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The Town
Δέκα χρόνια ακριβώς πέρασαν 
από το εγκεφαλικό επεισόδιο 
που στέρησε τη Βάρη Βούλα 
Βουλιαγμένη από τον πρώτο 
Δήμαρχό της, τον Γρηγόρη 
Κασιδόκωστα, που ακόμη αναρ-
ρώνει. Τίποτα δεν είναι ίδιο 
από τότε και καθώς ο ρόλος της 
αυτοδιοίκησης άλλαξε ριζικά 
στα χρόνια που πέρασαν από 
το 2011, μπορούμε να κάνουμε 
έναν πρώτο απολογισμό της 
ιστορικής αυτής τοπικής προ-
σωπικότητας.
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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)

Προβάλλετε το μήνυμά σας 
στον καλύτερο διαφημιστικό 
χώρο της πόλης

ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΣΤΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ

διανομή  
στα σπίτια 
του Δήμου

Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης

3
χρόνια
κυκλοφορίας

35 
φύλλα

21
κεντρικά 
σημεία
διανομής

20.000
αντίτυπα  
κάθε μήνα

ads@dimosiografos.com | Τηλ.: 697 379 2302

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο»  
για να λάβετε τον νέο τιμοκατάλογο 
διαφημιστικών καταχωρήσεων 
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10 χρόνια από το εγκεφαλικό
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα

Ή  ταν 25 Αυγούστου 2011 όταν σταμάτησε ο 
χρόνος για τον νεοσύστατο τότε ενοποιη-
μένο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας –έχοντας αναλά-
βει τα καθήκοντά του μόλις 8 μήνες νωρίτερα– υπέστη 
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο σπίτι του, όπου 
έμεινε αβοήθητος αρκετές ώρες και μεταφέρθηκε τελι-
κά για νοσηλεία στο «Ερρίκος Ντυνάν». Τίποτα από τότε 
δεν θα ήταν το ίδιο για τα δημοτικά πράγματα. Ένας 
θρύλος της αυτοδιοίκησης εκείνη την ημέρα συνταξιοδο-
τήθηκε βίαια. Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας πήρε εξιτήριο 
από το νοσοκομείο στις 29 Σεπτεμβρίου και ξεκίνησε τη 
μαραθώνια προσπάθεια αποκατάστασης της υγείας του 
από τον σοβαρό κλονισμό που υπέστη, η οποία συνεχί-
ζεται μέχρι και σήμερα, κάτι όμως που δεν του επέτρεψε 
να ασκήσει τα δημόσια καθήκοντά του ποτέ ξανά. Αυτή 
η παραδοχή βέβαια ήταν πολύ δύσκολο να διατυπωθεί 
εκείνο τον πρώτο καιρό. Και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, έχοντας να αντιμετωπίσει την πολύ σοβαρή 
πρόκληση της ενοποίησης των υπηρεσιών και του προσω-
πικού των πρώην Δήμων κάτω από το νέο θεσμικό πλαίσιο 
που εισήγαγε ο «Καλλικράτης», μπήκε σε τροχιά παρατε-
ταμένης κρίσης, από την οποία εξήλθε τελικά μόνο μετά 
τις εκλογές του Μαΐου 2014 και την αλλαγή διοίκησης. 

Πρόσωπο κλειδί για τη λειτουργία του Δήμου αναδείχθηκε 
εκείνες τις πρώτες ημέρες ο αντιδήμαρχος μέχρι τότε Σπύ-
ρος Πανάς που ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου ως εκ των 
προτέρων ορισμένος αναπληρωτής του Γρηγόρη Κασιδό-
κωστα. Ωστόσο, δύο παράγοντες δυναμίτισαν εξ αρχής 
το δημοτικό πολιτικό κλίμα: Αφενός το νομικό κενό που 
υπήρχε για την περίπτωση μιας αναγκαστικής παρατετα-
μένης αναπλήρωσης του Δημάρχου λόγω ασθένειας που 

τον εμπόδιζε ακόμη και να διατυπώσει τη βούλησή του 
να παραιτηθεί. Και αφετέρου η υπερβάλλουσα φιλοδοξία 
των στελεχών της διοικούσας τότε παράταξης που γνώρι-
ζαν ότι μεταξύ των εκλεγμένων συμβούλων της θα ανα-
δεικνυόταν βάσει νόμου ο επόμενος Δήμαρχος. Έτσι, πριν 
αλέκτορα φωνήσαι, έναν μόλις μήνα μετά το εγκεφαλικό 
επεισόδιο του Γρηγόρη Κασιδόκωστα διά του τοπικού 
Τύπου ξεκίνησε η συζήτηση περί νομιμότητας της ανα-
πλήρωσης και βέβαια τα σχέδια των υπερφιλόδοξων στε-
λεχών για την «επόμενη ημέρα». Το αδιέξοδο έλυσε ο ίδιος 
ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, 7 μήνες μετά το εγκεφαλικό 
του επεισόδιο. Με μια γραπτή του δήλωση στις 26 Μαρ-
τίου 2012 παραιτήθηκε από το αξίωμά του, εκκινώντας 
τις διαδικασίες ανάδειξης νέου Δημάρχου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή προέβλεπε μυστική ψηφο-

φορία μεταξύ των συμβούλων της διοικούσας παράταξης 
για το ποιος θα εκλεγεί Δήμαρχος. Ύποψηφιότητα τότε 
εκτός του Σπύρου Πανά, έθεσε ο Δημήτρης Δαβάκης και ο 
Γιάννης Νιτερόπουλος, φανερώνοντας ότι η ενοποιητική 
ουσία του συνδυασμού «Ανεξάρτητη Κίνηση», η προσω-
πικότητα του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, δεν λειτουργούσε 
πλέον. Ο Σπύρος Πανάς έγινε στις 29 Μαρτίου Δήμαρχος 
με καθαρή πλειοψηφία 12 ψήφων, έναντι 4 του Δημήτρη 
Δαβάκη και 1 του Γιάννη Νιτερόπουλου. Ωστόσο, πολύ 
σύντομα ο νέος Δήμαρχος απώλεσε την εμπιστοσύνη των 
περισσότερων συμβούλων του, και το Δημοτικό Συμβού-
λιο έκτοτε πραγματοποιούσε θυελλώδεις νυχτερινές και 
μεταμεσονύκτιες συνεδριάσεις με χαρακτηριστική δυσκο-
λία να λάβει αποφάσεις. 

Δέκα χρόνια μετά την απότομη, άδικη και οδυνηρή για 
τον ίδιο και τους οικείους του έξοδο του Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα από το προσκήνιο, μια αποτίμηση της αυτοδι-
οικητικής του πορείας και του στίγματος που άφησε στη 
Βουλιαγμένη κυρίως και τα 3Β ευρύτερα είναι θεμιτό να 
ξεκινήσει, χωρίς μυθολογίες και εξιδανικεύσεις. Η επικαι-
ρότητα των σημερινών εκκλησιαστικών οικοδομικών αξι-
ώσεων στη Βουλιαγμένη, που είναι το σοβαρότερο πολι-
τικό ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει ιστορικά η πόλη γιατί 
απειλεί ευθέως τη φυσιογνωμία της, αν κάτι υποδηλώνει 
είναι η αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος 
στο παρελθόν, μια επιλογής αναβολής λήψης πρωτοβου-
λιών για το μέλλον, βάσει των τότε εύκολα διαθέσιμων 
στους Δήμους εργαλείων. Αντικειμενικά ο Γρηγόρης 
Κασιδόκωστας ανταποκρινόταν πλήρως στο μοντέλο 
αυτοδιοίκησης προ του «Καλλικράτη». Μια αυτοδιοίκη-
ση μικρού βεληνεκούς και περιορισμένων αρμοδιοτή-
των, που απαιτούσε από τον Δήμαρχο να είναι ανεξάρ-
τητος οικονομικά, να αγαπά το «χωριό» του και να γνω-
ρίζει τα όρια με την κεντρική εξουσία. Δεν απαιτούσε 
ακαδημαϊκή μόρφωση, αλλά κοινωνική. Δεν απαιτούσε 
μακροοικονομική σκέψη και σχεδιασμό γιατί οι πόροι 
θεωρούνταν δεδομένοι και απεριόριστοι. Η πολιτική 
εξαντλούνταν στη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 
και σε ένα γενικό όραμα, βάσει όμως των συντεταγμέ-
νων που οι άλλες βαθμίδες της εξουσίας καθόριζαν. Το 
αν ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας θα κέρδιζε το στοίχημα 
της ενοποίησης των τριών Δήμων και θα αντιμετώπιζε 
με αξιώσεις τις προκλήσεις στη νέα εποχή της αυτοδι-
οίκησης δεν πρόλαβε να το αποδείξει. Ευτυχώς από μία 
άποψη, διότι αποχώρησε από το προσκήνιο πολιτικά 
άφθαρτος, εκλογικά αήττητος και χωρίς να χάσει τίποτα 
από τον «μύθο» που πάντα τον περιέβαλε και την ακτι-
νοβολία του εντός και εκτός Βουλιαγμένης. Αυτή την 
ακτινοβολία επιθυμούν να κλέψουν ανιστόρητα συνή-
θως και καιροσκοπικά φιλόδοξοι τοπικοί παράγοντες, 
παρουσιάζοντας έναν Κασιδόκωστα στα μέτρα τους. 
Γι’ αυτό ίσως να είναι επιτακτικό πλέον να γραφτεί μια 
αντικειμενική και απροκατάληπτη σύγχρονη τοπική 
ιστορία για τη Βουλιαγμένη.

“Αποχώρησε από το 
προσκήνιο πολιτικά 
άφθαρτος, εκλογικά 
αήττητος και χωρίς να 
χάσει τίποτα από τον 
«μύθο» που πάντα 
τον περιέβαλε

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Μείωση 
κρουσμάτων 

κατά 34% 
στα 3Β

Στοιχεία 
του ΕΟΔΥ 

για την  
πανδημία 

Ενδείξεις σταθεροποίησης της πανδημίας κατα-
γράφουν τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της νόσου, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Ύγείας για 
τον μήνα Αύγουστο στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Η πορεία των κρουσμάτων κατά 
τη διάρκεια του Αυγούστου παρέμεινε αμετά-
βλητη ενώ συγκριτικά με τον Ιούλιο σημειώθη-
κε μείωση των κρουσμάτων κατά 34%. Συνολι-
κά, από τις 2 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου, 415 
κάτοικοι των 3Β προσβλήθηκαν από τον κορο-
νοϊό (627 τον Ιούλιο), 39 πολίτες χρειάστηκαν 
να νοσηλευτούν (31 τον Ιούλιο) και 376 κάτοι-
κοι βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισμό (596 
τον Ιούλιο). Παρατηρούμε ότι σημειώθηκε μια 
αύξηση 25% στους πολίτες που μεταφέρθηκαν 
σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα και μείωση 37% 
στους κατοίκους που βρίσκονταν σε καραντίνα 
14 ημερών.

Πιο αναλυτικά, στις 2/8 εντοπίστηκαν 105 κρού-
σματα (9 ήταν οι νοσηλευόμενοι και 96 σε κατ’ 
οίκον απομόνωση). Μια εβδομάδα αργότερα η 
επιδημιολογική κατάσταση παρέμεινε σταθε-
ρή καθώς στις 9/8 βρέθηκαν 105 άτομα θετικά 
στον κορονοιό (11 ήταν οι νοσηλευόμενοι και 
94 σε κατ΄οίκον περιορισμό). Ίδια περίπου η 
εικόνα της πανδημίας και τον δεκαπενταύγου-
στο καθώς στις 16 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 
100 κρούσματα (10 ήταν οι νοσηλευόμενοι και 90 σε κατ’οίκον απο-
μόνωση). Τέλος, στις 23/8 εντοπίστηκαν 105 κρούσματα (9 νοσηλευ-
όμενοι και 96 σε κατ’ οίκον περιορισμό. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
ένα καλό επιδημιολογικό επίπεδο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να επέλθει εφησυχασμός. Για τη μείωση των κρουσμάτων 
του Αυγούστου συγκριτικά με τον περασμένο μήνα σημαντικός 
παράγοντας ήταν η μετακίνηση μεγάλου αριθμού κατοίκων του 
Δήμου προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, 

θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη της ορθής χρήσης μάσκας και 
ο κοινωνικός περιορισμός όσων επιστρέφουν από τις διακοπές, κάτι 
το οποίο επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι. Η διαδικασία του εμβο-
λιασμού τόσο στο Ασκληπιείο Βούλας όσο και στο Κέντρο Ύγείας 
Βάρης προχωρά κανονικά χωρίς προβλήματα. Να σημειωθεί πως 
σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης έχουν πραγματοποιήσει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. 
Τέλος, η δημοτική αρχή βεβαιώνει ότι τα δωρεάν τεστ ανίχνευσης 
κορονοϊού (rapid test) θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο σε μια 
προσπάθεια καλύτερης υγειονομικής θωράκισης της περιοχής. 

Την παράκαμψη του Δήμου και την έκδοση αδειών 
απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες αποφάσι-
σε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 
για την οικιστική επένδυση των εταιρειών Hines και 
Henderson Park στα πρώην οικόπεδα Κόνιαρη και Μου-
σείου Μπενάκη στη συνοικία Νέα Κάλυμνος της Βούλας. 
Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2021 
και είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης 
Άδωνη Γερωργιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στον «Δημοσιογράφο» στο φύλλο Ιουλίου. Το επενδυ-
τικό σχήμα αιτήθηκε και έλαβε τα κίνητρα του άρθρου 
περί ταχείας αδειοδότησης εντασσόμενο στις διατάξεις 

του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις. 

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη από τη δημοτική 
διοίκηση που ήδη συντάσσει σχετική προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας για να προσβάλει την Κοινή 
Ύπουργική Απόφαση που αναμένεται εντός των ημερών 
να δημοσιευτεί. Παράλληλα, σχεδιάζει να καταθέσει 
προσφυγή και για παράβαση οφειλόμενης ενέργειας 
προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς η γνωμοδο-
τική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο για 
μείωση του συντελεστή δόμησης στα επίμαχα οικοδο-
μικά τετράγωνα καθώς και για αναστολή έκδοσης οικο-
δομικών αδειών και αδειών εκτέλεσης εργασιών, δεν 

εγκρίθηκε ούτε απορρίφθηκε κατά το οριζόμενο από 
τον νόμο διάστημα.

Θέση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ότι ο 
συντελεστής δόμησης στην περιοχή πρέπει να μειωθεί, 
μετά από τις υπερβάσεις που διαπιστώθηκε με πολεο-
δομική μελέτη ότι έχουν πραγματοποιηθεί στη συντε-
λεσθείσα δόμηση. Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Δήμος δεν τάσσεται κατά 
των επενδύσεων και της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά 
της πραγματοποίησής της υπό όρους, που θα αποδώ-
σουν στην πόλη ελεύθερους χώρους και με συντελεστές 
δόμησης που θα σέβονται το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Project Voula
Η κυβέρνηση αδειοδοτεί την επένδυση στα οικόπεδα 
Κόνιαρη, ο Δήμος 3Β αντιδρά δικαστικά



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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Σάρκα και οστά παίρνει η ανάπλαση του πρώην 
κάμπινγκ Βούλας σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το 
παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ύστερα από αναμονή δύο 
ετών, το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες 
και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
τον Ιούνιο του 2022. Η πρώτη φάση του έργου αφορά 
στον καθαρισμό του χώρου και τη διάνοιξη πρόσβασης 
προς την παραλία για τους πολίτες, καθώς η ελεύθε-
ρη προσέγγιση στην ακτή θα επιτρέπεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών. Η δεύτερη φάση του έργου 

περιλαμβάνει τη δημιουργία περί-
φραξης του εργοταξίου περιμετρικά 
της έκτασης των 34 στρεμμάτων, ενώ 
η τρίτη φάση αφορά την κατεδάφιση 
των ετοιμόρροπων κτισμάτων που 
εκτός από εστία μόλυνσης, έχει μετα-
τραπεί σε καταφύγιο παρανομίας σε 
τέτοιο βαθμό, που ειδικά τα βράδια 
είναι αδύνατη η ασφαλής επίσκεψη 
του. Ταυτόχρονα, θα απομακρυνθούν 
οι 24 περίπου άστεγοι που «φιλοξε-
νούνται» στο χώρο με τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης να ενεργοποιεί 
ένα πρόγραμμα στήριξης των αστέ-
γων που περιλαμβάνει την καθημερι-
νή σίτισή τους, το δικαίωμά τους αν 
το επιθυμούν να φιλοξενηθούν στον 

Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης, καθώς επίσης και μια 
παροχή οικονομικής βοήθειας ώστε να ανταποκριθούν 
στις πρώτες ανάγκες. 

Η ανάπλαση του πρώην κάμπινγκ Βούλας, ένα έργο 
κόστους 12 εκατ. ευρώ, θα μετατρέψει το σημείο σε ένα 
πολυτελές κάμπινγκ που θα συνδυάζει τις ανέσεις με τη 
ζωή κοντά στη φύση και δίπλα στο κύμα και συγχρόνως 
θα δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου, καθώς 
θα φυτευτούν περισσότερα από 450 δέντρα. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με ευθύνη της αναδόχου 
εταιρείας θα αναβαθμιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην 
παραλία και θα κατασκευαστεί νέος χώρος δημοσίου 
πάρκινγκ. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προβλέπο-
νται πολύ περιορισμένες και ήπιες νέες αναπτύξεις και 
αναπλάσεις τμημάτων των υφιστάμενων κτισμάτων. 
Έχουν προγραμματιστεί σειρά «πράσινων» παρεμβά-
σεων, όπως η χρησιμοποίηση για τα κτίσματα και τις 
βοηθητικές εγκαταστάσεις υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον, όσο και η δημιουργία δικτύου για χρήση 
μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με σταθμούς φόρτι-
σης. Προβλέπεται η δημιουργία πολυτελών σκηνών εκ 
των οποίων κάποιες είναι προδιαγραφών για άτομα με 
αναπηρίες, 22 τουριστικών δωματίων τύπου bungalow, 
τριών εστιατορίων, χώρων δραστηριοτήτων για παι-
διά και εφήβους, ένας υπερσύγχρονος κινηματογρά-
φος, γήπεδα αντισφαίρισης καθώς και η κατασκευή 
κέντρου αναζωογόνησης περιπάτων. Αξίζει να τονιστεί 
πως η ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει μέσω δωρεάς της 
στο Δήμο τη μελέτη και κατασκευή ενός νέου αγωγού 
ομβρίων, λύνοντας έτσι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που 
ταλαιπωρούσε την ευρύτερη περιοχή εδώ και πολλά 
χρόνια. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης του πρώην 
κάμπινγκ Βούλας θα δημιουργηθούν περίπου 350 νέες 
θέσεις εργασίας όπως και μια νέα σημαντική ροή εσό-
δων στα ταμεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Εκκίνηση για το νέο κάμπινγκ Βούλας

Η πανδημία του κορονοϊού έχει διαμορφώσει 
ένα κλίμα ανασφάλειας στους γονείς και μαθη-
τές κυρίως λόγω των επιφανειακών μέτρων 
που εφαρμόζονται στις σχολικές αίθουσες. 
Εκτός από τις προστατευτικές μάσκες και τα 
αντισηπτικά που δίνονται στους μαθητές, ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με δική 
του πρωτοβουλία προμηθεύτηκε συσκευές 
καθαρισμού του εσωτερικού αέρα που εξα-
λείφουν το 99,99% των αόρατων τοξινών 
συμπεριλαμβανομένου και του Covid-19, 
παρέχοντας ταυτόχρονα ποιότητα αέρα που 
υπερβαίνει το φιλτράρισμα ΗΕPA. Οι συσκευ-
ές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά με 
τον φυσικό εξαερισμό που πρέπει να γίνεται 
τακτικά.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, όλες οι αίθουσες σταδιακά θα καλυ-
φθούν με ειδικές συσκευές οι οποίες εξυγιαίνουν τον αέρα και απομακρύνουν τους ιούς. Η τοπο-
θέτησή τους θα γίνει αρχικά στις αίθουσες των Λυκείων, στη συνέχεια των Γυμνασίων και Δημο-
τικών και τέλος στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν ισχυρή 
πιστοποίηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό FDA και από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος». Να σημειωθεί ότι τις ίδιες συσκευές καθαρισμού αέρα έχουν επιλέξει 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όπως ο Όμιλος Intercontinental, Marriot, Hilton καθώς επίσης 
και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Τέλος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι πρώτες συσκευές 
θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες δέχονται και εξυπηρετούν πολίτες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης. Τρεις εβδομάδες νωρί-
τερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα βρίσκονται οι εργασίες όσον 
αφορά τα λιμενικά έργα. Χωρίς προβλήματα διεξάγονται οι εκσκαφές 
σε πετρώματα του βυθού της μαρίνας όπως και η απομάκρυνση του 
προσήνεμου μώλου με την ταυτόχρονη ανακατασκευή του. Σε αυτό 
συνέβαλαν αποφασιστικά εκτός των άλλων και οι πολύ καλές καιρικές 
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Σύμφωνα με την ΤΕΚΑΛ, εταιρεία που έχει αναλάβει την ανα-
βάθμιση της μαρίνας, τα λιμενικά έργα θα ολοκληρωθούν τον Απρί-
λιο του 2022. Οι εργασίες για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης της 
μαρίνας τις τελευταίες εβδομάδες προχωρούν με βραδείς ρυθμούς και 
αυτό συμβαίνει καθώς κατά τη διάρκεια των ανασκαφών εντοπίστη-
καν αρχαιολογικά υπολείμματα που σύμφωνα με την Αρχαιολογική 
Ύπηρεσία, πρόκειται για άνευ αξίας ευρήματα. Μάλιστα, τα περισσό-
τερα εξ αυτών έχουν αποδεσμευτεί από το σημείο με τις εργασίες να 
επανεκκινούν με γοργούς ρυθμούς τον Σεπτέμβριο. Βάσει του αρχικού 
χρονοδιαγράμματος, η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού της μαρίνας 
θα απαιτούσε 20 μήνες εργασιών, ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της αναδόχου εταιρείας, το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022 
δηλαδή μέσα σε 13 μόλις μήνες αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τη χερ-
σόνησο της Βουλιαγμένης. 

Μπροστά από το 
χρονοδιάγραμμα 
η κατασκευή 
της μαρίνας

Συσκευές για καθαρό αέρα 
στις σχολικές αίθουσες
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Περιοχή Φλέμινγκ
Εντός σχεδίου για πολεοδομική δικαιοσύνη

Εμμένει στην απόφασή του να εντάξει στο σχέδιο πόλης τις ιδιοκτησίες εκατέρωθεν 
της οδού Φλέμινγκ στη Βάρη ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με νέα απόφασή 
του, το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β στις 26 Ιουλίου τάχθηκε υπέρ της ένταξης της 
περιοχής Φλέμινγκ στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βάρης με το μέσο συντελεστή 
δόμησης να ορίζεται σε δύο δέκατα (0,2) αποστέλλοντας το σκεπτικό του προς το 
Ύπουργείο Περιβάλλοντος για έκδοση νέας σχετικής απόφασης. 

Η κατάφυτη περιοχή της οδού Φλέμινγκ, που βρίσκεται στα όρια μεταξύ Βουλιαγμέ-
νης και Βάρης και χαρακτηρίζεται σήμερα από κάποιες επιβλητικές επαύλεις με θηρι-
ώδεις μάντρες, δομήθηκε μέχρι σήμερα με τις ρυθμίσεις του κράτους που αφορούσαν 
τις εκτός σχεδίου πόλεως εκτάσεις. Βούληση του πρώην Δήμου Βάρης από το 2004 
ήταν να ενταχθούν και οι ιδιοκτησίες αυτές στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης 
ώστε να συνεισφέρουν σε γη και χρήμα για κοινόχρηστους χώρους προς τον Δήμο, 
όπως πράττουν ανεξαιρέτως όλες οι υπόλοιπες εντός σχεδίου ιδιοκτησίες. Η υπόθεση 
από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει από πολλαπλά διαδικαστικά και νομικά εμπόδια, 
με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής να αντιδρούν έντονα στο ενδεχόμενο 
ένταξης του τμήματος αυτού στο σχέδιο πόλης, συστήνοντας και ειδικό Σύλλογο για 
το θέμα. Η τελευταία τους νομική ενέργεια ήταν να προσβάλλουν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας την υπουργική απόφαση του 2016 με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο της Βάρης στο κομμάτι που τους αφορούσε. Εξαιτίας της προ-
σφυγής αυτής, η Βάρη δεν έχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. 

Το ΣτΕ με απόφασή του που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2020 δέχτηκε την προ-
σφυγή των κατοίκων και ακύρωσε την υπουργική απόφαση ως προς ένα διαδικαστικό 
κομμάτι της: Ότι δηλαδή δεν περιελάμβανε εκ των προτέρων μια ειδική αιτιολόγηση 
για την ένταξη του κομματιού της Φλέμινγκ στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βάρης. «Η 
έλλειψη της ειδικής αυτής αιτιολογίας κατά το επίμαχο σημείο της προσβαλλόμενης 
(σ.σ. υπουργικής απόφασης) δεν θεραπεύεται από μόνη την παράθεση στο δικόγραφο 
της παρέμβασης του Δήμου σειράς στοιχείων για την τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη 
ρύθμιση είναι πολεοδομικά επωφελής λόγω της παρατηρούμενης υπέρβασης της 
νόμιμης δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή και των συνακόλουθων επιπτώσεών 
της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του ΣτΕ. Την αιτιολόγηση αυτή επε-
ξεργάστηκε εκ νέου η Ύπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το 
Δημοτικό Συμβούλιο την συμπεριέλαβε στην τελευταία απόφασή του και πρόκειται 
να περιληφθεί στη νέα υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί με στόχο να ξεπεραστεί 
το νομικό εμπόδιο.

Το διακύβευμα
Τι σημαίνει για τον Δήμο ένταξη της περιοχής Φλέμινγκ στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο εξήγησε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Περί-
που 100 στρέμματα γης θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου για την κατασκευή 
κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών, όπως άλση, πλατείες, παιδικές χαρές και 

διαπλάτυνση των δρόμων ή διαφορετικά το αντίστοιχό τους σε χρήμα, δηλ. περίπου 
35 εκατ. ευρώ, με τις ενδιάμεσες αυξομειώσεις». Αυτό είναι το συνολικό ύψος της 
οφειλόμενης εισφοράς σε γη και χρήμα από τους ιδιοκτήτες την οποία επιθυμούν για 
προφανείς λόγους να αποφύγουν με νομικά μέσα. «Παίρνουμε ιδιωτικούς κήπους και 
τους κάνουμε κοινόχρηστα πάρκα», υπογράμμισε ο Δήμαρχος, εξηγώντας ότι σύμφω-
να με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να επιλέξουν αν θα εισφέρουν σε γη ή 
σε χρήμα και σε ποια αναλογία. «Όλοι όσοι ζουν στον Δήμο μας έχουν τα ίδια δικαιώ-
ματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις», τόνισε με έμφαση ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

«Τοπικό σκάνδαλο»
Περαιτέρω όμως ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατήγγειλε την «υποκρισία» όπως είπε 
όσων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επικαλούμενοι την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
που θα φέρει η ένταξη στο Σχέδιο. Σύμφωνα με το κύριο επιχείρημα της προσφυγής, 
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα ανεβάσει τον συντελεστή δόμησης της περιοχής 
από 0,075 που είναι σήμερα σε 0,2. Ωστόσο, η Ύπηρεσία Δόμησης του Δήμου προέβη 
σε εκτεταμένους ελέγχους των ιδιοκτησιών και τα ευρήματα από τις αυτοψίες ήταν 
αποκαλυπτικά: Καταγράφηκαν υπερβάσεις στη δόμηση κατά 243%, 128%, 302%, 201% 
ακόμη και 590% σε μία περίπτωση! Το αποτέλεσμα είναι ότι ο συντελεστής 0,2 έχει 
ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αρνήθηκε με διάφορες προ-
φάσεις τον έλεγχο της Πολεοδομίας. «Πρόκειται για τοπικό σκάνδαλο, επικαλούνταν 
το φόβο της δόμησης αλλά οι ίδιοι είχαν υπερβεί το νόμιμα όρια», σημείωσε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος κατά τη συζήτηση του θέματος και πρόσθεσε: «Αποκαλύφθηκε 
ότι η επίκληση φιλοπεριβαλλοντικής επιχειρηματολογίας έγινε μόνο και μόνο για να 
αποφύγουν την εισφορά σε γη και χρήμα που οφείλουν στην πόλη».

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη Δαβάκη είπε ότι 
«το ΣτΕ απεφάνθη» υποστηρίζοντας ότι «η διοίκηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
δικαστικές αποφάσεις» και καταψήφισε την πρόταση της διοίκησης. Η Ριζοσπαστική 
Κίνηση Πολιτών από την άλλη πλευρά συμφώνησε ότι «θέλουμε την περιοχή στο 
Σχέδιο, δεν πρέπει να υπάρχουν δημότες δύο ταχυτήτων», ωστόσο κατά την ψηφο-
φορία τάχθηκε με το λευκό καταθέτοντας την άποψη ότι κάποιοι μικρο-ιδιοκτήτες 
θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα πολύ. Οι παρατάξεις Πασακυριάκου και Δασκαλάκη 
τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης της διοίκησης. 

Παραμένοντας εκτός σχεδίου πόλης, 35 ιδιοκτήτες ακινήτων εκατέρωθεν της οδού 
έχουν αποφύγει να καταβάλλουν εισφορά σε γη και σε χρήμα στον Δήμο, όπως όλοι 
ανεξαιρέτως οι κάτοικοι
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Συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυ-
νομίας καθώς και με ανώτατα στελέχη του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγμα-
τοποίησε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος την Παρασκευή 30 Ιουλίου στο Δημαρχείο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η συνάντηση 
διενεργήθηκε έπειτα από πρόσκληση του 
Δημάρχου προκειμένου να τεθούν επί τάπη-
τος όλα τα ζητήματα ασφάλειας και αστυ-
νόμευσης που απασχολούν την πόλη αλλά 
και τη στελέχωση με περισσότερο δυναμικό 
του Αστυνομικού Τμήματος των 3Β για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών. Το 
επίκεντρο της συζήτησης ήταν η ραγδαία 
αύξηση της παραβατικότητας των ανηλί-
κων στην μετά-κορονοϊό εποχή. Αδικήματα 
όπως οι σωματικές βλάβες, οι μικροκλοπές σε 
βάρος συνομηλίκων καθώς και οι παραβάσεις ειδικών 
ποινικών νόμων έχουν ενταθεί τον τελευταίο χρόνο. Κατά 
τη σύσκεψη ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους εκπροσώπους 
της ΕΛΑΣ για την έξαρση τροχαίων ατυχημάτων, το δια-
χρονικό πρόβλημα των παράνομων κατασκηνώσεων στις 
παραλίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο και γενικότερα 
για το αίσθημα ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί 
στους κατοίκους της πόλης. Αξίζει να τονιστεί, πως τα 
φαινόμενα εγκληματικότητας κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2019, 
έχουν μειωθεί κατά 35% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ωστόσο τα φαινόμενα παρα-
βατικότητας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Η υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος και του 
Τμήματος Ασφάλειας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραβα-
τικότητας. Σήμερα υπηρετούν περισσότερα άτομα στο 
ενιαίο Τμήμα από τα άτομα που υπηρετούσαν στα τρία 
ξεχωριστά, όμως ακόμη απέχει σημαντικά ο αριθμός των 
υπηρετούντων από τις οργανικές θέσεις. Στη συνάντηση 
ο Δήμαρχος υπενθύμισε στους παρόντες τη δέσμευση 
του Αρχηγού της ΕΛΑΣ την περίοδο που συγχωνεύτηκαν 

τα τρία τμήματα της πόλης σε ένα, πως η συγχώνευση δεν 
θα επέφερε καμία μείωση προσωπικού και καμία έκπτω-
ση στην αστυνόμευση της περιοχής, ενώ υπενθύμισε στα 
στελέχη της ΕΛΑΣ τη δωρεάν παραχώρηση 2 περιπολι-
κών στο ενιαίο Τμήμα από το Δήμο και τη διαμεσολάβηση 
της δημοτικής αρχής για την πρόσθετη προμήθεια δύο 
ακόμα περιπολικών από χορηγία ιδρύματος κατοίκου 
της περιοχής, τα οποία σήμερα περιπολούν λιγότερο 
στην πόλη, λόγω έλλειψης προσωπικού. Μετά από μια 
μαραθώνια συζήτηση, Δήμος και ΕΛΑΣ συμφώνησαν σε 
μια σειρά άμεσων και μεσοπρόθεσμων ενεργειών για την 
αποτελεσματική αστυνόμευση της πόλης. Συγκεκριμένα, 
ο εκπρόσωπος του υπουργού ζήτησε να δημιουργηθεί 
άμεσα πρόσθετη περιπολία από το ΑΤ Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της 
Αστυνομίας στα επίκαιρα σημεία της πόλης, ενώ δεσμεύ-
τηκε πως θα εισηγηθεί την άμεση ενίσχυση της δύναμης 
των τοπικών τμημάτων, καθώς όλα τα Αστυνομικά Τμή-
ματα και Τμήματα Ασφαλείας της Αττικής είναι υποστε-
λεχωμένα. Αποφασίστηκε η δημιουργία διαδικασίας για 
την άμεση και πιο έγκαιρη ενημέρωση της ΕΛΑΣ από τη 
δημοτική αρχή για οποιοδήποτε φαινόμενο παραβατικό-
τητας παρατηρείται, ενώ συμφωνήθηκε πως θα ξεκινήσει 

η συστηματική ενημέρωση του κοινού για τις δρά-
σεις και παρεμβάσεις της Αστυνομίας σε επίπεδο 
πόλης, προκειμένου να υπάρχει συνεχής εικόνα 
των ποσοτικών αλλά και ποιοτικών στοιχείων της 
τοπικής εγκληματικότητας και παραβατικότητας. 
Από την πλευρά του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
ανέφερε πως τον Σεπτέμβριο θα συσταθεί εκ νέου 
το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότη-
τας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
ζήτησε τη συνδρομή της ΕΛΑΣ στη στελέχωσή του. 
Τέλος, αποφασίστηκε να γίνει εκτενής καμπάνια 
ενημέρωσης των μαθητών των Γυμνασίων και των 
Λυκείων της πόλης, από στελέχη των υποδιευθύν-
σεων Προστασίας Ανηλίκων και Δίωξης Ναρκωτι-
κών στο πλαίσιο της πρόληψης. Ο εκπρόσωπος 
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετέφε-
ρε τους χαιρετισμούς του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

αλλά και τη δέσμευσή του πως σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα θα επισκεφθεί προσωπικά την πόλη, με στόχο 
την άμεση επίλυση όλων των ζητημάτων που τέθηκαν. 
Ανέφερε ακόμη πως η ηγεσία της ΕΛΑΣ ήταν ενήμερη 
για τα προβλήματα, καθώς είχε προηγηθεί συνάντηση 
του Δημάρχου την Τρίτη 27 Ιουλίου με τους επικεφαλής 
των περιφερειακών και τοπικών αστυνομικών υπηρε-
σιών, ενώ κατέγραψε εκ νέου όσα θέματα τέθηκαν στη 
σύσκεψη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ανώτατοι 
αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, επικεφαλής και διευθυντές από 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Διεύθυνσης Άμε-
σης Δράσης Αττικής, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτι-
οανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Ύποδιεύθυνσης 
Ειδικών Επιχειρήσεων στην οποία υπάγονται οι ομάδες 
ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ, της Ύποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτι-
οανατολικής Αττικής, της Ύποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρ-
κωτικών και της Ύποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. 
Από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκτός του 
Δημάρχου, παρέστη ο Βασίλης Παπαμιχαήλ, εντεταλμέ-
νος σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας.

Δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ για ένταση των περιπολιών

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά συμμετέχει ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο 
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ως εκπρόσωποι του Ύπουργείου 
Εσωτερικών έπειτα από απόφαση του Ύπουργού Μάκη Βορίδη. Σκοπός του φορέα είναι 
η διαχείριση και η λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και 
εξοπλισμού που βρίσκονται εντός του πρώην αεροδρομίου όταν θα υλοποιηθεί η αξιο-
ποίησή του, καθώς και η είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών 
και ανάλογων χρεώσεων. Ο Πρόεδρος του φορέα και Δήμαρχος Εληνικού - Αργυρούπολης 
Γιάννης Κωνσταντάτος, αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια στον Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλο κατά την παρουσία του ως μέλος του φορέα. «Η συμμετοχή του είναι κρίσιμη και 
πολύτιμη για εμάς γιατί μεταφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από τον 
ήδη πετυχημένο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης., τόνισε ο Γιάννης Κωνσταντάτος. 

Εκτός από μέλος στον Φορέα Διαχείρισης Ελληνικού, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι 
μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 
(ΠΕΔΑ), μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕΣΎΠΟΘΑ) στο οποίο εκπροσωπεί την ΚΕΔΕ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη» Αντιπρόεδρος 
Πολιτικής Επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Βιώσιμη Έξυπνη Αστική Κινη-
τικότη τα «CIVITAS» καθώς και μέλος των διοικητικών συμβουλίων στην Εταιρεία Δια-
νομής Αερίου Αττικής, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά, Μαραθώνα, 
Ύμηττού και Ν.Α. Αττικής, στο Παρατη ρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (ΕΔΣΝΑ), 
στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, στην Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδι οίκησης (ΕΚΔΔΑ) και μέλος στην Επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια 
και εγκατάσταση 3D Radar στο πεδίο βολής Κρήτης ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

Στον Φορέα διαχείρισης Ελληνικού ο Γρ. Κωνσταντέλλος
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Χρειαζόμαστε 
ένα εξωστρεφές 
Ασκληπιείο

Νίκος Μακρής  
Ιατρός, σύμβουλος Δημοτικής 
Κοινότητας Βούλας

Γέννημα θρέμμα της Βούλας, ιατρός (χειρουργός ουρολόγος) του Ασκληπιείου και από το 
2019 τοπικός σύμβουλος της πόλης, ο Νίκος Μακρής μοιράζεται με τον «Δημοσιογράφο» τις 
σκέψεις του για την πορεία της πανδημίας και τους στόχους του εμβολιασμού. Με αφορμή 
την αρνητική στάση λίγων εργαζομένων του νοσοκομείου έναντι του εμβολιασμού για τον 
Covid-19, υποστηρίζει ότι προέχει η σε βάθος ενημέρωση όσων σήμερα φοβούνται λόγω 
άγνοιας, ωστόσο τονίζει ότι για τους υγειονομικούς όπως και για άλλες κατηγορίες εργα-
ζομένων στο Δημόσιο που η εργασία τους απαιτεί φυσική επαφή με άλλους ανθρώπους, η 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι ένα θετικό μέτρο.  

Πώς επηρέασε η πανδημία τη λειτουργία του Ασκληπιείου;
Το Ασκληπιείο όπως όλα τα νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας το δεύτερο και το τρίτο 
κύμα της πανδημίας, άλλαξε μορφή. Από κάποια τμήματα αφαιρέθηκε προσωπικό 
για να στελεχωθούν τα απλά τμήματα Covid-19 και η μονάδα εντατικής για Covid-19 
περιστατικά. Ακόμη έχουμε περιορισμούς και δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν 
τα δεδομένα για να ανταποκριθεί το νοσοκομείο όπως πρέπει στις απαιτήσεις της 
πανδημίας. Και το δικό μας τμήμα επηρεάστηκε φυσικά.

Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο ρόλος του νοσοκομείου την επό-
μενη ημέρα;
Το νοσοκομείο μας εξυπηρετεί όλα τα νοτιονατολικά προάστια. Πιστεύω ότι πρέπει 
να γίνει πιο εξωστρεφές και απευθυνθεί προς τους πολίτες, πέρα από το να δέχεται 
ασθενείς. Οι ανάγκες σε ενημέρωση είναι πολύ σοβαρές, όχι μόνο για τον κορονο-
ϊό, αλλά και για ζητήματα προληπτικών ελέγχων για γυναίκες, άνδρες, για διάφορες 
ασθένειες κ.λπ. 

Υπάρχει σήμερα ανεμβολίαστο προσωπικό στο Ασκληπιείο;
Από το υγειονομικό προσωπικό του Ασκληπιείου υπάρχουν πράγματι κάποια άτομα, 
λίγα, ανεμβολίαστα. Από αντίδραση, φόβο και ελλιπή ενημέρωση κατά τη γνώμη μου. 
Αυτός που φοβάται αν ενημερωθεί σωστά, πιστεύω θα αλλάξει γνώμη και θα εμβολι-
αστεί. Ύπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να ενημερωθούν και κρατούν την άποψή 
τους. Όσοι εκ πεποιθήσεως μένουν ανεμβολίαστοι, επειδή έτσι κάνουν την επανά-
στασή τους, αυτούς δυστυχώς δεν μπορούμε να τους επηρεάσουμε. Η υποχρεωτικό-
τητα είναι πιστεύω στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε εμείς να εμβολιάζουμε τον 
κόσμο, να προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν και οι ίδιοι να 

αρνούμαστε τον εμβολιασμό. Ήταν ένα σωστό μέτρο που άργησε μάλιστα να έρθει. 
Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, εκτός από τους υγειο-
νομικούς και τα σώματα ασφαλείας, όπως οι εκπαιδευτικοί. Όσοι εκτίθενται αναγκα-
στικά σε κινδύνους, ερχόμενοι σε επαφή με πολύ κόσμο, τώρα που η τηλε-εργασία 
τελειώνει, εκεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι πιστεύω απαραίτητη. 

Πώς αξιολογείτε μέχρι σήμερα την εκστρατεία εμβολιασμού;
Σήμερα παρατηρείται μια ύφεση στους εμβολιασμούς σε όλη τη χώρα. Τον Ιούλιο 
βλέπαμε 80.000 εμβολιασμούς την ημέρα, τώρα έχουμε πέσει στους 25.000. Θα δούμε 
πώς θα συμπεριφερθούν οι μικρές ηλικιακές ομάδες που άνοιξαν τώρα στην πλατ-
φόρμα. Το εμβόλιο ήρθε για να μείνει στη ζωή μας. Πρόκειται για έναν ιό αεριογόνο. 
Όπως αμυνόμαστε κάθε χρόνο με εμβόλιο για τη γρίπη, έτσι θα γίνει και με τον κορο-
νοϊό, ώσπου να φτάσουμε στο σημείο να κυκλοφορεί χωρίς να δημιουργεί μεγάλο 
πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Το αν είναι ασφαλή τα εμβόλια πιστεύω πλέον είναι 
μια αυτονόητη συζήτηση. Έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα περίπου 5 δισεκατομμύρια 
δόσεις σε όλο τον κόσμο και το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γης είναι ήδη πλήρως 
εμβολιασμένο. Στη χώρα μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους πάνω από 5,5 
εκατομμύρια άτομα. Σε όλη αυτή την εκστρατεία δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα σοβαρό 
και ικανό να κάνει κάποιον να έχει δεύτερες σκέψεις. Όλες οι μελέτες που βγαίνουν 
αποδεικνύουν ότι όλα τα εμβόλια είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά. 

Ποια είναι η εμπειρία σας από τη λει-
τουργία του Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Βούλας;
Λειτουργήσαμε για λίγους μόνο μήνες με 
διά ζώσης συνεδριάσεις. Με την πανδημία 
έγιναν όλα διαδικτυακά και από εκεί που 
λέγαμε τη γνώμη μας, συζητούσαμε και 
ψηφίζαμε και λαμβανόταν μία απόφαση 
περάσαμε σε μια νέα φάση όπου στέλνει 
κάποιος τη γνώμη του όμως δεν ακούει 
τον άλλο και δεν ξέρει τι απόφαση έχει 
βγει άμεσα, πρέπει να μπει στη «Διαύγεια». 
Είναι μια κατάσταση πολύ ιδιόρρυθμη. Τα 
Τοπικά Συμβούλια λειτουργούν, γίνεται μια 
πρώτη απαραίτητη ζύμωση για τα δημοτι-
κά ζητήματα. Τα προβλήματα της τοπικής 
κοινωνίας μεταφέρονται και προωθούνται 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο που 
τελικά αποφασίζει. Πιστεύω ότι 
χρειάζεται αυτό το επίπεδο 
εκπροσώπησης και ήταν 
θετική εξέλιξη η τελική 
διατήρηση του θεσμού. 
Ακόμη δεν είναι ευρέως 
γνωστή η λειτουργία 
των συμβουλίων Δημο-
τικής Κοινότητας.

“

“Αυτονόητη η ασφάλεια των 
εμβολίων όταν έχουν ήδη 
χορηγηθεί 5 δισ. δόσεις  
σε όλο τον κόσμο

Στη σωστή κατεύθυνση  
η υποχρεωτικότητα  
του εμβολιασμού 
για συγκεκριμένες 
επαγγελματικές κατηγορίες
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Ένα τριπλό πολυ-όχημα 
για την προστασία της πόλης
Ένα όχημα - πολυμηχάνημα που μπορεί  
να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη 
πρόληψη του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Το όχημα - υπερκατασκευή 
έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως 
αλατιέρα, εκχιονιστικό, αναρροφητικό για 
πευκοβελόνες και πυροσβεστικό, με στόχο 
την αρτιότερη λειτουργία των υπηρεσιών
 
Η Αττική Βιομηχανία Οχημάτων και Μηχανημάτων, γνωστή και ως Abo-Deman, σχε-
δίασε το συγκεκριμένο όχημα υψηλών επιδόσεων το οποίο κατασκευάστηκε από 
ειδικούς μηχανολόγους σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου. Στο ευρύ φάσμα εφαρ-
μογών που καλύπτει η δραστηριότητα της εταιρείας ξεχωρίζουν τα πυροσβεστικά 
οχήματα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. Πρό-
κειται για ένα καινοτόμο όχημα που μπορεί πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα σε μόλις 
20 λεπτά να μετατραπεί από πυροσβεστικό σε εκχιονιστικό όχημα. Το κόστος κατα-
σκευής του πολυμηχανήματος ανέρχεται στις 270.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 170.000 
ευρώ προέρχονται από δωρεά κάτοικου της περιοχής και τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ 
τα συμπληρώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Όχημα αναρροφητήρας
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης χαρακτηρίζεται ως μια πευκόφυτη περιοχή 
που σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κυρίως τους θερινούς μήνες είναι ιδιαίτερα 
υψηλός. Εκτός από τον ορεινό όγκο της περιοχής, πεύκα 
υπάρχουν και στον κεντρικό ιστό της πόλης που πρα-
κτικά σημαίνει ότι πολλά σημεία στο Δήμο όπως πάρκα, 
πλατείες, άλση είναι γεμάτα από ξερές πευκοβελόνες 
οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα εύφλεκτο υλικό που θα 
μπορούσε να προκαλέσει την έναρξη μιας πυρκαγιάς. 

Η πρώτη λειτουργία του οχήματος αφορά τη μετατροπή 
του σε αναρροφητήρα εύφλεκτων υλικών (πευκοβελό-
νων, ξερών φύλλων και κουκουναριών). Το όχημα δια-
θέτει μια στιβαρή μονάδα αναρρόφησης διαμέτρου 600 
χιλ., μια μάνικα διαμέτρου 250 χιλ. και μήκος 10 μέτρων 
προκειμένου να μπορεί να διεισδύει σε σημεία που δεν 
φτάνει το όχημα. Στο πίσω μέρος του οχήματος είναι 
τοποθετημένος ένας ανατρεπόμενος κάδος που μαζεύει 
όλα τα εύφλεκτα υλικά και στη συνέχεια τα αδειάζει σε 
συγκεκριμένο σημείο που έχει ορίσει ο Δήμος. 

Όχημα πυρόσβεσης 
Πάντα επίκαιρη είναι η ανάγκη αναβάθμισης του πυρο-
σβεστικού στόλου που διαθέτει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης σε μια προσπάθεια για την καλύτερη και 
άμεση αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις πυρκαγιάς 
στην περιοχή. Στα 15 οχήματα πυρόσβεσης που είναι 
διαθέσιμα στον Δήμο, έρχεται να προστεθεί και ένα 
ακόμα. Το όχημα - πολυμηχάνημα έχει τη δυνατότητα να 
μεταφέρει 2.500 λίτρα νερό. Στην οροφή του οχήματος 
τοποθετείται το κανόνι κατευθυνόμενης βολής νερού 
υπό πίεση που μπορεί να φτάσει τη ρίψη νερού τουλά-
χιστον στα 40 μέτρα, ενώ η μάνικα πυρόσβεσης φτάνει 

τα 30 μέτρα. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο πυροσβεστικό όχημα που μπαίνει στον 
στόλο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Όχημα εκχιονιστικό - αλατιέρα
Η κακοκαιρία «Μήδεια» που έπληξε την Αττική και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης τον περασμένο χειμώνα έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη όλων. Η ποσότητα 
του χιονιού που έπεσε την νύχτα της 16ης Φεβρουαρίου προκάλεσε σε πολλά σημεία 
της πόλης προβλήματα με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι κυρίως στο Πανόραμα της 
Βούλας να παραμείνουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους για ένα 24ωρο. Η δημοτική 
αρχή είχε προνοήσει και είχε προλάβει να νοικιάσει ένα εκχιονιστικό μηχάνημα το 
οποίο πραγματοποιούσε για τρεις συνεχόμενες ημέρες ρίψεις αλατιού στον ορεινό 
όγκο του Δήμου, αλλά δίχως να μπορεί να φτάσει στους δρόμους του Πανοράματος, 
εξαιτίας της μεγάλης κλίσης που παρουσιάζουν οι δρόμοι. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η εύρεση εκχιονιστικού - αλατιέρας σε περιπτώσεις με έντονη 
χιονόπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς κάθε χρόνο η Περιφέρεια 
Αττικής, η Αττική οδός, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προπληρώνουν για να 
έχουν εκχιονιστικά μηχανήματα όποτε το έχουν ανάγκη. Η μετατροπή του πολυμη-
χανήματος σε εκχιονιστικό-αλατιέρα, λύνει τα χέρια της δημοτικής αρχής. Το όχημα 
μπορεί να μεταφέρει 2.100 κιλά αλάτι και στην περίπτωση που η πυκνότητα του αλα-
τιού είναι 40 γρ. ανά τ.μ. δύναται να πραγματοποιήσει ρίψεις σε 52.500 τ.μ. Αυτή η 
έκταση αφορά δρόμους μήκους 13 χιλιομέτρων τουλάχιστον. Στην περίπτωση που η 
πυκνότητα του αλατιού είναι η μισή (20 γρ. ανά τ.μ.) τότε διπλασιάζεται το μήκος των 
δρόμων που μπορεί να καλυφθούν με αλάτι. Το πλέον σημαντικό είναι το γεγονός πως 
το όχημα είναι 4x4 και μπορεί να ανεβαίνει δρόμους με κλίση έως 45%. 

Την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την πόλη ο λευκός επισκέπτης, κανένας δρόμος 
του Πανοράματος δεν θα μείνει κλειστός. 

Το πρωτότυπο όχημα που κατασκευάζεται ειδικά για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  
θα αλλάζει εξοπλισμό στο αμάξωμα, ανάλογα με την ανάγκη κάθε εποχής του χρόνου  

και ειδικής συγκυρίας (ενδεικτική φωτογραφία από παρόμοιο όχημα)
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Εθελοντισμός
Πρωτοφανές κύμα προσφοράς

Το βράδυ της Κυριακής 22 Αυγούστου ο χάρτης πρόβλε-
ψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας είχε 
την Αττική στο κόκκινο, στην κατηγορία 5 που αντιστοι-
χεί σε «κατάσταση συναγερμού». Είχε και πανσέληνο, με 
χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να κατακλύζουν τους 
δημόσιους χώρους στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Κάποιοι ωστόσο αποφάσισαν να θυσιάσουν το 
βράδυ τους για το κοινό καλό. Στο γραφείο της Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου στο Λαιμό, από τις 9.30 μ.μ. 
δεκάδες εθελοντές παρουσιάστηκαν στο άτυπο κάλεσμα 
του Δήμου για να στελεχώσουν τα πόστα παρατήρησης 
σε καίρια σημεία της πόλης για την πρόληψη της πυρ-
καγιάς. Εκεί γινόταν ο συντονισμός από τα στελέχη της 
δημοτικής αρχής και οι εθελοντές δήλωναν για πόση 
ώρα αναλαμβάνουν κάποια περιοχή ευθύνης. Δεν ήταν 
η πρώτη φορά. Από το ξέσπασμα των πυρκαγιών στη 
Βαρυμπόμπη, ένα κύμα εθελοντών εκδηλώθηκε με πολί-
τες κάθε ηλικίας να θέτουν τον εαυτό τους στη διάθεση 
του Δήμου για επιτήρηση του αστικού και περιαστικού 
πρασίνου. 

Ο Χρήστος Βασιλειάδης, ο πρόεδρος του Πρωτέα Βού-
λας, είναι ένας από τους εθελοντές αυτούς, που αφιερώ-
νουν κάποιες βραδυνές ώρες σε νυχτερινή παρατήρη-
ση, μέχρι τις 2 και αν χρειαστεί μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. 
Έχει πάει στο Πανόραμα, στο Καβούρι και στο Δίλοφο. 
«Ο κίνδυνος δεν πέρασε, πρέπει όλοι να ενεργοποιη-
θούμε γιατί μας αφορά όλους. Χρειάζεται συστράτευ-
ση. Ο Δήμος μας είναι πολύ οργανωμένος στον τομέα 
αυτό, αλλά δεν φτάνει. Παρακαλώ όσους μπορούν και 
θέλουν να τηλεφωνήσουν στην Πολιτική Προστασία και 
να δηλώσουν την εθελοντική τους προσφορά» λέει πριν 
ξεκινήσει τη βραδινή του περιπολία.   

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος είναι μόλις 20 ετών και 
είναι η πρώτη φορά που προσέγγισε τον εθελοντισμό. 
«Παρακολούθησα τις εξελίξεις στη Βαρυμπόμπη και είδα 
στα social media μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησαν εμπρη-
σμοί. Με έπιασε ένα ρίγος και ήθελα από την πρώτη 
στιγμή να πάω να βοηθήσω», λέει στον «Δημοσιογρά-
φο» για το κίνητρο που τον έφερε μαζί με τον αδερφό 
του στο Γραφείο της Πολιτικής Προστασίας. «Φοβάμαι 
περισσότερο κάποιον που μπορεί να βάλει επίτηδες μια 
πυρκαγιά. Είναι πολλές οι φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν 
ταυτόχρονα. Ίσως είναι μια ακραία σύμπτωση, αλλά αν 
δεν είναι, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και επι-
κίνδυνα ακόμη και για την περιοχή μας». Πρόκειται για 
τις μαρτυρίες λίγων μόνο από τους δεκάδες εθελοντές 
που παρουσιάστηκαν. 

«Είναι ο τόπος μας, πρέπει να τον προσέξουμε. Αν αρπά-
ξει κάτι, χαθήκαμε όλοι μετά», λέει ο Φίλιππος Δελόγλου 
που κάνει νυχτερινές βάρδιες κυρίως στο Πευκωτό. 
Όταν τον συνάντησε ο «Δημοσιογράφος» ετοιμαζόταν 
για βάρδια μαζί με τον έφηβο γιο του. «Το βουνό θέλει 
προστασία. Κάνουμε βόλτες και αναφέρουμε με το τηλέ-
φωνο ό,τι ύποπτο ή επικίνδυνο βλέπουμε. Προ ημερών 
με πολύ αέρα και ζέστη είδα κοντά στα μεσάνυχτα 
πυροτεχνήματα από κατάστημα της Βάρκιζας. Ειδοποί-

ησα την Πολιτική Προστασία που αμέσως επιλήφθηκε», 
σημειώνει.

«Μετά τις φωτιές Βαρυμπόμπη σκέφτηκα ότι κάτι πρέ-
πει να κάνουμε στην περιοχή μας γιατί ξεκάθαρα κιν-
δυνεύει», εξηγεί ο Ντέιβ Παλαμαρτσούκ, 25 ετών, που 
αφιερώνει μαζί με έναν φίλο του συνήθως 4 ώρες κάθε 
βράδυ σε περιπολίες από το Δίλοφο ως τη Σχολή Ευελ-
πίδων και το Κορωπί. «Ο κόσμος έχει άγνοια, δεν έχει 
την αίσθηση του κινδύνου και μπορεί να γίνει το λάθος. 
Μπορούμε να κοιμόμαστε λίγο λιγότερο και να βοηθά-
με», αναφέρει. «Το θέμα είναι η πρόληψη, εκεί πάσχου-
με. Γι’ αυτό σκέφτομαι να συνεχίσω και το χειμώνα αν 
χρειαστεί». 

Από τη Γλυφάδα έρχεται ο Αριστοτέλης Μπαλαής όμως 
βρέθηκε στο Καβούρι για να προσφέρει το χρόνο του 
για τη δασοπροστασία μια ημέρα με «πεντάρι», όπως 
λέγεται στην αργκό των ανθρώπων της Πολιτικής Προ-
στασίας. «Είμαι εθελοντής για χρόνια στο θαλάσσιο 
σκι και επίσης με συνδέουν πολύ στενοί δεσμοί με την 
περιοχή αυτή και ειδικά τη Βουλιαγμένη. Είδα από τους 
ανθρώπους της δημοτικής αρχής ότι σήμερα υπάρχει 
ανάγκη για εθελοντική προσφορά και δεν χρειάστηκε 
δεύτερη σκέψη». 

Οι φωτιές ενεργοποίησαν και μια ιδιαίτερη πλευρά εθε-
λοντισμού, αυτήν της αγάπης για τα ζώα που κινδύνευ-
σαν. Η Ευαγγελία Γκίκα που συντόνισε μαζί με άλλους 
φιλόζωους και τις υπηρεσίες του Δήμου τη διάσωση 
70 περίπου ζώων στη Β’ πλαζ Βούλας μιλά για «κάτι 
συγκινητικό και τεράστιο». «Σε κάθε φωτιά σπεύδουμε 
να σώσουμε αδέσποτα, όμως αυτό που συνέβη αυτή τη 
φορά ήταν συγκινητικό, το κύμα ενσυναίσθησης εκα-
τοντάδων εθελοντών που ήρθαν και πρόσφεραν ό,τι 
ζητήσαμε μέσα σε λίγες ώρες ήταν ανεπανάληπτο», 
καταθέτει. Όπως προσθέτει, όλα τα ζώα της Β’ πλαζ 
υιοθετήθηκαν ή βρήκαν προσωρινή φιλοξενία μέχρι να 
υιοθετηθούν.

1. Ο πρόεδρος του Πρωτέα Χρήστος Βασιλειάδης δίνει 
κάθε βράδυ το «παρών» για εθελοντική περιπολία 
επαγρύπνησης στα βουνά των 3Β

2. Ο Φίλιππος Δελόγλου με τον γιο του συγκαταλέγονται 
στους δεκάδες εθελοντές που προσφέρονται να γίνουν 
τα «μάτια» της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

3. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος με τον αδερφό του 
ξεκίνησαν φέτος το καλοκαίρι τον εθελοντισμό, 
παρακινημένοι από τις πυρκαγιές στη Βαρυμπόμπη

4. Νεκτάριος Μπιράκης και Αριστοτέλης Μπαλαής 
περιμένουν να δηλώσουν πόστο και ώρες εθελοντικής 
πυροπροστασίας 

5. Ο τέως διοικητής του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού, 
αρχιπύραρχος ε.α. Φώτης Δημαρέσης είναι σύμβουλος 
του Δήμου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
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Ο Αύγουστος για τον περισσότερο 
κόσμο είναι ο μήνας των διακοπών, 
της ελευθερίας και της ξεγνοιασιάς. 
Ο φετινός όμως για όλους όσοι επέ-
λεξαν να παραμείνουν στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν 
τελείως διαφορετικός από τους 
προηγούμενους. Κατά το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 
είδαμε να συμβαίνουν πολλά και 
πήραμε περισσότερα μαθήματα 
κυρίως προσφοράς, αλληλεγγύης, 
φροντίδας. 

Η Ελλάδα τυλιγμένη στις φλόγες. 
Επισκέφτηκε και την περιοχή που 
ζούμε και χάρη στην άμεση επέμ-
βαση της Πυροσβεστικής και της 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, 
οι φλόγες δεν έφτασαν στις αυλές 
των σπιτιών. Η τοπική κοινωνία 
έδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο 
απέναντι στον συνάνθρωπο ενώ 
το κύμα αγάπης προς τους τετρά-
ποδους φίλους μας ήταν συγκλονι-
στικό. Το ανθρώπινο δυναμικό του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
δοκιμάστηκε, πιέστηκε, εργάστηκε 
σκληρά υπό αντίξοες συνθήκες 
αλλά στο τέλος της ημέρας μένει η 
γλυκιά γεύση της ικανοποίησης για 
το αποτέλεσμα που ήρθε. 

Οι φλόγες επισκέφτηκαν και 
τα 3Β
Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζεται η 
φετινή αντιπυρική περίοδος για 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
όπως η υψηλής έντασης άνεμοι, 
ο καύσωνας μακράς διαρκείας, 
η χαμηλή υγρασία που δημιούρ-
γησε μεγάλη ξηρασία συνέθεσαν 
ένα άκρως εύφλεκτο μείγμα για το 
φυτικό υλικό στην πόλη. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης από την αρχή της αντιπυρικής 
περιόδου, έγκαιρα σχεδίασε ένα 
πρόγραμμα προληπτικών καθα-
ρισμών κοινόχρηστων εκτάσεων 
από ξερά χόρτα περίπου 2.500 

στρεμμάτων. Επιπλέον, ο Δήμος σε 
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προ-
στασίας και Ανάπτυξης Ύμηττού 
(ΣΠΑΎ) προχώρησαν στη διάνοιξη 
δασικών δρόμων. Να σημειωθεί 
πως κατά τη διάρκεια του παρατε-
ταμένου καύσωνα στις αρχές του 
Αυγούστου, το σύνολο του δημο-
τικού μηχανισμού με μηχανήματα 
έργου και εργατοτεχνικό προσωπι-
κό της Τεχνικής Ύπηρεσίας καθώς 
και των υπηρεσιών Καθαριότητας 
και Πρασίνου βρίσκονταν σε 24ωρη 
επιφυλακή. Συγκεκριμένα, με από-
φαση της διοίκησης βρίσκονταν 
σε πλήρη διάταξη περισσότεροι 
από κάθε άλλη προηγούμενη φορά 
εκπαιδευμένοι πυροφύλακες και 
εθελοντές πυροσβέστες, το σύνο-
λο του τροχαίου πυροσβεστικού 
και υδρομεταφορικού υλικού με 15 
οχήματα σε διάταξη στις προβλε-
πόμενες από το σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας θέσεις τους. Παράλ-
ληλα, είχε καταβραχτεί επαναλαμ-
βανόμενα με περίπου 1.800 κυβικά 
μέτρα νερό σχεδόν το σύνολο των 
εκτάσεων πρασίνου που είναι σε 
επαφή με τους αστικούς και περια-
στικούς δρόμους της πόλης. Τέλος, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρι-
κής περιόδου τα τρία πυροφυλά-
κια που βρίσκονται στο λόφο του 
Καβουρίου, στο Πανόραμα Βούλας 
και στο Πευκωτό είναι στελεχωμένα 
σε 24ωρη βάση από προσωπικό του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
το οποίο ελέγχει και παρακολουθεί 
την ύπαρξη καπνού που υποδηλώ-
νει την έναρξη πυρκαγιάς. 

Συνολικά από την έναρξη της αντι-
πυρικής περιόδου μέχρι και τις 24 
Αυγούστου, στο Δήμο ξέσπασαν 31 
πυρκαγιές βάσει των στοιχείων της 
Πολιτικής Προστασίας των 3Β. Πιο 
συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα της 
αντιπυρικής περιόδου, 1 Μαΐου, 
υπήρξαν πέντε συμβάντα πυρκα-
γιάς από βεγγαλικά, ενώ συνολικά 
τον Μάιο η υπηρεσία της Πολιτι-
κής Προστασίας επενέβη σε εννέα 
περιστατικά στα όρια του Δήμου. 

Τον μήνα Ιούνιο ξέσπασαν πέντε 
πυρκαγιές μικρής εστίας χωρίς να 
δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλή-
ματα. Τον Ιούλιο ξέσπασαν επτά 
πυρκαγιές με κορυφαία τη φωτιά 
στη Βούλα («Εξοχή»), επί της 
οδού Ρόδου σε έκταση περίπου 20 
στρεμμάτων. Τον Αύγουστο συνο-
λικά δέκα πυρκαγιές ξέσπασαν, με 
το πιο δύσκολο συμβάν αυτό της 
12ης Αυγούστου. Η συγκεκριμένη 
πυρκαγιά ξέσπασε στο παλιό πτη-
νοτροφείο (ΒΟΚΤΑΣ) στη Βάρη, 
καίγοντας περίπου 70 στρέμματα 
χαμηλής βλάστησης. Το σημείο της 
φωτιάς ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, 
καθώς λίγα μέτρα μακριά βρίσκο-
νταν σπίτια. Μετά την κατάσβεση 
της φωτιάς ο Δήμαρχος Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος σε δηλώσεις 
του σε τηλεοπτικό σταθμό τόνι-
σε: «Επικρατούσαν πολύ ισχυροί 
άνεμοι και η φωτιά εξαπλώθηκε 
πάρα πολύ γρήγορα σε όλη την 
έκταση του οικοπέδου», συμπλη-
ρώνοντας: «Στο σημείο βρέθηκαν 6 
πυροσβεστικά οχήματα και 10 της 
Πολιτικής Προστασίας. Ήμασταν 
οριακά στο να απομακρύνουμε 
τον κόσμο. Όταν διαπιστώθηκε ότι 
η φωτιά δεν πρόκειται να ξεφύγει 
από τα όρια της εγκατάστασης, 
πάρθηκε η απόφαση και από τη 
Πυροσβεστική και από εμάς να 
μην προχωρήσουμε σε εκκενώσεις 
της ευρύτερης περιοχής», πρόσθε-
σε. Συνολικά από την 1η Μαΐου 
έχουν καεί 94 στρέμματα εντός των 
ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης με την πλειοψηφία 
των εκτάσεων να περιλαμβάνει 
χαμηλή βλάστηση. 

Προσωρινό καταφύγιο  
αδέσποτων
Το υψηλό επίπεδο κοινωνικής 
ευαισθησίας για τα αδέσποτα ζώα 
που κινδύνευαν από την πύρινη 
λαίλαπα στη βόρεια Αττική έδειξε 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Το καταφύγιο ζώων του Καλά-
μου βρισκόταν μια ανάσα από τις 
φλόγες και ο κίνδυνος για τα ζώα 

Θωρακισμένος ο Δήμος 
στις προκλήσεις του Αυγούστου
Έργο κατάσβεσης στις εστίες της πόλης 
και αλληλεγγύης στις πυρόπληκτες περιοχές

Βάρη Βούλα 
Βουλιαγμένη

31 πυρκαγιές  
κατασβέστηκαν*

Δεκάδες ζώα 
συντροφιάς   
διασώθηκαν

35 τόνοι ειδών 
πρώτης ανάγκης   
συλλέχθηκαν
* στο διάστημα 1η Μαΐου –  
24 Αυγούστου 
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Μέσα σε λίγες ώρες ο μηχανισμός του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τη συγκινητική 
συνδρομή δεκάδων εθελοντών δημιούργησαν 
τις υποδομές για τη μεταφορά και τη φιλοξενία 
δεκάδων αδέσποτων ζώων από τον Κάλαμο στο 
προσωρινό καταφύγιο της Βούλας. 

Το ξημέρωμα της 12ης Αυγούστου βρήκε τον 
Δήμαρχο στο μέτωπο της φωτιάς. Μετά την 
κατάσβεσή της ανέφερε τα εξής: «Οι λέξεις 
μπράβο και ευχαριστώ στους ανθρώπους της 
πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές και 
τους εργαζόμενους στο Δήμο μοιάζουν πολύ 
φτωχές για να εκφράσουμε το θαυμασμό και την 
ευγνωμοσύνη μας για το έργο που επιτελούν».

Συνολικά επτά ανθρωπιστικές αποστολές 
πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στις πυρόπληκτες περιοχές για τις 
ανάγκες των συναθρώπων μας που επλήγησαν 
από τη μανία της φωτιάς.

Η γλυκιά σκυλίτσα illy που διασώθηκε από την 
πύρινη λαίλαπα περπάτησε μετά από 7 χρόνια 
για πρώτη φορά στη ζωή της. Το αναπηρικό 
αμαξίδιο το προσέφερε εθελοντής που βρισκόταν 
καθημερινά κοντά της. 

Μέσα σε 13 λεπτά από την πρώτη φλόγα 
κατέφθασαν στο πρώην εργοστάσιο ΒΟΚΤΑΣ στη 
Βάρη τα πρώτα από τα συνολικά 15 οχήματα της 
πολιτικής προστασίας, τα 4 μηχανήματα έργου του 
Δήμου και τα 4 πυροσβεστικά οχήματα και σε πολύ 
λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

35 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης και περίπου 
10 τόνοι ζωοτροφές συγκεντρώθηκαν σε 
μια εβδομάδα στο Δημαρχείο της Βούλας το 
οποίο αποτέλεσε τον πυρήνα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 

που φιλοξενούνταν εκεί ήταν μεγάλος. Mετά από αίτημα της 
Dod Voice ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα και με πρωτοβουλία 
της δημοτικής αρχής, μέσα σε λίγες ώρες στήθηκε μια μεγάλη 
επιχείρηση εκκένωσης του καταφυγίου και της μεταφοράς των 
ζώων στον Δήμο 3Β. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που ενημερώ-
θηκε η δημοτική αρχή για την ανάγκη προσωρινής φιλοξενίας 
των ζώων λόγω κινδύνου από τη φωτιά, αμέσως κινητοποιή-
θηκε ο δημοτικός μηχανισμός και δρομολογήθηκε η μεταφορά 
τους από το καταφύγιο του Καλάμου στη Βούλα. Τα αδέσποτα 
ζώα φιλοξενήθηκαν στη Β’ πλαζ Βούλας, όπου οι υπηρεσίες του 
Δήμου διαμόρφωσαν τον χώρο με ειδικά συρματοπλέγματα και 
χωρίσματα. Παράλληλα, η διοίκηση σε συντονισμό με φιλο-
ζωικές οργανώσεις και πολίτες, οργάνωσε την προμήθεια των 
αναγκαίων ειδών για τη σίτιση των ζώων. Για δύο εβδομάδες 
περίπου, φιλοξενήθηκαν δεκάδες σκυλιά και γάτες ενώ η αντα-
πόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική καθώς μέσα σε ελάχιστες 
ημέρες είχαν καλυφθεί όλες οι ανάγκες για τα ζωάκια σε τρόφιμα 
και φάρμακα. Εκτός των άλλων, εθελοντές κτηνίατροι προχώρη-
σαν σε στειρώσεις των ζώων και φρόντιζαν σε καθημερινή βάση 
τα ζωάκια που είχαν ανάγκη από περίθαλψη εξαιτίας των προ-
βλημάτων υγείας που παρουσίαζαν. Η εθελόντρια και συντονί-
στρια της Dog Voice Ευαγγελία Γκίκα ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Οφείλω να ευχαριστήσω γιατί το αξίζει, τον Δήμαρχο Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, για την άμεση και θετική απάντηση του στο κάλε-
σμά μας για βοήθεια πυρόπληκτων ζώων. Εάν δεν έδινε εκείνος 
την άδεια και την απόλυτη στήριξη στο εγχείρημα, τίποτα από 
όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Είναι κάτι από το οποίο θα έπρεπε 
να παραδειγματιστούν και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, όπου ακόμα 
και αν δεν έχουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις, μπορούν να 
συμμετέχουν προσφέροντας βοήθεια». Το σημαντικότερο από 
αυτή την ενέργεια που πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, εκτός φυσικά από την διάσωση των αδέσποτων, 
είναι το γεγονός πως κανένα ζωάκι που φιλοξενήθηκε στο προ-
σωρινό καταφύγιο της Β’ πλαζ Βούλας δεν χρειάστηκε να επι-
στρέψει στο καταφύγιο του Καλάμου, καθώς υιοθετήθηκαν όλα. 

Κύμα αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους
Οι εικόνες που γέμισαν τις τηλεοπτικές οθόνες από την Αττική 
και τη Βόρεια Εύβοια παραδομένες στον πύρινο εφιάλτη, προ-
καλούσε ένα κόμπο στο στομάχι του καθενός. Ταυτόχρονα δημι-
ουργήθηκε ένα  τεράστιο κύμα συμπαράστασης και έμπρακτης 
αλληλεγγύης προς τις πληγείσες περιοχές και προς ενίσχυση 
των πυρόπληκτων. Τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν άμεσα, καθώς με ανα-
κοίνωσή του προσκάλεσε πολίτες και φορείς της πόλης, επαγ-
γελματίες, συλλόγους γονέων, εξωραϊστικούς, πολιτιστικούς και 
αθλητικούς συλλόγους και όλες τις φιλανθρωπικές οργανώσεις 
να δώσουν από το απόθεμα ψυχής τους, είδη πρώτης ανάγκης 
για τους πυρόπληκτους. 

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Άνθρωποι κάθε 
ηλικίας, μικρά παιδιά με τους γονείς τους, ηλικιωμένοι έσπευ-
σαν στο Δημαρχείο της Βούλας συνεισφέροντας ό,τι μπορούσε ο 
καθένας. Τα είδη πρώτης ανάγκης ήταν τόσα πολλά, που ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την επόμενη μέρα με δικά του 
μέσα ξεκίνησε τις πρώτες αποστολές. Η πρώτη αποστολή ανα-
χώρησε στις 7 Αυγούστου για την Εύβοια και συγκεκριμένα για 
το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Οι επόμενες αποστο-
λές με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στάλθηκαν στην Ηλεία, 
στο Δήμο Πύργου, στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στο Δήμο Τρίπο-
λης καθώς επίσης και στη Βόρεια Αττική. Αξίζει να τονιστεί πως 
η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης ξεπέρασε τους 35 τόνους. Η 
τοπική κοινωνία της πόλης έδειξε με τον καλύτερο τρόπο την 
αλληλεγγύη της προς τον συνάνθρωπο. 
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Προεδρικό Διάταγμα προστασίας Υμηττού
Διασφαλίστηκαν οριστικά τα 124 στρέμματα Βούλας

Λήγει η 
πολεοδομική 
ομηρεία του 
Χερώματος

Αυξημένες διασφαλίσεις περιβαλλοντικής προστασίας πέτυχε να 
αποτυπώσει η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο 
Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Ύμηττού που έλαβε 
ήδη το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομι-
κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΎΠΟΘΑ) αναμένοντας 
πλέον την τελική έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 
να δημοσιευτεί. Πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο 
το 2011 προσέβαλαν 11 Δήμοι στο ΣτΕ και έκτοτε βρίσκεται υπό 
διαβούλευση καθώς απουσίαζε από αυτό η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις ρυθμίσεις του. Στο 
διάστημα αυτό με στοχευμένες και τεκμηριωμένες πολιτικές και 
τεχνικές παρεμβάσεις ο Δήμος των 3Β πέτυχε να περάσει στην 
τελική μορφή κορυφαίας σημασίας ζητήματα για την περιοχή. Το 
ΚΕΣΎΠΟΘΑ, στο οποίο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συμμετέχει ως 
εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, πραγματοποίησε για την εν λόγω 
διαβούλευση τέσσερις ολοήμερες συνεδριάσεις, όπου έλαβαν το 
λόγο και διατύπωσαν αιτήματα και παρατηρήσεις πάνω από 200 
φορείς και μεμονωμένα άτομα.  

Επιτάχυνση για το Χέρωμα
Το σημαντικότερο ασφαλώς ζήτημα που από νωρίς επιλύθηκε 
είναι η πρόνοια για την έξοδο της συνοικίας Χέρωμα στη Βάρη 
από την πολεοδομική ομηρεία. Η πολιτεία για πρώτη φορά παρα-
δέχτηκε ότι ο συνοικισμός αποτελεί ένα λειτουργικό κομμάτι της 
πόλης και θα επιτρέψει με τη μορφή μιας ειδικής ζώνης να εντα-
χθεί λειτουργικά στην πόλη. Κατόπιν παρεμβάσεων της διοίκη-
σης Κωνσταντέλλου κατά την περίοδο διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, το 
ΚΕΣΎΠΟΘΑ δέχτηκε μια ακόμη ευνοϊκή για την περιοχή πρόνοια: 
Συγκεκριμένα, το Χέρωμα αποσυνδέθηκε από τη Σκάρπιζα και το 
Κίτσι, τους άλλους δύο εκτός σχεδίου συνοικισμούς που θα μπο-
ρέσουν να πολεοδομηθούν υπό όρους, και δόθηκε η δυνατότητα 
στον Δήμο των 3Β να εκπονήσει ο ίδιος την απαραίτητη Ειδική 
Πολεοδομική Μελέτη χωριστά. Όπως τονίζει η δημοτική αρχή, 
πρόκειται για μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που θα επιταχύ-
νει αισθητά τη διαδικασία για το Χέρωμα, καθώς ήδη βρίσκεται 
σε επεξεργασία η σύνταξη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
συνολικά για τον Δήμο, όπου μπορεί η συγκεκριμένη Μελέτη να 
ενταχθεί. 

Ύπό την απόλυτη προστασία που προσφέρει το βουνό του Ύμητ-
τού μπαίνει πλέον και η μεγάλη δασική περιοχή των 124 στρεμμά-
των μεταξύ Δικηγορικών και Πανοράματος Βούλας, θέτοντας με 
κάθε επισημότητα τέλος στις φιλοδοξίες κάποιων ιδιωτών (ένα 
θέμα που είχε ανακινηθεί με την εμφάνιση τίτλων ιδιοκτησίας 
στο Κτηματολόγιο) να οικοδομήσουν εντός του τελευταίου αυτού 
πνεύμονα της συγκεκριμένης περιοχής. Η δημοτική αρχή των 3Β 
στην τελική αυτή φάση διαβούλευσης κατέθεσε δύο παρεμφερείς 
τροπολογίες προστασίας των 124 στρεμμάτων και του συνορεύο-
ντος Λυκορέματος που έγιναν δεκτές από το ΚΕΣΎΠΟΘΑ. Συγκεκρι-
μένα, ο Δήμος πρότεινε «να συμπεριληφθεί στην Α Ζώνη Προστα-
σίας έκταση 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βούλας, η οποία έχει 
κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ’ αριθμόν Δ/245507/2003-1980 
απόφαση Νομάρχη Αττικής» και επίσης «να συμπεριληφθεί και 
το ανοιχτό τμήμα του Λυκορέματος που συνορεύει με την Α Ζώνη 
Προστασίας και τη δασική έκταση». 

Δεκτή έκανε επίσης το ΚΕΣΎΠΟΘΑ την πρόταση του Δήμου να 
συμπεριληφθεί σε ζώνη προστασίας έκταση περίπου 10 στρεμ-

μάτων στην περιοχή Κρεβατάκια Βούλας, με εγκαταστάσεις 290 
περίπου τετραγωνικών της Ύπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που 
χρησημοποιήθηκαν κατά την Ολυμπιάδα και έκτοτε εγκαταλεί-
φθηκαν «για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου του Δήμου». 
Το ΚΕΣΎΠΟΘΑ σημείωσε να γίνει δεκτό το αίτημα για ένταξη «της 
περιοχής σε Ε1 ζώνη προστασίας, στην οποία επιτρέπονται μόνο 
νέες υπαίθριες διαμορφώσεις και καμία νέα δόμηση ή επέκταση 
κτηριακών εγκαταστάσεων».

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιπρόσθετα περιέχει κατόπιν 
εισηγήσεων της διοίκησης Κωνσταντέλλου την πρόβελψη για τη 
δημιουργία της δημοτικής «Green Farm» εντός της έκτασης του 
Ταμείου Εθνικής Άμυνας κοντά στο πεδίο βολής της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων, της εγκατάστασης δηλαδή που θα φιλοξενήσει 
την Ύπηρεσία Καθαριότητας, έναν Σταθμό Μεταφόρτωσης κλει-
στού τύπου, το πεδίο κομποστοποίησης του Δήμου και ένα Πρά-
σινο Σημείο για διαχείριση ανακυκλωσίμων. 

Τρεις τελευταίες παρατηρήσεις του Δήμου 3Β που το ΚΕΣΎΠΟΘΑ 
αποδέχτηκε να υιοθετήσει στην ΣΜΠΕ για την προστασία του 
Ύμηττού είναι: Πρώτον, η δυνατότητα εντός της Α΄ζώνης προστα-
σίας συμπεριλαμβανομένου του Κοιμητηρίου Βούλας να επεκτα-
θούν κατά 15%, που μεταφράζεται σε 4 στρέμματα. Δεύτερον, «η 
απομάκρυνση εντός πενταετίας όλων των κτηνοτροφικών εγκα-
ταστάσεων από τις ζώνες προστασίας του Ύμηττού». Και τρίτον, 
η απαγόρευση των υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας (ανεμογεν-
νήτριες και φωτοβολταϊκά) στο σύνολο των ζωνών προστασίας. 
Το πρόσθετο αίτημα για «σταδιακή απομάκρυνση όλων των υφι-
στάμενων» που κατέθεσε ο Δήμος των 3Β απορρίφθηκε με τη δια-
τύπωση «οι νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις συγκεκριμένων 
χρήσεων παραμένουν».
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Πεντακάθαρες ακτές σε  
Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη

Νερά εξαιρετικής ποιότητας καταγράφει και φέτος η επίσημη μέτρηση καθαρότητας 
των θαλάσσιων υδάτων στις κολυμβητικές ακτές των 3Β από τη Διεύθυνση Ύδάτων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τα αναρτημένα αποτελέσματα προέκυψαν 
μετά από μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων βάσει της εγκεκριμένης μεθοδο-
λογίας. Οι δύο βασικότεροι παράγοντες μόλυνσης των υδάτων, οι εντερόκοκκοι και 
τα κολοβακτηρίδια, μόλις που ανιχνεύονται στις 3 μέχρι σήμερα μηνιαίες μετρήσεις 
του καλοκαιριού σε κάθε ακτή, αποδίδοντας στις παραλίες του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης το καθεστώς της εξαιρετικής ποιότητας.

Όρμος Βουλιαγμένης
Αυξημένη ανησυχία κατοίκων και επισκεπτών καταγράφηκε φέτος για την καθαρό-
τητα της θάλασσας στη Βουλιαγμένη, λόγω των εν εξελίξει έργων ανακατασκευής 
της μαρίνας. Σε μέρες με νότιους ανέμους η διαύγεια του νερού σε διάφορα μέρη του 
κόλπου μειώνεται, ωστόσο οι μετρήσεις που γίνονται καθησυχάζουν ότι πρόκειται 
για εντελώς ακίνδυνο υλικό από τον πυθμένα που αιωρείται λόγω της βυθοκόρησης. 
Καθημερινά ο δρ. Βασίλειος Καψιμάλης, Διευθυντής Ερευνών του ΙΩΕΛΚΕΘΕ πραγμα-
τοποιεί οργανοληπτικό έλεγχο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΎΑ για τη «χωροθέ-
τηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων μαρίνας Βουλιαγμένης») τα αποτελέσματα 
του οποίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.vvv.gov.gr/index.php/
enimerosi-tou-politi/astir-marina-water-profiles). Καθημερινά διεξάγονται έλεγχοι 
για την πιθανή ύπαρξη οσμών στο θαλασσινό νερό, οσμών στα ιζήματα του πυθμένα, 
ιριδισμοί και ασυνήθιστες αποθέσεις. Επιπλέον, καταγράφονται τα σημεία όπου έγι-
ναν εργασίες, οι ακριβείς καιρικές συνθήκες της ημέρας, ενώ επισυνάπτονται εικόνες 
από δορυφόρο του κόλπου αλλά και φωτογραφίες από την περιοχή του έργου. 

Επίσης, μία φορά την εβδομάδα λόγω της αναμενόμενης διάχυσης αιωρημένου υλι-
κού που παράγεται κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης και θραύσης του 
βραχώδους υποστρώματος, απαιτείται περιβαλλοντική παρακολούθηση της θολερό-
τητας του θαλασσινού νερού. Η απουσία διαύγειας μετράται με έναν αισθητήρα που 
ονομάζεται νεφελόμετρο. Αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία για το θέμα και με 
δεδομένο ότι στον όρμο της Βουλιαγμένης το πιο ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα 
στην αύξηση της θολερότητας είναι ο λειμώνας ποσειδωνίας, οι επιστήμονες του 
ΕΛΚΕΘΕ καθόρισαν 5 επίπεδα θολερότητας (εξαιρετική - φυσιολογική - ικανοποιητική 
- ανεκτή - μη ανεκτή) με τις αντίστοιχες μετρήσεις σε μονάδες FTU (από το Formazine 
Turbidity Unit που σημαίνει μονάδα θολότητας φορμαζίνης) που καθιέρωσε ο Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) καθώς και το Environmental Protection Agency (EPA). 
Οι μετρήσεις γίνονται σε 15 σημεία περιμετρικά του έργου, μέσα και έξω από τις 
προστατευτικές κουρτίνες (υδατοφράγματα). Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κάποια 
ανησυχητική μέτρηση εκτός των ορίων, με το επίπεδο θολερότητας εκτός των υδα-
τοφραγμάτων να καταγράφεται ως «εξαιρετικό». Σε κάθε περίπτωση όμως, η όποια 
θολερότητα δεν είναι πηγή ρύπανσης και σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια των 
εργασιών δεν απελευθερώνονται χημικοί ρύποι και τοξικές ουσίες, όπως βεβαιώνουν 
οι υπεύθυνοι του ΙΩΕΛΚΕΘΕ. 

Μετρήσεις στον όρμο και συγκεκριμένα στα δύο σημεία (μόλος και νότια πλαζ) που 
χρησιμοποιούν τα μέλη του έκανε στις 6 Ιουλίου και ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
σε πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο, όπως κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, «οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δύο δείγματα βρίσκονται εντός 
των ορίων [...] Αναλυτικότερα, η παράμετρος για κολοβακτηρίδια (escherichia coli) 
και εντερόκοκκους (intestinal enterococci) έφεραν αποτελέσματα σχεδόν μηδενικά». 
Τέλος, μετρήσεις στον όρμο της Βουλιαγμένης πραγματοποίησε φέτος 2 φορές και το 
ΠΑΚΟΕ. Η δειγματοληψία του ιδιωτικού αυτού φορέα με ιδιόκτητα εργαστήρια στις 
6 Μαΐου έγινε σε δύο σημεία, τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και την Ωκεανίδα, 
με αποτελέσματα για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους στο επίπεδο «εξαιρετικό» 
και σήμανση «κατάλληλη για κολύμβηση», ενώ στις 5 Ιουλίου το ΠΑΚΟΕ μέτρησε τα 
νερά στην παραλία των χειμερινών κολυμβητών (κάτω από τον Λάμπρο) με παρόμοια 
καθησυχαστικά αποτελέσματα.

Καθημερινά το ΕΛΚΕΘΕ συντάσσει έκθεση ελέγχου των υδάτων στην οποία 
επισυνάπτεται και δορυφορική φωτογραφία του όρμου (εδώ από τις 19 Αυγούστου)

Πηγή: Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν: 24 Μαΐου, 23 Ιουνίου και 21 Ιουλίου

Ακτή εντερόκοκκοι κολοβακτηρίδια

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος

Βάρκιζα 1 5 2 4 0 24

Λίμνη Βουλιαγμένης 4 9 13 4 40 5
Ακτή Βουλιαγμένης 1 15 11 0 8 0
Αστέρας 
Βουλιαγμένης 31 36 0 0 48 0

Όρμος Μαλτσινιώτη 
(Zen) 3 21 6 0  0 0

Μεγάλο Καβούρι 
(νότια) 1 4 2 0 0 0

Μεγάλο Καβούρι 
(βόρεια) 4 1 0 0 0 0

Καβούρι νότια 
(Γαρμπή) 0 5 0 4 4 0

Καβούρι βόρεια  
(Divani) 1 1 0 0 0 0

Notos Βούλας 0 2 1 0 0 0
Δημαρχείο Βούλας 0 0 0 0 0 0
Β’ πλαζ Βούλας 3 0 1 0 0 0
Α’ πλαζ Βούλας 0 16 2 0 9 0

Μετρήσεις καθαρότητας υδάτων στον Δήμο 3Β

Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης - οδηγία 2006/77/ΕΕ

Παράμετρος μικροβιολογικού 
ελέγχου δείγματος νερού

Ποιότητα νερών: 
εξαιρετική

Ποιότητα 
νερών: καλή

Ποιότητα 
νερών: επαρκής

Εντερόκοκκοι 
(Intestinal enterococci)/100ml 100 200 185

Κολοβακτηρίδια 
(Escherichia coli) /100ml 250 500 500
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Βουλιαγμένη

Η Εκκλησία κατέθεσε προσφυγή για να αποφύγει 
την κρίση της δικαιοσύνης

Να ακυρώσει εν τη γενέσει της, προτού καν φτάσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος ή 
στις δικαστικές αίθουσες, την απόφαση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
εκ νέου επιβολή απαλλοτρίωσης στα εκκλησιαστικά ακίνητα της Βουλιαγμένης επι-
χειρεί η Εκκλησία της Ελλάδος. Με προσφυγή που κατέθεσε στις 13 Αυγούστου προς 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά την ακύρωση της ιστορικής απόφασης με 
αριθμό 199/2021 που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου. 

Στο εκτενέστατο σκεπτικό που αναπτύσσει ο νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας παρα-
τίθεται το ιστορικό των οικοπέδων που δέσμευσαν προς απαλλοτρίωση οι πρώην 
Δήμαρχοι Βουλιαγμένης, Πατρίκιος Καραγεώργος και Γρηγόρης Κασιδόκωστας και 
σήμερα ζητά την προστασία τους από τη δόμηση ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με μια νέα νομική προσέγγιση. Κατά την άποψη της 
Εκκλησίας, ο «Δήμος παρανόμησε και δεν συμμορφώθηκε στις δικαστικές αποφάσεις» 
του 2001 που κατέστησαν τα επίμαχα 288,7 στρέμματα στο κέντρο της Βουλιαγμένης 
άμεσα οικοδομήσιμα. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
πρέπει να ακυρωθεί επειδή πρώτον, δεν γίνεται αιτιολόγηση της «σοβαρής πολεοδο-
μικής ανάγκης» που εξυπηρετεί η απαλλοτρίωση των ακινήτων και δεύτερον, επειδή 
δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό πίστωση για την αποζημίωσή τους. Η ανάγκη 
για προστασία της φυσιογνωμίας της πόλης από την περαιτέρω δόμηση, όπως προ-
βάλλεται τεκμηριωμένα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποσιωπάται 
πλήρως με κεντρικό ζητούμενο από πλευράς Εκκλησίας να εξαντλήσει τα οικοδομικά 
της δικαιώματα πάνω στην ιδιοκτησία της. Οι νομικοί της Εκκλησίας, όπως είναι ανα-
μενόμενο, αγκιστρώνονται στην υπάρχουσα νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλο-
τριώσεων, προσπαθώντας να αποδομήσουν το κεντρικό επιχείρημα του περιβαλλο-
ντικού ισοζυγίου που επικαλείται σήμερα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
το οποίο επεξεργάστηκαν οι καθηγητές της Νομικής, Γλυκερία Σιούτη και Χαράλαμπος 
Χρυσανθάκης. 

Από τις 48 σελίδες της προσφυγής ξεχωρίζει για την προκλητικότητά της η θέση ότι 
οι διαδοχικές τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου της Βουλιαγμένης μετά το 
1951, με τις οποίες η Εκκλησία έγινε αυτόματα κυρία νέων οικοδομήσιμων εκτάσεων 
επιφάνειας 562 στρεμμάτων, «δεν ήταν προς όφελος της Εκκλησίας». Όπως επίσης 
και η θέση ότι τα επίμαχα προς απαλλοτρίωση οικόπεδα «δεν πρόκειται για δάση ή 
δασικές εκτάσεις», μολονότι η πραγματικότητα και εμπεριστατωμένη μελέτη του Επι-
μελητηρίου Περιβάλλοντος –για το μεγαλύτερο ποσοστό τους– δείχνει το αντίθετο. 

Κατακρίνει τον Δήμο, όχι την Εκκλησία ο Δημήτρης Δαβάκης 
Εκτός από την προσφυγή, η ηγεσία της Εκκλησίας ή κύκλοι της αντέδρασαν και με 
έναν πλάγιο τρόπο. Με δύο ανώνυμα άρθρα στις 25 Ιουλίου και τις 16 Αυγούστου σε 
μια περιθωριακής αναγνωσιμότητας και εντελώς ανώνυμη ιστοσελίδα τα οποία όμως 
αναδημοσιεύτηκαν αμέσως σε μεγάλης αναγνωσιμότητας ιστοσελίδες εκκλησιαστι-

κών ειδήσεων, υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά 
«δήμευσης της περιουσίας» της Εκκλησίας και «αρπαγή». Ο ανώνυμος συντάκτης 
καταφερόταν εναντίον του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με χλευαστική φρασεολογία 
και υποστηρίχθηκε ότι σηκώνει «πολλή σκόνη» για να πείσει τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου «να γίνουν θύτες ληστρικής επίθεσης». Χρησιμοποιώντας τέλος ένα κατα-
φανώς κατασκευασμένο σενάριο, άφηνε μέσω ερωτημάτων να διαφανεί ότι υπάρχει 
κάποιος αφανής χρηματοδότης της κίνησης αυτής του Δήμου.

Το «θλιβερό» της υπόθεσης, όπως το χαρακτήρισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ήταν 
ότι αυτούσια την επιχειρηματολογία του ανώνυμου συντάκτη υιοθέτησε ο Δημή-
τρης Δαβάκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου, όχι απλώς 
διαβάζοντας σχεδόν ολόκληρο το πρώτο άρθρο υπό τη μορφή ερώτησης προς τον 
Δήμαρχο, αλλά εμφανίζοντας και ως δικά του ερωτήματα τις εμφανώς άτοπες θέσεις 
του κειμένου. Εκτός από την επανάληψη των διατυπωθέντων στο ανώνυμο άρθρο 
θέσεων, ο ίδιος απέφυγε εκ νέου να τοποθετηθεί αν συμφωνεί με την επανεπιβολή 
της απαλλοτρίωσης ή τάσσεται υπέρ της αποδέσμευσης των 288 στρεμμάτων ώστε να 
αξιοποιηθούν οικοδομικά από την Εκκλησία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ιστορική 
συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου, οι σύμβουλοι της παράταξης Δαβάκη καταψήφισαν 
(με «λευκό») την πρόταση Κωνσταντέλλου, ενώ ο ίδιος ο επικεφαλής απουσίαζε σε 
διακοπές. 

«Διακατέχεστε από το σύνδρομο του Νέρωνα, ποντάρετε στην αποτυχία της πόλης ως 
το μόνο μέσο που έχετε για να ξεφορτωθείτε τον Κωνσταντέλλο», ήταν η απάντηση 
του Δημάρχου που καταλόγισε στον Δημήτρη Δαβάκη ότι προσπαθεί να «δοξαστεί 
κρυπτόμενος». «Θέλετε να αποδεμεύσουμε τις εκτάσεις κύριε Δαβάκη, να δώσουμε 
χρήσεις γης, οικοδομικές γραμμές και συντελεστές; Αν αυτή είναι η άποψή σας, πείτε 
το μας να ξέρουμε πού θα σας κατατάξουμε, διότι η ιστορία γράφεται για όλους μας 
αυτές τις μέρες», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο Δήμαρχος απάντησε επίσης 
επί της ουσίας στους ισχυρισμούς του ανώνυμου αρθρογράφου ότι οι δαπάνες για 
τη νομική και τεχνική υποστήριξη που έχει ο Δήμος στην υπόθεση είναι όλες απο-
τέλεσμα συλλογικών αποφάσεων και αναρτημένες στη «Διαύγεια», ενώ χαρακτήρισε 
το δημοσίευμα «λιβελογράφημα» που «βρίθει ανακριβειών και ψεμάτων». «Κάνουμε 
ό,τι και οι προκάτοχοί μας, ο Καραγεώργος και ο Κασιδόκωστας. Η Εκκλησία δεν έχει 
παραχωρήσει ούτε εκατοστό οικοδομήσιμου χώρου, όπως γράφει ψευδώς ο ανώ-
νυμος συντάκτης. Είναι ιερή μας υποχρέωση να αντισταθούμε, θα δώσουμε αυτή 
τη μάχη εξαντλώντας την έννομη τάξη, εθνική και υπερεθνική. Η στάση σας κύριε 
Δαβάκη εκτός από κατακριτέα είναι και επικίνδυνη. Συγχαίρω τις παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης που στάθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, παρά τις διαφορές μας», 
κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, την τελευταία περίοδο το νομικό επιτελείο του Δήμου διευρύνθηκε περαιτέρω 
με συμμετοχή δύο ακόμη καθηγητών.  

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής προσέφυγε σε αυτή τη 
φάση η Εκκλησία της Ελλάδος 
κατά της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου που 
παρουσίασε σε συνέντευξη 
Τύπου στις 22 Ιουλίου ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος



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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Λεωφ. Βασιλέως Παύλου

Ελευθερώθηκαν οι κατειλημμένοι 
κοινόχρηστοι χώροι
Στην απελευθέρωση της λεωφόρου Βασιλέως Παύλου 
από τις παράνομες διαμορφώσεις κατοίκων που οριο-
θετούσαν ακόμη και με μπάρες θέσεις στάθμευσης των 
αυτοκινήτων τους, προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης την Πέμπτη 12 Αυγούστου. Την επιχείρη-
ση απομάκρυνσης των διαφόρων εμποδίων που είχαν 
τοποθετηθεί εδώ και δεκαετίες από τους όμορους ιδιο-
κτήτες σε κοινόχρηστους χώρους επί της Βασ. Παύλου 
ανέλαβε η Τεχνική Ύπηρεσία και συνεργεία του Δήμου. 

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, τέσσερις μεγάλες ιδιο-
κτησίες έχουν παραδώσει σε κοινή χρήση τμήματα των 
οικοπέδων τους μπροστά στη λεωφόρο προκειμένου 
να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, όμως στην πράξη 
μέχρι σήμερα οικειοποιούνται τα τμήματα αυτά και τα 
χρησιμοποιούν ως ιδιωτικά γκαράζ. Οι συγκεκριμένοι 
ιδιοκτήτες προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν έχουν 
ακόμη αποζημιωθεί για τις παραχωρήσεις αυτές, ωστό-
σο σύμφωνα με νομικούς, η διαδικασία αποζημίωσης 
είναι εντελώς ξεχωριστή, δεν αφορά αποκλειστικά τον 
Δήμο και δεν συνδέεται με την παραχώρηση της γης σε 
κοινή χρήση.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των εμποδίων πραγμα-
τοποιήθηκαν από το ύψος της οδού Αυλώνος έως και 
την οδό Διγενή και αφορούσαν μπάρες, ζαρντινιέρες, 
σίδερα, κολωνάκια και άλλα εμπόδια ενώ οι υπηρεσίες 
του Δήμου τοποθέτησαν πινακίδες που αναφέρουν ότι 
οι εν λόγω χώροι αποτελούν κοινόχρηστους χώρους 
στάθμευσης και στους οποίους μπορούν να έχουν πρό-
σβαση όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου, 
ελεύθερα. Αξίζει να σημειωθεί πως μια από τις παρά-
νομες κατασκευές που έκλειναν τη διέλευση στο πεζο-
δρόμιο της Βασιλέως Παύλου βρίσκονταν μπροστά από 
το σπίτι της δημοτικής συμβούλου από την παράταξη 
«Κύμα Ενωμένων Πολιτών», Ιωάννας Δόγκα. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, η κα. Δόγκα ανέβασε τους τόνους όταν 
είδε τα συνεργεία και ζήτησε από τις υπηρεσίες του 
Δήμου να σταματήσουν τις εργασίες, καλώντας μάλι-
στα και την Αστυνομία προκειμένου να παραμείνει η 
παράνομη μπάρα στη θέση της. Λίγα λεπτά αργότερα, 
έφτασε στο σημείο και ο επικεφαλής του «Κύματος Ενω-
μένων Πολιτών», Δημήτρης Δαβάκης ο οποίος μεταξύ 
άλλων ανέφερε πως ο ίδιος αλλά και η κα. Δόγκα έχουν 
κάνει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να 
ακυρώσουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για την ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου (μια απόφα-
ση φυσικά που δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο 
απομάκρυνσης εμποδίων που έχει εξαγγελθεί από το 
2016). 

Εν τέλει, επικράτησε η νομιμότητα και η διαδικασία 
απομάκρυνσης των εμποδίων ολοκληρώθηκε κανονι-
κά. Μετά το πέρας της επιχείρησης, ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήλω-
σε σχετικά: «Οι υπηρεσίες του Δήμου έκαναν πράξη το 
αυτονόητο, αποκατέστησαν τη νομιμότητα στο κέντρο 

της Δημοτικής Ενότητας Βούλας. Προτεραιότητά μας 
είναι να αποδώσουμε χώρο στους πεζούς και σε ήπιες 
μορφές μετακίνησης, ενώ στο προσεχές διάστημα θα 
τεθεί σε εφαρμογή η μελέτη ανάπλασης που θα οδηγή-
σει σε μία πραγματικά κοινόχρηστη περιπατητική ζώνη, 
με φυτεύσεις πλάτους 7 μέτρων και ποδηλατόδρομο, 
εκατέρωθεν του δρόμου». 

Κάποιοι ενοχλούνται από την κοινοχρησία
Την επόμενη μέρα, οι υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης διαπίστωσαν ότι δύο από τις πέντε 
συνολικά ταμπέλες που είχαν τοποθετηθεί και είχαν την 
σήμανση «Δημοτικός κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης» 
είχαν εξαφανιστεί. Τα ...αίτια του βανδαλισμού καθώς 
επίσης και οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Η δημοτι-
κή αρχή κατέθεσε μήνυση καθώς η συγκεκριμένη πράξη 
αποτελεί ποινικό αδίκημα. Επίσης, ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος ζήτησε εισαγγελική εντολή για το άνοιγμα των 
καμερών από τα παρακείμενα καταστήματα, προκειμέ-
νου με αυτό τον τρόπο η Ελληνική Αστυνομία να φτά-
σει πιο κοντά στον εντοπισμό των δραστών. Πάντως, 
οι ταμπέλες που εξαφανίστηκαν αντικαταστάθηκαν την 
ίδια ημέρα από την Τεχνική Ύπηρεσία και παραμένουν 
μέχρι σήμερα χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιο νέο περι-
στατικό βανδαλισμού, ενημερώνοντας τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες της Βούλας ότι ο χώρος είναι ελεύ-
θερος για στάθμευση για όλους. 

Με την επιχείρηση απελευθέρωσης από τα παράνομα 
εμπόδια, ξεκινούν ουσιαστικά οι εργασίες προκειμένου 
η λεωφόρος Βασιλέως Παύλου να μετατραπεί πλέον σε 
δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στρωμένο με κυβόλιθο, σε 
πλήρη αρμονία με τον οικιστικό χαρακτήρα του συγκε-
κριμένου τμήματος, αλλά και τον υφιστάμενο εμπορικό 
χαρακτήρα του κεντρικού τμήματος του δρόμου.

Μία από τις παράνομες 
μπάρες ανήκε σε 
δημοτική σύμβουλο
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Αφγανιστάν
Δραπετεύοντας από μια χώρα κολαστήριο

Οι σοκαριστικές πρόσφατες εικόνες από το αεροδρό-
μιο της Καμπούλ με τους χιλιάδες απελπισμένους Αφγα-
νούς να θεωρούν πιο πιθανό να επιβιώσουν αρπάζο-
ντας έναν τροχό αεροπλάνου καθώς αυτό απογειώνεται 
από το να παραμείνουν στη χώρα τους, δυστυχώς, δεν 
είναι καινούργιες. Μια χώρα φτωχή σε βαθμό απόλυ-
της εξάρτησης από τη διεθνή βοήθεια, σπαρασσόμε-
νη από εμφύλιες έριδες στο φόντο του θρησκευτικού 
φανατισμού και της δίψας για εξουσία, μια χώρα κυβερ-
νώμενη αποκλειστικά εδώ και δεκαετίες από διεφθαρ-
μένους δικτάτορες και αιμοδιψείς βασιλείς: Αυτό είναι 
το Αφγανιστάν. Από αυτό το κολαστήριο δραπετεύουν 
όσες ψυχές επιθυμούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δια-
μορφώνοντας τα σύγχρονα προσφυγικά ρεύματα των 
Αφγανών. 

Για να κατανοήσει κανείς σήμερα τι σημαίνει εξουσία 
των Ταλιμπάν αλλά και τι σήμαινε η «ομαλότητα» υπό 
την αμερικανική επικυριαρχία που προηγήθηκε, μια 
μαρτυρία που κυκλοφόρησε λίγους μόλις μήνες πριν 
γίνει το Αφγανιστάν πρώτη είδηση, μπορεί να αλλάξει 
ριζικά το πώς ο δυτικός παρατηρητής των εξελίξεων 
βλέπει τα γεγονότα. Το Χαμένες ταυτότητες του Ρεζά Γκο-
λαμί από τις εκδόσεις Τόπος, λέει την ιστορία ενός διψα-
σμένου για ελευθερία, μάθηση και δημιουργία ανθρώ-
που, από την παιδική του ηλικία που σημαδεύτηκε από 
στερήσεις και φόβο, στην τριπλή προσφυγιά μέχρι το 
πολιτικό άσυλο και την ελληνική υπηκοότητα.    

Ο συγγραφέας δεν είναι μια τυπική περίπτωση πρό-
σφυγα. Μόχθησε για τη μόρφωσή του, την ένταξη στην 
ελληνική κοινωνία, ολοκλήρωσε στη χώρα μας τη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, έδωσε πανελλήνιες, σήμερα 
σπουδάζει και σε ηλικία 33 ετών εκπροσωπεί τους 
συμπατριώτες του και την κοινότητά τους. Στην αφή-
γηση ζωής του που έγραψε στα Ελληνικά υπάρχει όλη 
η σκληρότητα μιας κοινωνίας που πάντα βρισκόταν σε 
εμπόλεμη κατάσταση: «Ξυπνούσαμε το πρωί, δεν είχαμε 
ούτε τσάι ούτε ζάχαρη, η αδερφή μου ετοίμαζε ζεστό 
νερό και μας το σέρβιρε με ένα μπαγιάτικο ψωμί. Δεν 
ήμασταν μόνο εμείς σε αυτή την κατάσταση, όλος ο 
κόσμος ήταν έτσι, ο πόλεμος είναι σκληρό πράγμα». Τα 
παιδιά μεγαλώνουν εκεί σε καθεστώς φόβου και υπό 
την απειλή μιας απαγωγής: «Είμαι εννιά χρονών. Τα 
σχολεία υπολειτουργούν, το μόνο πράγμα που κυριαρ-
χεί στη χώρα είναι ο φόβος. Δεν μπορώ να μείνω πια 
εκεί, οι συνθήκες στη χώρα είναι βάρβαρες, δεν τίθεται 
απλώς ζήτημα φτώχειας, αλλά ασφάλειας και επιβίω-
σης. Ο κίνδυνος ελλοχεύει παντού». 

Ο Ρεζά Γκολαμί σε ηλικία δέκα ετών μετανάστευσε 
στο Πακιστάν, όπου κατευθύνονται οι περισσότεροι 
συμπατριώτες του (σήμερα η χώρα φιλοξενεί 1,4 εκατ. 
Αφγανούς πρόσφυγες). Μετά όμως από τον πόλεμο των 
Αμερικανών και την εκδίωξη των Ταλιμπάν από την 
εξουσία, η ελπίδα αναγεννήθηκε σε πολλούς για μια 
καλύτερη πατρίδα και έτσι επέστρεψε στο Αφγανιστάν. 
Ωστόσο, δεν ήταν όλα όπως φαίνονταν αρχικά: «Το ότι 

έφυγαν οι Ταλιμπάν ήταν μόνο στα λόγια, στην πράξη 
δεν έφυγαν όλοι. Απλά άλλαξαν εμφάνιση, πόσο γελοίο 
μπορεί να είναι! Με μούσι Ταλιμπάν, χωρίς μούσι 
δημοκράτης. Μια κλειστή κοινωνία όπου δεν υπάρχει 
ελευθερία έκφρασης, σκέψης και ανταλλαγής απόψε-
ων μεταξύ ανθρώπων, μια τέτοια κοινωνία πιστεύω 
ότι αργοπεθαίνει», διηγείται ο συγγραφέας. Έτσι έφτα-
σε η απόφαση της δεύτερης μετανάστευσης, στο Ιράν, 
όπου βρίσκονται σήμερα 780.000 Αφγανοί πρόσφυγες. 
Το όνειρο όμως εκεί κράτησε πολύ λίγο, διότι σύντομα 
ξεκίνησε ένα κύμα απελάσεων Αφγανών. Η πυξίδα έδει-
ξε τότε προς τη Δύση, Τουρκία και όπου βγάλει. 

Οι συγκλονιστικές στιγμές του παράνομου και ριψο-
κίνδυνου διάπλου του Αιγαίου καταγράφονται σε λίγες 
γραμμές: «Σε ένα φουσκωτό μέσα στη θάλασσα όπου τα 
πανύψηλα κύματα αγκαλιάζουν τη βάρκα, σε μια στιγμή 
ο χρόνος σταματάει. Κοιτάζω πίσω, τα βλέμματα συνα-
ντιούνται σε κλάσματα δευτερολέπτου, σαν να μιλάνε 
από μόνα τους. Μια φωνή μέσα μας μας λέει ετοιμα-
στείτε για τον άλλο κόσμο... Εδώ παύεις πια να ελπίζεις. 
Αντίο, κόσμε». Κανένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ δεν 
μπορεί να καταγράψει τι βιώνει ένας νέος άνθρωπος, 
ξένος σε ξένη χώρα, μόνος και αβοήθητος, περιπλανώ-
μενος στο κέντρο της Αθήνας χωρίς χρήματα, ψάχνο-
ντας ένα οποιοδήποτε στήριγμα. Και μετά το αίσθημα 
της πιάτσας για δουλειά, όταν τα υποψήφια αφεντικά 
σάρωναν με το μάτι τη σωματική ικανότητα των ανει-
δίκευτων εργατών που αναζητούσαν για μεροκάματο. 
Ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αντιδρά ακόμη 
και στη θέα ενός πρόσφυγα. Ο Ρεζά Γκολαμί περιγράφει 
πως αισθανόταν στο λεωφορείο, δεχόμενος ρατσιστι-
κές λεκτικές επιθέσεις: «Μακάρι να μην καταλάβαινα τι 
έλεγαν. Ούτε εγώ ήθελα να είμαι σε αυτό τον άγνωστο 
τόπο, ανάμεσα σε άγνωστους ανθρώπους. Το πείσμα 
μεγαλώνει μέσα μου για τα Ελληνικά. Δεν θα πρέπει να 
είμαι άγαλμα όταν με προσβάλλουν, η αδυναμία μου 
είναι η γλώσσα. Τόσα επιχειρήματα έχω να τους πω, 
αλλά δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη». 

Ακολούθησε ένας μακρύς δρόμος μόχθου για επιβίωση, 
πνευματική ανέλιξη, ρίζωμα σε μια νέα χώρα και έναν 
νέο πολιτισμό. Επί 5 χρόνια ο συγγραφέας κατέθετε 
αίτηση για άσυλο, για να του αναγνωριστεί δηλαδή το 
καθεστώς του πρόσφυγα. Η απόρριψη ήταν αυτόματη, 
χωρίς ακρόαση. Το 2011 το αίτημά του προωθήθηκε 
προς εξέταση. Την αίσθηση αυτή περιγράφει με απόλυ-
τη καθαρότητα: «Ένα ατελείωτο ταξίδι, ένας ατελείωτος 
αγώνας έφτανε στο τέλος του. Σε όλη τη διάρκεια αυτού 
του αγώνα έπρεπε να εξηγώ διαρκώς ότι δεν επέλεξα 
την προσφυγιά, δεν επέλεξα να βρίσκομαι σε μια άγνω-
στη πατρίδα. Παίζοντας με τη μελωδία της ελληνικής 
γλώσσας, κατάφερα τελικά να πω όλα αυτά που είχαμε 
ζήσει στην πατρίδα μας». 

Και με το βιβλίο του μοιράζεται με τους νέους του 
συμπατριώτες ένα βίωμα που πρέπει εκείνοι να ακού-
σουν. 

«Είμαι 9 χρονών.  
Τα σχολεία 
υπολειτουργούν,  
το μόνο πράγμα  
που κυριαρχεί στη χώρα 
είναι ο φόβος. Δεν μπορώ 
να μείνω πια εκεί,  
οι συνθήκες στη χώρα 
είναι βάρβαρες, δεν τίθεται 
απλώς ζήτημα φτώχειας, 
αλλά ασφάλειας  
και επιβίωσης.  
Ο κίνδυνος ελλοχεύει 
παντού».
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Στο λεξιλόγιο της πολιτικής φιλοσοφίας και των επιμέ-
ρους πολιτικών επιστημών, συναντάμε όρους όπως π.χ. 
είναι ο λαός, ο πολίτης, ο όχλος, η μάζα κ.α. οι οποίοι 
(όροι) δεν έχουν καμία άλλη επιστημολογική και πολι-
τική χρησιμότητα, παρά να ερμηνεύσουν τη θέση του 
ανθρώπου στο εκάστοτε σύστημα πολιτικής εξουσίας. 
Από ιστορικής απόψεως εάν εξετάσει κανείς αυτό το 
ζήτημα διαπιστώνει ότι από την εποχή του μεσαίωνα, 
οπότε και ο πληθυσμός οριζόταν ως μάζα, μέχρι τις 
μέρες μας (αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα), παρά τα 
κορυφαία διαφωτιστικά βήματα της πολιτικής εξέλιξης, 
φαίνεται πως δεν έχουμε κάνει τίποτε το ουσιαστικό. 

Όταν πρωτοπήγα στο σεμινάριο της «Φρανκφούρ-
της», το πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν να ορίζω το 
πρόβλημα και από αυτή την επιστημολογική συνθήκη, 
μου έλεγε ο καθηγητής μου, εξαρτάται και η λύση του 
προβλήματος. Τι έχουμε, λοιπόν, εμείς τώρα μπροστά 
μας ως πρόβλημα; Στο θεωρητικο-πολιτικό πλαίσιο, το 
πρόβλημα είναι το εξής: ποια είναι η θέση του ατόμου 
μπροστά στην πολιτική εξουσία; Το άτομο εντάσσεται 
σε μηχανισμούς όχλου και μάζας ή αυτοπροσδιορίζεται 
ως πολίτης σε μία σύγχρονη δημοκρατική οργάνωση της 
κοινωνίας μας; Ή μήπως εντάσσεται σ’ αυτό που έχει 

επικρατήσει να ονομάζουμε «λαό», σύμφωνα με όλα τα 
συντάγματα της ιστορικής νεωτερικότητας; 

Επειδή δεν χρειάζεται να «κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλό μας» τονίζω το εξής: το μείζον πολιτικό πρό-
βλημα της εποχής μας είναι ο επαναπροσδιορισμός των 
σχέσεων της πολιτικής εξουσίας (των κυβερνώντων) 
με τους ανθρώπους που κατανοούν την αναγκαιότητα 
της εξουσίας, αλλά διαπιστώνουν ότι δεν τους αφορά 
(των κυβερνωμένων)! Η αυτοαναφορά της εκάστοτε 
πολιτικής εξουσίας είναι συγκροτησιακό στοιχείο της. 
Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να επινοούμε μεθόδους 
πολιτικής ενσωμάτωσης του πληθυσμού όπως π.χ. 
είναι ο λαϊκισμός, για να νομιμοποιηθεί η διακυβέρνη-
ση. Επιβάλλεται να βρούμε, να ανακαλύψουμε άλλες 
μεθόδους και άλλα συστήματα συνεννόησης ανάμεσα 
στους κυβερνώντες και τους κυβερνώμενους. Όσοι 
υποστηρίζουν ότι εδώ και δύο αιώνες έγιναν πολιτι-
κά βήματα προόδου για να «εξανθρωπιστεί» η σχέση 
πολιτικής εξουσίας και πολιτών, κάνουν μεγάλο λάθος! 
Ή για να το πω διαφορετικά: έγιναν πράγματι τεράστια 
βήματα (όπως π.χ. η δομική οργάνωση της κοινωνίας 
σε κοινωνικές τάξεις και όχι σε κοινωνική μάζα, όπως 
συνέβαινε κατά την μεσαιωνική ιστορική φάση), αλλά 
αυτά τα βήματα σκόνταψαν στους δομικούς μηχανι-
σμούς οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας (βλ. βασιλεία 
ή σύγχρονες πολιτικές ελίτ). 

Στις μέρες μας (αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα), ενώ 
υποτίθεται ότι ζούμε σε διαφοροποιημένες κοινωνίες 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε άνθρω-
πος ως άτομο και ως πολίτης, εγκαθιδρύονται δομές και 

μηχανισμοί, οι οποίοι όχι μόνον ακυρώνουν τις κατα-
κτήσεις του πολιτικού διαφωτισμού των δύο τελευταί-
ων αιώνων, αλλά επιπλέον σε θεσμικό επίπεδο, όλοι 
μας για να επιβιώσουμε ως πολιτικά όντα, θα πρέπει να 
«μεταμορφωθούμε» σε μάζα. Οι τηλεθεατές των τηλεο-
πτικών καναλιών π.χ. στην Ελλάδα ή στην Ουγγαρία ή 
στην Τσεχία, είναι η κοινωνική μάζα εξ ορισμού. Το ίδιο 
ισχύει και για όλους μας που συμμετέχουμε ως συνομι-
λητές στα επικοινωνιακά συστήματα των κοινωνικών 
δικτύων. 

Το πολιτικό παράδοξο της εποχής μας είναι το εξής: 
αντί να συνεχιστεί, σύμφωνα με την ιστορική λογική 
της προόδου, η περαιτέρω διαφοροποίηση κοινωνιών 
και ατόμων, παρατηρείται το κοινωνικό φαινόμενο να 
ανακαλύπτουμε ξανά τη μάζα (ολόκληροι πληθυσμοί 
ανά τον κόσμο μεταμορφώνονται σε κοινωνική μάζα) 
προκειμένου να παραμείνουμε ενεργοί πολίτες στα σύγ-
χρονα πολιτικά συστήματα. 

Εν κατακλείδι, ας τονισθεί το εξής: η επανακάλυψη της 
μάζας ως συστήματος πολιτικής ενσωμάτωσης, δεν πρό-
κειται να διαμορφώσει νέες πραγματολογικές συνθήκες 
συνεννόησης πολιτικής εξουσίας και ατόμων. Αντιθέ-
τως καταδεικνύει, ότι η παρακμή της πολιτικής και της 
δημοκρατίας θα συνεχιστεί. Όσο οι πολίτες αρνούνται 
να αυτοπροσδιορίζονται ως πολίτες και εντάσσονται 
στους μηχανισμούς της κοινωνικής μάζας (τηλεθεατές 
και χρήστες κοινωνικών δικτύων) τόσο η ίδια η πολιτική 
και η ίδια η δημοκρατία οδηγούνται στο τέλος τους. 

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

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Ανακαλύπτοντας ξανά τη μάζα

Πλάτωνος Πολιτεία – Μια εισαγωγή

Η Πολιτεία, γραμμένη γύρω στο 375 π.Χ., είναι ίσως 
το πιο διάσημο έργο του Πλάτωνα και ένα από τα 
πιο φημισμένα έργα στην παγκόσμια φιλολογία. 
Αφότου εμφανίστηκε, προκάλεσε μεγάλες συζητή-
σεις και διαμάχες, ενώ προκατέλαβε πολλά θέματα 
και εξελίξεις στην πολιτική θεωρία, τη φιλοσοφία, 
την επιστημολογία, τη θεωρία της τέχνης, που απα-
σχόλησαν τους μετέπειτα μεγάλους φιλοσόφους 
όλων των εποχών. 

Στο παρόν έργο, ο διακεκριμένος Βρετανός καθηγη-
τής φιλοσοφίας Σον Σέγιερς παρέχει μια λεπτομε-
ρή και συνάμα γλαφυρή εισαγωγή σε όλα τα κύρια 
θέματα της Πολιτείας. 

Τοποθετεί το έργο μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής του και αναδεικνύει την επίδρασή του στις 

απόψεις μεταγενέστερων και σύγχρονων στοχα-
στών. Ο Σέγιερς υπογραμμίζει ιδιαίτερα τις προ-
οδευτικές πλευρές της επίδρασης της Πολιτείας, 
υπερασπίζοντάς την από την κατηγορία του ολο-
κληρωτισμού. Αν και αναγνωρίζει τις συντηρητικές 
όψεις της σκέψης του Πλάτωνα, δείχνει παράλληλα 
τα ριζοσπαστικά στοιχεία της, όπως ο διαφωτισμός 
και οι κοινοκτημονικές αντιλήψεις, που ενέπνευσαν 
ανά τους αιώνες τον προοδευτικό και σοσιαλιστικό 
στοχασμό. 

Η κατανοητή και περιεκτική του προσέγγιση κάνει 
το βιβλίο κατάλληλο τόσο για σπουδαστές στις 
θεωρητικές επιστήμες όσο και για το ευρύ κοινό. 
Επιπρόσθετα περιέχει έναν αναλυτικό οδηγό για 
παραπέρα μελέτη και εκτενή βιβλιογραφία.

Βιβλίο
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Τριήμερο All Star μπάσκετ στη Βάρκιζα

Όρτσα τα πανιά για το Παρίσι Ευχάριστη έκπληξη  
για τους αθλητές του ΑΟΒ

Την τελική φάση του 1ου Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour θα φιλοξενήσει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδη-
γούν στην κεντρική πλατεία της Βάρκιζας, όπου θα δώσουν ραντεβού οι καλύτερες 
ομάδες και οι κορυφαίοι παίκτες της διοργάνωσης για να πρωταγωνιστήσουν σε μια 
καθ’ όλα φαντασμαγορική μπασκετική παράσταση. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλή-
ρωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, όπου το 3x3 Basketball είχε την τιμητική 
του για πρώτη φορά ως μέρος του επίσημου προγράμματος, τη σκυτάλη παίρνει η 
Ελλάδα. Εκτός από τη Βάρκιζα, αγώνες θα διεξαχθούν στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην 
Πρέβεζα και στον Πειραιά. Αξίζει να τονιστεί ότι το άθλημα 3x3 μπάσκετ σημειώνει 

τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Το τουρνουά που θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Βάρκιζα, θα διεξαχθεί με την έγκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης (FIBA).  

Στην κατηγορία ELITE του 1ου FIBA 3x3 Greece Tour θα λάβουν μέρος ελληνικές και 
ξένες ομάδες υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα διεκδικήσουν σημαντικά χρηματικά 
έπαθλα και δώρα μεγάλης αξίας από τους χορηγούς της διοργάνωσης. Στην κατη-
γορία PRO-OPEN ανδρών και γυναικών μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες άνω των 
18 ετών. Το πρόγραμμα του τουρνουά περιλαμβάνει επίσης τις κατηγορίες αγοριών 
και κοριτσιών κάτω των 18, κάτω των 15 και κάτω των 13 ετών. Επίσης, κατά τα πρό-
τυπα του NBA All-Star Game, θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί τριπόντων, Skills 
Challenge (επιδεξιότητες), Shooting Stars καθώς και άλλα παιχνίδια που θα ανεβά-
σουν την αδρεναλίνη.

O Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε μήνυμά του ενόψει του τουρνουά με το 
οποίο θα πέσει κιόλας η αυλαία του 1ου Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour δήλωσε: 
«Στο μαγευτικό τοπίο της παραλίας Βάρκιζας διεξάγεται μία πολύ σημαντική αθλη-
τική διοργάνωση, το 1ο FIBA 3x3 Greece Tour, με τη συμμετοχή πολλών αστεριών 
του αθλήματος, αλλά και όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν να περάσουν ένα 
ξεχωριστό, αθλητικό τριήμερο». Και συμπλήρωσε, δίνοντας το στίγμα της φιλοδοξίας 
και της προσδοκίας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση: «Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης προάγει τις αθλητικές δραστηριότητες σε κορυφαίο επίπε-
δο και στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε θετική ενέργεια που έχει στόχο να φέρει όλους, 
αλλά ειδικότερα τους νέους πιο κοντά στον αθλητισμό. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι 
εργάζονται για να γίνει πραγματικότητα μία τόσο σημαντική διοργάνωση και σας 
περιμένουμε όλους, αθλητές και θεατές, να περάσουμε ένα αθλητικό τριήμερο στην 
πανέμορφη Βάρκιζα».

Η Κατερίνα Δίβαρη και ο 
Βύρων Κοκκαλάνης, αθλητές 
του υγρού στίβου που έκα-
ναν τα πρώτα τους βήμα-
τα στα νερά της Βάρκιζας, 
συμμετείχαν στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Τόκιο. Η 
20χρονη πρωταθλήτρια της 
ιστιοπλοΐας ολοκλήρωσε την 
παρθενική της εμφάνιση σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας την 19η θέση. Η ιστοπλόος από τα 3Β θα πρέπει ν’ 
αλλάξει κατηγορία και να ξεκινήσει στα Foil εάν θέλει να είναι και στο Παρίσι το 2024, αφού 
η κατηγορία της δεν θα είναι Ολυμπιακή. «Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπάθησα 
να βγάλω την προπόνησή μου στον αγώνα, αλλά δεν τα κατάφερα και μάλιστα βρέθηκα πολύ 
μακριά από αυτόν. Αυτός όμως είναι ο αθλητισμός, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Πρέπει να 
μαθαίνεις να χάνεις αλλά και να κερδίζεις. Ο πρώτος που πρέπει να κερδίσεις είναι ο εαυτός 
σου», επισημαίνει η αθλήτρια του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας.  

Ο Βύρων Κοκκαλάνης κατετάγη 11ος στη γενική κατάταξη των RS:X ανδρών στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο, θέση για την οποία ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θέλησε να απολογηθεί. «Ξέρω 
πως όλοι περιμένατε κάτι πολύ καλύτερο, όπως κι εγώ» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό 
του στο Facebook ο 36χρονος ιστιοπλόος προσθέτοντας: «Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω 
όλους εσάς που πιστέψατε σε εμένα και με υποστηρίζατε καθημερινά με τα μηνύματά σας και 
σας ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα». Ο Βύρων Κοκκαλά-
νης ήταν 5ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και 6ος στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες 2012 στο Λονδίνο. Πλέον, ο αθλητής της ιστιοπλοΐας μαζί με τον προπονητή του Νίκο 
Κακλαμανάκη χαράζουν μια νέα πορεία με ορίζοντα τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Παρίσι το 2024. 

Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκαν και πάλι οι ποδοσφαιριστές της 
Βουλιαγμένης ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν. 
Η αγωνιστική χρονιά 2021-2022 θα βρει τον ΑΟΒ να αγωνίζεται στο 
πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΑΝΑ με αρκετά όνειρα και φιλοδοξίες ανάλο-
γα της ιστορίας του συλλόγου. Να σημειωθεί ότι όλοι ο ποδοσφαι-
ριστές που αποτελούσαν το ρόστερ της προηγούμενης αγωνιστικής 
περιόδου ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον όμιλο. Μια ένδειξη 
ότι το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα ανάμεσα στη διοίκηση και 
τους αθλητές είναι εξαιρετικό. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας της ποδοσφαιρικής ομά-
δας, μια έκπληξη περίμενε τους νεαρούς αθλητές της Βουλιαγμένης. 
Ο Αντονί Μουνιέ ποδοσφαιριστής με πλού-
σια καριέρα στο ενεργητικό του καθώς 
έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Λυών, Νις, 
Μονπελιέ, Μπολόνια, Σαίντ Ετιέν, Αταλά-
ντα, Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό και Απόλ-
λωνα Σμύρνης επέλεξε να κάνει προπονή-
σεις στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης. Ο 34χρονος 
Γάλλος ποδοσφαιριστής βρίσκεται αυτό 
το διάστημα σε αναζήτηση του επόμενου 
σταθμού της καριέρας του και μέχρι τότε, 
προπονείται μαζί με την ομάδα της Βου-
λιαγμένης προκειμένου να διατηρηθεί σε 
υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. 
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Η πλατεία της Βούλας γυρίζει σελίδα
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής της πλατείας 
Νυμφών στη Βουλιαγμένη, η δημοτική αρχή προτίθεται 
να ξεκινήσει σε σύντομο διάστημα την ανάπλαση της 
Βασιλέως Παύλου και της κεντρικής πλατείας της Βού-
λας. Η γερασμένη πλατεία Ιμίων, όπως είναι η επίσημη 
ονομασία της, κατασκευάστηκε το 1996 από τον αείμνη-
στο Άγγελο Αποστολάτο. Για τους κατοίκους της περιοχής 
είναι ένα σημείο αναφοράς, αναψυχής και διασκέδασης. 
Η Βασ. Παύλου αποτελεί από τους κυριότερους άξονες 
κίνησης πεζών και οχημάτων παρουσιάζοντας πολλά 
προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των 
χρηστών της πόλης. Το καθημερινό μποτιλιάρισμα, το 
αυθαίρετο παρκάρισμα, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, η 
επικινδυνότητα της κυκλοφορίας των πεζών και οι μηδα-
μινές υποδομές για άτομα με αναπηρίες, συνθέτουν ένα 
σκηνικό υποβάθμισης της περιοχής. 

Η διοίκηση του Δήμου έχει σχεδιάζει μια σειρά ριζικών 
παρεμβάσεων προκειμένου η νέα πλατεία Ιμίων να κατα-
στεί περισσότερο λειτουργική και φιλική προς τους κατοί-
κους της περιοχής και τους επισκέπτες της. Συγκεκριμένα, 
επί της Βασιλέως Παύλου από το ύψος του Ασκληπιείου 

έως την συμβολή με την λεωφόρο Βουλιαγμένης σχεδιά-
ζεται η δημιουργία νησίδας ανάμεσα στα δύο ρεύματα με 
θέσεις στάθμευσης. Στο μόνο σημείο το οποίο επιλέγεται 

να μην τοποθετηθεί διαχωριστική νησίδα είναι στο κομμά-
τι της πλατείας Ιμίων, με στόχο την ενοποίηση των πεζο-
δρομίων εκατέρωθεν του δρόμου προκειμένου για συγκε-
κριμένες ώρες της ημέρας (από το απόγευμα και έπειτα) 
να μετατρέπεται αποκλειστικά σε πεζόδρομο (όπως στην 
οδό Αγίου Παντελεήμονος στη Βουλιαγμένη). Κατά μήκος 
της Βασιλέως Παύλου θα καταργηθεί η άσφαλτος που θα 
αντικατασταθεί με κυβόλιθο, με σκοπό τη μείωση των 

ταχυτήτων των οχημάτων. Παράλληλα, με τη διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων θα δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί 
ποδηλατόδρομος μήκους 1.646 μέτρων που μελλοντικά 
θα καταλήγει στο Λαιμό της Βουλιαγμένης. Επιπλέον, οι 
θέσεις στάθμευσης θα αυξηθούν κατά 62, ενώ να δημι-
ουργηθούν και 50 ράμπες προσβάσεων ΑμεΑ. Στην οδό 
Βασιλέως Παύλου καθώς επίσης και στην πλατεία Ιμίων θα 
αναβαθμιστεί το δίκτυο οδοφωτισμού με την εγκατάσταση 
νέων υβριδικών φωτιστικών σωμάτων LED. Όσον αφορά 
τις φθαρμένες πλάκες που βρίσκονται στη πλατεία, αυτές 
θα αντικατασταθούν με νέες πλακοστρώσεις και παράλ-
ληλα θα τοποθετηθεί νέος αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, 
καλάθια απορριμμάτων, σήμανση κ.ά). Και αφού αναφερ-
θήκαμε στο περιβάλλον, ο αριθμός των νέων φυτεύσεων 
κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλέως Παύλου θα ξεπεράσει 
τα 600 δέντρα μεγάλης ανάπτυξης και τους 10.000 θάμνους 
διαφόρων ειδών. Μετά την ανακατασκευή της πλατείας 
Βουλιαγμένης για την οποία έχουν αφιερώσει χρόνο και 
χώρο πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, έφτασε η στιγμή 
και η καρδιά της Βούλας να γυρίσει σελίδα.  Σε αυτή την 
προσπάθεια η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και 
οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης τάσσονται υπέρ, εκτός 
από μία. Η παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» και ο επι-
κεφαλής της Δημήτρης Δαβάκης έκαναν προσφυγή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση με στόχο να μπλοκάρουν το 
έργο πνοής για την πόλη και τους κατοίκους της. 

bullets

Όλη η πόλη αναμένει 
η Βασ. Παύλου να 
αλλάξει σελίδα, εκτός 
από μία παράταξη 
που προσέφυγε  
για να ακυρώσει  
την ανάπλαση

••• Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook που 
ξεκίνησε ανεβάζοντας όμορφες φωτογραφί-
ες της Βουλιαγμένης, τραβηγμένες από άλλους  

• Δεν υπάρχει καλύτερο brand από τη Βουλιαγ-
μένη και δύσκολα αποφεύγεις να πατήσεις καρ-
δούλες στις φωτογραφίες από τη θάλασσά της  

• Σιγά σιγά συγκέντρωσε ακόλουθους και τότε 
– ήταν εκλογές – αποκαλύφθηκαν και οι πολιτι-
κές της προτιμήσεις • Ουδέν μεμπτόν μέχρι εδώ, 
η πολιτική επικοινωνία έχει πολλούς δρόμους  

• Κατόπιν όμως άλλαξε τις ωραίες φωτογραφί-
ες, με άσχημες •  Ήθελε να δείξει ότι η πλατεία 
θα γίνει χάλια και ανέβαζε τις λαμαρίνες • Ότι 
τα αντιπλημμυρικά έργα φέρνουν ταλαιπωρία, 
οπότε ανέβαζε λάσπες • Ότι η μαρίνα είναι κακή, 
οπότε ανέβαζε τα τρυπάνια • Και όταν «έσκασε» 
το σημαντικότερο ζήτημα της Βουλιαγμένης, αυτό 

της εκκλησιαστικής περιουσίας, περιέργως σιώ-
πησε • Ανέβαζε δηλ. όπως πάντα την «είδηση» 
ότι η τάδε σελέμπριτι έκανε μπάνιο στον Αστέρα, 
αλλά όχι την απαλλοτρίωση των εκκλησιαστικών 
οικοπέδων • Μέχρι που η άλλη πλευρά, η Εκκλη-
σία, διέρρευσε τη δική της θέση, πασπαλισμένη 
με κακίες και ψέματα • Και τότε η καλή σελίδα 
αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα, αναδημοσι-
εύοντας μόνο την άλλη άποψη • Οπότε δεν έμει-
νε αμφιβολία ότι ο τίτλος I love vouliagmeni είναι 
λάθος • I hate konstantellos βασικά είναι.

••• Λένε ότι μια φωτογραφία είναι χίλιες 
λέξεις • Λοιπόν, χίλιες φωτογραφίες είναι θόρυ-
βος, ασυναρτησία • Και η πληθώρα φωτογραφι-
ών στα social media μπορεί να μη φέρει τα ανα-
μενόμενα  • Χρειάζεται ισορροπία η δημοσίευση 
εικόνων από την παρουσία αιρετών σε διάφορες 
περιστάσεις • Η άγρα like γενικά δεν αποδει-
κνύει τίποτα από μόνη της  • Το Facebook μπορεί 
να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη καθρέφτης 
της ματαιοδοξίας μας • Το πραγματικό έργο δεν 
χρειάζεται την επικοινωνία, μιλά από μόνο του • 
Και τα 3Β διαθέτουν πολλούς σιωπηλούς εργάτες 
που θα ανταμειφθούν την ώρα που πρέπει, όπως 
πρέπει.

 
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 



Το νέο spot που θα δοκιμάσεις health bowls,
γλυκά και παγωτά χωρίς ενοχές μιας και όλα
είναι sugar free, vegan και χωρίς γλουτένη!

Ποσειδώνος 12 (πεζόδρομος) Βούλα,
Tηλ.: 210 89 000 68


