έτους και η άμεση ανταπό-
κριση των Δήμων στην πανδημία του κορονοϊού με 
πολλαπλές δράσεις για την ανακούφιση των πολιτών 
καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η συμβολή της 
αυτοδιοίκησης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

Στη τελετή απονομής των Σημάτων Αριστείας εκ μέρους 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το βραβείο 
παρέλαβε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο 
οποίος ανέφερε: «Η απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος 
Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση αποτελεί σημα-
ντική διάκριση για το Δήμο μας και αναδεικνύει μεταξύ 
άλλων την υψηλή ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών 
που παρέχονται», ενώ συνεχάρη το Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την ανάληψη της πρωτοβουλίας 
και τόνισε τη σημασία της μέτρησης των ποιοτικών 
δεικτών στη δημόσια διοίκηση, καθώς όπως είπε χαρα-
κτηριστικά, «για να βελτιώσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το 
μετρήσεις». Το βραβείο και το φάκελο με την αναλυτική 

βαθμολογία του Δήμου, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος τον παρέλαβε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και 
Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου και τον 
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο.

Συμβούλιο της Ευρώπης
Αριστείο καλής διακυβέρνησης στον Δήμο 3Β
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Η διακοπή των οικοδομικών εργασιών εντός των ορίων 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εφαρμοστεί 
και αυτό το καλοκαίρι, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε 
χρόνο. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η δημοτική αρχή 
αποφάσισε τη λήψη αυτού του μέτρου με γνώμονα τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και 
την εύρυθμη λειτουργίας της πόλης. Ουσιαστικά, είναι 
μια συνέχεια της κανονιστικής απόφασης που εφάρμο-
ζε ο πρώην Δήμος Βουλιαγμένης που απαγορεύει κάθε 
είδους οικοδομικές εργασίες στην πόλη κατά τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, στη δημοτική ενότητα Βάρης απαγορεύ-
ονται οι εργασίες κατά το διάστημα 5 έως 25 Αυγούστου 
2021, στη δημοτική ενότητα Βούλας η παύση εργασιών 
θα αφορά το διάστημα 24 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 
ενώ στη Βουλιαγμένη απαγορεύονται οι οικοδομι-
κές εργασίες από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021. 
Μοναδικές εξαιρέσεις θα αποτελέσουν τα έργα που 
πραγματοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό της μαρί-
νας Βουλιαγμένης τα οποία σύμφωνα με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται 
κατά τους θερινούς μήνες υπό αυστηρές προϋποθέ-
σεις και συνεχή έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου προς αποφυγή όχλησης των κατοίκων αν και το 
σημείο είναι εκτός οικιστικού ιστού, αλλά και τα έργα 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Βουλιαγμένη που ολο-
κληρώμνονται. Να υπογραμμιστεί ότι τα λιμενικά έργα 
της μαρίνας που συνιστούν το 70% των έργων ανακαί-
νισης δεν υπόκεινται στην απαγόρευση της Κανονιστι-
κής Απόφασης του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης καθώς 

οι αδειοδοτικές αρχές για τους λιμένες είναι η Γενική 
Διεύθυνση Λιμένων (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής), η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομι-
κών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος) και η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσί-
ου. Η Πολεοδομία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να επιβάλει διακοπή 
εργασιών στο κομμάτι αυτό.

Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε μια σειρά από 
αυστηρά πλαίσια για τη συνέχιση των εργασιών. Συγκε-
κριμένα, προς αποφυγή κυκλοφοριακής επιβάρυνσης 
και όχλησης κατά τη διάρκεια των ωρών μεγάλης επι-
σκεψιμότητας στην περιοχή της χερσονήσου θα ισχύ-
σουν τα εξής: Η κίνηση βαρέων οχημάτων που εισέρ-
χονται και εξέρχονται στη χερσόνησο για εργασίες για 
όσο χρόνο αυτές διαρκέσουν θα επιτρέπονται μόνο τις 
βραδινές ώρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 20:00 
έως 08:00 και από Παρασκευή έως Κυριακή, από 01:00 
έως 08:00. Επιπλέον, για τις εργασίες μεγάλης όχλησης 
(κατεδαφίσεις, εκσκαφές, χρήση κομπρεσέρ κ.ά.) αυτές 
θα εκτελούνται τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρα-
σκευή από τις 09:00 έως 14:30 για τους μήνες Ιουλίου 
και Αυγούστου 2021.

Παύση οικοδομικών εργασιών το καλοκαίρι

Ανακοινώθηκαν οι νέες αντικειμενικές αξίες και τα νούμερα στις περιοχές των νοτίων 
προαστίων είναι κατά τόπους σημαντικά αυξημένα. Η ακριβότερη περιοχή της Ελλά-
δας παραμένει η Βουλιαγμένη, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 10.800 ευρώ 
το τ.μ, από 8.900 ευρώ που ήταν η ανώτερη τιμή. Οι μεγάλες αυξήσεις οφείλονται 
κυρίως στις περιοχές του παραλιακού μετώπου καθώς από το 2018 και μετά γνωρί-
ζουν μια πρωτοφανή ανάπτυξη τόσο οικιστική όσο και τουριστική. Συγκεκριμένα, στη 
Βούλα οι αντικειμενικές αξίες διαμορφώνονται έως 3.200 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ 
στη δημοτική ενότητα Βάρης η τιμή φτάνει έως και τις 3.150 ευρώ. Στη Βουλιαγμένη 
και συγκεκριμένα στην α’ ζώνη (Λαιμός) οι εκτιμητές ανέβασαν στα ύψη τις τιμές που 
φτάνουν τις 10.800 ευρώ. Στη β’ ζώνη έως 7.200 ευρώ και στη γ’ ζώνη έως 7.250 ευρώ. 

Από τις αυξήσεις επηρεάστηκε και η Γλυφάδα καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε Βούλα, 
Βουλιαγμένη και Ελληνικό, περιοχές που όσο περνάει ο καιρός θα βρίσκονται στο 
επίκεντρο του τουρισμού και όχι μόνο. Αναλυτικά, στη Γλυφάδα από 1.400 ευρώ το 
τετραγωνικό (κατώτερη) και 4.450 (ανώτερη), οι τιμές απογειώνονται στις 2.150 ευρώ 
και 4.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες περιοχές του παρα-
λιακού μετώπου οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Στον Άλιμο η χαμηλότερη τιμή 
ξεκινά από τα 1.500 ευρώ το τ.μ, στον Άγιο Δημήτριο από 1.600 ευρώ, στην Αργυρού-
πολη από 1.600 ευρώ έως τις 2.350 ευρώ ενώ στο Ελληνικό οι αντικειμενικές αξίες 
διαμορφώνονται από τις 2.250 ευρώ έως 2.650 ευρώ. 

Όσο και αν οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες αντανακλούν τη σημαντική αύξηση 
των εμπορικών τιμών, ανησυχούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω των αυξήσεων σε 
φόρους που φέρνουν. Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες επηρεάζουν τον φόρο 
κληρονομιάς ή γονικής παροχής, τον φόρο μεταβίβασης, το δημοτικό τέλος ακίνη-
της περιουσίας, κ.ά. Πάντως η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2021 θα 
υπολογιστεί με βάση τις σημερινές αντικειμενικές αξίες, ενώ του χρόνου το συνολικό 
ποσό που θα εισπραχθεί μέσω ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Σύμφωνα με 
τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, η άνοδος των αντικειμενικών αξιών 
δεν θα επηρεάσει τον ΕΝΦΙΑ καθώς θα γίνουν αλλαγές σε συντελεστές και κλιμάκια 
που θα επιτρέψουν ακόμη και μειώσεις του φόρου.

Νέες αντικειμενικές αξίες 
στα 3Β

Αυξήσεις που αντανακλούν 
την εμπορικότητα της γης



Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστια-
τόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της 
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη. 

Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμα-
ρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο 
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές 
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Διασώθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια στα 3Β
Οι διατάξεις του νέου εκλογικού νόμου για τους Δήμους

Μεγαλώνουν 
σημαντικά 

οι παρατάξεις
και τίθεται όριο

3% για είσοδο
στο Δημοτικό 

Συμβούλιο

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατατέθηκε από τον 
υφυπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα κατά τη διάρκεια της κοινο-
βουλευτικής συζήτησης λίγο πριν την ψήφιση του σχετικού νομο-
σχεδίου, τα Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας σε Βάρη, Βούλα και 
Βουλιαγμένη μεταξύ άλλων εξαιρέθηκαν τελικά από την κατάργηση 
που προέβλεπε η αρχική μορφή του νομοσχεδίου για το νέο εκλο-
γικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Έτσι, ο νόμος με αριθμό 4804 που 
εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2021 σε ΦΕΚ προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 4) 
κατάργηση των τοπικών συμβουλίων στην Αττική, πλην των Δήμων 
στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής και Δυτικής 
Αττικής. Στη διατήρηση του τοπικού αυτού θεσμού συνέβαλε με 
τον δικό του τρόπο ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Καταθέτοντας εξ αρχής τη διαφωνία του με την κατάργηση των 
τοπικών συμβουλίων, μειοψήφησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής η οποία συναίνεσε στο αρχι-
κό σχέδιο, όμως τελικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της 
ΚΕΔΕ επηρέασε τελικά την κυβερνητική απόφαση κεντρικά. Σε κάθε 
περίπτωση, η εκλογή των τοπικών συμβουλίων αλλάζει σημαντικά 
σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Στις δημοτικές εκλογές που θα διε-
ξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 (ημερομηνία που ορίζεται 
στο άρθρο 5 παρ. 5) οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι κάθε συνδυ-
ασμού θα περιλαμβάνονται ανά συνδυασμούς στο ίδιο ψηφοδέλ-
τιο με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Δεν θα υπάρχει 
λοιπόν χωριστή κάλπη όπως το 2019, ούτε θα επιτρέπεται πλέον η 
συμμετοχή κάποιου ανεξάρτητου τοπικού συνδυασμού χωρίς υπο-
ψήφιο Δήμαρχο. 

Τα νέα δεδομένα
Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β θα είναι κατά 2 μέλη 
μεγαλύτερο φθάνοντας τους 35 συμβούλους. Αυτό προβλέπεται 
για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, κάτι που 
αναμένεται με βεβαιότητα να πιστοποιηθεί με τη φετινή απογραφή 
πληθυσμού για τον Δήμο των 3Β. Τα στοιχεία της απογραφής θα 
καθορίσουν επίσης σε ποιες εκλογικές περιφέρειες (Βάρη, Βούλα 
ή Βουλιαγμένη) θα κατανεμηθούν οι επιπλέον έδρες. Σήμερα βάσει 
των πληθυσμιακών δεδομένων της απογραφής του 2011, η Βούλα 
εκπροσωπείται με 19 έδρες, η Βάρη με 11 και η Βουλιαγμένη με 3 
(σύνολο 33). 

Ένα επιπλέον νέο στοιχείο της επόμενης δημοτικής αναμέτρησης 
είναι η δυνατότητα των εκλογέων όλου του Δήμου να δίνουν σταυ-
ρό σε όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, ανεξαρτή-
τως της δημοτικής ενότητας στην οποία θέτουν υποψηφιότητα. Για 
το λόγο αυτό τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών (άρθρο 20, παρ. 5) 
θα περιέχουν όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβού-

λων σε αλφαβητική σειρά, με τη δημοτική 
ενότητα στην οποία θέτουν υποψηφιότη-
τα να τίθεται εντός παρένθεσης. Σε κάθε 
ψηφοδέλτιο θα μπορούν να σημειώνονται 
1-4 σταυροί προτίμησης για τους υποψη-
φίους δημοτικούς συμβούλους και 1-2 
σταυροί για τους συμβούλους των δημο-
τικών κοινοτήτων (άρθρο 22). 

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή συνδυασμών 
στις δημοτικές εκλογές γίνεται πιο απαι-
τητική σε σχέση με την αναμέτρηση του 
2019, καθώς ο νέος νόμος ανεβάζει και το 

κατώτατο και το ανώτατο αριθμητικό όριο των υποψηφίων (άρθρο 
15, παρ. 1, 2) μεγαλώνοντας σημαντικά τις παρατάξεις. Με δεδομέ-
νη την πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης και την εκλογή 35μελούς Δημοτικού Συμβουλίου, συνδυα-
σμός δεν θα μπορεί να καταθέσει ψηφοδέλτιο με λιγότερους από 
57 υποψηφίους (35 δημοτικούς και 22 κοινοτικούς συμβούλους), 
ενώ το 2019 αρκούσαν 33 συνολικά υποψήφιοι για να ανακηρυχθεί 
κάποιος υποψήφιος Δήμαρχος. Η οροφή προς τα πάνω ψηλώνει 
εξίσου εντυπωσιακά, καθώς για τον Δήμο 3Β πλήρης συνδυασμός 
θα είναι αυτός που περιλαμβάνει 157 υποψηφίους (88 δημοτικούς 
και 69 κοινοτικούς συμβούλους).

Σημαντικότερη τομή του νέου νόμου και ένας από τους στόχους 
που εξ αρχής έθεσε η κυβέρνηση με την πρότασή της είναι η κατάρ-
γηση της αναλογικής εκπροσώπησης των συνδυασμών στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο όπως δοκιμάστηκε με τη μεταρρύθμιση «Κλεισθένης» 
κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο και η πριμοδότηση του συν-
δυασμού που θα εξασφαλίσει την πρωτιά με ικανό αριθμό εδρών 
ώστε να έχει μια στέρεη πλειοψηφία. Επιτυχών στο εξής θα θεω-
ρείται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο 
του 43% και Δήμαρχος θα εκλέγεται ο επικεφαλής του (άρθρο 24), 
εξασφαλίζοντας τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (21 
στις 35). Αν βέβαια το ποσοστό του πρώτου συνδυασμού υπερβαί-
νει το 60%, τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά (άρθρο 26, παρ. 
1, 5). Αντίστοιχα, κατανέμονται οι έδρες στα κοινοτικά συμβούλια.

Μια μείζων αλλαγή του εκλογικού συστήματος συνιστά η πρόβλεψη 
(άρθρο 26, παρ. 4) ότι δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει 
ένας συνδυασμός μόνο αν στον πρώτο γύρο συγκεντρώσει ποσοστό 
3% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Βάσει των εκλογικών αποτελεσμά-
των του Μαΐου 2019, το όριο αυτό για είσοδο στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μεταφράζεται σε 750 ψήφους. 
Τέλος, ο νέος νόμος επαναφέρει την 5ετή διάρκεια θητείας για τις 
δημοτικές αρχές. Στο εξής οι δημοτικές εκλογές θα διεξάγονται τη 
δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 5ου έτος κάθε δημοτικής περι-
όδου, ενώ η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών θα γίνεται 
την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από αυτό των εκλογών.

Στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται από τις ερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές οι υποψήφιοι κοινοτικοί και δημοτικοί 
σύμβουλοι

Μετά την απογραφή πληθυσμού 
του 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
αναμένεται να αυξήσει τον 
αριθμό των μελών του από 33 
σε 35
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Μήνας περιβαλλοντικών δράσεων ήταν ο Ιούνιος για 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς πραγμα-
τοποιήθηκαν τρεις δράσεις καθαρισμού των παραλιών 
και του βυθού στη θαλάσσια περιοχή του Καβουρίου 
και της Βάρκιζας. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβάλ-
λοντος που διήρκησε από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου, ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε στον 
εθελοντικό καθαρισμό του θαλάσσιου οικοσυστήματος 
της παραλίας του Αγίου Νικολάου στο μικρό Καβού-
ρι και της Β’ πλαζ Βούλας που διοργάνωσαν ο όμιλος 
κυκλικής οικονομίας Polygreen και η εταιρεία τροφί-
μων και ποτών Nestle Ελλάς. Στόχος της δράσης αυτής 
ήταν η χαρτογράφηση των αποβλήτων με καινοτόμες 
μεθόδους στην επιφάνεια, το βυθό και την ακτή του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, η συλλογή 
και η ανακύκλωσή τους. Τα απόβλητα που συλλέχθηκαν 
τόσο από το βυθό όσο και από την ακτή, μεταφέρθηκαν 
από την Polyeco στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις της 
για διαλογή, καταμέτρηση και περαιτέρω αξιοποίηση. 
Με αφορμή την Εβδομάδα Περιβάλλοντος, ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε: «Η καθημερινότητά 

μας πρέπει να είναι η σωστή διαχείριση των απορριμ-
μάτων, η συλλογή τους, η διαχείριση τους, οι πράσινες 
πρωτοβουλίες, η εξοικονόμηση ενέργειας. Μπαίνουμε 
ζωηρά σαν τοπικές κοινωνίες σε μια νέα εποχή, στην 
εποχή του #metoo για το περιβάλλον» ενώ αναφέρθηκε 
και στις νέες γενιές σημειώνοντας ότι θα είναι εκείνες 
που θα σώσουν τον πλανήτη.

Παράλληλα, στις 25 Ιουνίου ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και το Γραφείο Αθλητισμού του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνοδεία 
διακεκριμένων αθλητών - αξιωματικών του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησαν 
εθελοντικό καθαρισμό της ανατολικής παραλίας Βάρ-
κιζας. Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούσαν δεν 
στάθηκαν εμπόδιο σε εθελοντές και πολίτες να βρεθούν 
στο σημείο και να καθαρίσουν την ακτή από τα απορ-
ρίμματα που δυστυχώς άφησαν οι λουόμενοι. Τέλος, το 
Σάββατο 25 Ιουνίου το «Όλοι μαζί Μπορούμε» με την 
υποστήριξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
πραγματοποίησαν εθελοντική δράση καθαρισμού της 
παραλίας στο Μεγάλο Καβούρι.

Βάρκιζα, Βούλα, Καβούρι
Εθελοντικές δράσεις καθαρισμού των ακτών

ΒΟΥΛΑ, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 22, 16673
[απέναντι από το 2ο ΓΕ.Λ. Βούλας]

Τηλ.: 210 8941040, 210 8941383
www.sygchrono-edu.gr

e-mail: sygchrono.edu@gmail.com

Ολιγομελείς Ομάδες
Σπουδών Ανθρωπιστικών

Οικονομικών - Θετικών - Υγείας
Ειδικό Φροντιστήριο

Έκθεσης - Λογοτεχνίας
Tμήματα Ομογενών

Με πρώτη ύλη
 τα όνειρά μας!

Προτεραιότητα η θωράκιση 
του Υμηττού
Στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 
Ιουνίου η έκτακτη συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού 
(ΣΠΑΥ) παρουσία του Δημάρχου Γρηγό-
ρη Κωνσταντέλλου και της εντεταλμένης 
συμβούλου Πολιτικής Προστασίας των 
3Β, Δήμητρας Σουτόγλου, με τον πρό-
εδρο Γιάννη Κωνσταντάτο να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς μια σειρά από αιτήματα του 
Συνδέσμου που αφορούν στην θωράκιση του Υμηττού δεν έχουν απαντηθεί από την κυβέρνηση. Όπως 
είπε χαρακτηριστικά, «είμαστε στα μέσα Ιουνίου, η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και με αυτούς 
τους ρυθμούς των εγκρίσεων χάνεται πολύτιμος χρόνος. Χρειαζόμαστε εργαλεία για να παλέψουμε όλοι 
μαζί οι Δήμαρχοι και είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και όχι προβλήματα στη λύση». 
«Είμαστε οργανωμένοι και το αποδεικνύουμε αλλά δεν είναι δυνατόν ο ΣΠΑΥ να ανταποκρίνεται και 
κάποιοι να μην κάνουν τη δουλειά τους», υπογράμμισε ο Γιάννης Κωνσταντάτος. Λίγες μέρες αργότερα, 
ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και φαίνε-
ται να βρέθηκε η χρυσή τομή για την προστασία του Υμηττού. Ο υπουργός διαβεβαίωσε τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει σταθερό στις εξαγγελίες του σχετικά με την 
υλοποίηση των προτάσεων που έχει καταθέσει ο ΣΠΑΥ. Από την πλευρά του ο Γιάννης Κωνσταντάτος 
δήλωσε ικανοποιημένος από την συνάντηση καθώς διαψεύστηκαν οι φήμες που μιλούσαν για ακύρωση 
του σχεδίου χρηματοδότησης του ΣΠΑΥ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

Να σημειωθεί ότι ο ΣΠΑΥ στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει 
συντήρηση δασικών οδών μήκους 18 χλμ., έχουν απομακρυνθεί 2.500 στρέμματα με ξερά χόρτα, έχουν 
τοποθετηθεί 165 αισθητήρες παρακολούθησης στάθμης νερού των δεξαμενών, έχουν απομακρυνθεί 32 
τόνοι ογκωδών αντικειμένων ενώ έχουν ενισχυθεί οι εθελοντικές ομάδες με εξοπλισμό.

ΣΠΑΥ
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Δυνατό δημόσιο
σύστημα υγείας
κυματοθραύστης
στις πανδημίες

Ανδρέας Πλεμμένος,  
Διοικητής Ασκληπιείου 
Νοσοκομείου Βούλας

Τις φήμες περί «Ελβετών επενδυτών» και της προοπτικής ιδιωτικοποίησης του Ασκληπιείου 
διαψεύδει κατηγορηματικά ο διοικητής του νοσοκομείου, Ανδρέας Πλεμμένος, υπογραμ-
μίζοντας την κεντρική σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας σε καιρό πανδημίας. Ο 
επικεφαλής του Ασκληπιείου αναλύει σε ποιο βαθμό μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλει 
σήμερα στη βελτίωση του ΕΣΥ και τονίζει ότι στόχος της σημερινής διοίκησης είναι η καθη-
μερινή εφημερία του νοσοκομείου με όλες τις ειδικότητες.

Πώς ανταποκρίθηκε μέχρι στιγμής το Ασκληπιείο στην πρόκληση της 
πανδημίας;
Πριν ένα χρόνο, ως μεθοδολογία αντιμετώπισης της πανδημίας που τότε πλησίαζε 
επιλέξαμε να ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. 
Υπολογίζοντας το δυσμενέστερο σενάριο, ήμασταν πάντα ένα βήμα μπροστά. Και 
μέχρι στιγμής, όλο αυτό απέδωσε. Πέρσι το καλοκαίρι ετοιμάσαμε δύο νέες πτέρυγες 
Covid-19. Αρκετοί τότε γιατροί αντέδρασαν επειδή θα έφευγαν από το συνηθισμένο. 
Το αποτέλεσμα όμως είναι γνωστό, μετά το καλοκαίρι χρειάστηκε να φτάσουμε τις 
110 κλίνες Covid-19. Και ακριβώς επειδή είχαμε κάνει προετοιμασία και νέα διάταξη, 
δεν χρειάστηκε το Ασκληπιείο να κλείσει καμία κλινική για να αντιμετωπίσει τα περι-
στατικά αυτά. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να κάνουμε τις κινήσεις πανικού στις οποίες 
προχώρησαν άλλα νοσοκομεία. Σήμερα, ευτυχώς, έχουμε μόλις 7 ασθενείς.  

Αυτοί οι περίφημοι Ελβετοί επενδυτές στους οποίους διαβάσαμε ότι 
απευθύνεται ένα βίντεο παρουσίασης του νοσοκομείου που ετοιμάσατε, 
για τι ακριβώς ενδιαφέρονται;
Όπως καταλαβαίνετε, αν θέλαμε να κάνουμε κάτι εν κρυπτώ, δεν θα ανεβάζαμε ένα 
drone να παίρνει εικόνες μια καθημερινή πρωί και μάλιστα σε ημέρα εφημερίας. Πριν 
από περίπου ενάμιση μήνα μας προσέγγισε ο πρόεδρος του Ελληνοελβετικού Επι-
μελητηρίου ο οποίος είχε λάβει έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Υγείας να πάρει 
εικόνες από 5-6 κεντρικά νοσοκομεία της Ελλάδας, ώστε να παρουσιάσει το έργο τους 
και το πώς ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της πανδημίας. Η παρουσίαση έγινε στο 
πλαίσιο της θετικής δημοσιότητας που έλαβε παγκοσμίως η χώρα μας επειδή αντιμε-
τώπισε τον κορονοϊό πολύ καλύτερα από άλλες πολύ πιο πλούσιες χώρες. Η καμπά-
νια αυτή δεν ήταν επικεντρωμένη λοιπόν στο Ασκληπιείο, είχε και άλλα 5 μεγάλα 
δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κρυφοί ή φανεροί επενδυτές. 
Μόνος επενδυτής για το Ασκληπιείο είναι το κράτος. Τα χρήματα που θα λάβει η 
χώρα μας για παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός, θα επενδυθούν σε νέες υποδομές, ανάπτυξη του νοσοκομείου και ανασχεδιασμό 
του υγειονομικού χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό, όσα νοσοκομεία είναι πιο οργανωμένα 
και παρουσιάσουν έτοιμα προγράμματα, θα έχουν μεγαλύτερη απορροφητικότητα. 
Δικός μου σκοπός είναι να αναπτύξω το Ασκληπιείο, να πάρω όσα περισσότερα έργα 
μπορώ. Φυσικά αυτό δεν είναι δική μου απόφαση, αλλά του υπουργείου που κρίνει 

τις προτάσεις που υποβάλλουμε. Η ανακίνηση της ιστορίας περί «επενδυτών» είχε 
να κάνει με την προεκλογική περίοδο του Σωματείου. Ξέρετε, η δική μας διοίκηση 
εξαρχής έθεσε ως αρχές την αξιολόγηση και την αξιοκρατία και ποτέ δεν κοιτάξαμε 
πολιτική τοποθέτηση ή παρατάξεις. Όλες μου οι ενέργειες βρίσκονται στη λογική «ο 
καλύτερος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση». Γι’ αυτό και δεν είχαμε ποτέ μέχρι 
σήμερα σχετικές αντιπαραθέσεις. Ελλείψει άλλου θέματος κάποιοι επινόησαν αυτό 
το στόρυ, ότι πουλιέται το νοσοκομείο. Όπως γνωρίζετε, είναι κάτι που ακούγεται 
από παλιά. 

Δεν έχετε αντιληφθεί ποτέ από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ή την 
κυβέρνηση κάποια πρόθεση ή υπόνοια ότι επίκειται η ιδιωτικοποίηση 
του νοσοκομείου;
Από την αρχή της θητείας μου και μέχρι σήμερα ουδέποτε ανακινήθηκε τέτοιο θέμα 
ή συζήτηση, ούτε καν ως υπόνοια. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν «σηκώθηκε» το θέμα με 
το βίντεο, ζήτησα να παρέμβω ενημερωτικά στη γενική συνέλευση των εργαζομένων 
όμως μου το απαγόρευσαν. Δύο ώρες αργότερα και ενώπιον 30 περίπου εργαζομένων 
πήγα εκ νέου και ενημέρωσα διεξοδικά για το τι ισχύει. Τόνισα ότι επουδενί λόγο δεν 
υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσω σε ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του νοσοκομεί-
ου. Είναι δεδομένη η άρνησή μου. Πιστεύω ότι και η πανδημία το απέδειξε πως χωρίς 
δημόσιο σύστημα υγείας τέτοιου είδους κρίσεις, που δυστυχώς μπορεί να έρχονται 
στο εξής πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι μια φορά στα 100 χρόνια, δεν μπορούν να αντι-
μετωπιστούν. Δικός μου σκοπός είναι να δυναμώσει το δημόσιο σύστημα υγείας για 
να μπορεί να είναι κυματοθραύστης σε τέτοια γεγονότα. Μια ιδιωτική επιχείρηση 
διαθέτει περιορισμένα κεφάλαια. Μια πανδημία δυστυχώς απαιτεί μεγάλο όγκο κεφα-
λαίων που θα τα διαθέσει χωρίς ανταπόδοση. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ο ιδιωτικός 
τομέας έμεινε έξω από τη διαχείριση της πανδημίας: Πρώτον, διότι ένα τόσο σημα-
ντικό θέμα το κράτος δεν μπορεί να το παραχωρεί στον καθένα να το χειρίζεται και 
δεύτερον, διότι είναι πολύ κοστοβόρο. Άρα λοιπόν, και αν υπήρχε άγχος ή φόβος 
για ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου νοσοκομείου, η πανδημία έδειξε ότι πρέπει να 
κάνουμε το Ασκληπιείο πολύ πιο δυνατό για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τέτοιου 
είδους καταστάσεις. Αυτός είναι ο δικός μας σκοπός.  

Η κυβέρνηση πάντως έκανε λόγο για συμπράξεις του ιδιωτικού με 
το δημόσιο τομέα στην υγεία. Πώς βλέπετε να εφαρμόζεται αυτό στο 
Ασκληπιείο;
Ένας τρόπος είναι να πάρουμε μηχανήματα ή βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα με 
οικονομικά εργαλεία. Εξεπλάγην όταν ήρθα στη Βούλα και διαπίστωσα ότι το νοσο-
κομείο δεν έχει μαγνητικό τομογράφο. Όλοι όσοι 
διαμαρτύρονται για τον ιδιωτικό τομέα πρέπει 
να καταλάβουν ότι σήμερα έναν ασθενή που 
έρχεται στο Ασκληπιείο για δωρεάν υγεία, 
το σύστημα και οι ίδιοι οι γιατροί μας τον 
στέλνουν σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο 
να κάνει μαγνητική τομογραφία και να επι-
στρέψει. Αυτό δεν είναι ιδιωτικός τομέας; 
Θα έπρεπε ο ασθενής να εξυπηρετείται εξ 
ολοκλήρου στο νοσοκομείο μας. Αν πάρου-
με λοιπόν ένα μηχάνημα με λίζινγκ ή σε 
συνεργασία με μια εταιρεία, θα πετύ-
χουμε το σκοπό μας και βέβαια 
χωρίς συμμετοχή των ασθε-
νών. Υπάρχει μια δαιμο-
νοποίηση του ιδιωτι-
κού τομέα στο όνομα 
ενός κακώς εννοού-
μενου προοδευτι-
κού αφηγήματος. 

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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Οι καθημερινές ορθοπεδικές εφημερίες θα επανέλθουν;
Είναι γεγονός ότι μέσα στην πανδημία υπήρξε ένα θέμα με τη συνεχή λειτουργία 
του νοσοκομείου. Οι κλινικές Covid-19 και το εμβολιαστικό μας κέντρο που εξυπη-
ρετεί πάρα πολύ κόσμο απορρόφησαν μεγάλο κομμάτι του προσωπικού. Η λογική 
της απόφασης για την κατάργηση της καθημερινής ορθοπεδικής εφημερίας ήταν ότι 
το νοσοκομείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που 
είχε προ πανδημίας. Ήταν κάτι που ζήτησε το ΕΚΑΒ. Κατά την κορύφωση της πανδη-
μίας, το ΕΚΑΒ έκανε 100-120 διακομιδές την ημέρα. Το να κάνει επιπλέον διακομιδές 
για περιστατικά που έρχονταν στην ορθοπεδική μας εφημερία αλλά είχαν ανάγκη 
από άλλες ειδικότητες όπως κατεξοχήν γινόταν και έπρεπε να διακομιστούν εκ νέου, 
ήταν ένας πρόσθετος φόρτος που δεν μπορούσε να αναλάβει. Το αν θα επανέλθει η 
εφημερία είναι μια πολιτική απόφαση που δεν λαμβάνουμε εμείς. Εγώ εφαρμόζω το 
σχεδιασμό των εφημεριών που μας έρχεται από το ΕΚΑΒ και το Υπουργείο. Πρόθεση 
του υπουργείου πιστεύω ότι είναι να επανέλθουν οι εφημερίες. 

Ωστόσο, γνώμη μου είναι ότι δεν αρκεί να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατά-
σταση, που είχε θετικά αλλά και πολλά αρνητικά. Η κρίση αυτή είμαι μια ευκαιρία 
να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Είναι γεγονός ότι η ορθοπεδική εφημερία πέρα 
από τους καθαρά ορθοπεδικούς ασθενείς ελαφρού βαθμού δεν εξυπηρετούσε το 
εύρος των προβλημάτων που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Αν χρειαζόταν καρδιο-
λόγο ή χειρουργό δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Μόνο αν είχε σπάσει ένα χέρι ή πόδι 
μπορούσε να εξυπηρετηθεί ένας ασθενής, οποιοδήποτε άλλο περιστατικό στελνόταν 
σε άλλο νοσοκομείο. Αυτό που προσπαθώ εγώ να πείσω την πολιτική ηγεσία είναι 
να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε κανονική εφημερία: Όλες τις ειδικότητες. 
Στόχος λοιπόν είναι μια καθημερινή εφημερία. Αυτό προϋποθέτει όμως να πάρουμε 
ειδικότητες που σήμερα το νοσοκομείο δεν έχει, όπως αγγειοχειρουργό, θωρακοχει-
ρουργό ή γυναικολόγο. Δυστυχώς, σε σοβαρά περιστατικά, όπως πολυτραυματίες, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών διακομίζεται γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Να επισημάνω επίσης, επειδή δημιουργείται ένας φόβος στον κόσμο, ότι το Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί επί 24ώρου βάσης, είναι ένα ξεχωριστό κομμά-
τι του νοσοκομείου και οποιοσδήποτε άνθρωπος αντιμετωπίζει πρόβλημα έρχεται 
και εξετάζεται, σταθεροποιείται και διακομίζεται αν αυτό απαιτηθεί. Άρα δεν είναι 
αληθές ότι το νοσοκομείο κλείνει για κάποιον που παθαίνει κάτι έκτακτο. Υπάρχει 
νοσοκομείο με όλες τις ειδικότητες των Επειγόντων σε διαρκή λειτουργία.

Μην ξεχνάτε ότι προ πανδημίας το Υπουργείο Υγείας είχε διακηρύξει ότι προτίθε-
ται να πάει σε ένα σύστημα καθημερινών εφημεριών. Η προοπτική λοιπόν υπάρχει, 
αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει ανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη, αλλαγή των 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που θα προβλέπουν νέες οργανικές θέσεις για τις 
ειδικότητες και βέβαια πόρους. Ευελπιστώ ότι τα χρήματα της πανδημίας μπορούν 
να διατεθούν γι’ αυτή τη διαδικασία. 

Ποια είναι η θέση σας για τις διεκδικήσεις της Εκκλησίας έναντι του 
νοσοκομείου;
Εμείς ως νοσοκομείο δεν έχουμε εμπλοκή σε αυτό το θέμα. Πρόκειται για διένεξη 
μεταξύ του Ερυθρού Σταυρού, της Εκκλησίας και του Δήμου. Δεν είναι κάτι που περνά 

από το χέρι μας και επιπλέον είναι μια δύσκολη υπόθεση που απαιτεί ειδικές γνώσεις 
για να έχει κανείς άποψη. Πιστεύω ότι αφορά τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, 
ένα θέμα που διαχρονικά έρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα. Αυτό που εμείς 
κάνουμε είναι να εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα που μας δίνουν οι δωρητές να 
αναβαθμίζουμε διαρκώς το νοσοκομείο. Μέσα στον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί 
το νέο κτήριο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών που θα είναι το πιο σύγχρονο 
στην Ελλάδα, μια δωρεά του Θανάση Μαρτίνου. Και μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύω 
ότι θα ξεκινήσει το καινούργιο κτήριο 4 ορόφων και 115 κλινών που θα συγκεντρώσει 
τις κλινικές. 

Πιστεύετε ότι η πανδημία είναι πίσω μας;
Η πανδημία θα είναι μαζί μας, όχι βέβαια στο σημερινό βαθμό αλλά ελεγχόμενη. 
Φυσικά εξαρτάται από το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Έκανα μεγάλο αγώνα για να 
εμβολιαστούν οι υγειονομικοί μας και δεν περίμενα ότι θα είχαμε αντίδραση. 

Ποιο είναι το επιχείρημά σας απέναντι στους πολίτες που βλέπουν με 
σκεπτικισμό το εμβόλιο του κορονοϊού;
Όποιος δεν εμβολιαστεί κατ’ αρχάς είναι βέβαιο ότι θα κολλήσει κάποια στιγμή 
Covid-19. Το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα 80% θα το περάσει ελαφρά. Ένα ποσοστό όμως 
σημαντικό, 20%-25% θα νοσηλευτεί. Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό, 5%-10% που θα 
πάει και στην εντατική. Αυτά τα ποσοστά ας τα αναλογιστεί κανείς συγκριτικά με την 
πιθανότητα 1 στις 100.000 να πάθει κάτι από το εμβόλιο. Επίσης, το σημαντικότερο 
για μένα είναι ότι το εμβόλιο δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Το κάνεις γιατί 
υπάρχουν άνθρωποι ανοσοκατασταλμένοι και άλλες περιπτώσεις που θα ήθελαν να 
κάνουν το εμβόλιο αλλά δεν μπορούν. Αν τους μεταφέρει κάποιος τον ιό, θα πεθά-
νουν. Είναι λοιπόν συνυπεύθυνος για τις ζωές που χάνονται όποιος μένει ανεμβο-
λίαστος. 

“Τα Επείγοντα λειτουργούν 
επί 24ωρου βάσης για 
όποιον έχει άμεση ανάγκη

Οι καθημερινές ορθοπεδικές εφημερίες διακόπηκαν προσωρινά λόγω πανδημίας 
σημειώνει ο Ανδρέας Πλεμμένος προβλέποντας ότι το υπουργείο θα επαναφέρει το 
προηγούμενο καθεστώς

Το νοσοκομείο της Βούλας σήκωσε βαρύ φορτίο της πανδημίας φτάνοντας τις 110 
κλίνες για Covid-19 χωρίς να περιορίσει τις βασικές του υπηρεσίες ή να κλείσει κλινικές 
τονίζει ο διοικητής 
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Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα 
ακαδημαϊκό ζήτημα, αλλά ένα από 
τα μεγαλύτερα σήμερα παγκόσμια 
προβλήματα. Η ανθρωπότητα στην 
πλειοψηφία της μπορεί να απο-
στρέφει το βλέμμα από τις μακρο-
πρόθεσμες συνέπειες για τις οποίες 
προειδοποιούν εδώ και χρόνια οι 
επιστήμονες, όμως τα σημάδια από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
έχουν πληθύνει –με στοιχεία ορατά 
ακόμη και στο επίπεδο του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης– δεί-
χνουν ότι σήμερα ήδη η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη έχει οδηγήσει 
σε αλλαγές του περιβάλλοντος 
που απειλούν ανθρώπινες ζωές. 
Επομένως, η πρόνοια και τα μέτρα 
για τον περιορισμό των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του 
αερίου δηλαδή που εκλύεται κατά 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
και θεωρείται κυρίως υπεύθυνο για 
τον εγκλωβισμό της θερμότητας και 
την άνοδο της θερμοκρασίας του 
πλανήτη, δεν είναι ένα ευχολόγιο ή 
μια πολιτική επιλογή «της μόδας». 
Αντίθετα, είναι όρος επιβίωσης 
και μέτρο υπευθυνότητας για κάθε 
δημόσια αρχή. Για το λόγο αυτό 
αποτελεί σημαντικότατη πρωτο-
βουλία του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η υιο-
θέτηση στην τελευταία του συνεδρί-
αση του «Μακροπρόθεσμου Σχεδια-
σμού για την Ενέργεια και το Κλίμα 
προς την Ανθρακική Ουδετερότητα 
2050» για τον Δήμο των 3Β, ένα σχέ-
διο 130 σελίδων που εκπόνησε με 
πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής 
ομάδα επιστημόνων υπό την επί-
βλεψη του Εργαστηρίου Συστημά-
των Αποφάσεων και Διοίκησης της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών του ΕΜΠ. 

Φυσικά, ο ίδιος ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ως δημόσι-
ος φορέας όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της μελέτης, είναι άμεσα 
υπεύθυνος για ένα μικρό μόνο 
ποσοστό από τις συνολικές εκπο-

μπές CO2  που παράγονται στα όριά 
του και συγκεκριμένα για το 2%. 
Ωστόσο, ο ρόλος του θεωρείται 
από την επιστημονική κοινότητα 
κεντρικός σε μια λογική αλλαγής 
παραδείγματος για όλη την τοπική 
κοινωνία, κάτι που απαιτεί ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. Σχολιάζει σχετικά μιλώ-
ντας στον «Δημοσιογράφο» η Αλε-
ξάνδρα Παπαδοπούλου, επιστημο-
νική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου 
του ΕΜΠ και μέλος της συντακτικής 
ομάδας του Σχεδίου: «Ο Δήμος είναι 
ο σημαντικότερος εμπλεκόμενος 
που πρέπει να καθοδηγήσει αυτή 
την προσπάθεια ώστε να ληφθούν 
δράσεις σε όλους τους τομείς. Λαμ-
βάνει τις πολιτικές αποφάσεις, υλο-
ποιεί τα έργα και συντονίζει όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, στον τομέα 
των ιδιωτικών κτηρίων για παρά-
δειγμα. Στην πραγματικότητα ο 
Δήμος μπορεί να καθοδηγήσει την 
κοινωνία με το παράδειγμά του, να 
εμπνεύσει τους ιδιώτες για το πώς 
θα επιτύχουν τις μειώσεις, να δείξει 
τις τεχνολογικές εφαρμογές, να τους 
εμπλέξει, να τους ενημερώσει και να 
τους ευαισθητοποιήσει». 

Κλιματική αλλαγή στα 3Β
Τα μετεωρολογικά δεδομένα στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
που αναζήτησε και παρουσιάζει 
διεξοδικά το Σχέδιο για την Ανθρα-
κική Ουδετερότητα, δείχνουν ότι 
η κλιματική αλλαγή έχει αφήσει το 
στίγμα της και σε τοπικό επίπεδο. 
Οι μελετητές παρουσίασαν στοιχεία 
που δείχνουν ότι «η κλιματική αλλα-
γή έχει επηρεάσει και την περιοχή 
της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
δεδομένου ότι η θερμοκρασία κατά 
την περίοδο 2014-2020 εμφανίζεται 
κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια 
του χρόνου μεγαλύτερη από την 
περίοδο 1955-2010 και μάλιστα για 
κάποιους μήνες αυτή η διαφορά 
ξεπερνά ακόμα και τον ένα βαθμό». 
Ως προς τη μεταβολή των βροχο-
πτώσεων κατά τις ίδιες περιόδους 
σύγκρισης, προκύπτει ότι «παρόλο 

που δεν εμφανίζεται κάποιο σαφές 
μοτίβο όσον αφορά αυτές τις μετα-
βολές, φαίνεται πως κατά μέσο όρο 
οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί 
κατά τους περισσότερους μήνες». 
Και η ανάλυση προσθέτει: «Αυτή η 
μεταβολή πιθανώς προέρχεται από 
ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία 
προκαλούν σημαντικές απώλειες». 
Το Σχέδιο εκτιμά διεξοδικά τους κιν-
δύνους από την κλιματική αλλαγή 
που αντιμετωπίζει τοπικά ο Δήμος 
των 3Β. Από τα είδη κλιματικών κιν-
δύνων που έχει μελετήσει η σχετική 
έρευνα διεθνώς, τοπικά πιθανότη-
τα εμφάνισης έχουν η υπερβολική 
ζέστη, η έντονη βροχόπτωση, η επι-
φανειακή πλημμύρα, οι πλημμύρες 
των ακτών και υπόγειων υδάτων, 
ο δυνατός άνεμος, η κατολίσθηση, 
η δασική πυρκαγιά, η διείσδυση 
αλμυρών υδάτων, οι ατμοσφαιρικές 
συγκεντρώσεις CO2  και η μετάδοση 
ασθενειών. 

Η επιστήμη έχει καταλήξει διεθνώς 
(με εξαίρεση τους αρνητές της κλι-
ματικής αλλαγής) ότι κύριος υπεύ-
θυνος για την άνοδο της θερμοκρα-
σίας στον πλανήτη και για τα περι-
βαλλοντικά επακόλουθα της εξέλι-
ξης αυτής είναι η έκλυση CO2στην 
ατμόσφαιρα. «Το CO2είναι το αέριο 
του θερμοκηπίου που παράγεται 
συχνότερα από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και ευθύνεται για 
το 63% της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη που οφείλεται σε ανθρω-
πογενείς αιτίες. Η συγκέντρωσή 
του στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα 
κατά 40% υψηλότερη από ό,τι κατά 
την έναρξη της εκβιομηχάνισης», 
όπως σημειώνεται στο Σχέδιο. Και 
επειδή η έκλυση CO2 εντοπίζεται 
κατά τις καύσεις για την παραγωγή 
ενέργειας, η πρωταρχική έρευνα 
του Σχεδίου είναι η καταγραφή των 
ενεργειακών καταναλώσεων ανά 
είδος καυσίμου και ανά κατηγορία 
καταναλωτή, ώστε να εξαχθεί βάσει 
των επιστημονικών προτύπων το 
σύνολο των εκπομπών CO2 στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Ο 130 σελίδων «Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός προς την 
ανθρακική ουδετερότητα το 2050» μετά από διαβούλευση 
υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ως οδηγός δράσης αλλά και εργαλείο για την 
απορρόφηση κονδυλίων απευθείας από κοινοτικούς πόρους

Σχέδιο 2050 
(ενδεικτικές προτάσεις)

Αναχαιτίζοντας τοπικά 
την κλιματική αλλαγή
Το σχέδιο του Δήμου 3Β  
προς την ανθρακική ουδετερότητα το 2050

Δράση Μείωση CO2  
(τόνοι/έτος)

Κατοικίες

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 50.535

Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων 20.774

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 65.043

Επιχειρήσεις

Αντικατάσταση παλαιών 
κλιματιστικών 8.896

Συσκευές υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης 5.168

Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED 21.437

Δήμος

Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού 4.862*

Μονώσεις κτηρίων 206

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 289

*Δράση ήδη υλοποιημένη
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Συνολικές εκπομπές CO2 στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης (τόνοι/έτος)

Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης

Ποσοστιαία κατανομή 
συνολικών εκπομπών 
CO2  ανά πηγή στον 
Δήμο 3Β

Οικιακά και δημοτικά μέτρα
Στα πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα της μελέτης ξεχωρίζει το στοιχείο ότι 
το 37% των κατοικιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν 
κατασκευαστεί πριν το 1980, έτος εφαρμογής του κανονισμού θερμο-
μόνωσης κτηρίων «με αποτέλεσμα να είναι θερμικά απροστάτευτα και 
άρα να παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης μέσα από 
παρεμβάσεις σε επίπεδο κελύφους και συστημάτων». Το στοιχείο αυτό 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο οικιακός τομέας αποτελεί τον πιο 
ενεργοβόρο του Δήμου, καταναλώνοντας ετησίως 568.921 μεγαβατώ-
ρες δείχνει ότι «η αναγκαιότητα ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιριακού 
αποθέματος είναι αναμφισβήτητη», όπως επισημαίνεται στο Σχέδιο. 

Η μελέτη εξειδικεύει σε προτεινόμενες δράσεις των πολιτών για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, εκτιμώντας μάλιστα τον αντί-
κτυπο που θα έχουν τα ιδιωτικά αυτά έργα στο σύνολο των εκπομπών 
CO2 με ορίζοντα τα έτη 2030, 2040 και 2050. Προοπτικά λοιπόν, η προ-
σθήκη θερμομόνωσης σε εξωτερικούς τοίχους στις οικίες των 3Β μπο-
ρεί να μειώσει την ετήσια παραγωγή  CO2 κατά 18.950 τόνους τα επό-
μενα 10 χρόνια, ενώ το 2050 η μείωση των εκπομπών αναμένεται να 
φτάσει τους 50.535 τόνους. Πρόκειται για το πλέον αποδοτικό μέτρο ως 
προς τη μείωση εκπομπών μαζί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
στοιχείων σε στέγες και οροφές για την παραγωγή ενέργειας. Τα φωτο-
βολταϊκά εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα έχουν διείσδυση 70% μέχρι 
το 2050 και μπορούν να μειώσουν τις ετήσιες εκπομπές σε CO2 κατά 
65.043 τόνους. Καθόλου αμελητέα περιβαλλοντικά δεν πρέπει ακόμη 
να θεωρείται και η απλή αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με 
νέας τεχνολογίας LED, που αναμένεται μέχρι το 2030 να εξοικονομούν 
ετησίως περίπου 23.000 μεγαβατώρες το χρόνο, περιορίζοντας το CO2 
κατά 8.125 τόνους. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με ρόλο παραδειγματικό αλλά 
και ουσιαστικό στον τομέα της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, 
έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής. Η αντικατάσταση του συνόλου του 
δικτύου οδοφωτισμού και φωτισμού κοινόχρηστων με νέας τεχνολο-
γίας λαμπτήρες υπολογίζεται βάσει των μετρήσεων του Εργαστηρίου 
του ΕΜΠ ότι ήδη εξοικονομεί 4.231 μαγαβατώρες ετησίως που αντιστοι-
χεί σε αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα 4.862 τόνων CO2 τον χρόνο. 
Σημαντικός επίσης τομέας ανάληψης πρωτοβουλιών είναι αυτός των 
μεταφορών και μετακινήσεων στον Δήμο που ευθύνονται για την έκλυση 
86.163 τόνων CO2 ετησίως στην ατμόσφαιρα (με τη μεγαλύτερο ποσο-
στό να βαραίνει τις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές). Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη παρέμβει στο πεδίο αυτό, καταρτίζοντας 
και εφαρμόζοντας στην πράξη με κάθε νέα του παρέμβαση το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που κατευθύνει την τοπική κοινωνία 
σε αλλαγή παγιωμένων και ρυπογόνων συνηθειών, δίνοντας εναλλα-
κτικές προτάσεις μετακίνησης. Ο στόχος της «απανθρακοποίησης του 
τομέα των μεταφορών» στον Δήμο περνά μέσα από το δίκτυο φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία αλλά και με τον 
επανασχεδιασμό των διαδρομών που κάνουν τα απορριμματοφόρα 
ώστε να αποφεύγονται άσκοπα δρομολόγια προς άδειους κάδους. Στό-
χος επίσης είναι η αντικατάσταση του στόλου των δημοτικών οχημάτων 
από ηλεκτροκίνητα που επιτυγχάνουν «κατά 80%-90% λιγότερη κατανά-
λωση ενέργειας σε σχέση με τους συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής 
καύσης». Από μόνη της η βελτιστοποίηση των δρομολογίων που κάνουν 
τα απορριμματοφόρα, μια δράση που αναμένεται εντός του έτους, εκτι-
μάται ότι θα μειώσει τις εκπομπές του CO2 κατά 148,61 τόνους ετησίως. 
Το εργαστήριο του ΕΜΠ τέλος επιβεβαίωσε με τις εκτιμήσεις του δύο 
από τις πιο πρωτοποριακές πρόσφατες δράσεις του Δήμου, το σύστημα 
κοινόχρηστων οχημάτων και κοινόχρηστων ποδηλάτων, που αρκετοί 
έκριναν ως περιττό. Κατά τις εκτιμήσεις του Σχεδίου, το 2050 σε μια προ-
οπτική ανάπτυξής του, τα κοινόχρηστα δημοτικά ποδήλατα θα εξοικο-
νομούν 50.783 μεγαβατώρες ετησίως, γλιτώνοντας την ατμόσφαιρα από 
13.102 τόνους CO2! Περίπου η μισή ποσότητα, 6.551 τόνοι CO2, θα είναι 
η μείωση από το σύστημα κοινόχρηστων ΙΧ σε 30 χρόνια. 

Κατηγορία Ηλεκτρική 
ενέργεια

Φυσικό 
αέριο Υγραέριο Πετρέλαιο 

θέρμανσης
Πετρέλαιο 

diesel Βενζίνη Σύνολο

Κτήρια, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις

Δημοτικά 
κτήρια & 
εγκαταστάσεις

2.546 0 0 278 0 0 2.824

Τριτογενής 
τομέας 127.607 363 0 8.758 0 0 136.728

Οικιακός 
τομέας 172.672 1.213 0 88.607 0 0 262.492

Δημοτικός 
φωτισμός 6.398 0 0 0 0 0 6.398

Βιομηχανία 2.931 4 0 1.085 0 0 4.020

Μεταφορές

Δημοτικός 
στόλος 0 23 0 0 1.141 141 1.305

Δημόσιες 
μεταφορές 0 0 0 0 50 0 50

Ιδιωτικές και 
εμπορικές 
μεταφορές

0 0 5.056 0 14.409 65.318 84.783

Αγροτικός τομέας

Γεωργία 217 0 0 0 200 0 417

Σύνολο 312.371 1.603 5.056 98.728 15.799 65.460 499.017

* έτος αναφοράς: 2011

νοικοκυριά

καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος

ξενοδοχεία

συνολική ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας

συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 

17.971

313

21

1.075.183 MWh

499.017 τόνοι

Οικιακός τομέας
53,07% Τριτογενής 

τομέας
27,70%

Ιδιωτικές & 
εμπορικές 
μεταφορές

16,19%

Δημοτικός 
στόλος
0,26%

Δημόσιες 
μεταφορές

0,01%Δημοτικός 
φωτισμός

1,30%
Βιομηχανία

0,82%

Γεωργία
0,08%
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Όταν άνοιξε η παραλία του Αστέρα
Ένα ρεπορτάζ του Φρέντυ Γερμανού από το 1960

«Aυτή η όμορφη 
ακτή έμεινε 

αναξιοποίητη. 
Κανείς 

δεν την έβλεπε 
με αληθινή 

στοργή»

Ήταν 18 Αυγούστου 1960, στην καρδιά του αθηναϊκού καλοκαιριού όταν 
μια νέα εποχή ξεκινούσε για τη Βουλιαγμένη αλλά και όλη τη χώρα με 
το άνοιγμα της πλαζ του Αστέρα για το κοινό, πριν ακόμη κατασκευα-
στούν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Η εφημερίδα «Ελευθερία» έστειλε μία 
ημέρα νωρίτερα έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους της, τον 
ήδη γνωστό για τις επιτυχίες του και μόλις 26 ετών τότε Φρέντυ Γερμανό, 
να περιγράψει στο αναγνωστικό κοινό την εμπειρία του από την πρω-
τόγνωρη εγκατάσταση που υποσχόταν έναντι του «τσουχτερού» για την 
εποχή εισιτηρίου των 12 δραχμών τις καλύτερες ποιοτικά υποδομές, που 
έδιναν άνεση χώρου και αίσθηση πολυτέλειας. «Η πλαζ του Λαιμού είναι 
ίσως φτιαγμένη για μια ωρισμένη τάξη ατόμων, αλλά είναι βέβαιο ότι στα 
άτομα αυτά προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορούσαν να ζητήσουν», περι-
γράφει ο Φρέντυ Γερμανός, που εντυπωσιάστηκε από το μπαρ μήκους 10 
μέτρων και τόλμησε τη σύγκριση με την παλιότερη εικόνα της περιοχής 
όπου κυριαρχούσαν τα «διάφορα μαγειρεία» που ρύπαιναν συστηματικά 
το σημείο. Από το ρεπορτάζ των 1.000 λέξεων της εφημερίδας κρατήσα-
με τα βασικότερα κομμάτια, διατηρώντας την ορθογραφία του πρωτότυ-
που κειμένου και το μικρό ...λάθος του συντάκτη ο οποίος αποδίδει τον 
ναό του Απόλλωνα στην Αθηνά: 

Από σήμερα οι Αθηναίοι θα έχουν στη διάθεσή τους μια νέα πλαζ. 
Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις του Λαιμού της Βουλιαγμένης που 
εγκαινιάσθηκαν χθες το απόγευμα και θα λειτουργούν με εισιτή-
ριο 12 δραχμών. Η πλαζ του Λαιμού αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου 
έργου που χτίζει η Τουριστική Εταιρεία «Αστήρ» σε μια περιοχή 200 
στρεμμάτων περίπου επάνω σε σχέδια του αρχιτέκτονος κ. Κωνστ. 
Βουτσινά. Οι εγκαταστάσεις του Λαιμού που εστοίχησαν περίπου 
οκτώ εκατομμύρια δραχμών, αποτελούνται από δύο συγκροτήματα 
αποδυτηρίων, το πρώτο από τα οποία περιλαμβάνει 48 καμπίνες 
συνολικής χωρητικότητος 384 ατόμων (οκτώ άτομα η κάθε καμπί-
να) και το δεύτερο 72 καμπίνες με χωρητικότητα 576 ατόμων. Στο 
δεύτερο αυτό συγκρότημα θα λειτουργή και σύστημα σάκκων που 
θα εξυπηρετεί 1.200 άτομα. [...]

Η πρώτη εντύπωση είναι ίσως ότι το εισιτήριο είναι ακριβό, αλλά 
οι υπεύθυνοι του έργου υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να είναι ακρι-
βώτερο και τα επιχειρήματα που παραθέτουν είναι αρκετά πειστι-

κά. Μία αντικειμενική σύγκρισις με τα άλλα 
παρόμοια έργα που έγιναν γύρω από την 
Αθήνα πείθει ότι η πλαζ του Λαιμού είναι 
ένα βήμα προς τα εμπρός. Το συμπέρασμα 
αυτό είναι ζήτημα απλής παρατηρήσεως. 
Θα πρέπει ίσως να δεχθούμε ότι ωφέλησε η 
πείρα των προηγούμενων έργων. Πάντως οι 
κατασκευαστές των έργων του Λαιμού εργά-
σθηκαν με εξυπνάδα και φαντασία. Το πρώτο 
πρόβλημα που αντιμετώπισαν ήταν το ίδιο 
το τοπίο. Ο Λαιμός της Βουλιαγμένης είναι 
μία ιστορική γωνιά της Αττικής. Το σχήμα 
του έμεινε αναλλοίωτο επί αιώνες. Αλλά το 
περίεργο είναι ότι αυτή η όμορφη ακτή έμει-
νε αναξιοποίητη. Κανείς δεν την έβλεπε με 
αληθινή στοργή – κανείς δεν σκέφθηκε να 
παρουσιάση, να ξεσκεπάση την ομορφιά της. 
Η Βουλιαγμένη ήταν όμορφη, είχε θαυμάσια 
πλαζ, είχε πράσινο, τα είχε όλα, αλλά ήταν 
σαν να μην έχη τίποτε γιατί το κάθε τι ήταν 
πρόχειρο, απροστάτευτο, κακοβαλμένο. Η 

ομορφιά σκεπαζόταν από την ασχήμια. Τα διάφορα μαγειρεία που 
είχαν φυτρώσει εδώ κι εκεί είχαν μεταβάλει το Λαιμό σε ένα απέρα-
ντο σκουπιδότοπο και όταν άρχισαν τα έργα χρειάσθηκε να κοσκι-
νισθεί η άμμος σπιθαμή προς σπιθαμή. «Όταν την καθαρίσαμε δεν 
πιστεύαμε στα μάτια μας», μου είπε ένας τεχνίτης. [...] 

Η στερεότης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του έργου. Ένα 
δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η σπατάλη του χώρου. Τίποτε δεν 
είναι πιεστικό και στενόχωρο. «Αν ακολουθούσαμε άλλη μέθοδο 
θα μπορούσαμε να τριπλασιάσουμε την χωρητικότητα των αποδυ-
τηρίων», μας είπε ένας τεχνικός. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι 
η πολυτέλεια. Τα τρία αυτά στοιχεία εξηγούν το ύψος του εισιτη-
ρίου. Η πλαζ του Λαιμού είναι ίσως φτιαγμένη για μια ωρισμένη 
τάξη ατόμων, αλλά είναι βέβαιο ότι στα άτομα αυτά προσφέρει ό,τι 
καλύτερο μπορούσαν να ζητήσουν. Τα υλικά που χρησιμοποιήθη-
καν – φορμάικα, πλακάκια, ξύλο και αντισκωρικά χρώματα – ήταν 
τα ακριβώτερα. Οι τέντες που στολίζουν την πλαζ έχουν το σχήμα 
νυκτερίδας. Στοιχίζουν 20.000 δραχμές και μπορούν να σκεπάσουν 
είκοσι περίπου άτομα. Το ένα από τα δύο μπαρ είναι από τα μεγαλύ-
τερα που υπάρχουν στην Αθήνα. Έχει μήκος 10 μέτρων. Όλα έχουν 
προνοηθεί ως την τελευταία λεπτομέρεια. Ακόμη τα πλακάκια των 
κλειστών ντους είναι φτιαγμένα κατά έναν ειδικό τρόπο που απο-
σοβεί το γλίστρημα. Ο αρχιτέκτων εφρόντισε με ιδιαίτερη στοργή 
να διαφυλάξη και να προβάλη τα ερείπια του ναού της Ζωστήρος 
Αθηνάς που βρίσκονται μέσα στο χώρο των εγκαταστάσεων. Αλλά 
εκείνο για το οποίο δόθηκε μάχη ήταν το πράσινο. Ο Λαιμός δεν είχε 
ποτέ πράσινο. Ήταν ίσως η αδυναμία του. Τώρα αρχίζει να έχη λίγο 
που ασφαλώς αύριο θα είναι περισσότερο. Οι κατασκευαστές του 
έργου δημιούργησαν καλλιεργήσιμες λωρίδες αφού προηγουμένως 
έσκαψαν σε βάθος 150 εκ. και έβγαλαν όλη την άμμο. Ύστερα έντυ-
σαν μια λιθόστρωτη λεκάνη στο βάθος αυτό, την γέμισαν με χώμα 
και τέλος φύτεψαν λουλούδια, θάμνους και δέντρα. [...]

Το επόμενο βήμα του «Αστέρος» θα είναι η ανέγερσις 100 οικίσκων 
(καμπάνες) που θα λειτουργήσουν το επόμενο καλοκαίρι. Τα έργα 
θα συμπληρωθούν με γήπεδα αθλοπαιδιών, ένα ξενοδοχείο 100 
δωματίων και ένα νυκτερινό κέντρο. Αυτά υπολογίζεται ότι θα λει-
τουργήσουν το 1962.

Οι λουτρικές εγκαταστάσεις στον Λαιμό εγκαινιάστηκαν από τον 
πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον υπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ενημερώνει η λεζάντα της εφημερίδας «Ελευθερία» για 
τη φωτογραφία που με την τεχνολογία της εποχής αποτύπωνε τη 
νέα εικόνα της ακτής

Καταχώρηση σε εφημερίδα του 
1962 που διαφημίζει τη διάθεση 
των «περιπτέρων» (bungalows) 
του Αστέρα σε Βουλιαγμένη 
και Γλυφάδα κατά τη χειμερινή 
σεζόν προς 3.600 δραχμές τον 
μήνα



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



Η ιστορική κεντρική πλατεία της Βουλιαγμένης, μετά 
την ανάπλασή της «μοιάζει με ζωγραφιά», μετατράπη-
κε σε έργο τέχνης. Δημιουργός της, ο Δήμαρχος των 3Β 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και οι τεχνικοί σύμβουλοί 
του. Απ’ όλες τις απόψεις, δηλαδή την πολεοδομική, 
την αρχιτεκτονική, την οικιστική, την πολιτική και την 
αισθητική, πρόκειται για ένα ανθρώπινο δημιούργημα, 
το οποίο ζηλεύουν όλοι που κατοικούν σε ανθρώπινες 
κοινωνίες. 

Διευκρινίζω, εξ αρχής, ότι η Βουλιαγμένη παρά την 
μακραίωνη ιστορία της κατά τα τελευταία μεταπολε-
μικά χρόνια (δηλ. από το έτος 1950 έως το έτος 2020 - 
εβδομήντα χρόνια τώρα) έζησε πάνω στο σώμα της και 
την ψυχή της όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στην 
οικιστική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Η Βου-
λιαγμένη ως τόπος και ως συνείδηση του ιδίου τόπου 
της, δεν επέβαλε η ίδια τους κανόνες για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξή της. Άλλες, αλλότριες προς το πνεύμα 
της Βουλιαγμένης αντιλήψεις, επέβαλαν την κυριαρχία 
τους. Αυτές τις ψευδώνυμες αναπτυξιακές αντιλήψεις 
αντικρούει η νέα «πλατεία των Νυμφών». Σ’ αυτή την 
πλατεία κατοικούν ξανά οι Νύμφες: έχει επιτευχθεί η 
τέλεια ισορροπία (θετική διαμεσολάβηση, στη δική 

μου γλώσσα της πολιτικής φιλοσοφίας) ανάμεσα στη 
φύση και στην κοινωνία. Ανάμεσα στα πλάσματα της 
φύσης και τα δημιουργήματα της κοινωνίας. Θα προ-

χωρούσα ακόμη περισσότερο στο θεωρητικό-πολιτικό 
προβληματισμό μου εάν τόνιζα, ότι η «ανακατασκευή» 
της πλατείας Νυμφών ήταν κάτι το οποίο χρωστούσε η 
μεταπολεμική αναπτυξιακή διαδικασία της Βουλιαγμέ-
νης στον ίδιο τον τόπο. Αλλά αυτός ο ισχυρισμός μου 
ακούγεται παράταιρος και δεν συναντάει καμία άλλη 
φωνή να μιλήσει μαζί της. 

Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες, με απλά λόγια υποστη-
ρίζω, ότι το πολιτικό έργο του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, 
στην περίπτωση της «πλατείας Νυμφών» δεν κρίνεται 
με μικροπολιτικά κριτήρια του τύπου: να συγκρίνου-
με πώς ήταν η πλατεία τόσα χρόνια πριν και πώς έγινε 
σήμερα. Φυσικά και αυτό το κριτήριο της αναδημιουρ-
γίας μετράει και περιμένω ολόκληρη η αντιπολίτευση 
στη Δημοτική Αρχή, να αναγνωρίσει το μέγιστο πολιτι-
κό αυτό επίτευγμα. Η γενναιόδωρη ευγνωμοσύνη, ως 

οφειλόμενη τιμή και συγγνώμη προς τον Δήμαρχο, θα 
πρέπει να είναι και η πολιτική (;) στάση ποικιλώνυμων 
θνησιγενών τοπικών κινήσεων, οι οποίες με καλούσαν 
επί χρόνια να συμμετέχω στον ακτιβισμό τους εναντίον 
της ανάπλασης. Δύο όμως είναι τα σημαντικότερα ζητή-
ματα που τέθηκαν επί τάπητος με αφορμή την ανάπλα-
ση της «πλατείας Νυμφών» στο καθολικότερο πολιτικό 
επίπεδο. Το πρώτο αναφέρεται στο καθ’ εαυτό πολιτικό 
έργο κάθε εξουσίας (είτε πρόκειται για ομοσπονδιακή, 
εθνική ή τοπική εξουσία). Και το δεύτερο συνδέεται με 
την άσκηση της πολιτικής στις συνθήκες της κλιματικής 
αλλαγής. 

Η «πλατεία των Νυμφών» στη Βουλιαγμένη αποτελεί 
μετά την ανάπλασή της, το πρότυπο για κάθε θετική 
διαμεσολάβηση που μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα 
στην κοινωνία και τη φύση. Επιγραμματικά αναφέρω τη 
σύγκριση ανάμεσα σε δύο πλατείες του ίδιου Δήμου, την 
πλατεία Ιμίων στη Βούλα και την πλατεία Νυμφών στη 
Βουλιαγμένη. Στην πρώτη πλατεία, τα πρωτεία τα έχουν 
το εμπορευματικό πνεύμα του καπιταλιστικού κέρδους 
και η αντικοινωνική συμπεριφορά των θαμώνων στα 
εστιατόρια, που την μετατρέπουν σε «παιδότοπο». Στη 
δεύτερη, στην «πλατεία Νυμφών», μετά από πολιτικούς 
αγώνες και κοινωνικές κινητοποιήσεις «φτιάξαμε» όλοι 
εμείς, οι δημότες, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουρί-
στες, έναν «τόπο» τον οποίο ζηλεύουν και θα ήθελαν να 
ζήσουν οι κάτοικοι της οικουμένης. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσο-
φίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
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του Θεόδωρου Γεωργίου*

Η νέα πλατεία
αντικρούει
τις ψευδώνυμες
αναπτυξιακές 
αντιλήψεις

Στη Βουλιαγμένη κατοικούν και πάλι οι Νύμφες

Ο μοιρολάτρης Ζακ και ο αφέντης του
Τις βάσεις της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με ένα απολαυ-
στικό ανάγνωσμα φωτίζουν οι εκδόσεις Τόπος με την 
κυκλοφορία του έργου του πρωτοποριακού διαφωτιστή 
Ντενί Ντιντερό, Ο μοιρολάτρης Ζακ και ο αφέντης του. 

Όπως τονίζει ο επιμελητής της έκδοσης, Άρης Μαραγκό-
πουλος, στο κατατοπιστικό του εισαγωγικό σημείωμα, 

«αυτό το μυθιστό-
ρημα που ανοίγει 
ευθέως διάλογο με 
τον αναγνώστη, στην 
ουσία αποτελεί μια 
κριτική πάνω στην 
ίδια τη φύση του 
μυθιστορήματος, 
στις δυνατότητές 
του αναπαράστασης 
του κόσμου και στην 
όποια επίδραση 

μπορεί να ασκεί στην κατανόηση του βίου». Η έκδοση 
με αναλυτικά σχόλια και επίμετρο «ξεκλειδώνει» τα 
σημεία που αφήνει απρόσιτα η χρονική μας απόσταση 
από την εποχή της δημιουργίας του.

Πρόκειται για ένα έργο που ο Ντιντερό προόρισε για 
ένα πολύ περιορισμένο αναγνωστικό κύκλο (στον οποίο 
περιλαμβάνονταν ο Γκέτε και ο Σίλερ) και εκδόθηκε μετά 
τον θάνατό του για πρώτη φορά. Είναι το ελευθεριακό 
μυθιστόρημα που, αν και γραμμένο τον 18ο αιώνα, προ-
καλεί πάντα, μέσα από την πηγαία διακωμώδηση των 
κατεστημένων ηθών, την ίδια διάθεση να αναστοχαστεί 
κανείς τα περιθώρια ατομικής αντίστασης στην κατε-
στημένη εξουσία. Ο μοιρολάτρης Ζακ και ο αφέντης του 
είναι πάνω απ’ όλα ένα απολαυστικό μυθιστόρημα-παι-
χνίδι, ένα διαρκές παιχνίδι απρόβλεπτων ανατροπών 
ανάμεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη του, με τις 
τεχνικές που δοκίμασαν στον 20ό αιώνα οι μεγάλοι του 
μοντέρνου μυθιστορήματος.

Βιβλίο
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Ομάδα ρομποτικής 
4ου Δημοτικού Βούλας

Δεύτεροι στην Ελλάδα, 
ένατοι στον κόσμο

Ακόμη μια χρονιά επιτυχιών κατέγραψαν 
οι Inventors, η ομάδα φαινόμενο εκπαι-
δευτικής ρομποτικής του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Βούλας. Οι μαθητές υπό την 
καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευ-
τικού Αντώνη Σκέλλα συμμετέχουν τα 
τελευταία τρία χρόνια στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό First Lego League, κατα-
γράφοντας ένα σερί διακρίσεων: Με την 
πρώτη τους συμμετοχή το 2019 πήραν 
το πρωτάθλημα της Ελλάδας και κατό-
πιν απέσπασαν σημαντική διάκριση 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ, 
στη δεύτερη διοργάνωση (2020) βγή-
καν πρώτοι στα προκριματικά όμως ο 
διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
της πανδημίας, ενώ φέτος ήρθαν δεύτε-
ροι στη γενική κατάταξη της χώρας (με 
πρωτιά στο Robot Game) και κατέκτησαν 
την 9η θέση παγκοσμίως, στη διαδικτυα-
κή διοργάνωση που ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 27 Ιουνίου. Ο συγκεκριμένος 
διαγωνισμός εκτός από το αμιγές κομ-
μάτι ρομποτικής (Robot Game), κατά το 
οποίο όλες οι ομάδες πρέπει να ανταπο-
κριθούν σε ένα δοσμένο μοτίβο κινήσεων 
μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο από ρομπο-
τικές κατασκευές που δημιουργούν με 
τουβλάκια Lego, περιέχει και ένα κομμά-
τι τεχνολογικής καινοτομίας, ένα project 
στο οποίο κάθε ομάδα αφήνει το διακρι-
τό της στίγμα. Φετινό θέμα του project 
ήταν το «replay», ιδέες που μπορούν να 
βγάλουν τους ανθρώπους από τις οθόνες 
τους και να τους κάνουν πιο δραστήριους 
μέσα από το παιχνίδι. 

Η δεύτερη θέση στην Ελλάδα, σε ένα 
διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 80 

ομάδες ήταν μια δικαίωση για τις μεγά-
λες προσπάθειες της χρονιάς. Ωστόσο, 
το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα που 
ακολούθησε ήταν από τα πλέον απαιτη-
τικά και ιδιαίτερα: Η διοργάνωση δόθη-
κε στην Ελλάδα ως φόρο τιμής στα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, 
ενώ κατ’ εξαίρεση επετράπη σε 200 ομά-
δες (για συμβολικούς και πάλι λόγους) να 
λάβουν μέρος, αριθμός διπλάσιος από 
το συνηθισμένο, κάτι που όπως λέει ο 
Αντώνης Σκέλλας στον «Δημοσιογράφο» 
εκτίναξε στα ύψη τον ανταγωνισμό: «Το 
φετινό ήταν από τα πιο σκληρά τουρ-
νουά που έχουν γίνει ποτέ, με τις ΗΠΑ για 
παράδειγμα να στέλνουν 50 ομάδες, την 
καλύτερη από κάθε μια Πολιτεία τους, 
ενώ η Ελλάδα συμμετείχε με 15 ομάδες. 
Το αποτέλεσμά μας είναι εξαιρετικό, αξί-
ζουν θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά», 
σημειώνει για την 9η θέση των Inventors.

Η παιδική χαρά του μέλλοντος
Το αξιοσημείωτο από τη φετινή συμμετο-
χή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας 
στο πρωτάθλημα ρομποτικής είναι ότι οι 
καινοτόμες ιδέες των παιδιών δεν θα μεί-
νουν στα χαρτιά. Η έμπνευση που είχαν, η 
δημιουργία δηλαδή ενός Αθλητικού Πάρ-
κου Επιστημών, το οποίο να συνδυάζει 
την ψυχαγωγία, την άθληση και τη μάθη-
ση, είναι σε τέτοιο βαθμό «ώριμη» και 
εφαρμόσιμη, που ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, μόλις δοκίμασε τα πρότυ-
πα όργανα που κατασκεύασαν, δεσμεύτη-
κε ότι θα προχωρήσει στην υλοποίησή της 
μέσα στη νέα πλατεία που θα δημιουργη-
θεί το επόμενο διάστημα στα Πηγαδάκια, 
τη γειτονιά δηλαδή του σχολείου. 

Η ομάδα σκέφτηκε και σχεδίασε πρωτό-
τυπα όργανα παιδικής χαράς, βασισμένα 
σε κοινά όργανα, αλλά τροποποιημένα 
με τρόπο που όσοι τα δοκιμάζουν να 
βιώνουν και να δοκιμάζουν τους νόμους 
της φυσικής. Ο σχεδιασμός συμπεριέλα-
βε επτά απλές μηχανές γνωστές από την 
αρχαιότητα: Τον μοχλό, το γρανάζι, την 
τροχαλία, τη βίδα, τον τροχό, το κεκλιμέ-
νο επίπεδο και τη σφήνα. Η ονοματοδοσία 

των οργάνων έγινε με σκεπτικό να οδηγεί 
τον χρήστη σε αναζήτηση της ιστορίας 
πίσω από τον μηχανισμό: Οι «Τραμπά-
λες του Αρχιμήδη», είναι μια πειραγμένη 
τραμπάλα που βασίζεται στον νόμο των 
μοχλών με στόχο την ισορροπία. Ο «Ζυγός 
της Θέμιδος» είναι ένα εντυπωσιακό ομα-
δικό παιχνίδι ισορροπίας σε μια πλατ-
φόρμα που στηρίζεται στις δυνάμεις που 
ασκούνται σε έναν μοχλό. Τα δύο αυτά 
παιχνίδια η ομάδα αξιοποιώντας χορηγίες 
τα κατασκεύασε σε μοντέλα πραγματικών 
διαστάσεων, δοκιμάζοντάς τα στο εργα-
στήριο του σχολείου. Περαιτέρω, σχεδία-
σε σε μινιατούρες την «Ατομική τριήρη», 
ένα εργόμετρο (κωπηλατικό μηχάνημα) 
που απαιτεί ισορροπία και αξιοποιεί τις 
τροχαλίες, τον «Οδοντωτό δρομέα», ένα 
ποδήλατο με σύστημα από διαφορετικών 
μεγεθών και μορφών γρανάζια και τέλος 
τον «Από μηχανής θεό», ένα παιχνίδι ισορ-
ροπίας που συνδυάζει τις τροχαλίες και 
τις μαγνητικές δυνάμεις. Ως κομμάτι του 
project, η ομάδα εκπόνησε με τη βοήθεια 
ειδικών του χώρου μια χρηματοοικονομι-
κή ανάλυση για την υλοποίηση της ιδέας 
της, κοστολογώντας τα υλικά αναλυτικά 
και χαρτογραφώντας τα δυνατά και αδύ-
νατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές 
(ανάλυση SWOT). Εκτός από την κριτική 
επιτροπή του Διαγωνισμού, οι μαθητές 
παρουσίασαν τα παραπάνω και στον 
Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε 
επίσκεψή του στο σχολείο στις 2 Ιουνίου, 
ο οποίος πείστηκε να χρηματοδοτήσει ο 
Δήμος την κατασκευή τους για πραγματι-
κή χρήση στη νέα πλατεία Πηγαδακίων. Το 
μόνο που πρόσθεσε ήταν ότι τα νέα όργα-
να θα χρειαστούν τη σχετική πιστοποίη-
ση και μέτρα φύλαξης από βανδαλισμούς 
στο νέο τους χώρο. Επόμενος στόχος για 
το σχολείο, όπως είπε η διευθύντρια του 
4ου Δημοτικού στον Δήμαρχο και την πρό-
εδρο της Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δώρα Τριά-
ντη, είναι να αναβαθμιστεί το εργαστήριο 
ρομποτικής σε ένα «hub» καινοτομίας και 
τεχνολογίας με αναβαθμισμένα εργαλεία 
μάθησης.

Ο Δήμαρχος 
συμφώνησε 
τα όργανα 
άσκησης 
και μάθησης 
που σχεδίασε 
η ομάδα να 
τοποθετηθούν 
στην πλατεία 
Πηγαδακίων

“
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Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον 
Δήμο Αγλαντζιάς που ξεκινά την 
εφαρμογή προγράμματος διαλογής 
απορριμμάτων στην πηγή

Ρέμα Κόρμπι
Η Intrakat θα 
ολοκληρώσει 

το μεγάλο έργο 
της Βάρης

Βελούδινο
διαζύγιο

με τον εργολάβο
που άφησε

στο 13%
τις εργασίες

μετά από
32 μήνες

Μετά από 32 μήνες, διάστημα κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί 
μόλις το 13% του συνολικού έργου της διευθέτησης του ρέματος 
του Κόρμπι, η ανάδοχος εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ και η Περιφέρεια Αττι-
κής πήραν «διαζύγιο», με το έργο να αναλαμβάνει ο επόμενος στη 
σειρά μειοδότης κατά τον διαγωνισμό, που είναι η κατασκευαστι-
κή εταιρεία Ιntrakat. Η αποχώρηση της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ από το έργο, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς οφείλεται στο γεγονός ότι η 
εταιρεία έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση από όλους, της τάξης του 
58%, η οποία δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει με τον συγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, μετά τη μεγάλη αύξηση που έχουν καταγράψει οι 
τιμές των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα 
πάλι με τη ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, η αποχώρησή της από το έργο οφείλεται σε 
εξωγενείς παράγοντες, με την εταιρεία να επιρρίπτει ευθύνες στον 
εργοδότη του έργου, δηλαδή στην Περιφέρεια Αττικής. Όπως επι-
σημαίνει σε επιστολή της, μια σειρά από ζητήματα που δεν βρήκαν 
λύση ήταν η αιτία της αποχώρησής της. «Η εταιρεία μας αναγκά-
στηκε να υποβάλλει αίτηση διάλυσης της σύμβασης προκειμένου 
να παύσουν οι τεράστιες καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του 
έργου», υπογραμμίζει η ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ. 

Σχολιάζοντας το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος έκανε λόγο για πολύ θετική εξέλιξη, καθώς 
τυχόν συνέχιση των καθυστερήσεων θα οδηγούσε την Περιφέρεια 
να επιδιώξει την έκπτωση του αναδόχου, μια διαδικασία που χρο-
νικά θα εκτροχίαζε την υλοποίησή του, μεταθέτοντάς την ακόμα και 
για 3 χρόνια. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020 Περιφέρεια και Δήμος 

δήλωναν ότι εξετάζουν ενέργειες για να ...ξεβαλτώσει το έργο. Σύμ-
φωνα με τη δημοτική αρχή, ο νέος ανάδοχος δηλώνει απολύτως 
έτοιμος και βέβαια πρόθυμος να ξεκινήσει το έργο. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι η νέα σύμβαση με την Intrakat αναμένεται να υπο-
γραφεί τον Σεπτέμβριο και οι εργασίες να ξεκινήσουν με εντατικούς 
ρυθμούς, με σκοπό το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της διευθέτησης 
του ρέματος του Κόρμπι μήκους 2.840 μ. να έχει ολοκληρωθεί εντός 
του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 21 
εκατ. ευρω και η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΠΕΠ Αττικής 
(ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Επίσκεψη Κωνσταντέλλου 
στην Κύπρο
Εξωστρέφεια με γνώμονα 
το περιβάλλον
Στην Κύπρο μετέβη ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για περιβαλλοντικά 
θέματα το διήμερο 17 και 18 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη μεγα-
λόνησο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην ενημερω-
τική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αγλα-
ντζιάς, το οποίο περιλαμβάνει ορθολογιστική μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων 
και έχει στόχο να συνδέσει την παραγωγή αποβλήτων με τη χρέωση μέσω της χρήσης 
προπληρωμένης σακούλας. Να εφαρμόσει δηλαδή πρακτικά την Ευρωπαϊκή αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Το πρόγραμμα του Δήμου Αγλαντζιάς παρουσιάζει ομοιότητες 
με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης «Κερδίζω όσο 
Διαχωρίζω – Benefit as you Save» και στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Δήμαρχοι αποκόμισαν 
χρήσιμα συμπεράσματα και σημαντική ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Κατά την επίσκεψή στην Κύπρο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συναντήθηκε με τον 
υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Κώστα Καδή συζητώντας θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και περιβάλλοντος. 

Τέλος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Κύπρου, Αντιστράτηγος 
Δημόκριτος Ζερβάκης δέχτηκε κοινή επίσκεψη των δύο δημάρχων για την οποία ανέ-
φερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Συνάντηση με το Δήμαρχο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο κατά την επίσκεψη του στο 
Δήμαρχο Ανδρέα Κωνσταντίνου. Υιός του αείμνηστου Στρατηγού Κωνσταντέλλου 
Δημήτριου, πυροβολητή και δασκάλου, είναι γνωστή η αγάπη του για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις». Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Κύπρο ο Δήμαρχος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε:  «Οι σημαντικές επιδώσεις που 
έχουμε πετύχει στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οφείλονται και στις χρήσιμες 
συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει με δήμους της Ευρώπης και η αναζήτηση 
καλών πρακτικών απ’ όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Κοινή επιθυμία όλων μετά τη συνά-
ντηση είναι η επίσκεψη μας να σηματοδοτήσει την αρχή μίας διαρκής και εποικοδο-
μητικής συνεργασίας».
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Η Κατερίνα Κανελλοπούλου 
συστήνει ένα σπορ 
χωρίς περιορισμούς

O μαγικός 
υποβρύχιος
κόσμος

Οι καταδύσεις είναι γνωστές ως ένα σπορ φοβερά συναρπαστικό που ανεβάζει την αδρενα-
λίνη στα ύψη, φέρνοντας τον ερασιτέχνη ή επαγγελματία δύτη σε επαφή με τους φυσικούς 
«θησαυρούς» της θάλασσας και τη μαγική ομορφιά του βυθού. Η Κατερίνα Κανελλοπού-
λου, εκπαιδεύτρια καταδύσεων στο Seahorse Dive Center της Βάρκιζας μιλά στον «Δημο-
σιογράφο» για το υποβρύχιο σπορ που ήταν ένας χώρος ανδροκρατούμενος, αναφέρει τα 
καλύτερα καταδυτικά σημεία που βρίσκονται στα 3Β αλλά και τις συναντήσεις της με τους 
κυρίαρχους του βυθού. 

Πότε και πώς ξεκινήσατε τις καταδύσεις;
Κάνοντας για χρόνια αγωνιστική κολύμβηση από μικρή ήμουν λάτρης του υγρού 
στοιχείου. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, μπορεί η αγωνιστική κολύμβηση να μπήκε σε 
δεύτερη μοίρα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι προσωπικοί μου στόχοι που αφορού-
σαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά η αγάπη μου για τον υδάτινο κόσμο παρέμενε 
άσβεστη μέσα μου. Ως φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τυχαία 
εντελώς βρέθηκα να είμαι μέλος μιας παρέας που απαρτιζόταν από άτομα που γοη-
τεύονταν να ζουν διαφορετικά. Το ημερολόγιο έδειχνε 15/5/1998 όταν βρέθηκα και 
πάλι σε αίθουσα διδασκαλίας να παρακολουθώ αυτή τη φορά όχι μαθήματα Μικρο-
οικονομίας ή Αρχές Στατιστικής, αλλά το πρώτο μου θεωρητικό μάθημα κατάδυσης. 
Το τέλειο δώρο στον εαυτό μου, για τα γενέθλια μου. 

Τότε βέβαια οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές, σχεδόν πρωτόγονες θα τολμού-
σα να πω, σε σχέση πάντα με αυτές του σήμερα. Η κατάδυση απαγορευόταν στην 
Ελλάδα, εκτός λίγων εξαιρουμένων σημείων, ο χώρος ήταν τελείως ανδροκρατού-
μενος, τα καταδυτικά κέντρα περιορισμένα και για τους περισσότερους η εμπειρία 
της κατάδυσης ήταν συνώνυμη της φράσης vivere pericolosamente... Οι πιο πολλοί 
αρκούνταν στο να παρακολουθούν με δέος τους κυρίαρχους του υποβρύχιου κόσμου 
και φυσικά αναφέρομαι στους καρχαρίες, μόνο όμως μέσα από τα ντοκιμαντέρ του 
Κουστώ, χωρίς καν να τολμούν να ονειρευτούν μία διά ζώσης συνάντηση με τους 
«ισχυρούς» του υποβρύχιου κόσμου. Ποιος να μου το έλεγε τότε πόσους από αυτούς 
θα συναντούσα πρόσωπο με πρόσωπο αργότερα... Δυστυχώς στην Ελλάδα η απελευ-
θέρωση της δραστηριότητας της κατάδυσης ήρθε μόλις το 2006, γεγονός που έχει 
αποτελέσει σημαντική τροχοπέδη στην εξέλιξη του κλάδου και στην ανάπτυξη του 
καταδυτικού τουρισμού εν γένει.

Υπάρχουν περιορισμοί (ηλικία, φυσική κατάσταση κ.λπ.) 
στην κατάδυση; 
Γενικά, κατάδυση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άτομο έχει συμπληρώσει το 8ο έτος 
της ηλικίας του, διαθέτει μια σχετικά καλή φυσική κατάσταση και διψά να μυηθεί στο 
μυστήριο του υποβρύχιου κόσμου. Η κατάδυση δεν είναι απαγορευτική ούτε καν για 
άτομα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, π.χ. διαβήτη, άσθμα 
και άλλα, αρκεί όμως να έχει προηγηθεί ιατρική έγκριση από τον αντίστοιχο ιατρό. 
Ακόμη και άτομα με αναπηρία μπορούν να ασχοληθούν με την εν λόγω δραστηρι-
ότητα, αρκεί η καταδυτική σχολή που θα απευθυνθούν να διαθέτει την κατάλληλη 
εκπαίδευση και υποδομή.

Κάποιος που θέλει να μάθει κατάδυση θα πρέπει να πάει σε μία σχολή 
ή μπορεί να ξεκινήσει και μόνος του; 
Στα χρόνια που ξεκίνησα εγώ την κατάδυση, το 1998, οι περισσότεροι δυστυχώς ήταν 
αυτοδίδακτοι και λίγοι ήταν εκείνοι που ακολουθούσαν το μονοπάτι μιας σωστά 
δομημένης εκπαίδευσης. Ευτυχώς όμως στις μέρες μας αυτό έχει αλλάξει και οι περισ-
σότεροι εμπιστεύονται την εκπαίδευσή τους σε αξιόπιστες καταδυτικές σχολές. Με 
αυτόν τον τρόπο, παρόλο που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο ο αριθμός των νέων 
δυτών παγκοσμίως, ο αριθμός των ατυχημάτων παραμένει εξαιρετικά χαμηλός.

Πώς γίνεται η επιλογή του μέρους που θα γίνει η κατάδυση; 
Ζώντας σε μια χώρα με τόσο πλούσια ακτογραμμή, η γκάμα των καταδυτικών σημείων 
είναι μεγάλη. Η τελική βέβαια επιλογή βασίζεται σε κριτήρια όπως το καταδυτικό 
επίπεδο των συμμετεχόντων, ο βαθμός εμπειρίας τους, τα σημεία ενδιαφέροντος, οι 
καιρικές συνθήκες, κ.ά.

Ποιο το κόστος για την απόκτηση του πρώτου διπλώματος;
Για να γίνει κανείς πιστοποιημένος αυτοδύτης, χρειάζεται να αποκτήσει το πρώτο 
δίπλωμα, αυτό του Δύτη Ανοιχτής Θάλασσας, που του δίνει τη δυνατότητα να κατα-
δύεται ανεξάρτητα έως τα 18 μέτρα και γι’ αυτό απαιτείται να δαπανήσει περίπου το 
ποσό των 350-400 ευρώ ανάλογα την καταδυτική σχολή που θα επιλέξει.

Ποια είναι τα καλύτερα σημεία για κατάδυση στα 3Β; 
Το πιο πολυσύχναστο σημείο για να καταδυθεί κάποιος στα 3Β είναι το Α’ Λιμανάκι 
της Βουλιαγμένης, ενώ το πιο διάσημο και το πιο ενδιαφέρον είναι το Β’ Λιμανάκι 
όπου συναντά κανείς το περιβόητο Devil’s Hole ή όπως είναι γνωστό στην καταδυτι-
κή κοινότητα «το πηγάδι». Την παλέτα των καταδυτικών σημείων συμπληρώνουν το 
island, το Καβούρι, τα Βαρκιζονήσια, το Ποντικόνησο, η ξέρα του Κασίδα κ.ά.

Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις κατάδυση στη Λίμνη Βουλιαγμένης και 
γιατί;
Εξαιρετικής φήμης σημείο κατάδυσης αποτελεί η μοναδική Λίμνη της Βουλιαγμένης, η 
οποία όμως απευθύνεται κατά κύριο λόγω σε πιο έμπειρους, κυρίως τεχνικούς δύτες. 
Για την εν λόγω κατάδυση απαιτείται ειδική άδεια, ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες 
και επίπεδο εκπαίδευσης που συχνά ξεπερνά αυτό των καταδύσεων αναψυχής. Για 
όσους δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη την εμπειρία της κατάδυσης αδράξτε σήμερα την 
ευκαιρία και μπείτε στη φιλοσοφία του Dive Now! Είναι απλή, είναι εύκολη, είναι 
μοναδική.
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Η πόλη που παράγει πρωταθλητές

Ένα παιδί μόλις 23 ετών κατάφερε και έβαλε το τένις σε όλα τα 
σπίτια της Ελλάδας. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου 2021, η σκέψη 
όλων των Ελλήνων φιλάθλων ήταν στον Στέφανο Τσιτσιπά, οι καρ-
διές χτυπούσαν δυνατά, περιμένοντας να ακουστεί ο Εθνικός μας 
Ύμνος στο στάδιο Ρολάν Γκαρός στην πόλη του φωτός, εκεί που ο 
«δικός μας» Στέφανος έδινε τη δική του μάχη απέναντι στο μεγα-
θήριο του τένις και νούμερο 1 στον κόσμο, Νόλαν Τζόκοβιτς. Μετά 
από μια σκληρή μάχη που διήρκησε 4 ώρες και 11 λεπτά, ο Σέρβος 
πρωταθλητής έκαμψε την αντίσταση του Έλληνα πρωταθλητή και 
κατέκτησε τον 19ο τίτλο του. Η κορυφή του βάθρου μπορεί να μην 
ήρθε στο Παρίσι, αλλά είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο πως ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς πολύ σύντομα θα εκθρονίσει τους θρύλους του 
παγκόσμιου τένις, Ραφαέλ Ναδάλ και Ντόλαν Τζόκοβιτς και θα βρε-
θεί στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. 

Τα λόγια του νικητή, έδωσαν περισσότερο αξία στον ηττημένο. 
«Καταλαβαίνω πώς αισθάνεται ο Στέφανος σήμερα μετά από μια 
ήττα σε τελικό Grand Slam. Είναι από τις ήττες που σε μαθαίνουν 
πράγματα και Στέφανε είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις πολλά Grand 
Slam στο μέλλον. Συγχαρητήρια σε σένα και την ομάδα σου», ήταν 
οι πρώτες δηλώσεις του Νόλαν Τζόκοβιτς που έρχονται για να 
επιβεβαιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι το μέλλον του 
Στέφανου Τσιτσιπά στο άθλημα του τένις προμηνύεται λαμπρό και 
είναι βέβαιο ότι στο βιβλίο ιστορίας του τένις το όνομα του 23χρο-
νου αθλητή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Την ίδια άποψη έχει και 
ο μέγιστος Πιτ Σάμπρας, ο Ελληνοαμερικανός τενίστας που συγκα-
ταλέγεται στους κορυφαίους της ιστορίας του τένις, δηλώνοντας το 
εξής: «Ο Τσιτσιπάς, αυτός ο 23χρονος Έλληνας μακρυμάλλης, έχει 
όλες τις προδιαγραφές να διαδεχθεί τα ιερά τοτέμ του παγκόσμιου 
τένις». Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά ξεκίνησε σε ηλικία 3 ετών 
από τα γήπεδα του Αστέρα Βουλιαγμένης και ο προορισμός που έχει 
χαράξει είναι φυσικά η κορυφή του κόσμου. 

Η «παραγωγή» πρωταθλητών δεν είναι τωρινό φαινόμενο στη Βάρη 
Βούλα και Βουλιαγμένη. Ο μικρός αυτός Δήμος έχει εξάγει κατά το 
παρελθόν σπουδαίους αθλητές που έχουν πρωταγωνιστήσει σε 
παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά συνεχίζουν να γράφουν ιστορία 
στον χώρο του αθλητισμού. Ο Νίκος Κακλαμανάκης που πήρε τις 
πρώτες του παγκόσμιες διακρίσεις στο άθλημα της ιστιοπλοΐας ως 
αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης συμμετείχε σε τέσ-
σερις Ολυμπιάδες (Βαρκελώνη 1992, Άτλαντα 1996, Σύδνεϊ 2000, 

Αθήνα 2004) κατακτώντας ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο. 
Μάλιστα, ο «γιος του ανέμου» ήταν σημαιοφόρος της ελληνικής 
αποστολής σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ το 2004 ήταν αυτός 
που άναψε την ολυμπιακή φλόγα μέσα στο ΟΑΚΑ. 

Οι θρύλοι της ελληνικής υδατοσφαίρισης, Γιώργος Μαυρωτάς και 
Γιώργος Αφρουδάκης, είναι δύο αθλητές που ξεκίνησαν την τερά-
στια καριέρα τους επίσης από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και 
κρατούν μέχρι και σήμερα το ρεκόρ με τις περισσότερες συμμετοχές 
Ελλήνων αθλητών σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέντε συμμετοχές και 
δεκάδες διακρίσεις τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε ατομικό. 
Ένας ακόμα παγκόσμιος πρωταθλητής είναι και ο Νίκος Πλυτάς. Αν 
και είναι 25 ετών, μετρά ήδη 11 χρόνια πρωταθλητισμού και αμέ-
τρητες διακρίσεις σε πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες 
διοργανώσεις στο θαλάσσιο σκι, το wakeboarding, skateboarding, 
snowboarding και το surfing. Μέχρι τα 12 ήταν αθλητής του Ναυτι-
κού Ομίλου Βουλιαγμένης μέχρι που πήρε μεταγραφή στην RedBull. 
O Nίκος Πλυτάς σε παλαιότερη συνέντευξή του στον «Δημοσιογρά-
φο» είχε τονίσει ότι η Βουλιαγμένη είναι το σπίτι του καθώς είναι 
ο χώρος που προπονείται καθημερινά και περνά το μεγαλύτερο 
κομμάτι της ζωής του. 

Ένας ακόμα λάτρης του υγρού αθλητισμού που ξεκίνησε το 1997 
από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας είναι ο Βύρων 
Κοκκαλάνης. Ο 35χρονος αθλητής του windsurfing έχει συμμετά-
σχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012) και του Ρίο 
ντε Τζανέριο (2016) κατακτώντας την 5η και 6η θέση αντίστοιχα. 
Ο Κοκκαλάνης προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο, έχοντας στο πλευρό του τον «γιο του ανέμου», καθώς ο Νίκος 
Κακλαμανάκης είναι ο προπονητής του. Μάλιστα, σύμφωνα με τους 
ειδικούς του αθλήματος, ο 35χρονος Βύρων Κοκκαλάνης είναι από 
τα φαβορί για να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκυο. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αθλητής του windsurfing 
να πάρει το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο σ’ αυτή την ηλικία. 

Τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας πέντε αθλήτριες του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, οι Γεωργία Λαρά, Αντιόπη Μελιδώ-
νη, Ανθή Μυλωνάκη, Ευαγγελία Μωραϊτίδου και Αντιγόνη Ρουμπέ-
ση έλαβαν το ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα γυναικών. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς 
συνεχίζει 
μια μακρά 
παράδοση 
κορυφαίων 
αθλητών
που συνδέθηκαν 
με τα 3Β
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Νικήσαμε ή ηττηθήκαμε το 1821;

Μια προσέγγιση αιρετική, διαφορετική και οπωσδήποτε 
ενδιαφέρουσα ως μη δυνάμενη να ταξινομηθεί σε γνω-
στές ιδεολογικές γραμμές, υπογράφει ο πρώην πρύτα-
νης του Παντείου Πανεπιστημίου καθηγητής Γιώργος 
Κοντογιώργης στο βιβλίο του με τίτλο Ελληνισμός και 
ελλαδικό κράτος, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις 
εκδόσεις Ποιότητα. Αφορμή γι’ αυτή τη ριζοσπαστική 
αναστοχαστική προσπάθεια έδωσαν οι «Δύο αιώνες 
αντιμαχίας», όπως τονίζεται στον υπότιτλο, σε άλλη μία 
αξιόλογη έκδοση που έρχεται στο φως με αφορμή τα 
200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Ο καθηγητής 
κρατά αποστάσεις από την κρατούσα άποψη, ότι δηλα-
δή ο σκοπός της επανάστασης επετεύχθη «στο μέτρο 
που οδήγησε στη δημιουργία ενός κράτους έθνους». 
Σύμφωνα με την αντίθετη άποψη που φέρνει στην επι-
φάνεια και την φωτίζει με έναν πολύ αναλυτικό τρόπο 
«το αποτέλεσμα της επανάστασης στοιχειοθετεί μια 
κοσμοϊστορικών διαστάσεων ήττα τόσο σε ό,τι αφορά 
το εν γένει ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα όσο και 
στον έως τότε φυσικό του φορέα, τον ελληνισμό». Ο συγ-
γραφέας υποστηρίζει ότι οι επαναστατημένοι Έλληνες 
δεν πέτυχαν το στόχο τους και ο ελληνισμός συνολικά 
έχασε τη θέση που κατείχε κατά τα χρόνια της οθωμανι-
κής κυριαρχίας οικονομικά, πνευματικά, κοινωνικά και 

πολιτικά. Κύρια θέση του Γιώργου Κοντογιώργη είναι η 
αντίθεση μεταξύ ελληνισμού και ευρωπαϊκής Δύσης, η 
αντίθεση μεταξύ της επιδιωκόμενης «κοσμόπολης» και 
του «απολυταρχικού κράτους» που τελικά δημιουργή-
θηκε το 1832 και η αντίθεση μεταξύ της «συνταγματικής 
ή αιρετής μοναρχίας» με τη δημοκρατία. 

Ένα κείμενο πυκνό σε έννοιες αλλά αναλυτικό στο μέτρο 
του δυνατού για να εισάγει τον αναγνώστη σε μια νέα 
οπτική της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Η εξιστόρη-
ση ξεκινά από την επανάσταση και στέκεται σε σταθ-
μούς όπως η μικρασιατική εκστρατεία, η δικτατορία, η 
μεταπολίτευση κ.ο.κ., φτάνοντας ως τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Η αναδρομή αυτή καταλήγει στον στοχασμό 
για το μέλλον: «Η διερώτηση για το μέλλον της ελληνι-
κής κοινωνίας διέρχεται από την εναρμόνισή της με τις 
ανθρωποκεντρικές καταβολές του ελληνικού κόσμου, με 
πρώτη τη μεταβολή πολιτείας, δηλαδή με την απόσειση 
της νεοτερικής αιρετής μοναρχίας και την εφαρμογή της 
δημοκρατικής αρχής που αποτέλεσε το διαρκές ιδίω-
μα του ελληνισμού μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας, 
ως μόνη ικανή συνθήκη επαναφοράς της πολιτικής στο 
κοινό συμφέρον», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιώργος 
Κοντογιώργης.

2,5 χρόνια κυκλοφορίας

33 φύλλα

21 κεντρικά σημεία διανομής

20.000 αντίτυπα κάθε μήνα

διανομή  
στα σπίτια του Δήμου 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ραντεβού στο γραμματοκιβώτιο!

Προβάλλετε το μήνυμά σας στον 
καλύτερο διαφημιστικό χώρο 
της πόλης

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών 
καταχωρήσεων ads@dimosiografos.com   |   Τηλ.: 697 379 2302
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Η τοπική λούμπεν αντιπολίτευση
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Είναι παθιασμένοι με το ψέμα, αγαπούν να μισούν κάθε 
θετικό που γίνεται στην πόλη, λατρεύουν να στοχοποι-
ούν όλους όσοι υποστηρίζουν το έργο που υλοποιείται 
τα τελευταία χρόνια στον Δήμο, η οργή τους ξεχειλίζει 
για τη δημοτική αρχή, δηλητηριάζουν απλούς πολίτες 
και δημιουργούν «άθελά» τους προβλήματα σε πρό-
σωπα που δεν έχουν καμία ανάμειξη με τα κοινά. Θα 
μπορούσαν να ήταν οι πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας 
πολιτικού περιεχομένου αλλά δυστυχώς είναι άτομα 
που έχουν καθημερινή παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης σε διαδικτυακές τοπικές ομάδες, μοιρά-
ζοντας απλόχερα λάσπη, σπιλώνοντας πρόσωπα και 
καταστάσεις. Τα ψέματα, τα σκουπίδια και η παραπλη-
ροφόρηση είναι στο καθημερινό τους πρόγραμμα από 
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, προσπαθώντας 
να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο για να διαδώσουν τις 
ψευδείς ειδήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ψεύτι-
κων λογαριασμών, τη φίμωση σε όποιον έχει αντίθετη 
άποψη, τη μέθοδο του φωτομοντάζ για να παραπλανή-
σουν τους πολίτες, ενώ δεν διαστάζουν να κάνουν και 
διαδικτυακό bullying. 

Η τοπική λούμπεν αντιπολίτευση μέσα στην καθημερινή 
της παράνοια παρομοίασε τη νέα πλατεία Νυμφών της 
Βουλιαγμένης με το Μπουρνάζι. Τη μαρίνα Βουλιαγμέ-

νης την χαρακτήρισαν μαρίνα Ζέας, ενώ αποκαλούν τον 
καταπράσινο κατά τα άλλα Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, τσιμεντούπολη. Το ανησυχητικό της υπόθεσης 
είναι ότι έχουν παρασυρθεί και κάποιοι εκλεγμένοι 
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που υιοθετούν τις από-
ψεις των προπαγανδιστών του διαδικτύου, δημιουργώ-

ντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ σε βάρος των κατοίκων της 
πόλης. 

Υποκινητής της «εξωκοινοβουλευτικής» αντιπολίτευ-
σης είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος, γυρολόγος των 
πολιτικών κομμάτων του κοινοβουλίου, ο οποίος ηγεί-
ται κατά τα φαινόμενα μιας νέας δημοτικής κίνησης με 
στόχο να κατέβει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 
που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023. Από κοντά 
του βρίσκονται και οι πιστοί στρατιώτες του, οι οποί-
οι από την ημέρα που έφαγαν «άκυρο» από τον πρώτο 
πολίτη της πόλης, έχουν επιδοθεί σε έναν πόλεμο ενα-
ντίον του. Παράλληλα, έχουν διεισδύσει και σε τοπικά 
μέσα ενημέρωσης τα οποία χωρίς κανένα δισταγμό 
κόβουν κάθε θετική άποψη που εκφράζεται υπέρ της 
αναβάθμισης της πόλης και της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Είναι μια αρρωστημένη κατάσταση που όσο 
πλησιάζει η 8η Οκτωβρίου 2023, θα γίνεται μη αναστρέ-
ψιμη. Όχι για τους κατοίκους, αλλά γι’ αυτούς που είναι 
μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τους γυρνάμε 
την πλάτη και τους αφήνουμε να ζουν στη μιζέρια τους. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρωταγωνιστούν σε ρόλο 
κομπάρσου στην πολιτική σκηνή της περιοχής αλλά το 
πιο πιθανό είναι να τους ξεβράσει το κύμα οργής των 
υγιών σκεπτόμενων δημοτών που αποτελούν το 72% 
...τουλάχιστον.

bullets

Μια αρρωστημένη 
κατάσταση
που όσο πλησιάζουν
οι εκλογές του 2023
θα γίνεται
μη αναστρέψιμη

••• Το βρήκαμε τώρα • Αν βρεθεί μια φυσα-

λίδα στη θάλασσα εντός του κόλπου της Βουλιαγ-

μένης, φταίει η μαρίνα • Και η μέθοδος γνωστή  

• Φωτογραφία στα social media και σχόλια κατά 

όσων ψήφισαν το έργο • Λοιπόν, για να μπουν 

τα πράγματα στη θέση τους  • Το έργο είναι του 

Δημοσίου και θα γινόταν ήθελε -  δεν ήθελε ο 

Δήμος • Και ναι, ήθελε, γιατί η προηγούμε-

νη κατάσταση ήταν η πραγματικά ρυπογόνα • 

Όταν φυσάει νοτιάς στη Βουλιαγμένη τα νερά 

θολώνουν και δεν είναι πεντακάθαρα • Αυτό 

ισχύει εδώ και χιλιετίες, δεν έχει σχέση με τη 

μαρίνα • Στη μαρίνα οι κατασκευαστές μετά 

από οχλήσεις του Κωνσταντέλλου τοποθέτησαν 

μια πλωτή «κουρτίνα», ένα φράγμα που ξεκινά με 

βαρίδια λίγα μέτρα πάνω από το βυθό και βγαίνει 

ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια • Τίποτα δεν 

διαρρέει λοιπόν από την περιοχή των λιμενικών 

έργων • Και αλήθεια, όσοι παλιοί της περιοχής 

καταγγέλλουν δημοσίως, θυμούνται τη μυρωδιά 

...αποχέτευσης στο Εν Πλω και έξω από την παρα-

λία του Αστέρα; • Ήταν οι μικροσκοπικοί αγωγοί 

που ξεχείλιζαν κάθε τόσο στη θάλασσα, αδειά-

ζοντας τα καφετί υγρά  • Τους αγωγούς αυτούς 

άλλαξε ο Κωνσταντέλλος • Μήπως εξιδανικεύ-

ουμε το παρελθόν;

••• Μεταφέρω πραγματικό συμβάν • Ο Στέ-

λιος Πέτσας επισκέφτηκε παραλιακούς δήμους 

στις 9 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων και τα 3Β • Είχε 

και ένα συνεργείο της ΕΡΤ που τον ακολουθούσε  

• Ο Κωνσταντέλλος λέει στον υφυπουργό μετά 

τη συνάντηση «πάμε να σε ξεναγήσω στην πλα-

τεία Νυμφών να δεις πώς κάνουμε εμείς έργα» • 

Ήταν ένα ακόμη επιχείρημα να εντάξει η κυβέρ-

νηση όλες τις προτάσεις του Δήμου στο «Αντ. Τρί-

τσης» • Και έπαθε πλάκα ο Πέτσας • Σε βαθμό 

που έβαλε το συνεργείο της ΕΡΤ να ξανατραβήξει 

κάτι δηλώσεις που είχε κάνει μια ώρα νωρίτερα σε 

άλλο μέρος • «Θέλω εδώ, με φόντο τη Βουλιαγ-

μένη», τους είπε...

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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Λίγο δείγμα σάλιου πήραν μόνο από αρκετούς εθελοντές 
στις 26 Ιουνίου στο Δημαρχείο των 3Β οι βιολόγοι του 
Συλλόγου Όραμα Ελπίδας που αναζητούν υποψήφιους 
δότες μυελού των οστών. Αν βρεθούν συμβατοί με 
κάποιον ασθενή με λευχαιμία ή σοβαρό αιματολογικό 
νόσημα, τότε θα χαρίσουν με ασφαλείς και ανώδυνες 
μεθόδους αιμοποιητικά κύτταρα, σώζοντας κάποιους 
ανθρώπους. Ο Δήμος θα επαναλάβει εν καιρώ τη δράση.

Η Ηλιάνα Κοκκινάκη, ναυαγοσώστρια του Life Guard Hellas, 
εκπαιδεύεται στο νέο ναυαγοσωστικό ρομπότ που εξασφάλισε 
φέτος ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και μπορεί κάτω από 
όλες τις καιρικές συνθήκες με τηλεχειρισμό να προσεγγίσει 
ταχύτατα ανθρώπους σε ανάγκη στη θάλασσα, προσφέροντας 
επίπλευση έως ότου φτάσει διασώστης

Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣ 
ΤΟΥ ΣΠΑΥ ΠΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΙΣ 9 
ΙΟΥΝΙΟΥ

Κώστας Κεντέρης και Χάρης 
Παπαδιάς, δύο από τους 
πιο γρήγορους Έλληνες 
ξανασυναντήθηκαν στο 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΣΕΓΑΣ (αντιπρόεδρος ο 
πρώτος, μέλος ο δεύτερος) 
και φωτογραφήθηκαν στα 
φετινά Δρόμεια στη Βάρη 
στις 23 Ιουνίου

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ Ο 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΣ» 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΒΑΡΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΠΑ














