
The Talk of 
The Town
Ο τραγικός θάνατος του Mad 
Clip στη Βουλιαγμένη δεν έφερε 
δυστυχώς σκεπτικισμό και ανα-
θεώρηση της τοξικής κουλτού-
ρας που βρίσκεται πίσω από τη 
λατρεία της ταχύτητας, αλλά 
αντίθετα μυθοποίησε το θύμα 
στα μάτια ενός κοινού που 
δίνει ραντεβού στα Λιμανάκια 
για αυτοσχέδιους αγώνες, αδι-
αφορώντας για την παρουσία 
της Αστυνομίας που αποτελεί 
πλέον μέρος του «μύθου».
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Σκοτώνει στην άσφαλτο 
η τοξική αρρενωπότητα

Σ τα ακουστικά και στα ηχεία των εφήβων ήταν 
ο Mad Clip, όμως στο διάζωμα της παραλιακής, 
απέναντι από την εκκλησία της Παναγίας Φανε-

ρωμένης στη Βουλιαγμένη και μέσα στις στραπατσαρι-
σμένες λαμαρίνες κειτόταν ο Πίτερ Αναστασόπουλος, 
ένας αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης 34 ετών που γνώρισε 
όσο λίγοι τη μετεωρική επιτυχία και καταξίωση, για να 
καταλήξει σε ένα σφοδρότατο μοιραίο τροχαίο ατύχημα 
στις 2 Σεπτεμβρίου. Το σημείο της πρόσκρουσης από 
το πρώτο πρωινό μετά την είδηση του θανάτου του 
έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο εικονοστάσι, έναν τόπο 
απόδοσης τιμών και απόθεσης κτερισμάτων από ανώ-
νυμους φίλους και φαν, τους οποίους ο απρόσμενος 
θάνατος του καλλιτέχνη κλόνισε. 

Και βέβαια μπροστά στον θάνατο ενός νέου ανθρώ-
που στέκεται κανείς με οδύνη. Στην περίπτωση όμως 
του Mad Clip, αντί το τραγικό συμβάν να γίνει αφορμή 
για αναστοχασμό μιας συλλογικής κουλτούρας που 
μαζί με ατυχείς συγκυρίες οδήγησε σε έναν θάνατο, 
για ένα κομμάτι νέων ανθρώπων γίνεται καύσιμο για 
την ενίσχυση της μυθολογίας της ταχύτητας στη βάση 
της οποίας βρίσκεται η τοξική αρρενωπότητα. Το πώς 
λειτούργησε ο θάνατός του για μια μερίδα πιστών ακο-
λούθων του φάνηκε την ημέρα της κηδείας του Mad 
Clip στο Παλαιό Φάληρο. Μαρσάροντας τα μηχανάκια 
τους έξω από την εκκλησία, άφησαν καυσαέρια και 
καπνό από τα λιωμένα ελαστικά να αναδύονται επί 
ώρα στον αέρα σαν το δικό τους μυστικιστικό λιβάνι 
που θα αναπαύσει την ψυχή του. 

Τι άλλο εκτός από απεγνωσμένη επίδειξη κυριαρχί-
ας σε βάρος των άλλων είναι η οδηγική συμπεριφορά 

ενός «κάγκουρα» που προβάλλει το εγώ του σε ένα 
μετασκευασμένο όχημα πολλών δεκάδων χιλιάδων 
ευρώ το οποίο σαν κινητή βόμβα απειλεί ό,τι κινείται 
γύρω του; Η πραγματικότητα είναι ότι όση αξία έδινε 
η περσόνα του Mad Clip μέσα από τους ακραία σεξιστι-
κούς και κατάφορτους από στερεότυπα στίχους του 
στη γυναικεία ύπαρξη, τόση αξία έδινε και ο οδηγός 
Πίτερ Αναστασόπουλος στους τυχαίους περαστικούς 
γύρω του κατά τις στιγμές που οι γιγάντιες μηχανές 
των οχημάτων που οδηγούσε κατανάλωναν λίτρα καυ-
σίμων για να αγγίξουν τα όριά τους. Πλευρά της τάσης 
για έμφυλη κυριαρχία είναι και η υιοθέτηση μιας βίαι-
ης και αντικοινωνικής οδηγικής συμπεριφοράς. Είναι 
μία ακόμη ανδρική αποκλειστικότητα. 

Το φαινόμενο και η κουλτούρα της κόντρας είναι ιδι-
αίτερα οικεία στα νότια προάστια και ειδικά στον 

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα και 
γνωστά σε όλους σημεία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
στην παραλιακή και βέβαια στα Λιμανάκια της Βάρκι-
ζας γίνονται τακτικά χώροι συνεύρεσης οδηγών αυτής 
της ιδεολογίας μαζί με κινητήρες πολλών αλόγων. 
Αντίθετα από ό,τι πιστεύεται, η επικίνδυνη αυτή δρα-
στηριότητα η οποία φυσικά απαγορεύεται με βαριές 
διοικητικές ποινές, παρακολουθείται και καταστέλλε-
ται τακτικά από την Ελληνική Αστυνομία. Ένα ειδικό 
σώμα της Τροχαίας, η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης 
Τροχαίων Ατυχημάτων, ασχολείται ειδικά με το ζήτημα 
αυτό. Από τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκύπτει ότι μόνο 
για φέτος (ένα χρόνο που ίσχυε και lockdown) έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 10 τέτοιες 
μεγάλες επιχειρήσεις. Κατανοεί κανείς την έκταση 
του φαινομένου από τη συγκομιδή των αστυνομικών 
αρχών: Μόνο στην Αττική από τον Ιανουάριο του 2021 
έχουν αφαιρεθεί 333 άδειες κυκλοφορίας, 383 διπλώ-
ματα οδήγησης και έχουν ακινητοποιηθεί 113 οχήματα 
σε εξορμήσεις για αυτοσχέδιους αγώνες. Σύμφωνα με 
τον ΚΟΚ (άρθρο 8) το πρόστιμο για οδήγηση οχημάτων 
με σκοπό τον εντυπωσιασμό και η τέλεση αυτοσχέδι-
ων αγώνων τιμωρείται και με πρόστιμο 700 ευρώ εκτός 
από αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Προφανώς, η ένταση της αστυνόμευσης –ακόμη και αν 
μπορούσε το κράτος να διαθέσει έναν τροχονόμο για 
κάθε 500 μέτρα κεντρικής αρτηρίας κάθε βράδυ– δεν 
αποτελεί πανάκεια. Η νοοτροπία της αυτοπραγμάτωσης 
μέσω των δυνατών κινητήρων είναι μια αντι-κουλτού-
ρα που θα έλεγε κανείς ότι τροφοδοτείται και νοημα-
τοδοτείται από την ενίσχυση των μέτρων καταστολής. 
«Είμαι κοντράκιας, τι να κάνουμε;» είπε ο Mad Clip με 
σοκαριστική στο φως της κατάληξής του φυσικότητα, 
μπροστά στην κάμερα του κινητού του, ανεβάζοντας 
ένα βίντεο όπου προσπαθούσε να εξηγήσει ένα επεισό-
διο σύλληψής του τον φετινό Φεβρουάριο, όταν ξέφυ-
γε από τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν στην 
παραλιακή, για να κάνει συμπλοκή με άλλους αστυνο-
μικούς σε στενά, όπου υποστηρίζει ότι δεν έτρεχε καθό-
λου. Είναι μια φιλοσοφία που μπορεί να συμπυκνωθεί 
στους στίχους ενός τραγουδιού του γραφικού καλλι-
τέχνη Γιώργου Πιλάλα: «Όσο θα υπάρχουν μπάτσοι, 
εμείς θα είμαστε καπάτσοι»... Ο σκληρός πυρήνας των 
ανθρώπων της κουλτούρας αυτής πλαισιώνεται από 
μια μεγάλη ζώνη αφέλειας και ανοχής. Από ανθρώπους 
που θεωρούν φάση την ανορθόδοξη οδήγηση, μέσο 
εντυπωσιασμού ένα όχημα, φλωριά την πιστή τήρηση 
του ΚΟΚ. Έτσι αναπτύσσεται η τόσο επικίνδυνη για το 
κοινωνικό σύνολο (εκτός από αυτοκαταστροφική) κοι-
νωνική στάση, ως μια απλή αλλά επικίνδυνη απόκλιση, 
που απλώς εκκρίνει αδρεναλίνη. Η αντιμετώπιση του 
φαινομένου δυστυχώς πρέπει να φτάσει όσο βαθιά 
φτάνουν οι ρίζες του.

“Απεγνωσμένη 
επίδειξη κυριαρχίας 
σε βάρος των άλλων 
είναι
η ακραία οδηγική 
συμπεριφορά 

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Συμβούλιο
πρόληψης 

για ασφαλή 
πόλη

Ένα νέο 
τοπικό όργανο

στελεχωμένο
από ειδικούς

Ένας νέος θεσμός με αντι-
κείμενο την πρόληψη της 
παραβατικότητας ξεκινά τη 
λειτουργία του στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, μετά την έγκριση της 
συγκεκριμένης πρότασης 
στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 
Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 
το Τοπικό Συμβούλιο Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας το 
οποίο αποτελεί συμβουλευ-
τικό γνωμοδοτικό όργανο για 
την ανάπτυξη μιας εναλλα-
κτικής και αποκεντρωμένης 
αντιπαραβατικής πολιτικής, 
προσαρμοσμένης στις ιδιαί-
τερες ανάγκες και απαιτήσεις 
της τοπικής κοινωνίας. Το νέο 
όργανο θα απαρτίζεται από επτά μέλη, τα οποία θα είναι επιστήμο-
νες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο 
τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκλη-
ματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και 
αστυνομικοί. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή στο συμβούλιο 
πρόληψης της παραβατικότητας είναι τιμητική και άμισθη και η 
θητεία του οργάνου θα διαρκέσει τρία χρόνια. Ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος απέστειλε επιστολή σε όλους τους επικεφαλής των συνδυ-
ασμών της αντιπολίτευσης να προτείνουν πρόσωπα δικής τους επι-
λογής προκειμένου να συγκροτηθεί το όργανο σε συναινετική βάση.

Η παραβατικότητα των ανηλίκων στην μετά τον κορονοϊό εποχή 
σημειώνει ραγδαία αύξηση όχι μόνο στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές του Λεκανοπεδίου. 
Αδικήματα όπως οι σωματικές βλάβες, οι μικροκλοπές σε βάρος 
συνομηλίκων καθώς και οι παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων 
έχουν ενταθεί τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συναντήθηκε 
στο Δημαρχείο της Βούλας με ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, συζητώντας μεταξύ άλλων και τη σύσταση εκ νέου του εν 
λόγω Συμβουλίου. 

Ο ρόλος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας 
είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε 
τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στη διοίκη-
ση του Δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών 
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώ-
μης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από 
τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν 
ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματι-
κότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την 
εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος 
εμπιστοσύνης. Το εν λόγω Συμβούλιο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ικανοποίηση του δικαιώματος των πολιτών του 
Δήμου στην ασφάλεια.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα δωρεάν ασφάλισης για 
μαθητές των βρεφονηπιακών σταθμών, των νηπιαγω-
γείων των δημοτικών καθώς και σε όλο το διδακτικό και 
διοικητικό προσωπικό των σχολείων εφαρμόζει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την Εθνι-
κή Ασφαλιστική για τρίτο συνεχόμενο διδακτικό έτος. 
Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες καθ’ 
όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, σχολι-
κών εκδηλώσεων, εκδρομών, κατά τη διάρκεια της ολοή-
μερης λειτουργίας και μια ώρα πριν (κατά την μετάβαση) 
και μια ώρα μετά (κατά την επιστροφή). Οι παροχές του 
προγράμματος ομαδικής ασφάλισης αφορούν στη ασφά-
λιση δαπανών ευρείας νοσοκομειακής και εξωνοσοκο-
μειακής περίθαλψης από ενδεχόμενο ατύχημα και άλλες 

καλύψεις. Μετά τη συγκατάθεση των γονέων, στελέχη 
της Εθνικής Ασφαλιστικής, του υποκαταστήματος που 
ο Δήμος σύναψε το πρόγραμμα της ασφάλισης, θα επι-
σκεφτούν τον καθένα ξεχωριστά, ενημερώνοντας τους 
για τις καλύψεις του προγράμματος και παρέχοντας τους 
εντελώς δωρεάν ασφαλιστικές συμβουλές.

Πρόκειται για μια παροχή της Εθνικής Ασφαλιστικής ως 
«ανταποδοτικό έργο προς την κοινωνία», την πρωτοβου-
λία για το οποίο έλαβε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε 
συνεργασία με τον ασφαλιστικό πράκτορα και κάτοικο 
της περιοχής Λευτέρη Πούλο Αγινορίτη. Το πρόγραμμα 
έχει διάρκεια ενός χρόνου και μετά τη λήξη του συμβο-
λαίου, ανανεώνεται αυτόματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 

το ποσοστό των μαθητών που έκαναν χρήση του προ-
γράμματος τα προηγούμενα δύο έτη ανέρχεται στο 70%, 
ποσοστό που σύμφωνα με την Εθνική Ασφαλιστική θα 
έχει συνεχή ανοδική τάση. Η δημοτική αρχή, αντιλαμ-
βανόμενη την αναγκαιότητα της ασφάλισης για όλους 
και αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία 
που την διακατέχει, παρέχει στους μικρούς μαθητές της 
πόλης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάν ασφάλι-
σης. Μάλιστα, όπως τονίζει στον «Δημοσιογράφο», ο 
Λευτέρης Πούλος Αγινορίτης, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι ο μοναδικός Δήμος στη χώρα που 
προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα ασφάλισης για όλους 
τους μαθητές και το προσωπικό των σχολικών μονάδων 
της περιοχής.

«Εθνική»
Δωρεάν ασφάλιση για τους μαθητές της πόλης



Με το εξαιρετικό φυσικό πλεονέκτημα της ειδυλλιακής θέας του λαιμού 
Βουλιαγμένης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες το εστιατόριο Ιθάκη 
παραμένει η πρώτη επιλογή για σημαντικές προσωπικότητες της διε-
θνούς αφρόκρεμας, όπως η Αθηνά Ωνάση, ο Μπιλ Κλίντον, ο Σον Κόνερι, 
ο Χούλιο Ινγκλέσιας και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες, φρέσκα θαλασσινά μαγειρεμένα στην τελειότητα, 
καθώς και την πιο διαδεδομένη λίστα κρασιών, που περιέχει επιλεγ-
μένες φιάλες από όλο τον κόσμο, το εστιατόριο Ιθάκη κατέχει επάξια  
το όνομα του στολιδιού της Βουλιαγμένης. Το διακεκριμένο στο είδος του 
μενού σούσι, βασισμένο σε φρέσκα υλικά και φυσικά στην δεξιοτεχνία 
έμπειρων σεφ, εξελίσσει την ασιατική κουζίνα, κατατάσσοντας το εστια-
τόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience



Τοπικά6

Εξαιρετικής ποιότητας παρέμειναν και τον Αύγουστο οι κολυμβητικές ακτές του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έπειτα από μετρήσεις πιστοποιημένων εργα-
στηρίων βάσει της εγκεκριμένης μεθοδολογίας από τη Διεύθυνση Ύδάτων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με τις εργαστηριακές μετρήσεις μετά από 
δειγματοληψία νερού που πραγματοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου, οι δύο βασικότεροι 
παράγοντες μόλυνσης των υδάτων, οι εντερόκοκκοι και τα κολοβακτηρίδια, παραμέ-
νουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα όπως συνέβη και στις τρεις προηγούμενες μετρήσεις 
(βλ.πίνακα). Κατά τον μήνα Αύγουστο, αυξημένες τιμές παρατηρήθηκαν στις ακτές 
του Μεγάλου Καβουρίου και στην παραλία του «Notos» στη Βούλα, ωστόσο εξακο-
λουθούν και παραμένουν στα επίπεδα της εξαιρετικής ποιότητας. Επιπλέον, κατά τη 
δειγματοληψία της 18ης Αυγούστου εντοπίστηκαν αυξημένες τιμές κολοβακτηριδίων 
(escherichia coli) στον όρμο Μαλτσινιώτη (Zen) συγκριτικά με τις μετρήσεις των προ-
ηγούμενων τριών μηνών. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις στην Ακτή Βουλιαγμένης, σημείο 
που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των εργασιών ανακατασκευής 
της μαρίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ύδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, η ποιότητα των υδάτων στον όρμο της Βουλιαγμένης κατά τον 
μήνα Αύγουστο χαρακτηρίζεται εξαιρετική και μάλιστα, οι μετρήσεις έδειξαν ότι βρί-
σκεται στο καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Αξίζει 
να τονιστεί πως ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, δρ. 
Βασίλειος Καψιμάλης, πραγματοποιεί οργανοληπτικό έλεγχο (σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ΚΎΑ για τη «χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων μαρίνας Βου-
λιαγμένης») και τα αποτελέσματα του οποίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.  Οι 13 ακτές που παρακολουθούνται είναι κυρίως αυτές 
που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων και που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντι-
κό κ.λπ.). Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και 

εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού 
και της ακτής γενικότερα για την καλύτερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
αλλά και των λουομένων. 

Άριστη η ποιότητα των υδάτων 
και τον Αύγουστο

Είναι γεγονός ότι τα πυροτεχνήματα αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα που πλαισι-
ώνει τις εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς πρόκειται για ένα πολύχρωμο μωσαϊκό που 
ξεδιπλώνεται στον ουρανό και που τραβά το ενδιαφέρον σε όποιον το παρακολουθεί. 
Εκτός από το φαντασμαγορικό σόου, πολλές φορές προκαλούν αναστάτωση στους 

κατοίκους των πόλεων. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει 
πάρει μια κανονιστική απόφαση από τον Οκτώβριο του 2015, στην οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρει ρητά ότι η ρίψη πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μέχρι τις 11 μ.μ., σε διαφορε-
τική περίπτωση θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα που περιγράφει η απόφαση. 

Το φαινόμενο της ρίψης πυροτεχνημάτων στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
εμφανίζεται τους θερινούς μήνες, καθώς πολλά καταστήματα τα οποία φιλοξενούν 
εορταστικές εκδηλώσεις (γάμους κ.ά.), εκτοξεύουν βεγγαλικά, τηρώντας αυστηρά το 
ωράριο. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια έχει παρατηρηθεί μια έξαρση εκτόξευσης 
πυροτεχνημάτων από ιδιώτες χωρίς να τηρούν την κανονιστική απόφαση του Δήμου. 
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της 
6ης Σεπτεμβρίου τόνισε ότι μεγάλες παρέες συγκεντρώνονται στις ελεύθερες παραλίες 
της πόλης (πρ. Κάμπινγκ, δίπλα από το Δημαρχείο, Μεγάλο Καβούρι, ανατολική παρα-
λία Βάρκιζας) οι οποίοι ξεκινούν να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα στις 3 τα ξημερώματα 
προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Πέρα από τις παραλίες, βεγγαλικά 
εκτοξεύονται και από ταράτσες σπιτιών με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να παρέμβει η 
δημοτική αστυνομία και να κάνει αυτοψία για να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. 

Η διοίκηση για να βάλει ένα τέλος στην ηχορύπανση που προκαλούν τα πυροτεχνήμα-
τα, ετοιμάζει μια επικαιροποίηση του κανονισμού, αποφασίζοντας ότι η ρίψη πυροτε-
χνημάτων στην περιοχή θα πραγματοποιείται μόνο από νέα, σύγχρονα και αθόρυβα 
βεγγαλικά, τα οποία μπορεί να έχουν το διπλάσιο κόστος, αλλά δεν είναι εκρηκτικού 
τύπου και τα οποία έχουν βρει εφαρμογή σε πολλές πόλεις του εξωτερικού.

«Σιωπηλά» πυροτεχνήματα θα επιβάλει ο Δήμος

Ακτή εντερόκοκκοι κολοβακτηρίδια
Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

Βάρκιζα 1 5 2 13 4 0 24 4
Λίμνη  
Βουλιαγμένης 4 9 13 9 4 40 5 4

Ακτή  
Βουλιαγμένης 1 15 11 4 0 8 0 0

Αστέρας  
Βουλιαγμένης 31 36 0 0 0 48 0 0

Όρμος  
Μαλτσινιώτη 
(Zen)

3 21 6 8 0  0 0 12

Μεγάλο Καβούρι 
(νότια) 1 4 2 25 0 0 0 24

Μεγάλο Καβούρι 
(βόρεια) 4 1 0 2 0 0 0 0

Καβούρι νότια 
(Γαρμπή) 0 5 0 1 4 4 0 0

Καβούρι βόρεια 
(Divani) 1 1 0 1 0 0 0 0

Notos Βούλας 0 2 1 32 0 0 0 28
Δημαρχείο 
Βούλας 0 0 0 5 0 0 0 0

Β’ πλαζ Βούλας 3 0 1 4 0 0 0 0
Α’ πλαζ Βούλας 0 16 2 8 0 9 0 0

Πηγή: Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν: 24 Μαΐου, 23 Ιουνίου, 21 Ιουλίου και 18 
Αυγούστου



7

Μηδενικά απόβλητα – Διαλογή στην Πηγή
Δήμος πρότυπο σε όλη τη χώρα τα 3Β

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης από το 2015 σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων με σύγχρονες και 
φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους είχαν όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» στη Βούλα. Στην ενημερωτική εκδήλωση μεταξύ 
άλλων το «παρών» έδωσαν ο Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Ύπουργός Εσωτερικών για 
θέματα Αυτοδιοίκησης και ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων στο Ύπουργείο Περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρευρέθηκαν 
καλεσμένοι από το εξωτερικό, όπως ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου 
και η Νίνα Σανκόβιτς από τον Δήμο Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, οι οποίοι μετέφεραν 
τις εμπειρίες τους και συζήτησαν τις θετικές αλλαγές που επήλθαν από την διαχείριση 
των αποβλήτων που εφαρμόζουν στις πόλεις τους. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθεί το κοινό για το κοινοτικό πρόγραμμα LIFE-
IP CEI Greece που θα χρηματοδοτήσει την επέκταση του προγράμματος συλλογής 7 
ρευμάτων σε όλο το εύρος του Δήμου καθώς και για τις δράσεις και τις αλλαγές που 
η δημοτική αρχή έχει εφαρμόσει στην αποκομιδή και τη διαχείριση των αποβλήτων 
στην πόλη.  

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων για τη διαλογή στην πηγή για τα οικιακά από-
βλητα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκτρέπει ήδη από την ταφή περισσότερο 
από το 30% των απορριμμάτων που παράγονται στην πόλη, ποσοστό που αποτελεί 
ένα από τα ψηλότερα της χώρας, τη στιγμή που ο εθνικός μέσος όρος είναι περίπου 
στο 12%. «Συνεχώς επεκτείνουμε τις καινοτόμες δράσεις μας με στόχο την περαιτέρω 
αύξηση του ποσοστού των απορριμμάτων που εκτρέπουμε από την ταφή και οδη-
γούνται σε άλλες μορφές επεξεργασίας, απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον, όπως 
η κομποστοποίηση των οργανικών και κλαδεμάτων για την παραγωγή υψηλής ποιό-
τητας εδαφοβελτιωτικού αλλά και η παραγωγή βιοκαυσίμων», ανέφερε ο Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος. Και πρόσθεσε: «Οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ήδη, ανταποκρίνονται με εξαιρετικά μεγάλη συνέπεια και υψηλή περιβαλλοντική 
συνείδηση στην προσπάθεια μας και αποτελούν τον βασικό συντελεστή των θετικών 
αποτελεσμάτων που έχουμε καταγράψει».

Στόχος της διοίκησης είναι έως το 2050 ο Δήμος να πετύχει την επίδοση των μηδενι-
κών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και την εκτροπή από 
την ταφή με διαλογή στην πηγή του 70% των απορριμμάτων που θα παράγονται.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός δημοτικού προ-
γράμματος στειρώσεων αδέσποτων γατών ανακοίνωσε 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου να 
ελέγξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό γατών εντός 
του Δήμου. Η Τριμελής Επιτροπή που θα συντονίζει και 
θα εποπτεύει τη διαδικασία αποτελείται από τον Βασί-
λη Παπαμιχαήλ (αιρετός), την Ευγενία Δημητροπούλου 
(υπάλληλος του Δήμου), και τον Πέτρο Κοντόπουλο 
(δημότης). Για τον καλύτερο συντονισμό του προγράμ-
ματος δημιουργείται Δημοτικό Μητρώο Συνεργαζόμενων 

Φιλοζωικών Φορέων και Προσώπων, στο οποίο μπορούν 
να εγγραφούν οι φιλοζωικές οργανώσεις που έχουν έδρα 
το Δήμο των 3Β και δημότες ή κάτοικοι της περιοχής που 
είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο του Δήμου. Με 
την έναρξη του προγράμματος στειρώσεων, οι πρώτες 
εγγραφές στο Μητρώο θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώ-
βριο, ενώ παράλληλα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, θα συμβληθεί με κτηνιατρεία τα οποία θα πληρούν 
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την υλοποίηση 
του προγράμματος στειρώσεων.

Η διαδικασία για τον εντοπισμό μιας αδέσποτης γάτας 
μέχρι το σημείο που θα στειρωθεί είναι απλή. Όταν οι 
φιλόζωοι ιδιώτες ή οι φιλοζωικές οργανώσεις εντο-
πίσουν μία αδέσποτη γάτα ή μία αποικία αδέσποτων 
γατών, επικοινωνούν με ένα από τα μέλη της Επιτροπής 
μέσω email είτε τηλεφωνικά και ενημερώνουν σχετικά. 
Ο φιλόζωος ιδιώτης ή φιλοζωική οργάνωση, αποστέλλει 
φωτογραφία του αδέσποτου ζώου και υποδεικνύει την 
περιοχή που εντοπίστηκε, έτσι ώστε να ταυτοποιηθεί ότι 
είναι αδέσποτο και όχι δεσποζόμενο και ότι ανευρέθη 
εντός των ορίων του Δήμου. Στη συνέχεια, ο φιλόζωος 
ιδιώτης ή φιλοζωική οργάνωση, παραλαμβάνει από το 

Δήμο το προπληρωμένο voucher (ηλεκτρονικά ή διά 
ζώσης) που καλύπτει το 80% του κόστους των παρεχό-
μενων κτηνιατρικών υπηρεσιών που σχετίζονται απο-
κλειστικά και μόνο με τη στείρωση και το οποίο θα προ-
σκομίσει στο συμβεβλημένο με τον Δήμο κτηνιατρείο, 
όταν θα προσέλθει για τη στείρωση του ζώου, ενώ ο ίδιος 
(ιδιώτης ή φιλοζωική οργάνωση) θα καταβάλει το υπό-
λοιπο ποσό του 20%.

Με την ολοκλήρωση της στείρωσης, ειδοποιείται ο φιλό-
ζωος ιδιώτης ή φιλοζωική οργάνωση που το συνέλεξε 
αρχικά για την παραλαβή του και την επιστροφή του ζώου 
στο οικείο του περιβάλλον. Το κτηνιατρείο ενημερώνει το 
Δήμο συγκεντρωτικά στο τέλος του μήνα για τον αριθμό 
των γατών που στειρώθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από το 
κτηνιατρείο. Μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου δημοτι-
κού προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων γατών, η Τρι-
μελής Επιτροπή θα παρουσιάζει αναλυτικό απολογισμό 
ετήσιας δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τις 
προτάσεις της για την περαιτέρω βελτίωση του δημοτικού 
προγράμματος στειρώσεων αδέποστων γατών. Να σημει-
ωθεί, πως ο Δήμος έχει δεσμεύσει το ποσό των 50.000 
ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος.

Στειρώσεις με την αρωγή του Δήμου
Πρόγραμμα φροντίδας για τις αδέσποτες γάτες
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Την περίοδο της εσωστρέ-
φειας και των άγονων διε-
νέξεων στη Δημοτική Τοπική 
Οργάνωση Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης (ΔΗΜΤΟ) της 
Νέας Δημοκρατίας φιλοδο-
ξεί να τερματίσει η υποψη-
φιότητα του ιατρού Νίκου 
Μακρή, ο οποίος δήλωσε 
με επιστολή του στα τοπικά 
ΜΜΕ ότι θα διεκδικήσει την 
ψήφο των φίλων της ΝΔ για 
τη θέση του προέδρου. Οι 
εκλογές έχουν καθοριστεί 
για τις 24 Οκτωβρίου. 

Στην ανακοίνωσή του τονίζει 
μεταξύ άλλων τους στόχους που θέτει για τη νέα σελίδα της ΔΗΜΤΟ: «Η μεταλαμπάδευση 
των ιδεών, αξιών της ΝΔ σε όσο το δυνατό περισσότερους συντοπίτες μας, η ενημέρωση 
του έργου της ΝΔ σε ευρύτερο κοινό, η διεύρυνση των μελών της ΔΗΜΤΟ, η εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του τοπικού συντονιστικού οργάνου που θα προκύπτει από 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, η κινητοποίηση των μελών της ΔΗΜΤΟ σε ουσιαστικές και δια-
δραστικές δραστηριότητες για την κοινωνία, η άντληση νέων ιδεών από τους πολίτες της 
πόλης για την παράταξη». Όπως προσθέτει, στόχος του είναι η μετατροπή της τοπικής 
οργάνωσης σε «ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και λειτουργικό εργαλείο διάδοσης και 
ενημέρωσης των θέσεων της παράταξης με εξωστρέφεια και δυναμισμό», ενώ τα μέσα για 
την επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι η «πραγματική συμμετοχή και συνεργασία των 
μελών». Στο πλευρό του Νίκου Μακρή έχουν ταχθεί αξιόλογες υποψηφιότητες μελών για 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΤΟ. Πρόκειται για τους εξής: Δήμητρα Γεωργιάκου, 
Αναστάσιος Ζησάκης, Κωνσταντίνος Μαδιάς και Αρετή Τσώλου (Βούλα), Σταύρος Ζουγα-
νέλης, Ελισάβετ Μαρκοζάνη και Παντελής Τσολομύτης (Βάρη), Γιώργος Κοκολέτσος και 
Δέσποινα Σωπήλη (Βουλιαγμένη). 

Ο Νίκος Μακρής γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βούλα. Έλαβε πτυχίο Ιατρικής στο πανε-
πιστήμιο της Μπολόνια, ειδικεύτηκε στην ουρολογία στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού 
και σήμερα είναι χειρουργός ουρολόγος στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας, μετά 
από θητεία στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Από το 2019 είναι εκλεγμένο μέλος στο 
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, ενώ στις εσωκομματικές εκλογές του 2018 
αναδείχθηκε σε μέλος του ΔΣ της ΔΗΜΤΟ των 3Β, έχοντας ενεργό δράση στη ΝΔ ως μέλος 
από το 1985.

Διπλά εκτεθειμένος ο Δημήτρης Δαβάκης
Τα παράνομα προνόμια λίγων πάνω από το κοινό καλό
Διαμαρτυρήθηκε δημοσίως ο Δημήτρης Δαβάκης, επικε-
φαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβού-
λιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το γεγονός ότι ο 
«Δημοσιογράφος» στο προηγούμενο φύλλο του καυτη-
ρίασε πως η παράταξή του «προσέφυγε για να ακυρώσει 
την ανάπλαση» στη λεωφόρο Βασ. Παύλου. Πρόκειται 
για το μεγάλο έργο που θα μεταμορφώσει τον κεντρικό 
δρόμο της πλατείας Βούλας σε ήπιας κυκλοφορίας, με 
ποδηλατόδρομο και πεζοδρόμηση του κέντρου κατά τις 
νυχτερινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Πήρε το λόγο 
στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
στις 6 Σεπτεμβρίου και είπε πως «το Κύμα Ενωμένων 
Πολιτών και εγώ προσωπικά δεν έκανε καμία προσφυ-
γή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος θα πρέπει το έντυπο να το διορ-
θώσει, αλλιώς επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώ-
ματός μου». 

Όμως πριν αλέκτορα φωνήσαι, λίγα μόλις 24ωρα μετά, 
ήρθε η ...διάψευση του ίδιου του Δημήτρη Δαβάκη και 
παράλληλα η δικαίωση του «Δημοσιογράφου» από τη 
δημοτική σύμβουλο της παράταξης, Ιωάννα Δόγκα, 
η οποία σε άρθρο της σε τοπική εφημερίδα στις 11 
Σεπτεμβρίου παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές: «Η 
πραγματικότητα είναι ότι η προσφυγή έγινε από την 
γράφουσα, ομού μετά κατοίκων, ως και οι άλλες ενέργει-

ες [...] Απλώς, επειδή έχω και την ιδιότητα της δημοτι-
κής συμβούλου (εκτός αυτής της κατοίκου) προσέφυγα 
με διπλή ιδιότητα». 

Μέχρι στιγμής η κ. Δόγκα παραμένει μέλος της παρά-
ταξης, οπότε ο Δημήτρης Δαβάκης ως επικεφαλής δεν 
μπορεί παρά να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για 
τις επιλογές των στελεχών του. Άλλωστε, ο ίδιος και η 
παράταξή του καταψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
συγκεκριμένο έργο, ενώ καταψήφισε και τις αναμορ-
φώσεις του προϋπολογισμού που θα επιτρέψουν την 
υλοποίησή του. Μάλιστα, ως μοναδική αιτιολογία για 
τις αρνητικές αυτές ψήφους ο Δημήτρης Δαβάκης προέ-
βαλε ακριβώς το προσωπικό ζήτημα της Ιωάννας Δόγκα, 
ότι δηλαδή η διάνοιξη της Βασ. Παύλου απαιτούσε την 
απομάκρυνση των διαφόρων εμποδίων που κάποιοι 
κάτοικοι είχαν βάλει σε κοινόχρηστο χώρο, προκειμέ-
νου να οριοθετήσουν παρανόμως θέσεις στάθμευσης 
των οχημάτων τους. 

Για μια «αντικοινωνική πράξη» έκανε λόγο ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλώντας στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο σχολιάζοντας τη στάση της παράταξης: «Προ-
κειμένου να διασώσουμε τα παράνομα και καταπατη-
μένα πάρκινγκ, προσφεύγουμε στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση για να ακυρώσουμε ένα έργο 6,5 χιλιομέτρων, 
αξίας 16 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα συμβεί φυσικά 

κάτι τέτοιο, όμως καυτηριάζω την κακοήθεια που έχουν 
τέτοιες προσφυγές στη λογική να κρατήσουν κάποιοι το 
παράνομο προνόμιό τους εις βάρος της πόλης. Ε, όχι, 
η πόλη θα προχωρήσει, θα ξεφύγει από τη λογική του 
χωριού», τόνισε ο Δήμαρχος. Και βέβαια ο Δημήτρης 
Δαβάκης αποδεικνύεται διπλά εκτεθειμένος, καθώς όχι 
απλώς τορπιλίζει με κάθε τρόπο την πραγματοποίηση 
του έργου, αλλά επιπλέον αρνείται να αναλάβει την 
ευθύνη των επιλογών του.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ 
Αέρας ανανέωσης στην τοπική των 3Β 
Αξιόλογες υποψηφιότητες στηρίζουν τον Νίκο Μακρή 
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Δημοτικό Συμβούλιο
Συμφωνία Δήμου - ιδιοκτητών για την πλατεία 
Πηγαδακίων

Επίλυση 
σε μια 

εκκρεμότητα 
δεκαετιών 

που στοίχισε 
ακριβά 

στον Δήμο
Βούλας

Μια εκκρεμότητα που βαραίνει τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης από το 1974 έλαβε την απόφαση να επιλύσει με γενναίο, δίκαιο 
και συμβιβαστικό τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 Σεπτεμβρί-
ου. Η πλατεία Πηγαδακίων πλέον δρομολογείται να κατασκευαστεί 
με σιγουριά, χωρίς περαιτέρω παράλογα έξοδα και δικαστικές περι-
πέτειες για τον Δήμο, χωρίς να δεσμεύεται η περιουσία πολιτών και 
χωρίς να απειλείται η οικονομική εξόντωση των περιοίκων. Ακού-
γεται περίεργο, όμως μέχρι να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός με μια 
αρκετά σύνθετη και επίπονη προσπάθεια της δημοτικής αρχής, τα 
χρόνια που μεσολάβησαν από το 1974, όταν δηλαδή επεκτάθηκε το 
ρυμοτομικό σχέδιο στη Βούλα και στη γειτονιά των Πηγαδακίων με 
τη δημιουργία των οικοδομικών τετραγώνων 303 ως χώρου ανέγερ-
σης ιερού ναού και 306 ως χώρου πλατείας, η αναποφασιστικότητα 
των κοινοτικών και δημοτικών διοικήσεων αλλά και η αλματώδης 
αύξηση της αξίας της γης, άφησαν το σχέδιο κατασκευής πλατείας 
ανεκπλήρωτο, δημιουργώντας τελικά περισσότερα προβλήματα 
από όσα υπήρχαν για να επιλυθούν.

Σήμερα τα Πηγαδάκια που δεν διαθέτουν μεγάλη πλατεία είναι μια 
γειτονιά με μια τεράστια έκταση αναξιοποίητη στο κέντρο της, στο 
μεγάλο τετράγωνο που σχηματίζουν οι οδοί με ονόματα λογοτεχνών: 
Καβάφη, Καζαντζάκη, Μαβίλη και Κάλβου. Στην έκταση αυτή έχει δια-
μορφωθεί μια αρκετά σύνθετη εικόνα των ιδιοκτησιών. Προηγήθη-
καν αλλεπάλληλες διοικητικές αποφάσεις χαρακτηρισμών και αποχα-
ρακτηρισμών, διοικητικά δικαστήρια και διενέξεις μεταξύ Δήμου και 
ιδιοκτητών. Στο οικοδομικό τετράγωνο 303Α (όπως φαίνεται στο σχε-
διάγραμμα) έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση, έχουν αποζημιωθεί 
οι ιδιοκτήτες και προορίζεται πολύ σύντομα να γίνει τελικά πλατεία 
των Πηγαδακίων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της διοίκησης Κων-
σταντέλλου. Το κομμάτι 306Β έχει κριθεί οριστικά οικοδομήσιμο το 
2009 και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η οικιστική του αξιοποίη-
ση. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε τις εκκρεμότητες 
στις 4 ιδιοκτησίες του κομματιού 306Α που μέχρι πρότινος ο Δήμος 
προόριζε να απαλλοτριώσει. Όλοι θέλουν φυσικά μεγάλους και άνε-
τους κοινόχρηστους χώρους, το πρόβλημα όμως σε πόλεις όπως η 
Βούλα είναι ότι οι αποζημιώσεις που καλείται να καταβάλει ο Δήμος 
στην περίπτωση των απαλλοτριώσεων είναι υπέρογκες, λόγω της 
μεγάλης αξίας της γης. Για το οικοδομικό τετράγωνο 303Α ο Δήμος 
Βούλας χρειάστηκε να πάρει δάνειο και να πληρώσει συνολικά 2,92 
εκατομμύρια ευρώ που αποπληρώθηκαν το 2015 για να μπορέσει να 
έχει τη μισή έκταση από όση προόριζε αρχικά για πλατεία. Η συμ-

βιβαστική λύση που προέκρινε η 
δημοτική αρχή και με την οποία 
συμφώνησαν άπαντες οι εμπλε-
κόμενοι λαμβάνει υπόψη τόσο τη 
βούληση των ιδιοκτητών όσο και 
τις οικονομικές δυνατότητες του 
Δήμου. Μετά από πρόσκληση λοι-
πόν που έστειλε ο Δήμος στους 
κατόχους των 4 ιδιοκτησιών 
αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η 
απαλλοτρίωση για τις ιδιοκτησίες 
1 και 2 του οικοδομικού τετραγώ-
νου 306Α, όπως φαίνονται στον 
χάρτη, και να αποδεσμευτούν οι 
ιδιοκτησίες 3 και 4 προκειμένου 
να δομηθούν χωρίς εμπόδια. 

Κεντρικό στοιχείο του συμβιβασμού αυτού ήταν ότι η αποζημίωση 
των ιδιοκτησιών θα ολοκληρωθεί καταβάλλοντας στους ιδιοκτήτες 
ποσό μέχρι το ύψος της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μεγαλώσει την πλατεία Πηγαδα-
κίων κατά 1.200 περίπου τετραγωνικά μέτρα, στα οποία το μελλοντι-
κό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα κρίνει αν θα γίνουν κοινόχρηστες 
ή κοινωφελείς χρήσεις, όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Για το σκοπό αυτό ο Δήμος θα καταβάλει τα ποσά των 84.000€ 
για την ιδιοκτησία 1 (έχει ήδη καταβάλει μέρος της αποζημίωσης 
στο παρελθόν) και 217.000€ για την ιδιοκτησία 2. Η αποπληρωμή 
αποφασίστηκε να γίνει τμηματικά μέχρι το 2022 για την ταμειακή 
διευκόλυνση του Δήμου. Η αποδέσμευση των 2 ιδιοκτησιών (με 
αριθμούς 3 και 4 στο σχεδιάγραμμα) επιφέρει και την απαλλαγή 
των όμορων ιδιοκτησιών από την καταβολή μιας υπέρογκης απο-
ζημίωσης, που όπως έχει καταγγελθεί επωνύμως και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά το παρελθόν, απειλούσε με οικονομική καταστρο-
φή συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Όπως υπογράμμισε στην εισήγησή 
του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «Ύιοθετώντας και υπερψηφίζοντας 
την παραπάνω πρόταση τερματίζονται μακροχρόνιοι δικαστικοί 
αγώνες, απελευθερώνονται οι ιδιοκτήτες της περιοχής από την ομη-
ρία δεκαετιών, ενώ ο Δήμος μας κατοχυρώνει σε κοινόχρηστους 
χώρους τα χρηματικά ποσά που έχει καταβάλει τα τελευταία 15 χρό-
νια χωρίς αντίκρισμα μέχρι και σήμερα». Κατά τη συζήτηση που 
ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημήτρης Δαβάκης στήριξε 
την επιλογή της διοίκησης, τονίζοντας: «Χαίρομαι κύριε Δήμαρχε 
που φτάνουμε σε μια κοινώς αποδεκτή λύση και κάποιοι άνθρωποι 
που θα έχαναν τα σπίτια τους δικαιώνονται». Ήταν από τις σπάνιες 
φορές που το Κύμα Ενωμένων Πολιτών υπερψηφίζει πρόταση της 
δημοτικής αρχής σε ένα κεντρικό θέμα. Δεν έπραξε το ίδιο η παρά-
ταξη του Θάνου Ματόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι «πρέπει να 
αυξηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι», παρόλο που περιέγραψε την 
περίπλοκη υπόθεση ως «σενάριο που μόνο η ελληνική νομοθεσία 
θα μπορούσε να γράψει», αναγνωρίζοντας ότι «εγκλωβίζει ιδιοκτή-
τες και τους ζητά παράλογες αποζημιώσεις». «Δεν δεχόμαστε να 
γίνει καμία άρση απαλλοτρίωσης», κατέληξε. 

Ο χάρτης που περιέχει το Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
του 1974 που ενέταξε τα 
Πηγαδάκια και την πλατεία 
στο σχέδιο πόλης της Βούλας. 
Έκτοτε οι απαλλοτριώσεις 
έμειναν ημιτελείς
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Η πόλη αλλάζει 
προς το καλύτερο

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:  

Ως εντολή για «πάση δυνάμει» πορεία και επίλυση όλων των μεγάλων εκκρεμοτήτων της 
πόλης εξέλαβε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος την ψήφο εμπιστοσύνης και το ιστορικά υψηλό 
ποσοστό που έλαβε πριν δύο χρόνια. Και πράγματι, το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αδιάκοπα από το 2014 μέχρι σήμερα δεν περιορίζεται 
στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα του εκλογικού ημερολογίου, αλλά ακολουθεί μια ιεράρχηση 
σπουδαιότητας, με στρατηγική στόχευση τις ανάγκες του ενιαίου Δήμου σε ορίζοντα δεκα-
ετιών. Αυτό προκύπτει από τη συζήτηση που έκανε ο Δήμαρχος του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης με τον «Δημοσιογράφο» με αφορμή το μέσο της δεύτερης θητείας που δια-
νύει στο τιμόνι του Δήμου, δηλώνοντας ότι όχι απλώς δεν υπάρχει κόπωση στη δημοτική 
αρχή, αλλά αντιθέτως, τα μεγάλα στοιχήματα που θα κρίνουν τη φυσιογνωμία της πόλης, 
όπως η διαμόρφωση της παράκτιας ζώνης, το ενιαίο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η έκβα-
ση της σύγκρουσης για την εκκλησιαστική περιουσία στη Βουλιαγμένη, αντιμετωπίζονται 
με αδιάπτωτη ενέργεια και με μια ομάδα στελεχών που μπορεί να ανανεώνεται.  

Δύο χρόνια πέρασαν ήδη από τις εκλογές του 2019 και την ηχηρή ανανέ-
ωση της εντολής των πολιτών προς τη διοίκησή σας. Σε τι βαθμό ολο-
κλήρωσης του προγράμματός σας βρίσκεστε; 
Οι πολίτες μας έδωσαν μια καθαρή εντολή που μας προκαλούσε να ανοίξουμε όλα τα 

θέματα. Εκλάβαμε το αποτέλεσμα ως εντολή να τα αλλάξουμε όλα, δεν επαναπαυτήκα-
με στην πολιτική μας επικράτηση – σας θυμίζω ότι ο δεύτερος συνδυασμός βρισκόταν 
62 μονάδες πίσω. Αυτό το κάναμε πράξη από την πρώτη ημέρα, όχι της θητείας, αλλά 
την επομένη των εκλογών. 

Ανοίξαμε ουσιαστικά θέματα, ήδη από τον Ιούνιο του 2019, όταν ξεκινήσαμε τη διαδι-
κασία δημιουργίας Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που θα συνενώνει τα υφιστάμενα 
τρία χωριστά πολεοδομικά σχέδια, με μείωση των οχλουσών χρήσεων που δυστυχώς 
υπάρχουν σήμερα σε σημεία της πόλης μας, με καλύτερη οργάνωση και προβολή των 
αναγκών της πόλης για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό από μόνο του δείχνει πώς εμείς 
«διαβάσαμε» το εκλογικό αποτέλεσμα. Η δουλειά δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό. 
Κινούμαστε πάση δυνάμει και εγώ προσωπικά και η δημοτική αρχή και τα στελέχη 
του Δήμου. Έχουμε ήδη καλύψει ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι από το πρόγραμμα που 
σχεδιάσαμε για την περίοδο 2019-2023. 

Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι προκύπτουν νέες ανάγκες και προκλήσεις που 
έρχονται να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγχρό-
νως έρχονται νέες τοπικές ή μη προκλήσεις που μας κάνουν να σκεφτούμε διαφορε-
τικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πανδημία και το lockdown. 

Συμπληρώσατε 7 έτη από τη στιγμή που αναλάβατε Δήμαρχος. Έχετε 
αισθανθεί κόπωση; Τι σημαίνει για σας;
Όχι, δεν έχουμε καμία κόπωση διότι κάνουμε κάτι που μας αρέσει, αγαπάμε και μας 
δίνει ενέργεια. Άλλωστε, όπως ξέρετε, η δική μας ομάδα έχει βάθος στον πάγκο. Είμαστε 
πολλοί, έχουμε αρκετές δυνάμεις και ανθρώπους που εναλλάσσονται στα πόστα και 
όλοι συμμετέχουν και βοηθούν. Πράγματι έχουμε ανοίξει πολλά θέματα που εξελίσσο-
νται. Η δική μας τροφή για να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς είναι η αναγνώριση 
που εισπράττουμε για τις παρεμβάσεις μας από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της 
περιοχής. Για το λόγο αυτό θα ζητήσουμε στις εκλογές του 2023 ανανέωση της εντολής 
μας. Ναι, η πόλη αλλάζει, αλλάζει προς το καλύτερο κατά γενική ομολογία.

Η συνέχεια στις σελίδες 12-13

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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Αδιαπραγμάτευτη 
η οικιστική πράσινη 
φυσιογνωμία 
της πόλης μας
Είπατε ήδη ότι ανοίξατε τα μεγάλα ζητήματα των πόλεων και αυτό θα 
σας πιστωθεί ιστορικά. Ώστόσο κάποια στοιχήματα είναι στάσιμα, όπως 
για παράδειγμα η αναβίωση των ακτών της Βούλας υπό δημοτική δια-
χείριση. Πού βρισκόμαστε;
Τα βασικά βήματα έχουν γίνει. Αυτό που πετύχαμε ήδη είναι μια μεγάλη ανατροπή 
στο πώς αντιλαμβάνεται η κεντρική κυβέρνηση των θέμα των παραλιών και ταυ-
τόχρονα το πώς μπορεί ένας Δήμος να φέρει αποτελέσματα σε ένα ζήτημα που δεν 
βρίσκεται στον πυρήνα της δράσης του, δηλαδή η εξεύρεση λύσεων ήπιας ανάπτυξης 
των παράκτιων ζωνών που περιέρχονται στη δική του διαχείριση για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Αυτές τις εξετάσεις τις δώσαμε με επιτυχία. 

Η νέα διαμόρφωση του κάμπινγκ Βούλας λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη. Πιστεύω ότι το 
καλοκαίρι του 2022 αν όλα πάνε καλά θα μπορεί να λειτουργεί ως τουριστική εγκα-
τάσταση με κοινόχρηστους χώρους, ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία για όλους με 
παροχή υπηρεσιών, με αθλητικό κέντρο, υπαίθριους κινηματογράφους. Είναι κάτι 
που διακαώς επιθυμεί η πόλη, διότι η συγκεκριμένη έκταση είναι επί 24 χρόνια παρα-
τημένη, αναξιοποίητη και με πολλές παθογένειες. Ο Δήμος μας δικαιώθηκε πλήρως 
στην περίπτωση του κάμπινγκ ήδη. Η Β’ πλαζ Βούλας έπεσε θύμα της πανδημίας 
και της επιβράδυνσης στη λειτουργία του κράτους. Όπως ξέρετε, όλες οι μελέτες 
διαμόρφωσης πρέπει να εγκρίνονται εκτός από τον Δήμο και από τον ιδιοκτήτη, που 
είναι η ΕΤΑΔ, και εν συνεχεία από άλλους κρατικούς φορείς όπως η Διεύθυνση Μητρο-
πολιτικού Σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες αυτές έκλεισαν, έγινε πολύ δυσχερής η επικοι-
νωνία για τις διορθώσεις και τις επεξηγήσεις. Το σχέδιο ωστόσο θα προχωρήσει, 
είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τους μελετητές και σε ανοιχτή συνεννόηση με 
την ΕΤΑΔ. Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αντιμαχιών και αντιπαραθέσεων 
που συνεννοούμαστε τόσο καλά. Η Β’ πλαζ βρίσκεται πίσω περίπου ένα 6μηνο από 
την έναρξη των εργασιών. Το καλοκαίρι του 2023 θα έχουμε μια εξαιρετική παραλία, 
πολύ καλύτερη από την πλαζ των δεκαετιών ‘70 και ‘80 στην οποία εγώ ως παιδί έχω 
τις καλύτερες μνήμες. 

Κατηγορηθήκατε ωστόσο ότι κλείνετε τις παραλίες...
Ζούμε σε μια πόλη που πλέον έχει μεγάλες και περιποιημένες παράκτιες ζώνες, τις 
οποίες μπορούν να χαρούν όλοι ανεξαιρέτως, να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τον δημο-
τικό εξοπλισμό, όπως ομπρέλες αποδυτήρια, τουαλέτες και συστήματα πρόσβασης 
για άτομα με αναπηρίες. Δεν μπορούν κάποιοι να μιλούν για κατάργηση της ελεύ-
θερης πρόσβασης, όταν εμείς φροντίσαμε όλες τις ελεύθερες παραλίες, που είναι 
περίπου διπλάσιες σε έκταση από τις κλειστές. Ως δημοτική αρχή δεν κλείσαμε απο-
λύτως καμία παραλία. Αντιθέτως, πήραμε κλειστές παραλίες και με τις συμβάσεις που 
ετοιμάσαμε εξασφαλίσαμε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές για τους δημότες μας. Αυτό 
μέχρι σήμερα γινόταν με προφορικές συμφωνίες των εκάστοτε δημοτικών αρχών. 
Στη Β’ πλαζ θα έχει αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα να εισέλθει δωρεάν ο δημότης Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης, επιλέξαμε ένα μοντέλο ήπιας διαχείρισης, χωρίς υπερ-
βάσεις δόμησης και νυχτερινές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κλείσιμο 
παραλίας, αλλά ανάταξη παρατημένων παραλιών. Δεν προστέθηκε καμία επιπλέον 
εκμετάλλευση για ομπρέλες και ξαπλώστρες, πλην αυτής στον όρμο Ζώσκα την οποία 
όμως την διαχειρίζεται όχι ο Δήμος αλλά η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου. Κάποιοι 
προσπαθούν να δημιουργήσουν τοπική πολιτική καριέρα στο ζήτημα των παραλιών, 
αλλά νομίζω ότι κάνουν λάθος. Δεν μπορεί άλλωστε να γίνει πιστευτό σήμερα αυτό 
το σενάριο, ο δημότης έχει ξυπνήσει και έχει μια βιωματική σχέση με την πόλη, δεν 
χρειάζεται τον επιδέξιο λαϊκιστή να του πει τι βλέπει. 

Το ρέμα του Κόρμπι θα ολοκληρωθεί;
Το έργο αυτό όπως γνωρίζετε δεν ήταν δικής μας αρμοδιότητας αλλά είχαμε μια 
θετική επικουρική συμμετοχή. Καταφέραμε με πάρα πολύ κόπο και με ενέργειες δικές 
μας, του Δήμου και το λέω ξεκάθαρα, να ξεκολλήσουμε τις διαδικασίες, αυτό που έχει 
συμβεί είναι ότι η αποτελεσματικότητα της εργοληπτικής εταιρείας είναι στο μικρο-
σκόπιο των αρχών σήμερα. Έχουν περάσει 36 μήνες ενώ το έργο θα έπρεπε να είχε 
τελειώσει σε 24. Ύπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες που καθεμία πλευρά προβάλλει. 
Για μας προτεραιότητα είναι το έργο να τελειώσει. Πρώτον για να βγει η περιοχή του 
Κόρμπι από την πολεοδομική ομηρεία. Δεύτερον για να μην έχουμε ξανά πλημμυρικό 
φαινόμενο, όπως το 1993. Και τρίτον, διότι το έργο κρατά ως όμηρο την ανατολική 
παραλία της Βάρκιζας που έχει παραχωρηθεί από το 2017 στον Δήμο αλλά δεν έχει 
παραδοθεί ακόμα από την ΕΤΑΔ διότι εξελίσσεται εκεί το τεχνικό έργο. 

Πώς αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα αντίδραση της Εκκλησίας στις πρωτο-
βουλίες του Δήμου για απαλλοτρίωση ακινήτων της στη Βουλιαγμένη; 
Πώς θα κινηθεί ο Δήμος στη συνέχεια;
Η άποψή μας για τα οικόπεδα της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρη. Έχουμε μελετήσει πολύ 
συστηματικά όλα τα τεχνικά και νομικά δεδομένα της υπόθεσης αυτής από την αρχή 
με τους συνεργάτες μας, ένα επιτελείο που απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστη-
μίου που μας καθοδηγούν καθώς και πολύ σημαντικές τεχνικές εταιρείες με βαθιά 
γνώση. Έχουμε όλα τα όπλα αλλά κυρίως τη βούληση, αν χρειαστεί να τσακωθού-
με να το κάνουμε. Σεβόμαστε την Εκκλησία, την προσφορά της στο έθνος και την 
πατρίδα, τιμούμε τους ιερείς και τους αρχιερείς. Προέρχομαι από μια οικογένεια 
διαχρονικά πολύ κοντά στην Εκκλησία και δεν είμαι κανένας ακραίος πολιτικός, το 
αντίθετο θα έλεγα. Όμως η αποστολή μου ταυτίζεται με τα συμφέροντα της πόλης, 
την προστασία της φυσιογνωμίας της. Θεωρώ λοιπόν, όπως θεωρούμε και όλοι και 
μένει να αποδειχθεί και στα δικαστήρια, ότι η Εκκλησία έχει πάρει περισσότερα από 
αυτά που δικαιούται από τη Βουλιαγμένη. Οι προθέσεις της Εκκλησίας δεν φαίνε-
ται να συντείνουν σε μια συνεννόηση, να μπορέσουμε να βρούμε με ποιο τρόπο 
θα μπορέσει να αξιοποιήσει μέρος της περιουσίας της με τρόπο τέτοιο που δεν θα 
αλλοιώσει τη μοναδική φυσιογνωμία της Βουλιαγμένης, το διαμάντι στο στέμμα της 
πόλης μας. Η προσέγγισή μας λοιπόν δεν είναι επιθετική, είναι αναγκαία. Είμαι πολύ 
αισιόδοξος ότι θα δικαιωθούμε, γιατί ακριβώς έχου-
με δίκιο. Σήμερα οι χειριστές της υπόθεσης από 
την πλευρά της Εκκλησίας υποτιμούν νομίζω 
την πόλη και τη δημοτική αρχή και ίσως 
θεωρούν ότι τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώ-
ματα είναι τόσο ισχυρά που καμία διευ-
θέτηση προστασίας της πόλης δεν έχει 
νόημα. Η προσφυγή που έχει κάνει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση θεωρώ ότι 
δεν έχει καμία τύχη. Η Εκκλησία πρέπει 
να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να πάει 
πουθενά μόνη της, σηκώνοντας διαγω-
νισμούς και κάνοντας διαπραγματεύσεις 
με ανθρώπους του κεφαλαίου και της αγο-
ράς. Πρέπει να αναθεωρήσει την ολιστική 
και ισοπεδωτική της προσέγγιση «πουλήστε 
τα όλα, κάντε τα όλα τσιμέντο». Όταν δει την 
πραγματικότητα, θα μπορέσουμε ίσως να 
συνεννοηθούμε σε έναν κοινό τόπο που 
δεν θα κάνει κακό και δεν θα αλλοιώνει 
τον πράσινο χαρακτήρα της πόλης. 
Αυτό ίσως πάρει καιρό, χρόνια. Εμείς 
επειδή έχουμε μελετήσει πολύ καλά 
την υπόθεση, θα διεκδικήσουμε 
το δίκιο μας στα δικαστήρια της 
χώρας αλλά, αν χρειαστεί, και 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Ποια θα είναι τα έργα ορό-
σημα αυτής της θητείας;
Τα έργα στην πόλη μας είναι 
πάρα πολλά και πολύ ουσι-
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αστικά. Κάποια έργα γίνονται ταλαιπωρώντας τον κόσμο, γίνονται κάτω από το 
οδόστρωμα και διαφυλάττουν την πόλη μας από πολλά κακά και τα οποία αφού θα 
γίνουν, ξεχνιούνται. Αυτά είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Θεωρώ ότι μετά την κατα-
σκευή του ρέματος του Κόρμπι, μετά την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων 
στη Βουλιαγμένη, στο Πανόραμα Βούλας και αυτού που σχεδιάζεται σε Χέρωμα και 
Μηλαδέζα, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά μας, ότι θα έχουμε μια πόλη με την 
καλύτερη υδραυλική θωράκιση της χώρας. Αυτά τα έργα διασφαλίζουν την ποιότητα 
ζωής και την ασφάλεια του πολίτη, άρα είναι πρώτης προτεραιότητας. Δεύτερο έργο 
ορόσημο που θα φανεί σταδιακά είναι το παράκτιο μέτωπο. Τρίτον, η πόλη μας είχε 
πολλά πολεοδομικά ζητήματα και εκκρεμότητες. Ειδικά στη Βάρη τα περισσότερα 
προβλήματα είναι πλέον λυμένα ή δρομολογημένα μετά από πάρα πολλές δυσκολίες 
και περίπλοκες διαδικασίες. Όλα εξελίσσονται. Όλα θα επιλυθούν στο Τοπικό Πολεο-
δομικό μας Σχέδιο, το οποίο μετά από διαβούλευση προτάσεις και συμφωνία, θα μας 
περιγράψει με ακρίβεια και μετά από μελέτη και συνεννόηση ποια θα είναι η πόλη 
μας μετά από 50 χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. 

Επίσης, ολοκληρώσαμε μέχρι τώρα 4 μεγάλες παρεμβάσεις πλατειών. Για την τελευ-
ταία εξ αυτών, την πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη, χύθηκαν τόνοι μελάνι, έγινε 
δίκη προθέσεων, δικάστηκα και καταδικάστηκα εις θάνατον πολλάκις και τελικά προς 
απογοήτευση όσων επιχείρησαν να στήσουν βραχεία τοπική καριέρα, όταν αποκαλύ-
φθηκε το αποτέλεσμα, συνομολόγησαν όλοι ότι πρόκειται για πολύ θετική και μελετη-
μένη, πράσινη, ανθρώπινη παρέμβαση που έρχεται από το μέλλον, για το πώς πρέπει 
να γίνονται τα δημόσια έργα. 

Ξεκινά επίσης μια μεγάλη παρέμβαση που μπορεί να μην προλάβουμε να την δεί-
ξουμε πλήρως στις εκλογές τον Οκτώβριο του 2023, αλλά θα αλλάξει ριζικά προς το 
καλύτερο την πόλη μας. Το έργο χαρακτηρίζεται από ανάπλαση των κοινόχρηστων 
χώρων από το Ασκληπιείο και την πλατεία Ιμίων, μέχρι την Ακτής στο Καβούρι και 
προχωρώντας ως τη Λητούς και την Απόλλωνος στο Λαιμό. Νέος ενιαίος ποδηλατό-
δρομος, φυτεύσεις 2.500 νέων μεγάλων δέντρων, φωτισμοί και βιοκλιματικός σχε-
διασμός, παγκάκια και περιπατητικές διαδρομές είναι μερικά από τα στοιχεία της 
παρέμβασης αυτής. Άλλα σημαντικά έργα που έχουμε παραδώσει θεωρώ ότι είναι 
ο εκσυγχρονισμός των πεπαλαιωμένων μας αθλητικών εγκαταστάσεων σε Βούλα, 
Βάρη και Βουλιαγμένη. Τέλος, ίσως δεν συγκεντρώνουν την προσοχή κάποιες πολύ 
ουσιαστικές παρεμβάσεις μας που καταναλώνουν σημαντικούς δημοτικούς πόρους: 
Στην πόλη μας γίνεται εντατική οδοποιία, εντατικές κατασκευές πεζοδρομίων, ανα-
πλάσεις κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, αντικατάσταση των επίπλων της 
πόλης δηλαδή παγκάκια και φωτιστικά, που είχαν να γίνουν για 30 χρόνια στο εύρος 
και στην ένταση που συμβαίνει τώρα. 

Όλα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, απαιτούν νοικοκυριό, μελέτη, προ-
ετοιμασία και χρήματα. Φροντίσαμε να εξυγιάνουμε τα οικονομικά του Δήμου, να 
αποπληρώσουμε τα δάνεια και να αποκτήσουμε νέα έξυπνα έσοδα αξιοποιώντας 
την περιουσία του Δήμου. Τα ακίνητα του Δήμου απέδιδαν περίπου 640.000 ευρώ το 
2014 και σήμερα αποδίδουν περισσότερα από 4 εκατομμύρια τον χρόνο. Ήταν μια 
επίπονη, δύσκολη διαδικασία, για την οποία ακούσαμε κακοήθειες και συρθήκαμε 
σε πολλαπλούς ελέγχους, από τους οποίους δεν προέκυψε το παραμικρό εύρημα. 
Έχουμε λοιπόν πολλαπλασιάσει τα έσοδά μας για να υλοποιήσουμε αυτό το τεχνικό 
πρόγραμμα και έχουμε σταματήσει πλέον να χάνουμε χρήματα, διασφαλίζοντας τα 
έσοδα του Δήμου με μεγάλες εγγυητικές επιστολές και στέρεες συμβάσεις.

Εσείς παρουσιάζετε μια ιδανική εικόνα, υπάρχουν όμως κάποιες φωνές 
κατοίκων που βρίσκονται απέναντί σας ριζικά και θα έλεγα μηδενιστι-
κά. Πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο;
Δεν μπορεί να είναι όλοι μαζί μας, ούτε να μας ψηφίζουν όλοι. Θα θέλαμε να μας 
αποδέχονται όλοι, αυτή είναι η ματαιοδοξία κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τα 
κοινά, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Ύπάρχουν προσωπικές στρατηγικές και προσω-
πικές αντιλήψεις. Έχουν λοιπόν σαφέστατα το δικαίωμα να κάνουν κριτική. Δεν σας 
κρύβω ότι αυτός που κάνει τη μεγαλύτερη κριτική και αντιπολίτευση στον Δήμαρχο 
και τη δημοτική αρχή σήμερα είναι ο ίδιος ο Κωνσταντέλλος. Δέχομαι την κριτική και 
έχουμε αποδείξει ότι αποφάσεις που έχουμε λάβει τις τροποποιούμε όταν παίρνουμε 
μια καλή πρόταση ή ιδέα. Η δική μας πολιτική λογική είναι να κατανοούμε με μεγα-
λοψυχία ακόμη και την ανάγκη κάποιου να βρίσει. Βέβαια, αν κάποιος εξωτερικός 
παρατηρητής τύχει και διαβάσει το διαδικτυακό υβρεολόγιο εναντίον του Δημάρχου 
και των συνεργατών του, θα νομίσει ότι η δημοτική αρχή είναι με το ένα πόδι στη 

φυλακή. Η πόλη μας είναι η ακριβότερη πόλη σε επίπεδο αντικειμενικών και πολύ 
περισσότερο εμπορικών αξιών, κάτι που εγώ χαίρομαι γιατί το θεωρώ δείκτη επι-
τυχίας της διοίκησης. Διαβάζοντας όμως τα σχόλια αυτά θα νομίσει ότι αντί για τα 
3Β μιλάμε για τη χειρότερη φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο. Δεν θα μας σταματήσουν 
τέτοιες φωνές, έχουν απομονωθεί από την πόλη. Εγώ τους προσκαλώ στις ερχόμενες 
εκλογές να θέσουν τον εαυτό τους και τις απόψεις τους στο εκλογικό σώμα για να 
δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. 

Η περιοχή μας βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων επενδύσεων. Πώς μπο-
ρεί να κρατήσει ένας Δήμος άμυνα ώστε να μην αλλοιωθεί η φυσιογνω-
μία που γνωρίζουμε σήμερα;
Η πόλη μας είναι πιστεύω το επίκεντρο της αθηναϊκής ριβιέρας, το μεγαλύτερο, σημαντι-
κότερο και ομορφότερο κομμάτι του παράκτιου μετώπου. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο 
με τον οποίο το κύμα των επενδύσεων προσεγγίζει την πόλη. Εμείς δεν είμαστε εναντίον 
της ανάπτυξης, είμαστε όμως υπέρ της ανάπτυξης η οποία θα είναι ήπια και δεν θα αλλοι-
ώσει το βασικό χαρακτηριστικό της πόλης που είναι αυτό της αποκλειστικά οικιστικής 
περιοχής. Είμαστε μια πόλη πράσινη, με αστικό και περιαστικό πράσινο, λόφους, άλση 
και πάρκα, κάτι αδιαπραγμάτευτο. Τέλος είμαστε μια παράκτια πόλη που δεν επιθυμεί 
μια ανάπτυξη τύπου Λας Βέγκας ή να μοιάσουμε στο Φαληράκι. Αυτοί είναι απαράβατοι 
όροι, δεν θέλουμε θόρυβο, ένταση και όχληση. Γι’ αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί ως 
αρνητικοί και επιθετικοί όταν διαβλέπουμε ότι έρχεται κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί ή 
έχει χαρακτηριστικά αδηφάγα. Εκεί αν χρειαστεί, κάνουμε συγκρούσεις. Τέτοια σύγκρου-
ση γίνεται σήμερα με την επένδυση που προωθείται στα πρώην οικόπεδα Κόνιαρη στη 
Βούλα με την Hines. Καταθέτουμε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας εφόσον οι 
επενδυτές καλύπτονται πλήρως από τις κυβερνητικές επιλογές. 

Αποστολή μας και χρέος μας είναι να προστατέψουμε τον οικιστικό χαρακτήρα και 
τη φυσιογνωμία της πόλης και να βελτιώσουμε την ήδη υψηλού επιπέδου ποιότητα 
ζωής των κατοίκων μας. Να κάνουμε την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, το Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ακόμα ομορφότερη, πιο πράσινη με σύγχρονες υποδο-
μές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

“Αυτός που κάνει 
τη μεγαλύτερη κριτική 
στον Δήμαρχο είναι  
ο ίδιος ο Κωνσταντέλλος
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Βάρκιζα
Από την ειδυλλιακή τρυφερότητα 
στη στίλβη της λεωφόρου

«Τα παραγκάκια 
έχουν 

εξαφανισθή. 
Οι προχειρότητες 

έφυγαν. 
Εφύτρωσαν 

επαύλεις 
με περιβόλια 

περιποιημένα».

Το παρελθόν έχει την τάση να εξιδανικεύεται στο μυαλό μας, να επιστρέ-
φει στο παρόν ως γλυκιά ανάμνηση, απαλλαγμένη από όλα τα ψεγάδια. 
Τη διαχρονική αυτή τάση των ανθρώπων να αναπολούν την περασμένη 
εποχή που η σύγχρονή τους άλλαξε σε κάποια καίρια στοιχεία επιβε-
βαιώνει ένα αξιόλογο δημοσίευμα για τη Βάρκιζα, που αλιεύθηκε από 
την εφημερίδα Ελευθερία της Κυριακής 27 Μαΐου 1962 και παρατίθεται 
παρακάτω με μια μικρή συντόμευση λόγω μεγέθους. Ο Σπύρος Μελάς, 
ένας από τους πιο παραγωγικούς και γνωστούς δημοσιογράφους της 
εποχής του, υπογράφει μια νοσταλγική επιφυλλίδα όπου περιγράφει τη 
μετάβαση της παραλίας της Βάρκιζας από την αθώα προπολεμική εποχή 
στην περίοδο της τουριστικής ανάπτυξης που έφερε η διάνοιξη της 
παραλιακής λεωφόρου. Οι άνθρωποι και σήμερα νοσταλγούν το παρελ-
θόν, καθώς δεν μπορούν να σταματήσουν την εξέλιξη των πραγμάτων. 
Η νεωτερική εποχή της δεκαετίας του 1960 τότε ταυτιζόταν με την πρό-
οδο, σήμερα έχει γίνει η ίδια αντικείμενο αναπόλησης... Ο αρθρογράφος 
δεν διασώζει μόνο τοπογραφικά και εθνογραφικά στοιχεία της περιόδου 
μέσω της καυστικής του κοινωνικής ματιάς, δίνει και στον αναγνώστη 
ένα εξαιρετικό δείγμα δημοσιογραφικής γλώσσας που δεν καλλιεργεί-
ται πια. Γι’ αυτό διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου πλην του 
πολυτονικού συστήματος. 

Το χρονικό μιας ακτής

Η Βάρκιζα ήτανε μια υγρή ερημιά το χειμώνα, μ’ ένα μικρό άλσος 
πεύκων, μια φευγαλέα, χαρούμενη πινελιά στο βλοσυρό τοπίο. Το 
καλοκαίρι άλλαζε. Ύπάρχει αμμουδιά μερικών εκατοντάδων μέτρων, 
ολόστρωτη, βελουδένια, όπου λουλουδίζουν τα πολύχρωμα μαγιό, 
που για λόγους πορτοφολιού (ή άλλους) δεν μπορούν να φτάσουν 
μέχρι Κόστας των Σπετσών ή μέχρι Μυκόνου. Ένας πληθυσμός 
παραθεριζόντων δευτέρας και τρίτης ζώνης έδινε ζωή γύρω από 
ξύλινα ή λιθόκτιστα (ελάχιστα) σπιτάκια. Αλλά Βάρκιζα εσήμαινε 
προ πάντων «Τρε Ζολί», ένα κέντρον όπου ο καπετάνιος της βατι-
κιώτικης ψαροπούλας προσκόμιζε τις αρχοντιές της θάλασσας, το 
πετρομπάρμπουνο που όταν μπαίνει στη σκάρα μυρίζει καβούρι, το 
λιθρίνι με τις ροζ και ασημένιες ανταύγειες, που σήκωνε την ουρά 
του στο τηγάνι να καυχηθεί για τη φρεσκάδα του και τον αστακό, 
που δοκίμαζε την πανοπλία του επάνω στ’ αθώα τοιχώματα του 
καλαθιού, για να το δείξει στο γλεντζέ που είχε τραπεζωθή με τη 

φιλεναδούλα του αντίκρυ στο 
πέλαγος, για να κάμουν τα περι-
στέρια που ρουκουλίζουν και 
ραμφίζονται. Ήταν ένα καταφύ-
γιο της ειδυλλιακής τρυφερότη-
τας. [...]

Ύστερα, τι απρόοπτη περίοδος! 
Αυτά όλα τάφαγε ξαφνικά η πολι-
τική – η επισημότης. Η Βάρκιζα, 
από ειδυλλιακό ακρογιάλι, έγινε 
συνωφριωμένη τοποθεσία γεγο-
νότων διεθνούς σημασίας. Το 
άσημον όνομά της, το άγνωστο 
και... αλβανικό –η κατάληξις «ζα» 
είναι αρβανίτικη και υποκοριστι-
κή, Βάρκιζα θα πη «βαρκούλα»– 
αντήχησε μακρυά, διεπέρασε την 
ομίχλη του Λονδίνου, ακούστηκε 

μέσα στους πολυκαιρινούς τοίχους της Βουλής των Κοινοτήτων. 
Ο «Τρεζολής», τα τραπεζάκια, οι παράγκες, τα σπιτάκια, οι γλάροι, 
τα μαγιό, τα ειδύλλια μπήκαν στη Μεγάλη Ιστορία του Κόσμου. Η 
συνθήκη στης Αμιένης, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η συνθήκη 
των Σεβρών και η συνθήκη, η συμφωνία της Βάρκιζας!... Σπάνια 
ελληνικό τοπίο είχε τέτοια τύχη. Εκείνο το χαρτί που υπεγράφη εκεί 
με μπύρες και τυρόπιττες, είχε συνέπειες. Εδημοσιεύθησαν άρθρα 
με τον απίστευτο τίτλο: «Η Μεγάλη Βρεταννία και η Βάρκιζα» - «Η 
Βάρκιζα και αι Ηνωμέναι Πολιτείαι»!

Και όταν η δόξα εκείνη ωχρίασε κι ελησμονήθη, ήρθε η μεγάλη του-
ριστική λεωφόρος του Σουνίου να σηκώσει πάλι τη Βάρκιζα – να 
την κάνη μια από τις ωραιότερες πτυχές της κορδέλλας – ένα σημα-
ντικό σταθμό της διαδρομής. Τα παραγκάκια έχουν εξαφανισθή. Οι 
προχειρότητες έφυγαν. Εφύτρωσαν επαύλεις με περιβόλια περι-
ποιημένα, όπου το τριαντάφυλλο ανοίγει ρωμαλέο, στο πείσμα της 
άλμης και η μπουκαμβίλια βρίσκει τον καλύτερο προσανατολισμό 
και θεριεύει. Εφύτρωσαν όμορφα πολιτισμένα κέντρα, όπου μπορεί 
να πάρει κανείς ένα τσάι σερβιρισμένο ευρωπαϊστί και να φάτε τη 
γλώσσα γκραντιναρισμένη σαν τα όστρακα του Αγίου Ιακώβου στου 
Μπασσύ. Φύτρωσαν ακόμη και ξενοδοχεία μοντέρνα, καθαρά όπου 
πριν από το θαλάσσιο μπάνιο μπορείτε να πάρετε ένα θερμό λου-
τρό, που ανοίγει τους πόρους, να δεχθή την αλμύρα και το ιώδιο. 

Τα ψάρι, βέβαια, αποτελεί την κύρια λιχουδιά της κουζίνας των 
εστιατορίων. Είναι ό,τι ξαγκιστρώθηκε από το νυκτερινό παραγάδι 
ή μάλλον βγήκε από τα δίχτυα του ψαροκάικου, που όταν έρχεται 
ν’ αράξει το ακολουθεί ολόλευκη εναέρια συνοδεία από γλάρους, 
που τρέφουν την ελπίδα ότι κάτι θα τσιμπήσουν από τη συγκομι-
δή, όταν φθάσουν στην ακτή. Παντού στίλβουν ρύγχη αυτοκινή-
των. Κοντά σε κάθε κέντρο αραδιάζονται και σταθμεύουν, πολλές 
φορές με αριθμούς ξένους, μακρυνών χωρών. Οι ξένοι προτιμούν 
την ελεύθερη ακτή της και τα γραφικά κέντρα της, που παρέχουν 
κάθε ευκολία σε όσους θέλουν να πάρουν το λουτρό τους. Η παλιά 
πατριαρχική οικειότης των «Τρεζολήδων» δεν υπάρχει βέβαια 
σήμερα. Έχουν απομείνει μαγαζάκια του παλιού ύφους, όπου παρα-
τηρούνται παράδοξοι συνωστισμοί αυτοκινήτων. Αλλά τους εξηγεί 
κάποιο εξαιρετικό «στουπί» - κοκκινέλι Μεσογείων. 

Σπύρος Μελάς

Λουόμενοι ποζάρουν στην παραλία της Βάρκιζας τη δεκαετία του 
1920. Φωτογράφος: Πέτρος Πουλίδης. Πηγή: Αρχείο ΕΡΤ

Η επιφυλλίδα του Σπύρου Μελά 
στην εφημερίδα Ελευθερία 
διασώζει τοπογραφικά στοιχεία 
μιας εποχής αλλά και μια 
αξιόλογη δημοσιογραφική 
γλώσσα που δεν καλλιεργείται 
πλέον
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Άβολες αλήθειες και βολικοί τοπικοί αστικοί μύθοι 
ΜΕΕΚΒ, η εταιρεία που πολεοδόμησε 1.100 στρέμματα της Βούλας

Ιστορικά η 
Κοινότητα 
και ο Δήμος 
Βούλας 
απέτυχε να 
οικειοποιηθεί 
μια ιδιοκτησία 
άλλων 
την οποία 
εποφθαλμιούσε 
και διεκδίκησε

Ένα ...φάντασμα πλανιέται πάνω από τη Βούλα, το φάντασμα της 
ΜΕΕΚΒ. Απασχολώντας τη νομική υπηρεσία του Δήμου και την τοπι-
κή επικαιρότητα για πάνω από μισό αιώνα, με αλλεπάλληλες αγω-
γές, διεκδικήσεις και δικαστικές διαφορές για τρία μεγάλα ακίνη-
τα, την «Πηγάδα» (Ζεφύρου και λεωφ. Βουλιαγμένης), το «Καζίνο» 
(Νηρέως και λεωφ. Κ. Καραμανλή) και το παραλιακό οικόπεδο του 
«Νότος», η Μετοχική Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας, 
αποτέλεσε τουλάχιστον μέχρι το 2014 ένα από τα μεγάλα πολιτικά 
ζητήματα της περιοχής. 

Η άβολη αλήθεια που κανείς αιρετός από τη δεκαετία του 1950 ως 
το 2014 ποτέ δεν παραδέχτηκε για ευνόητους λόγους είναι το απλό 
γεγονός ότι ο Δήμος ουδέποτε ήταν ιδιοκτήτης των διαμφισβητού-
μενων εκτάσεων. Ποτέ δηλαδή δεν είχε τίτλους ιδιοκτησίας, σε αντί-
θεση με τη ΜΕΕΚΒ που από το 1923 είναι κυρία των εκτάσεων αυτών 
–οι οποίες περιλαμβάνονταν σε μια ευρύτερη ιδιοκτησία– και μπό-
ρεσε να το αποδείξει προσκομίζοντας έγκυρα έγγραφα ενώπιον της 
δικαιοσύνης. Η σύσταση της εταιρείας το 1924 έγινε όταν οι πρώτοι 
της μέτοχοι εισέφεραν ως αρχικό της κεφάλαιο τις ιδιοκτησίες τους 
που είχαν αγοράσει 1923 από τη Μονή Πετράκη (περίπου  1.100 
στρέμματα). Το ελληνικό Δημόσιο ενέταξε τις εκτάσεις αυτές της 
ΜΕΕΚΒ στο σχέδιο πόλης της Βούλας ήδη από το 1926. 

Δεύτερη άβολη αλήθεια είναι το γεγονός ότι έπειτα από αρκετές 
δεκαετίες δικαστικών διενέξεων, η ιδιοκτησία των τριών μεγάλων 
αυτών ακινήτων έχει τελεσίδικα κριθεί υπέρ της ΜΕΕΚΒ. Οι αμετά-
κλητες αποφάσεις της δικαιοσύνης εκδόθηκαν για την «Πηγάδα» 
το 2002, για το «Καζίνο» το 2004 και για το «Νότος» το 2010. Μέχρι 
σήμερα ο Δήμος αρνείται να προσδιορίσει οικοδομικές γραμμές και 
να δώσει στα ακίνητα αυτά όρους δόμησης. Η ελληνική δικαιοσύνη 
(καλώς ή κακώς, αδιάφορη για την ουσία η αξιολόγηση των αποφά-
σεών της) έκρινε οριστικά τη ΜΕΕΚΒ ως ιδιοκτήτρια και πλέον το 
μόνο ζήτημα που απομένει να κριθεί είναι το αν θα επιστρέψει ο 
Δήμος χρήματα και πόσα στη ΜΕΕΚΒ από τα μισθώματα που εισέ-
πραττε για ένα διάστημα από το κέντρο «Νότος», ενώ το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς του ακινήτου είχε κριθεί. Άραγε «χάθηκε» κάποια 
δημοτική περιουσία με τις δικαστικές αποφάσεις αυτές; Δεν μπορεί 
να «χάσει» κανείς κάτι που ποτέ δεν είχε στην κατοχή του. 

Η πιο ακριβής περιγραφή για την κατάληξη της υπόθεσης είναι ότι 
η Κοινότητα παλαιότερα και ο Δήμος κατόπιν απέτυχε να οικειο-
ποιηθεί μια ιδιοκτησία άλλων την οποία εποφθαλμιούσε και διεκ-
δίκησε. Τα επιχειρήματα άλλωστε που προέβαλλε από την αρχή στα 
αστικά δικαστήρια ο Δήμος ως το 2012 ήταν ότι οι εκτάσεις αυτές 
αφέθηκαν σε κοινή χρήση και ότι μπορούσε να τεκμηριώσει χρησι-
κτησία. Ειδικά στην περίπτωση του «Νότος», ο φάκελος που τέθηκε 
υπόψη των δικαστών ήταν καλά στοιχειοθετημένος, στο βαθμό που 
αποδεικνύονταν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Τα δικαστήρια 
πάντως σε πρώτο, δεύτερο βαθμό και σε επίπεδο Αρείου Πάγου δεν 
πείσθηκαν. Άλλωστε, από το 2014 τροποποιήθηκε η υπερασπιστική 
γραμμή του Δήμου, ο οποίος πρόβαλε πλέον το επιχείρημα ότι τα 
ακίνητα αυτά τελικά ανήκαν στο ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΤ και 
όχι στον ίδιο. Ως απόδειξη γι’ αυτό προσκομίσθηκε ένα παραχωρη-
τήριο του ΕΟΤ προς τον Δήμο, το οποίο εμφανίστηκε αρχικά το 1993 
από τον πρώην Δήμαρχο Άγγελο Αποστολάτο. Ωστόσο, το στοιχείο 
αυτό αποδείχθηκε ανίσχυρο μπροστά στην αρχική σύμβαση της 
ΜΕΕΚΒ με το Δημόσιο που αναγνώριζε την κυριότητά της, αλλά και 
με μια κατοπινή πράξη, την αποζημίωση για τις απαλλοτριώσεις 

που απαίτησε η διάνοιξη της παραλιακής λεωφόρου το 1959, την 
οποία εισέπραξε από το Δημόσιο η ΜΕΕΚΒ ως ιδιοκτήτρια. 

Ένας διαδεδομένος τοπικός αστικός μύθος αναφέρει ότι η ατυχής για 
τον Δήμο κατάληξη των διεκδικήσεών του οφείλεται σε μια ερημο-
δικία, στο γεγονός δηλαδή ότι ο δικηγόρος του Δήμου δεν παρέστη 
στην αρχική εκδίκαση μιας αγωγής για το «Νότος» το 2001. Μολονότι 
αυτό συνέβη (για λόγους που έχουν διευκρινιστεί και δεν συνιστούν 
κάποιο «σκάνδαλο»), η πραγματικότητα είναι ότι με προδικαστική του 
απόφαση το Εφετείο Αθηνών «εξαφάνισε» κατά τη νομική ορολογία 
εκείνη του την απόφαση και το Εφετείο δίκασε εκ νέου την υπόθεση 
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, εξετάζοντας τα πάντα από την αρχή. Η 
απόφαση αυτή του 2005 –παρόντος αυτή τη φορά του Δήμου– εκδόθη-
κε υπέρ της ΜΕΕΚΒ, κάτι που επικύρωσε και ο Άρειος Πάγος το 2010.

Ένας δεύτερος μύθος περί τη ΜΕΕΚΒ είναι ότι το καθεστώς της, ότι 
δηλαδή τελεί υπό εκκαθάριση από τη δεκαετία του 1930, την απο-
νομιμοποιεί από το να έχει περιουσία και να την εκμεταλλεύεται. 
Αποδεικνύεται όμως ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει διαφορετική 
άποψη, καθώς δέχεται τη νομική της υπόσταση αναγνωρίζοντάς την 
πλήρως. Το ίδιο όμως έχει πράξει και η πρώην Κοινότητα Βούλας, 
όταν με την ήδη τότε υπό εκκαθάριση εταιρεία υπέγραψε το 1960 
ένα συμβόλαιο με το οποίο η Κοινότητα έλαβε ακίνητα ως εξόφληση 
οφειλής της εταιρείας για κοινόχρηστα έργα. Από εκείνο το συμ-
βόλαιο προέκυψε και το 
μοναδικό σε εκκρεμότητα 
δικαίωμα του Δήμου επί 
ακινήτων της ΜΕΕΚΒ και 
συγκεκριμένα την «Πηγά-
δα». Το δικαίωμα όμως 
αυτό η Κοινότητα Βούλας 
επί επταετίας το απεμπό-
λησε, αρνήθηκε δηλαδή 
τότε να το ασκήσει, ενώ η 
μετέπειτα διεκδίκηση του 
ακινήτου δεν καρποφόρη-
σε δικαστικά. 

Γιώργος Λαουτάρης

Η ιδιοκτησία του ευρύτερου ακινήτου όπου σήμερα βρίσκεται το 
Notos κρίθηκε τελεσίδικα στα δικαστήρια υπέρ της ΜΕΕΚΒ το 2010

Στο αρχικό πολεοδομικό 
σχέδιο της Βούλας των 

αρχών της δεκαετίας του 
‘20 δεν υπήρχε παραλιακή 

λεωφόρος παρά μόνο 
τα οικόπεδα της ΜΕΕΚΒ, 
που επειδή έμειναν επί 

χρόνια αναξιοποίητα, η 
Κοινότητα και ο Δήμος 

Βούλας θεώρησε ότι του 
ανήκαν
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Άρχισε τις ημέρες του Σεπτεμβρί-
ου και στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης το μεγάλο έργο της 
απογραφής κατοικιών και πληθυ-
σμού για το 2021. Πρόκειται για μια 
ευρείας κλίμακας στατιστική εργα-
σία που διεξάγεται μια φορά κάθε 
δεκαετία σε όλη την επικράτεια 
και καταγράφει τα βασικότερα και 
κεντρικότερα δεδομένα της χώρας: 
Τα δημογραφικά, οικονομικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού, ένα πολύτιμο υλικό 
και μια κοινωνική «ακτινογραφία» 
της Ελλάδας που αποτελεί –από 
την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια 
που έκανε την πρώτη απογραφή του 
νέου ελληνικού κράτους το 1828– το 
πιο κεντρικό εργαλείο για τη χάραξη 
κάθε πολιτικής αλλά και απαραίτη-
τη πρώτη ύλη στην εκπόνηση κάθε 
έρευνας στις κοινωνικές και οικονο-
μικές επιστήμες. Όλα τα στατιστικά 
δεδομένα της απογραφής άλλωστε 
μετά την επιστημονική τους επε-
ξεργασία παρέχονται ελεύθερα ως 
ανοιχτά δεδομένα. Η δημοτική αρχή 
των 3Β παραχώρησε στα στελέχη 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ), που σχεδιάζει και εκπονεί 
την απογραφή, τον χώρο συνεδριά-
σεων του πρώην Δημαρχείου Βου-
λιαγμένης, από όπου συντονίζουν 
την εργασία τους στο επίπεδο του 
Δήμου των 3Β.

Η συγκυρία της πανδημίας δημι-
ούργησε βέβαια νέες προκλήσεις 
στο σημαντικό αυτό έργο, που 
απαιτεί την εργασία χιλιάδων 
ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να 
προσεγγίσουν τις κατοικίες και να 
συγκεντρώσουν ένα βασικό πυρή-
να πληροφοριών. Η ΕΛΣΤΑΤ έθεσε 
φέτος σε εφαρμογή ένα πρωτοπο-
ριακό υβριδικό σύστημα, που δεν 
θα απαιτήσει όπως παλαιότερα τη 
«συνέντευξη» των απογραφέων με 
τους πολίτες εντός της οικίας τους. 
Συγκεκριμένα, φέτος θα υπάρχει 
η δυνατότητα της ηλεκτρονικής 
αυτοαπογραφής, της απάντησης 

δηλαδή του καθενός σε ερωτη-
ματολόγιο μέσω διαδικτύου, με 
απόλυτη ασφάλεια. Πρόβλεψη για 
απογραφή με την φυσική παρουσία 
εκπροσώπου της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής υπάρχει για όσους 
δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν 
για οποιονδήποτε λόγο στην ηλε-
κτρονική αυτοαπογραφή. 

Απογραφή κτιρίων
Η πρώτη κρίσιμη φάση του απογρα-
φικού έργου φτάνει αυτές τις μέρες 
στο τέλος της και είναι η απογρα-
φή κτιρίων του Δήμου. Η συλλογή 
στοιχείων αφορά στο κτιριακό από-
θεμα της χώρας και το σύνολο των 
κατοικιών. Μέσα στα 10 χρόνια που 
πέρασαν από την προηγούμενη 
απογραφή είναι πολλές και μεγά-
λες οι αλλαγές που συντελέστη-
καν στα οικοδομικά δεδομένα και 
η καταγραφή των αλλαγών αυτών 
συνιστά μια ύψιστης σημασίας 
πληροφορία. Οι απογραφείς κτι-
ρίων καλούνται να καταγράψουν 
τους ορόφους των κτιρίων, τη χρο-
νική περίοδο της κατασκευής τους, 
το βασικό υλικό του σκελετού, το 
είδος της οροφής, τις χρήσεις τους, 
τον αριθμό των ανελκυστήρων, την 
πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες 
καθώς και τον αριθμό των κατοι-
κιών. Ένα μέρος των ερωτημάτων 
αυτών που σε κάποιους φανούν 
ίσως σχολαστικά, αξιοποιείται για 
τη χάραξη πολιτικής στην αντισει-
σμική προστασία της χώρας. Για 
τη συγκέντρωση των πληροφο-
ριών αυτών, οι εκπρόσωποι της 
ΕΛΣΤΑΤ κάνουν επιτόπια αυτοψία, 
αλλά χτυπούν και το κουδούνι των 
κατοικιών, ρωτώντας ενοίκους τα 
στοιχεία που δεν μπορούν να δια-
πιστωθούν με την αυτοψία. Είναι 
πολύ σημαντικό για την επιτυχία 
του μεγάλου εγχειρήματος οι απο-
γραφείς να γίνονται δεκτοί από τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στη 
φάση αυτή και τα ερωτηματολόγια 
που φέρουν να συμπληρώνονται 
χωρίς κενά. 

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ (που επι-
σήμως ονομάζονται τομεάρχες) 
φέρουν ειδική κονκάρδα με το σήμα 
της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφο-
νται τα στοιχεία τους, καθώς και 
έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία 
τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, χρη-
σιμοποιούν τάμπλετ, ενώ τηρούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
της νόσου του κορονοϊού. Είναι 
πάντα ευγενικοί, ζητώντας μόνο τα 
απαραίτητα στοιχεία για την έρευ-
νά τους. Όπως διαβεβαίωσαν οι 
υπεύθυνοι επόπτες τον «Δημοσιο-
γράφο», η πλήρης λίστα με τα ονό-
ματα των απογραφέων βρίσκεται 
από την αρχή της διαδικασίας σε 
γνώση του Αστυνομικού Τμήματος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ώστε 
να γίνεται ταυτοποίηση ακόμη και 
για τους πλέον καχύποπτους. Και 
η πραγματικότητα είναι ότι στην 
περιοχή των 3Β μέχρι στιγμής κατα-
γράφεται αυξημένη καχυποψία των 
ιδιοκτητών και ενοίκων των πολυ-
κατοικιών έναντι των απογραφέων 
που σε κάποιες περιπτώσεις 
βρίσκουν κλειστές πόρτες. 

Ηλεκτρονική 
αυτο-απογραφή
Η απογραφή πληθυσμού φέτος θα 
επιδιωχθεί να γίνει αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους 
πολίτες με στόχο να αποφευχθεί 
η παραδοσιακή «συνέντευξη» των 
ερευνητών με τους απογραφόμε-
νους. Ο τρόπος είναι ο εξής: Ένας 
απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα αφήσει 
έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία 
ή διαμέρισμα που θα περιέχει έναν 
μοναδικό κωδικό αριθμό ο οποίος 
θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
κατοικία. Εν συνεχεία, οι πολίτες 
θα μπορούν να εισέρχονται στην 
ειδική εφαρμογή της απογραφής 
μέσω της κυβερνητικής ιστοσελί-
δας gov.gr χρησιμοποιώντας τον 
μοναδικό κωδικό που έλαβαν και 

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ φορούν ειδική κονκάρδα με το 
σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και 
σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Σε πρώτη φάση καταγράφουν τα κτίρια του Δήμου, 
ζητώντας ακόμη και από το κουδούνι βασικές πληροφορίες 
για κάθε οικοδομή. 

Σε δεύτερη φάση θα αφήσουν στην πόρτα μας έναν κλειστό 
φάκελο με κωδικούς ώστε κάθε νοικοκυριό να απογραφεί 
ηλεκτρονικά. Για όσους δεν τα καταφέρουν προβλέπεται 
επίσκεψη του απογραφέα στο σπίτι.

Η απογραφή πληθυσμού 
και η σημασία της για τον Δήμο

Το δημογραφικό έργο της δεκαετίας  
ξεκίνησε και σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
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Η σελίδα 59 από την έκδοση 
«Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την 
απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928» 
που αποτυπώνει τον πληθυσμό των 
3Β που κατανεμόταν στις χωριστές 
τότε Κοινότητες Βάρης και Βούλας 

Αριθμός κατοίκων ανά έτος απογραφής. Στοιχεία από τις Απογραφές πραγματικού πληθυσμού 
της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 

Πληθυσμιακές μεταβολές

τους κωδικούς taxis net που ταυτοποιούν το 
κάθε πρόσωπο, ώστε να συμπληρωθούν όλα 
τα ερωτηματολόγια για κάθε μέλος του νοικο-
κυριού. Όσοι πολίτες για οποιονδήποτε λόγο 
δεν κατορθώσουν να ακολουθήσουν την παρα-
πάνω διαδικασία εντός ενός προκαθορισμένου 
χρονικού διαστήματος, θα απογραφούν με τη 
μέθοδο «πόρτα πόρτα» και τη φυσική παρουσία 
του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι σκοποί της απογραφής είναι κεντρικοί για τις 
λειτουργίες του κράτους. Η απογραφή στοχεύει 
στην καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της 
χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν 
μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενό-
τητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και 
αυτοτελή οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και 
καθεστώτος διαμονής. Ακόμη στοχεύει στη συλ-
λογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση 
των νοικοκυριών και των οικογενειών, για τα 
δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικο-
νομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού 
αλλά και για τη μετανάστευση (εισερχόμενη και 
εξερχόμενη). Τα στοιχεία που παρέχονται είναι 
απολύτως εμπιστευτικά, καθώς οι ερευνητές και 
οι επιστήμονες που επεξεργάζονται τα δεδομέ-
να δεσμεύονται ενυπόγραφα με το «στατιστικό 
απόρρητο», ενώ λαμβάνονται όλες οι απαραίτη-
τες νομικές και τεχνικές προφυλάξεις ώστε να 
καταστήσουν τη διαδικασία συλλογής και επε-
ξεργασίας στοιχείων απολύτως ασφαλή. Στόχος 
είναι οι ειλικρινείς απαντήσεις, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ 
ως ανεξάρτητη αρχή δεν μοιράζεται τα δεδομέ-
να της με καμία άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως η 
εφορία ή οι πολεοδομίες. 

Στο δε ερώτημα πολλών πολιτών γιατί δεν 
αντλούνται αυτόματα οι απαντήσεις από γνω-
στές βάσεις δεδομένων, η απάντηση είναι απλή: 
Οι ερευνητές της απογραφής συλλέγουν στοι-
χεία που δεν μπορούν παρά να συγκεντρωθούν 
από τους ίδιους τους πολίτες και δεν υπάρχουν 
αλλού συγκεντρωμένα. Ούτως ή άλλως απαγο-
ρεύεται στον Δήμο ή τους υπόλοιπους φορείς 
του Δημοσίου να παράσχουν στην ΕΛΣΤΑΤ ή 
οπουδήποτε αλλού προσωπικά στοιχεία χωρίς 
τη συναίνεση των πολιτών. Για το λόγο αυτό, η 
ΕΛΣΤΑΤ επικαλείται και προσπαθεί να καλλιεργή-
σει τη στατιστική συνείδηση στους πολίτες, την 
αίσθηση του καθήκοντος δηλαδή για μια ειλικρι-
νή δήλωση. Τέτοια στοιχεία είναι η οικογενειακή 
κατάσταση, ο τόπος μόνιμης κατοικίας κατά τη 
γέννηση του πολίτη και η πιθανή διαμονή του 
σε άλλα μέρη της χώρας, η τυχόν διαμονή του σε 

χώρα του εξωτερικού, το επίπεδο εκπαίδευσης 
που έχει ολοκληρώσει κάθε απογραφόμενος, η 
κύρια τρέχουσα ασχολία του και η θέση του στην 
παραγωγή, ο τόπος εργασίας και ο αριθμός των 
παιδιών κάθε γυναίκας. Στα πεδία ερωτημάτων 
για τις κατοικίες καταγράφονται μεταξύ άλλων 
ο αριθμός δωματίων κάθε σπιτιού, το αν διαθέ-
τουν δίκτυο υδροδότησης και μπάνιο, ο τρόπος 
θέρμανσης και η ύπαρξη κλιματιστικού, οι χρη-
σιμοποιούμενες μορφές ενέργειες, αλλά και οι 
ρόλοι των μελών του κάθε νοικοκυριού. 

Το σπουδαιότερο δημοτικό δεδομένο
Ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων ενός Δήμου 
–ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι εγγεγραμ-
μένοι στα δημοτολόγια, δηλαδή αν είναι ή όχι 
δημότες– αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
στοιχεία ταυτότητας του Δήμου που καθορίζει 
κεντρικές παραμέτρους της πολιτικής του. Κατ’ 
αρχάς ο αλγόριθμος που καθορίζει το ποσό 
της κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνει 
κάθε Δήμος για να χρηματοδοτήσει τις βασικές 
του δραστηριότητες (οι λεγόμενοι Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι) έχει ως βασικό παράγοντα 
τον αριθμό του μόνιμου πληθυσμού που προ-
κύπτει αποκλειστικά από τις Απογραφές κάθε 
δεκαετίας. Η νομοθεσία άλλωστε λαμβάνει τον 
αριθμό των μόνιμων κατοίκων της απογρα-
φής ως γνώμονα κατάταξης του Δήμου και της 
ευρύτερης περιοχής σε μια σειρά από πολιτικής 
σημασίας θεσμούς. Ο πραγματικός πληθυσμός 
καθορίζει μεταξύ άλλων τον αριθμό βουλευ-
τικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας, τον 
αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου 
και της εκπροσώπησης κάθε δημοτικής κοινό-
τητας σε αυτό. Ειδικά για τον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει σημασία να 
περάσει το όριο των 50.000 κατοίκων, ώστε να 
ανέβει δημοτική «κατηγορία». Η απογραφή του 
2001 κατέγραψε 48.817 κατοίκους, ενώ σήμερα 
πιστεύεται βάσιμα ότι το όριο έχει ξεπεραστεί. 
Η ανταπόκριση των πολιτών στις κλήσεις της 
ΕΛΣΤΑΤ για απογραφή θα κρίνει λοιπόν πολλά. 

Δυστυχώς, σε σχέση με το παρελθόν η ελληνική 
κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για τη 
διαδικασία που λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο 
και θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο και Νοέμβριο. 
Τα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα για την 
απογραφή προβάλλονται κατά κανόνα σε ώρες 
μειωμένης τηλεθέασης, γεγονός που εξηγεί την 
έκπληξη και δυσπιστία πολλών πολιτών όταν 
συναντούν τους ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ.

Το λογότυπο της απογραφής του 2021 δημιουργήθηκε από 
τον Αλέξανδρο Κατσαρό, φοιτητή του Τμήματος Γραφιστικής 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ο οποίος αναδείχθηκε 
πρώτος νικητής στον διαγωνισμό που πραγματοποίησε η 
ΕΛΣΤΑΤ το 2018 για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
του σχεδιαστή, οι κονδυλιές παραπέμπουν σε φιγούρες 
συνομιλητών. Από αριστερά εικονίζεται ο ερωτώμενος 
και από δεξιά ο απογραφέας. Η σύνθεση βασίζεται στον 
εικονισμό του συμβόλου «+»  θέλοντας να δώσει θετικό 
χαρακτήρα και να εντυπώσει στη συνείδηση των πολιτών ότι 
η συμμετοχή στην απογραφή αποτελεί θετικό πρόσημο στην 
εξέλιξη της κοινωνίας. 

Πληθυσµού - Κατοικιών
Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πληθυσµού - Κατοικιών
Ελληνική Στατιστική Αρχή

1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
Βάρη 427 857 972 1.241 2.108 4.211 8.488 10.998 15.744 ...
Βούλα 227 1471 2.106 3.864 5.575 10.539 17.998 25.532 28.314 ...
Βουλιαγ-
μένη 233 694 1.674 1.621 1.469 2.743 3.450 6.442 4.759 ...
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Η πραγματικότητα πέρα από την προπαγάνδα

Αποκαθιστώντας ειδήσεις 
στην πραγματική τους διάσταση
Δεν είναι όλα όσα αναρτώνται στο διαδίκτυο και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματικές ειδήσεις. Όσο 
πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές του 2023, θα πυκνώ-
νουν οι στρεβλώσεις της πραγματικότητας προκειμένου 
κάποιοι να φτιάξουν ένα πολιτικό δημοτικό «αφήγημα» 
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους, αδιαφορώντας 
για την αλήθεια και στοχεύοντας στον επηρεασμό της 
κοινής γνώμης με αθέμιτα μέσα. Η σελίδα αυτή στόχο 
έχει να αποκαταστήσει την αλήθεια απαλλάσσοντας τα 
γεγονότα από διάφορες ...κακοποιήσεις σε δημοσιεύ-
σεις που αλίευσε ο «Δημοσιογράφος» στο διαδίκτυο και 
τον τοπικό Τύπο. 

Τα δέντρα της μαρίνας θα αυξηθούν 
Κρατάει μήνες αυτή η ...κολόνια της δήθεν απομάκρυν-
σης 1.500 δέντρων από την έκταση που σήμερα βρίσκε-
ται η μαρίνα Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τη μελέτη -η 
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης- στη μαρίνα θα κοπούν 
150 δέντρα και συγκεκριμένα 63 δέντρα μικρής ανάπτυ-
ξης και 87 μεγάλης ανάπτυξης. Πολλά εξ αυτών είναι 
ξερά, κάποια θα απομακρυνθούν κατόπιν απόφασης της 
Αρχαιολογικής Ύπηρεσίας και κάποια για τις ανάγκες 
των εργασιών των νέων κτιρίων. Μετά από πρόταση 
της δημοτικής αρχής, όσα δέντρα από τα 150 είναι υγιή 
θα μεταφυτευθούν σε άλλο σημείο της μαρίνας ενώ 
παράλληλα το πράσινο θα ενισχυθεί με νέες φυτεύσεις 
318 δέντρων (228 μικρής ανάπτυξης και 90 μεγάλης ανά-
πτυξης) με αποτέλεσμα το ισοζύγιο του πρασίνου να 
αυξηθεί κατά 168 νέα δέντρα τουλάχιστον. 

Αξίζει να τονιστεί πως οι νέες φυτεύσεις θα γίνουν τον 
Απρίλιο του 2022, ενώ παράλληλα φυτεύσεις θα πραγ-

ματοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο και στις στέγες των 
νέων κτιρίων. Επίσης να σημειωθεί ότι κλιμάκιο της 
Ύπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης πραγματοποιεί ελέγχους κάθε εβδομάδα στο 
σημείο ενώ και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
βρίσκεται συχνά στο εργοτάξιο για αυτοψία.

Από το 2001 τα τραπεζοκαθίσματα 
του «Μύθος»
Οι ανακρίβειες που εκτοξεύουν 
τοπικοί λασπολόγοι του διαδικτύ-
ου με στόχο να παραπλανούν τους 
δημότες προς δικό τους συμφέρον 
συνεχίστηκαν αυτή τη φορά για την 
εξέδρα που βρίσκεται στο κατά-
στημα «Μύθος» στην παραλία του 
Καβουρίου. Μεταξύ άλλων, ανέφε-
ραν ότι η συγκεκριμένη εξέδρα είναι 
παράνομη και την εκμεταλλεύεται η 
όμορη επιχείρηση προς γνώση της 
δημοτικής αρχής. 

Η πραγματικότητα για μια ακόμα 
φορά διαψεύδει αυτούς τους ισχυ-
ρισμούς καθώς η εν λόγω εξέδρα 
υπάρχει από το 2001 και ο Δήμος 
των 3Β την ενοικιάζει από τότε μέχρι 
σήμερα στην επιχείριση. Μάλιστα, η 
εξέδρα είναι νομίμως παραχωρημέ-
νη από την ΕΤΑΔ (Εταιρεία Τουριστι-
κών Ακινήτων) στον Δήμο για 25+5 
χρόνια. Επιπλέον, από τη διοίκηση 
Γρηγόρη Κασιδόκωστα, στη συνέ-
χεια του Σπύρου Πάνα και σήμερα 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο 
χώρος αυτός δίνεται για απλή χρήση (ανάπτυξη τρα-
πεζοκαθισμάτων) στην όμορη ιδιοκτησία με καταβολή 
35.000 ευρώ περίπου το χρόνο. Όπως τονίζουν στελέχη 
της δημοτικής αρχής στον «Δημοσιογράφο», τα έγγραφα 
και το σχεδιάγραμμα που δείχνει το σύνολο της έκτασης 
που είναι νόμιμη με διαπιστωτικές πράξεις του Κράτους 
και επίσημα παραχωρημένα στον Δήμο είναι διαθέσιμα 
για όποιον τα επιθυμεί. 

Ελεύθερη πάντα η πρόσβαση στο «Ακτή» 
Μια ανακοίνωση από την διοίκηση του εστιατορίου 
«Ακτή» στη Βουλιαγμένη η οποία ανέφερε ότι στο λιμα-
νάκι κάτω από την επιχείριση θα αναπτύσσονται καθη-
μερινά τραπεζοκαθίσματα από τις 8 μ.μ έως τις 3 π.μ, 

αρκούσε ώστε μια μικρή μερίδα πολιτών να σηκώσει 
...σκόνη υποστηρίζοντας ότι θα απαγορευτεί η ελεύθε-
ρη πρόσβαση στο σημείο για όποιον το επιθυμεί. Αυτό 
που ισχύει είναι το εξής: Ο Δήμος έχει δώσει άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου την οποία η επιχείρηση 
δικαιούταν και μάλιστα με συγκεκριμένο ετήσιο τίμημα. 
Όπως ξεκαθάρισε η δημοτική αρχή «ποτέ δεν θα τεθεί 
περιορισμός εισόδου στο λιμανάκι ή πρόσβασης στη 
θάλασσα για καμία ώρα της ημέρας. Κανείς δεν θα εμπο-
δίσει νυκτερινό μπάνιο στο χώρο και ποτέ δεν θα απο-
κλειστεί η παρακείμενη αμμουδιά». Από τα 400 τετρα-
γωνικά μέτρα που καταλαμβάνει ο μόλος, η επιχείριση 
τοποθετεί τις βραδινές αποκλειστικά ώρες τραπεζοκα-
θίσματα στα 100 τ.μ., με τον υπόλοιπο χώρο να είναι 
σε κάθε περίπτωση ελεύθερος για κοινόχρηστη χρήση.

Καθαρό το πάρκο Ηρώων της Βούλας
Στην παγίδα της παραπληροφόρησης έπεσε τοπικό 
μπλογκ που «αγαπάει τη Βουλιαγμένη» στις 26 Σεπτεμβρί-
ου καθώς αναδημοσίευσε από άλλη μη τοπική ιστοσελίδα, 
το newsbreak.gr -χωρίς να πραγματοποιήσει έρευνα ή να 
διασταυρώσει την είδηση- φωτογραφίες που έδειχναν το 
πάρκο «Ηρώων Πολυτεχνείου» στη Βούλα να παρουσιάζει 
εικόνες παρακμής και εγκατάλειψης. Πράγματι, το εν λόγω 
πάρκο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπέστη σωρεία 
βανδαλισμών, όμως η δημοτική αρχή είχε σπεύσει πολύ 
πριν τη δημοσίευση να αποκαταστήσει τις ζημιάς. 

Προς τιμήν τους οι διαχειριστές του newsbreak απέ-
συραν το δημοσίευμα, καθώς παραδέχτηκαν ότι έπε-
σαν θύματα της παραπληροφόρησης, μιας και την ίδια 
ημέρα που ανάρτησαν το θέμα, έλαβαν φωτογραφικό 
υλικό που αποδείκνυε την αποκατάσταση των ζημιών. 
Το θέμα είναι ποιοι και γιατί θέλουν να διασύρουν την 
πόλη, σκαλίζοντας ή κατασκευάζοντας οι ίδιοι γεγονότα 
που δεν ευσταθούν;

Ο χώρος που μισθώνει για τραπεζοκαθίσματα τα 
βράδια το εστιατόριο «Ακτή» στη Βουλιαγμένη 
καταλαμβάνει μικρό μέρος του μόλου, αφήνοντας 
πάντα την πρόσβαση ελεύθερη στον υπόλοιπο χώρο 
και βέβαια στη θάλασσα

Στη φυτοτεχνική μελέτη που συνοδεύει τις μελέτες διαμόρφωσης της 
μαρίνας Βουλιαγμένης είναι ξεκάθαρο ότι 318 νέα δέντρα, εκ των οποίων τα 
90 μεσαίας/μεγάλης ανάπτυξης, θα προστεθούν στο χώρο, αντικαθιστώτας 
συνολικά 150 δέντρα που θα απομακρυνθούν, πολλά εκ των οποίων είναι 
ήδη ξερά



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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Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας μνή-
μης του μικρασιατικού ξεριζωμού 
και η Βούλα, ως τόπος υποδοχής 
προσφυγικών οικογενειών, τα 
τελευταία 7 χρόνια τιμά δεόντως 
τη μνήμη της καταστροφής και των 
πατρίδων που άφησαν πίσω τους 
κυνηγημένοι εκατομμύρια Έλληνες. 
Το πολιτιστικό φεστιβάλ που έγινε 
θεσμός με τίτλο «η Μικρασία της 
καρδιάς μας», όπως κάθε χρόνο από 
το 2015 –με εξαίρεση την περσινή 
χρονιά λόγω πανδημίας– παρουσί-
ασε και φέτος σύγχρονα έργα πολι-
τισμού με αναφορά στη Σμύρνη, 
στις εμπειρίες της προσφυγιάς και 
στην ανάμνηση των πατρογονικών 
εστιών που εγκαταλείφθηκαν βίαια 
το 1922. Μια ποιοτική πρόταση 
ψυχαγωγίας με ενιαία φιλοσοφία 
και πολλαπλά εκφραστικά μέσα.

«Καλωσήρθατε στην προσφυγού-
πολη της Βούλας», ξεκίνησε χαρα-
κτηριστικά τον χαιρετισμό του ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος από τη σκηνή του φεστιβάλ την 
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Μοι-
ράστηκε με το κοινό ότι είχε την 
τύχη να ακούσει «από ανθρώπους 
που βίωσαν ως παιδιά και έφηβοι 
τι πραγματικά συνέβη», όπως ο 
παππούς του, Γρηγόρης. «Έχω υπο-
χρέωση και έχουμε υποχρέωση να 
μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και 
να μη λησμονήσουμε ποτέ αυτούς 
που κοιμήθηκαν νοικοκυραίοι και 
ξύπνησαν πρόσφυγες και πένητες», 
τόνισε μεταξύ άλλων. 

Νότες και βιώματα
Η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ 
άλλωστε είχε έντονο νοσταλγικό 
άρωμα από τους ήχους και τις διη-
γήσεις του παρελθόντος. Το ντοκι-
μαντέρ με τίτλο «Η Σμύρνη της καρ-
διάς μας» σε κείμενα και επιμέλεια 
της Βασιλικής Λάζαρη, με συγκλο-
νιστικές εικόνες και ιστορικά φιλμ 
αντλημένα από το αρχείο της ΕΡΤ 
εισήγαγε το κοινό στο χρονικό 
της Σμύρνης, του σημαντικότερου 
κέντρου του μικρασιατικού ελληνι-

σμού, παρουσιάζοντας την πορεία 
της πόλης από τα χρόνια της αφθο-
νίας στις μέρες του ολέθρου. 

Η σκηνή ακολούθως γέμισε από 
νότες του παρελθόντος με την 
παραδοσιακή ορχήστρα «Μνήμες» 
να συνοδεύει με ούτι και κανονάκι 
δύο πολύ ταιριαστά δρώμενα. Οι 
ηθοποιοί Τάνια Τρύπη και Κων-
σταντίνος Καζάκος ανέγνωσαν επί 
σκηνής ένα δραματικό χρονικό, 
βασισμένο σε κείμενα των Γιώρ-
γου Σεφέρη, Ηλία Βενέζη, Διδώς 
Σωτηρίου και Κώστα Γεωργουσό-
πουλου, αναβιώνοντας σκηνές, 
στιγμές και συναισθήματα από 
μια τραγική περίοδο. Οι μουσικοί 
της ορχήστρας Ελένη Φουρλάνου, 
Κωνσταντίνος Φουρλάνος, Γιάννης 
Φουρλάνος, Χρυσάνθη Βασιλείου 
και Δημοσθένης Καραχριστοδού-
λου παρουσίασαν παράλληλα ένα 
μουσικό πρόγραμμα με ήχους από 
τη Σμύρνη και την Καππαδοκία ως 
την Κωνσταντινούπολη με μεγάλη 
δεξιοτεχνία που άγγιξε συναισθη-
ματικά ευαίσθητες χορδές του κοι-
νού. Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε 
με παραδοσιακούς χορούς που 
εκτέλεσαν επί σκηνής οι λαογρα-
φικοί όμιλοι του Δήμου, «Σεμέλη» 
και «Μαντηλάκι» και το χορευτικό 
τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου 
γυναικών «Απολλωνία». 

Με αυτά ως πρώτο μέρος, η βραδιά 
ολοκληρώθηκε με ένα από τα πιο 
συνταρακτικά πρόσφατα θεατρι-
κά έργα σχετικά με τη μικρασιατι-
κή καταστροφή. Το έργο «Με λένε 
Φιλιώ Χαϊδεμένου» της Άνδρης 
Θεοδότου διασκευάστηκε ειδικά 
για το φεστιβάλ των 3Β από τον 
Τάσο Αλατζά που υπέγραψε τη σκη-
νοθεσία, τον φωτισμό και τη σκηνι-
κά για μια καθηλωτική παράσταση 
στην οποία πρωταγωνίστησε η Θεο-
δώρα Σιάρκου, πλαισιωμένη από 
τους Πασχάλη Γκένιο και Κώστα 
Τσακίρογλου. Το έργο αναβιώνει τη 
φωνή μιας εμβληματικής φιγούρας 
του μικρασιατικού ελληνισμού, της 

Φιλιώς Χαϊδεμένου που χαρακτηρί-
στηκε ως «υπεραιωνόβιος σταυρο-
φόρος του νόστου» και «ασίγαστη 
λαλιά των προσφύγων της πρώτης 
γενιάς». Η Φιλιώ Χαϊδεμένου γεν-
νήθηκε στα Βουρλά της Μικράς 
Ασίας το 1899, έζησε την ακμή και 
τον ξεριζωμό, ξεκίνησε από την 
αρχή στη μητροπολιτική Ελλάδα 
και απεβίωσε σε ηλικία 108 ετών 
το 2007. Εκτός από τη διάσωση της 
οικογένειάς της ταυτίστηκε με τον 
αγώνα για τη διάσωση της μνήμης. 
Η επιμονή της να συγκεντρωθούν 
οικογενειακά κειμήλια από τη ζωή 
στη Μικρά Ασία απέδωσε καρπούς 
και σήμερα λειτουργεί ένα Μουσείο 
Μικρασιατικού Ελληνισμού που 
φέρει το όνομά της. Πρόκειται για 
ένα πρόσωπο σύμβολο αντίστασης 
και η παράσταση μπορεί να εντα-
χθεί στην άσβεστη προσπάθεια 
των απογόνων να διατηρηθεί στη 
μνήμη η ταυτότητα των Ελλήνων 
μικρασιατών.

Η κορύφωση του φεστιβάλ ήρθε 
το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου με τη 
μεγάλη συναυλία του κορυφαίου 
συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου. Πριν 
παραδώσει τη σκηνή στους μουσι-
κούς, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος παρουσίασε στον χαι-
ρετισμό του το λαμπρό παράδειγμα 
του Σμυρνιού Χέρμαν Σπίρερ, ενός 
Ελβετού εύπορου καπνεμπόρου που 
την ώρα της καταστροφής παραμέ-
ρισε τα πάντα για να διασώσει στις 
αποθήκες του τους κατατρεγμένους 
Έλληνες και αργότερα ναυλώνοντας 
καράβια για να τους μεταφέρει στην 
ασφάλεια. «Η ιστορία συνήθως γρά-
φεται από τους νικητές και από τις 
κυρίαρχες τάξεις», είπε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος συμπληρώνοντας 
πως «οι αλήθειες όμως βρίσκονται 
καλά κρυμμένες σε αθέατα μονοπά-
τια, πολλές φορές θαμμένες κάτω 
από τα ερείπια της ζωής εκατοντά-
δων χιλιάδων ανθρώπων που θυσι-
άστηκαν αναίτια, ανίσχυροι στις 
αποφάσεις των ισχυρών». Και συνέ-
χισε στη διήγησή του: «Ο Σπίρερ 

Η έκθεση φωτογραφίας και ιστορικού υλικού του Στέφανου 
Χατζηστεφάνου φέτος είχε τίτλο «η αρχή του τέλους» και 
ήταν αφιερωμένη στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού 
το 1921, ενώ διακοσμήθηκε με πιστές απομιμήσεις στολών που 
φορούσαν οι στρατιώτες του μετώπου

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ερμήνευσε με υποβλητικό τρόπο ο 
ίδιος τα «Ζαβαρακατανέμια» στο κλείσιμο της συναυλίας του 
στη Βούλα, ενώ ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο και τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Το τρισάγιο στη μνήμη των 
θυμάτων της μικρασιατικής 
καταστροφής τελέστηκε από 
τον Μητροπολίτη Αντώνιο σε 
κλίμα συγκίνησης

Η Μικρά Ασία ζει 
στις καρδιές και στις μνήμες

Ιστορία και πολιτισμός στο φεστιβάλ  
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Η Θεοδώρα Σιάρκου ερμηνεύει το ρόλο της Φιλιώς Χαϊδεμένου, της 
γυναίκας σύμβολο που αφιερώθηκε στη διάσωση της μνήμης των 
μικρασιατών

Το κανονάκι της Ελένης Φουρλάνου από την παραδοασιακή ορχήστρα 
«Μνήμες» άγγιξε ευαίσθητες χορδές του κοινού

Κωνσταντίνος Καζάκος και Τάνια Τρύπη διάβασαν συγκλονιστικά 
κείμενα των Γιώργου Σεφέρη, Ηλία Βενέζη και Διδώς Σωτηρίου 

όταν ξέσπασε η καταστροφή δεν δίστασε ούτε 
στιγμή και άνοιξε τις καπναποθήκες του για να 
προσφέρει άσυλο σε εκατοντάδες γυναικόπαιδα 
που διαφορετικά θα είχαν γίνει θηράματα των 
τουρκικών στρατευμάτων», κάνοντας λόγο για 
μια «ανιδιοτελή, ολόψυχη και αλληλέγγυα προ-
σφορά» για την οποία έλαβε τον τίτλο του Μέγα 
Ευεργέτη της Ελλάδος. «Δεν αρκέστηκε στην 
ευμάρεια που του παρείχε η ισχυρή οικονομική 
και κοινωνική του θέση. Αγωνίστηκε για αξίες 
υψηλές, προσφέροντας σωτήρια και ανεκτίμη-
τη βοήθεια στους αδελφούς μας στη Σμύρνη», 
συνόψισε ο Δήμαρχος.

Το χειροκρότημα της συγκίνησης έδωσε τη θέση 
του στο χειροκρότημα του σεβασμού προς τον 
Γιάννη Μαρκόπουλο ο οποίος χαιρέτισε εγκάρ-
δια το κοινό. Ένα από τα μουσικά δόγματα του 
συνθέτη, το «επιστροφή στις ρίζες» που χαρα-
κτηρίστηκε από τολμηρές συνθέσεις με πλήρη 
αξιοποίηση της παραδοσιακής ελληνικής μου-
σικής, ταίριαξε απόλυτα με τη φιλοσοφία του 
φεστιβάλ: Διατήρηση της παράδοσης, μνήμη του 
πόνου, σχέδια για το μέλλον που δεν λησμονούν 
το παρελθόν. Το «χίλια μύρια κύματα, μακριά 
το Αϊβαλί» τραγουδήθηκε με μια φωνή από τη 
σκηνή και το πολυπληθές κοινό, όπως και οι 
μεγάλες επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου που 
σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Η σκηνή κατε-
λήφθη από 50 περίπου άτομα με τη χορωδία (το 
φωνητικό σύνολο Libro Coro) και την ορχήστρα 
(η Παλίντονος Αρμονία). Ήταν μια συναυλία 
με μεγάλο μουσικό βάθος και ποικιλία, καθώς 
οι τέσσερις κεντρικοί ερμηνευτές, η υψίφωνος 
Έλενα Κελεσίδη, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβά-
κης, η Δάφνη Ζουρνατζή και η Ρίτα Αντωνοπού-
λου έδιναν πολλαπλούς χρωματισμούς στα έργα 
που κάθε φορά ερμήνευαν σε ένα πολύ πλούσιο 
σύνολο. Συγκινητικό και καθηλωτικό ήταν το 
τέλος της βραδιάς, όταν ο συνθέτης ερμήνευσε 
ο ίδιος το εμβληματικό και αινιγματικό αντιστα-
σιακό τραγούδι «Ζαβαρακατρανέμια». 

Τα «κλικ» του μετώπου
Ένα ξεχωριστό κομμάτι του φεστιβάλ αποτελεί 
η έκθεση φωτογραφίας που κάθε χρόνο επιμε-
λείται ένας απόγονος προσφύγων από τη Βούλα, 
ο Στέφανος Χατζηστεφάνου. Κάνοντας μια εξα-
ντλητική ιστοριοδιφική έρευνα μηνών σε ανοι-
χτές πηγές, φέτος παρουσίασε την «αρχή του 
τέλους», δηλαδή τα βήματα της μικρασιατικής 
εκστρατείας του ελληνικού στρατού στα εδάφη 
της Ανατολίας, πριν την κατάρρευση του μετώ-
που και την καταστροφή. Το 1921, δηλαδή εκατό 
χρόνια πριν, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση 
για την εκστρατεία και σημειώθηκαν οι πρώτες 
ήττες για τον ελληνικό στρατό. Φωτογραφικό 
υλικό από το μέτωπο, από τις πόλεις που κατέ-
λαβαν οι Έλληνες στην αναζήτηση της «μεγάλης 
ιδέας», από τις μάχες στα χαρακώματα και από 
τους πρωταγωνιστές με πλούσια τεκμηρίωση 
καταλάμβανε το χώρο της Πνευματικής Εστίας 
Βούλας σε μια έκθεση που διήρκεσε το τριήμερο 
17-19 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος ο Στέφανος Χατζη-
στεφάνου ξεναγούσε τους επισκέπτες στη δια-

δρομή της έρευνάς του, που ήταν αποκαλυπτική 
για το μέγεθος του τολμήματος που έκαναν τότε 
οι Έλληνες αλλά και των ρίσκων που πήραν. Στην 
αίθουσα επιβλητικά στήθηκαν δύο ομοιώματα 
στρατιωτών της εποχής, ενός εύζωνα και ενός 
δεκανέα του τακτικού στρατού κατά τη μικρα-
σιατική εκστρατεία, με πιστές απομιμήσεις των 
στολών και του εξοπλισμού που φορούσαν τότε 
οι οπλίτες που κατασκεύασαν οι αδελφοί Παπα-
δόπουλοι (khaki depot). 

Η έκθεση φωτογραφίας είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του μικρασιατικού φεστιβάλ της Βού-
λας από την αρχή. Ο επιμελητής εργάζεται 
πάντα με ιδιαίτερο ζήλο, διηγούμενος μια ιστο-
ρία οπτικά, αγγίζοντας πάντα ευαίσθητες χορ-
δές της μνήμης. Η πρώτη έκθεση το 2015 είχε 
θέμα το μικρασιατικό σπίτι στη Βούλα και ακο-
λούθησαν πολύ ενδιαφέροντα και πρωτότυπα 
θεματικά αφιερώματα: Στη Σμύρνη την εποχή 
της ακμής, στο χρονικό της καταστροφής του 
1922, στα κειμήλια από τις χαμένες πατρίδες, 
στα καθημερινά στιγμιότυπα από το μικρασια-
τικό μέτωπο και στην τοπογραφική απεικόνιση 
της καταστροφής στη Σμύρνη. 

Μνήμη και προσευχή
Όπως κάθε χρόνο, η αυλαία του μικρασιατικού 
φεστιβάλ έπεσε με τρισάγιο στη μνήμη των 
πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών και πολιτών 
κατά την καταστροφή του 1922. Και φέτος το τρι-
σάγιο τέλεσε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ελληνι-
κού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος, ο 
οποίος άλλωστε παρακολούθησε όλες τις εκδη-
λώσεις. Μετά τη σύντομη τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε στο μαρμαρένιο μνημείο της Ιωνίας 
στο πάρκο πάνω από τον ιερό ναό του Αγίου 
Ιωάννη, ο μητροπολίτης απευθύνθηκε στους 
συγκεντρωμένους και τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Συγχαίρω τον Δήμαρχό σας και το Δημοτικό 
σας Συμβούλιο καθώς κάθε χρόνο φροντίζετε να 
διατηρείται άσβεστη η μνήμη των αδελφών μας 
οι οποίοι πέθαναν υπέρ πίστεως και πατρίδος. 
Εύχομαι αυτή την καλή συνήθεια και αυτές τις 
όμορφες εκδηλώσεις που διοργανώνετε να συνε-
χίσουν ως ωραία παράδοση, ώστε οι νεότεροι να 
μην ξεχάσουν ότι και αυτός ο τόπος, η Βούλα, 
όπως και άλλοι έχουν προγόνους αυτούς που 
κατάφεραν να διασωθούν από την Καταστροφή. 

Στην αντιφώνησή του ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, δίνοντας πιο προσωπικό τόνο 
σημείωσε:  «Οφείλουμε να διατηρήσουμε τη 
μνήμη από γενιά σε γενιά και στην αιωνιότητα. 
Είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτή η υποχρέωση σε 
μας, που ίσως είμαστε η τελευταία γενιά που 
είχαμε την ευτυχία να ακούσουμε από πρωτο-
γενείς πηγές την ατυχία και τη δυστυχία αυτών 
των ανθρώπων. Είμαι ένας εξ αυτών, καθώς 
μικρό παιδί άκουγα τον παππού μου να μου 
αφηγείται ιστορίες ευτυχισμένης ζωής στη 
Μικρά Ασία, αλλά και το δράμα και τον καημό 
της καταστροφής». 
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Καλεσμένος ομιλητής στην συνάντηση επτά δημάρχων 
ευρωπαϊκών πόλεων που διοργανώνει ο Επίτροπος της 
ΕΕ για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρημα-
τικότητα και τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Τιερί 
Μρετόν, είναι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο Δήμος των 3Β συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των μόλις 6 πόλεων της Ελλάδας (μαζί με 
τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κατε-
ρίνης και Τρίπολης) που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρ-
μα Living-in.eu και έχουν συνυπογράψει μια διακήρυ-
ξη ένωσης δυνάμεων για την ενίσχυση ενός βιώσιμου 
ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων και των κοι-
νοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο επίτροπος Μπρετόν προσκάλεσε προσωπικά τον 
Δήμαρχο των 3Β ως κεντρικό ομιλητή σε μια συζήτη-
ση για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
τίτλο «Η πρόκληση των έξυπνων πόλεων» πάνω στον 
περιβαλλοντικό και ψηφιακό μετασχηματισμό και την 
κοινωνικο-οικονομική ανθεκτικότητα των πόλεων και 
των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης, το πρώτο πάνελ συζητήσεων του Επιτρό-
που με τους Δημάρχους, στο οποίο θα συμμετάσχει και 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα εστιαστεί στο σχεδιασμό 

και την υιοθέτηση του περιβαλλοντικού και ψηφιακού 
μετασχηματισμού των τοπικών οικονομιών, το ρόλο της 
καινοτομίας και της τεχνολογίας, τις τοπικές «πράσι-
νες συμφωνίες» αλλά και το ζήτημα της επανακατάρτι-
σης του τοπικού εργατικού δυναμικού. Ένας δεύτερος 
κύκλος συζητήσεων θα επικεντρώσει στη δύναμη της 
τεχνολογίας και της διαχείρισης δεδομένων στις πόλης, 
με στόχο την ψηφιακή τους μεταμόρφωση και προσαρ-
μογή στα νέα δεδομένα. Μεταξύ άλλων η πλατφόρμα 
– πρωτοβουλία στην οποία έχει προσχωρήσει ο Δήμος 
των 3Β αναφέρει: «Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπά-
θειες μέσω ενός ευρωπαϊκού τρόπου όπου οι ψηφιακές 
λύσεις βοηθούν να δημιουργούνται χώροι στους οποί-
ους οι άνθρωποι χαίρονται να ζουν και να εργάζονται. 
Οι ψηφιακές λύσεις έχουν μεγάλο εύρος και περιλαμ-
βάνουν προσεγγίσεις στην έξυπνη αστική κινητικότη-
τα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βιώσιμη κατοικία, 
τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση 
υπό την ηγεσία των πολιτών». 

Η ημερίδα ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμ-
βρίου, ωστόσο πιο επείγουσες υποχρεώσεις του Επι-
τρόπου Μπρετόν τον υποχρέωσαν να την αναβάλει για 
κάποιες ημέρες.

Τα κενά στην κοινωνική πολιτική του κράτους και ειδι-
κά στην πολιτική για τα ευάλωτα παιδιά δυστυχώς δεν 
κρύβονται στη χώρα μας και πολλές φορές απαιτείται 
η κινητοποίηση των ιδιωτών και της κοινωνίας των 
πολιτών για να καλυφθούν. Στο πνεύμα αυτό και με το 
βασικό μότο της οργάνωσης «προσφέροντας αλλάζουμε 
ζωές» ενεργοποιήθηκε η 2470 Περιφέρεια του Διεθνούς 
Ρόταρυ που έχει υπό τη σκέπη του όλους τους ροτα-
ριανούς ομίλους της νότιας Ελλάδας προκειμένου να 

επουλώσει μια βαθιά πληγή: Τις συνθήκες διαβίωσης 
των παιδιών που με εισαγγελική εντολή αποσπάστη-
καν από τη φυσική τους οικογένεια (συνηθέστερα για 
λόγους ενδοοικογενειακής βίας ή για λόγους αδυναμίας 
ανατροφής) και πριν την κατεύθυνσή τους σε ένα από 
τα ιδρύματα πρόνοιας, όπως το Παιδικό Χωριό SOS 
της Βάρης, διαβιούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία για 
κάποιο μεγάλο διάστημα. «Τα παιδιά αυτά όταν παρα-
μένουν στα νοσοκομεία, συμβιώνουν με ασθενή παιδιά 
και όπως καταλαβαίνουμε όλοι ο χώρος ενός παιδιατρι-
κού νοσοκομείου δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για ένα 
υγιές παιδί», τόνισε η Διοικητής της 2470 Περιφέρειας 
του ρόταρυ Μαρίζα Οικονόμου που ως Ύποδιοικήτρια 
της 1ης Ύγειονομικής Περιφέρειας Αττικής γνωρίζει άρι-
στα την κατάσταση. 

Για το λόγο αυτό οι ροταριανοί συγκέντρωσαν τις 
δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν μια πολύ μεγάλη 
συνεστίαση στην πάντα φιλόξενη Λίμνη Βουλιαγμένης, 
συγκεντρώνοντας έτσι χρήματα τα οποία έχουν ένα 
εξαιρετικά σημαντικό σκοπό: Τη δημιουργία ενός χώρου 
και τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού στο Γενικό 
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, για τη χωριστή και αξι-
οπρεπή φιλοξενία των παιδιών που παραμένουν στο 
χώρο με εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για τον κεντρικό 
ετήσιο στόχο του ελληνικού δικτύου. Κεντρικός ομιλη-
τής στην εκδήλωση ήταν ο πρώην υπουργός Ύγείας και 

νυν υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος 
ως ιατρός και έχοντας διαχειριστεί από το κρισιμότερο 
πόστο την υγειονομική κρίση, έχει άμεση επίγνωση των 
θεμάτων. «Ελπίζω από την περίσσεια αυτού του φιλότι-
μου, την αγάπη και την αλληλεγγύη που δείξαμε ο ένας 
στον άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, να στρέ-
ψουμε τις δυνάμεις μας και την ενέργειά μας προς τη 
βοήθεια αυτών των παιδιών», είπε μεταξύ άλλων στην 
ομιλία του. Άλλωστε, η παρουσία του υπουργού μεγι-
στοποίησε τη «φωνή» της εκδήλωσης, καθώς στο χώρο 
της Λίμνης εκτός από τους ροταριανούς βρέθηκαν και 
τρία εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικά δίκτυα για να μετα-
δώσουν το μήνυμα. 

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση βρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Γεωργιάκος και Βίκυ Σφήκα 
και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Νικόλαος Πέππας.

Βρυξέλλες
Σε ημερίδα για έξυπνες και πράσινες πόλεις ο Γρ. Κωνσταντέλλος

Λίμνη Βουλιαγμένης
Βραδιά στήριξης των παιδιών με εισαγγελική εντολή

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Επιχειρηματικότητα 
Τιερί Μπρετόν προσκάλεσε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ως κεντρικό ομιλητή μεταξύ άλλων έξι 
ευρωπαϊκών πόλεων σε συνάντηση της πλατφόρμας 
«Η πρόκληση των έξυπνων πόλεων» για να μοιραστεί 
με άλλους Δημάρχους της ΕΕ το σχέδιο ψηφιακού 
μετασχηματισμού της πόλης

Η παρουσία του υπουργού 
Βασίλη Κικίλια μεγιστοποίησε 
τη φωνή της εκδήλωσης 
προσελκύοντας την παρουσία 
τριών τηλεοπτικών δικτύων
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Επανέρχομαι, για να εκθέσω (για να αφηγηθώ) την 
θεωρητικο-πολιτική θέση μου για το πολιτικό έργο του 
Δημάρχου των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, σχετικά με 
τον ρόλο και την σημασία των επενδύσεων στην ευρύ-
τερη περιοχή μας. Ύπενθυμίζω, ότι ο Κωνσταντέλλος 
ανέλαβε Δήμαρχος σε μία περιοχή η οποία αρχικώς είχε 
ορίσει ως πρώτη αρχή της δομής και της λειτουργίας 
της το παρασιτικό - κερδοσκοπικό - εμπορικό πνεύμα. 
Αυτή η ειδική περίπτωση (ιδιόμορφη ακόμη και για τα 
ελληνικά δεδομένα) του καπιταλιστικού πνεύματος, έχει 
σφραγίσει την οικιστική, κοινωνική και οικονομική ανά-
πτυξη της περιοχής μας. 

Το ερώτημα που θέτω είναι το εξής: Τι επιδιώκει ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη δεύτερη θητεία του 
(μέχρι τον Οκτώβριο του 2023) σχετικά με το υπό εξέ-
ταση πολιτικό ζήτημα; Επειδή στο φιλοσοφικό σχολείο 
μου έμαθα ότι ο ορισμός του προβλήματος καθορίζει 
και τη λύση του, λέω το εξής: Τα δεδομένα της εποχής 
μας είναι ριζικά διαφορετικά σε σχέση με τα δεδομένα 

των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα όσον αφορά 
στην καθολική ανάπτυξη του Δήμου των 3Β. 

Στις καθημερινές συζητήσεις μου στην «αγορά» (κατά το 
αρχαιοελληνικό πρότυπο) συναντάω αμέτρητους συνο-
μιλητές, οι οποίοι οι ίδιοι καταλήγουν να υπονομεύουν 
τους εαυτούς τους λέγοντας ότι ο Κωνσταντέλλος δεν 
είναι παρά μία ακόμη «εκδοχή του Μάντεση»! Προσω-
πικά δεν γνωρίζω τι έκανε ο Μάντεσης. Εκείνο που έχω 
βιώσει είναι το εξής: Όσες φορές έχω συναντήσει τον 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, έχω αισθανθεί ότι βρίσκομαι 
μπροστά σ’ ένα πολιτικό άνδρα που γνωρίζει τι θέλει 
και τι θέλουν όλοι όσοι τον εξέλεξαν. Η αντιπροσωπευ-
τική αρχή στην περίπτωση του Κωνσταντέλλου είναι ο 
«ομφάλιος λώρος» Δημάρχου και δημοτών. Έτσι εξηγού-
νται και τα υψηλά ποσοστά της εκλογής του. 

Όταν ο Δήμαρχος και κατά την πρώτη θητεία, αλλά και 
κατά τη δεύτερη ανακοίνωσε όχι μόνον τα οικιστικά 
έργα υποδομής στην πόλη μας, αλλά τα επενδυτικά 
σχέδιά του για την μετατροπή της παράκτιας ζώνης του 
Δήμου 3Β σε «ανθρωποκεντρικό, αστικό πάρκο» όλοι 
αντέδρασαν χωρίς να έχουν κατανοήσει τι ακριβώς συμ-
βαίνει. Όσο μπορώ πιο αναλυτικά, θέλω να εξηγήσω το 
εξής: Το επενδυτικό κεφάλαιο στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου 3Β δεν εγκαθίσταται κατά το πρότυπο του 
παλαιολιθικού πελατειακού - εμπορικού - παρασιτικού 
πνεύματος εκμετάλλευσης της γης, αλλά σύμφωνα με 

τους σύγχρονους πολεοδομικούς, χωροταξικούς όρους 
και τα αναπτυξιακά πλαίσια της εποχής μας. 

Ο Δήμαρχος εφαρμόζει την παγκοσμίως αναγνωρισμένη 
μελέτη με τον τίτλο: «Τριπλή τελική γραμμή», σύμφωνα 
με την οποία τα «πράγματα» (με την φιλοσοφική έννοια 
του όρου) που εμπλέκονται στην ανάπτυξη είναι τρία: 
Ο άνθρωπος, η οικονομία (η ζωή θα έλεγα εγώ) και το 
περιβάλλον (δηλαδή η ίδια η φύση). Αυτά τα «πράγ-
ματα» στην ανθρώπινη ζωή και στο πολιτικό έργο του 
Κωνσταντέλλου οργανώνονται ως τεμνόμενοι κύκλοι: Ο 
άνθρωπος είναι ο ένας κύκλος, η οικονομία ο άλλος και 
το περιβάλλον (η φύση) ο τρίτος. 

Ο Κωνσταντέλλος, λοιπόν, φιλοδοξεί στη δεύτερη αυτή 
θητεία του να μεγιστοποιήσει το ποσοστό που αναλο-
γεί στον άνθρωπο στην αναπτυξιακή διαδικασία του 
εικοστού πρώτου αιώνα στην περιοχή μας. Με τα δικά 
μου λόγια της θεωρητικο-πολιτικής εργασίας μου, ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει κάνει μία ριζική τομή: 
Το παρασιτικό εμπορικό πνεύμα της παλιάς περιοχής 
είναι παρελθόν και εισάγει την πολιτική καινοτομία της 
σύζευξης του επενδυτικού κέρδους και της ευδαιμονίας 
των δημοτών, του «κοινού καλού» της πόλης μας. Περι-
μένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, αρκεί να βοηθήσουμε 
όλοι μας, δημότες και κάτοικοι.

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

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Ο Δήμος των 3Β και το επενδυτικό κεφάλαιο

Σημαντικές προσωπικότητες από τον επαγγελματικό 
και πολιτικό κόσμο έδωσαν το «παρών» στη ζεστή 
βραδιά προσφοράς που διοργάνωσε ο Ροταριανός 
Όμιλος Βούλας στο εστιατόριο του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου. Αφορμή 
για τη συνεύρεση έδωσε η επίσημη επίσκεψη που 
έκανε στον Όμιλο της Βούλας η Μαρίζα Οικονόμου, 
Διοικητής της 2470 περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ, 
συνοδευόμενη από τη βοηθό Διοικητή Ντίντα Μανώ-
λη. Το Ρόταρυ στην Ελλάδα σήμερα απλώνεται σε δύο 
Περιφέρειες και η 2470 Περιφέρεια περιλαμβάνει τους 
ομίλους στο γεωγραφικό χώρο της Νοτίου Ελλάδας. Η 
Διοικητής της Περιφέρειας Μαρίζα Οικονόμου έδωσε 
συγχαρητήρια στον όμιλο της Βούλας, ενώ αναφέρθη-
κε στο στόχο της βραδιάς που ήταν η υλική, κοινωνική 
και πνευματική στήριξη των παιδιών που διαβιούν 
σήμερα σε παιδιατρικά νοσοκομεία μετά από εισαγ-
γελική εντολή η οποία τα έχει απομακρύνει από τη 
φυσική τους οικογένεια. Ένα σύνθετο και δύσκολο 
κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο οι Έλληνες ροταρια-
νοί φιλοδοξούν να συμβάλουν έμπρακτα στο πλευρό 
των παιδιών. 

Η εκδήλωση όμως 
χαρακτηρίστηκε και 
από την πανηγυρική 
εισδοχή νέων μελών 
στον Όμιλο, με την 
οικογένεια των ροταριανών να καλωσορίζει στα 
μέλη της τον Prince Franklin Omene του Delta State 
of Nigeria, τη δημοσιογράφο Αλεξία Τασούλη, τον 
ηθοποιό και τραγουδιστή Γιώργο Καμπανέλλη, τον 
δημοσιογράφο Αλέξη Καρατζά, τη συνεργάτιδα πολι-
τικού γραφείου Ελίνα Κωστοπούλου και την εκπαιδευ-
τικό και αντιπρόεδρο αντικαρκινικής εταιρείας Ελένη 
Καμπόλη. Τα νέα μέλη καλοσώρισαν η πρόεδρος του 
Ομίλου Μαρία Κουφογιαννάκη και η Γραμματέας του 
Ομίλου Άννα Μαρία Νταϊλάκη. Τη βραδιά τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η υφυπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, ο βου-
λευτής ανατολικής Αττικής της ΝΔ Βασίλης Οικονό-
μου, οι αντιδήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Μαίρη Κανέλλου και Βίκυ Σφήκα, η εντεταλμένη 
Δημοτική Σύμβουλος Νεολαίας και Εθελοντισμού 
Όλγα Άρτεμις Πολίτη, ο πρώην Δήμαρχος Καλλιθέας 

και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, Κώστας Ασκούνης 
και ο καθηγητής πανεπιστημίου και πρώην νομάρχης 
Ρεθύμνου Ανδρέας Αθηναίος. Επίσης, παρευρέθηκαν 
οι προδιοικητές Γιάννης Βλασιάδης και Θεόδωρος 
Πανάγος, οι βοηθοί διοικητές ομίλων Ντίνα Μανώλη, 
Στέφανος Αναστόπουλος, Κώστας Λεράκης, ο πρώην 
βοηθός διοικητή Θύμιος Τσαρμπός, η πρόεδρος του 
Ομίλου Αθήνα Λυκαβηττός Ραχήλ Τοπαλίδου, η πρό-
εδρος του Ομίλου Κορίνθου Βούλα Φίλη καθώς και 
πολλά μέλη ομίλων. 

Από δεξιά: Άννα Μαρία Νταϊλάκη (γραμματέας 
Ροταριανού Ομίλου Βούλας), Μαρία Κουφογιαννάκη 
(πρόεδρος Ροταριανού Ομίλου Βούλας), Μαρίζα 
Οικονόμου (Διοικητής 2470 περιφέρειας Διεθνούς 
Ρόταρυ) και Ντίντα Μανώλη (βοηθός Διοικητή 2470 
Περιφέρειας)

Ροταριανός Όμιλος «Βούλα»
Βραδιά προσφοράς στον Ν.O.B.
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Στη Βάρκιζα συναντήθηκαν οι θρύλοι 
του ελληνικού μπάσκετ

Γιαννάκης, 
Σπανούλης 

και Μπουρούσης 
στο τουρνούα 3X3 

που κερδίζει 
όλο και 

περισσότερους 
φίλους

Στη Βάρκιζα ολοκληρώθηκε η τελική φάση του 1ου Interwetten 
FIBA 3x3 Greece Tour που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 3 έως 
5 Σεπτεμβρίου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλων όσοι αγαπούν 
την «πορτοκαλί» θεά. Με υπόκρουση τα αξέχαστα και διαχρονι-
κά τραγούδια του «αθάνατου» Μίκη Θεοδωράκη, με την πνοή της 
θαλάσσιας αύρας και με την επιβλητική παρουσία τριών θρύλων 
του ελληνικού μπάσκετ και μιας σπουδαίας τενίστριας άνοιξε στο 
πλακόστρωτο της πλατείας της Βάρκιζας η αυλαία του τέταρτου και 
τελευταίου Τουρνουά του 1st Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour, με 
συνδιοργανωτή τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το «παρών» στο Τουρνουά έδωσαν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Βασί-
λης Σπανούλης, ο Γιάννης Μπουρούσης και η τενίστρια Δέσποινα 
Παπαμιχαήλ, η οποία επέστρεψε στα πάτρια εδάφη από τη Νέα 
Ύόρκη, μετά τη συμμετοχή της στο US Open. O οικοδεσπότης Δήμαρ-
χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Γενι-
κός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς οι διοργανωτές 
και οι χορηγοί του 1st Interwetten FIBA 3x3 Greece Tour βράβευσαν, 
υπό τους ήχους του «Ζορμπά», τις τρεις εμβληματικές φιγούρες 
του ευρωπαϊκού μπάσκετ και την Παπαμιχαήλ, σε στιγμές που αιχ-
μαλώτισαν τα βλέμματα των αθλητών οι οποίοι συμμετέχουν στο 
Τουρνουά και των θεατών. «Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε 
πετύχει, για την υπερηφάνεια που μας κάνατε να αισθανθούμε και 
για το παράδειγμα το οποίο προσφέρατε στην ελληνική κοινωνία» 
τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο Σπανούλης και ο Μπουρούσης βρέθηκαν σε οικείο περιβάλ-
λον, καθώς κατοικούν στην περιοχή. Μάλιστα ο βετεράνος, πλέον, 
σέντερ υποσχέθηκε ότι «του χρόνου, να είμαστε καλά, θα παίξουμε 
κι εμείς στο Τουρνουά 3x3»! Αντιθέτως ο Βασίλης Σπανούλης απο-
κάλυψε ότι ήδη επιδίδεται σε αυτό το άθλημα! «Τώρα που σταμάτη-
σα το μπάσκετ, παίζω συχνά 3x3 και ομολογώ ότι μου αρέσει. Όλες 
οι εκδοχές του μπάσκετ είναι όμορφες και συναρπαστικές» τόνι-
σε ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, συμπληρώνοντας ότι «εδώ 
είναι το σπίτι μου και πάντα θα παρευρίσκομαι στις εκδηλώσεις του 
Δήμου». Ο Γιάννης Μπουρούσης επιφύλασσε μια ευχάριστη έκπλη-
ξη στον «Δράκο» και στον πρώην συμπαίκτη του. «Ο κόουτς Γιαν-
νάκης και ο Βασίλης με σημάδεψαν, συνέβαλαν πολύ στην εξέλιξη 
μου και σήμερα θέλω να τους ευχαριστήσω δημοσίως από τα βάθη 
της καρδιάς μου» επισήμανε. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, 
πρώην διεθνής πολίστας της Βουλιαγμένης και κάτοικος της περι-
οχής Γιώργος Μαυρωτάς συνεχάρη τόσο τα τιμώμενα πρόσωπα, 
όσο και τους οικοδεσπότες και διοργανωτές του Τουρνουά. «Όταν 
έπαιζα, έλεγαν ότι είμαι ο Γκάλης της υδατοσφαίρισης, αλλά εγώ 
τους απαντούσα ότι είμαι ο Γιαννάκης» τόνισε ο Γιώργος Μαυρω-
τάς. Και συμπλήρωσε: «Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε να κάθο-
νται δίπλα δίπλα σπουδαίοι αθλητές από διαφορετικές γενιές, διότι 
κάθε μια γίνεται το σκαλοπάτι για να πατήσει η επόμενη. Σε κάθε 
περίπτωση ο αθλητισμός αποτελεί την καλύτερη διέξοδο ώστε τα 
παιδιά να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και 
να αφήσουν στην άκρη το PlayStation».

Την παράσταση και τα περισσότερα χειροκροτήματα έκλεψαν οι 
13χρονοι που συμμετείχαν στον διαγωνισμό τριπόντων, οι μπασκε-
τμπολίστες με αμαξίδια και ο αθλητής του «Τζάμπολ Αγάπης» της 
Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής, Μιχάλης Τσουμπρής.



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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Παίζοντας εδαφοσφαίριση στη Βούλα

Στη… σέντρα οι αθλητικοί σύλλογοι

Από το 2016 ένα παιχνίδι δεξιοτήτων που παίζεται σε παραλίες και σε 
πάρκα σε όλη την Ελλάδα έχει κάνει την εμφάνισή του και στη Βούλα. Το 
πετάνκ, που στα Ελληνικά μεταφράζεται «εδαφοσφαίριση», είναι ένα πολύ 
διαδεδομένο και εξελίξιμο σπορ. Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Σεπτεμβρίου 
διεξήχθη το 1o Tουρνουά Εδαφοσφαίρισης - Πετάνκ στο δημοτικό γήπε-
δο εδαφοσφαίρισης που βρίσκεται στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου στη 
Βούλα με συνδιοργανωτές τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον 
σύλλογο Athens Petanque Club.

Το παιχνίδι πετάνκ δεν είναι τόσο δύσκολο να το παίξει κανείς σε ερασι-
τεχνικό επίπεδο, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψης, αλλά χρειάζεται μεγάλη 
εξάσκηση αν κάποιος θέλει μελλοντικά να λάβει μέρος σε πρωταθλήματα 
ή επίσημους αγώνες. Παίζεται σε ανοιχτό χώρο και αποτελεί ιδανικό μέσο 
για ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση, ενώ παράλληλα παραμένει ανταγωνι-
στικό. Επιπλέον, αν και βασίζεται σε πολύ απλούς κανόνες, είναι ένα άθλη-
μα με ιδιαίτερη τεχνική και στρατηγική, που χρειάζεται συντονισμό στις 
κινήσεις, συγκέντρωση στο στόχο και συνεργασία μεταξύ των παικτών της 
ίδιας ομάδας. Ενδεικτικό της δυναμικής που παρουσιάζει η εδαφοσφαίριση 
είναι το γεγονός πως στην Ευρώπη λειτουργούν 43 επίσημες ομοσπονδίες, 
με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία να έχουν 
τις ισχυρότερες ομάδες και τους πιο αξιόλογους παίκτες. Ιδιαίτερα στην 
Γαλλία δεν υπάρχουν πολλά πάρκα που να μην παίζουν κάποιοι πετάνκ.

Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο κ. Γιώργος Κοντογιάννης, το πρόσωπο που ηγείται 
της προσπάθειας για τη διάδοση του αθλήματος στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης εξήρε τη διοίκηση του Δήμου στην προσπάθεια που κάνει για την 
εξέλιξη του αθλήματος. «Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν ο πρώτος που 
αγκάλιασε το άθλημα, έδωσε εντολή και έγινε το υπάρχον γήπεδο και ανταποκρίνε-
ται σε κάθε αίτημα που προκύπτει από τις ανάγκες του πετάνκ. Όλη η κοινότητα του 

πετάνκ τον ευχαριστεί από καρδιάς», τόνισε. Στο 1ο Τουρνουά εδαφοσφαίρισης συμ-
μετείχαν 8 ομάδες και 24 αθλητές. Πρόκειται για τις ομάδες από τη Βούλα, το Ψυχικό, 
την Μάνδρα, το Πόρτο Ράφτη, την Αγία Παρασκευή, τον Χολαργό, την Attica Club και 
το Athens Petanque Club. Νικήτρια ομάδα του τουρνουά αναδείχθηκε η Attica Club 
και την απονομή των μεταλλίων πραγματοποίησε ο Δήμαρχος. Μάλιστα, ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει στα σχέδιά 
του την κατασκευή και άλλων δημοτικών γηπέδων εδαφοσφαίρισης στην περιοχή.

Μια χρονιά γεμάτη όνειρα και φιλοδοξί-
ες ξεκινά για τους αθλητικούς συλλόγους 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Η κάθε ομάδα έχει τους δικούς της στό-

χους: Άλλες να αναδείξουν τις ακαδημίες 
και άλλες, που έχουν βάλει τον πήχη των 
επιτυχιών πολύ ψηλά, να διεκδικήσουν 
έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Στον «βασιλιά των 

σπορ», ο Αστέρας Βάρης, ο Άρης Βούλας 
και η Βουλιαγμένη θέλουν να συνεχίσουν 
την ανοδική τους πορεία που διαγράφουν 
τα τελευταία χρόνια. Σύμμαχός τους, εκτός 
από τις υγιείς διοικήσεις που έχουν ανα-
λάβει τις ομάδες, είναι και οι άρτιες αθλη-
τικές εγκαταστάσεις που τους έχει παρα-
χωρήσει ο Δήμος για τις δραστηριότητες 
τους. Ο Αστέρας Βάρης θα αγωνιστεί για 
μια ακόμα χρονιά στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, ο τοπικός Άρης στο 
πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ και ο ΑΟ Βου-
λιαγμένης στη Β’ Κατηγορία Ανατολικής 
Αττικής. Στην καλαθοσφαίριση, η ανδρική 
ομάδα του Πρωτέα Βούλας θέλει να δώσει 
συνέχεια στην εξαιρετική πορεία που δια-
γράφει στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορί-
ας ενώ παράλληλα το γυναικείο τμήμα θα 
επιδιώξει να επιστρέψει ξανά στα σαλόνια 
του γυναικείου μπάσκετ και να πάρει το 
εισιτήριο της ανόδου για την Α1. Η ομάδα 
της Βάρης μετά από δύο διαδοχικές ανό-
δους, θα λάβει μέρος για πρώτη φορά στο 

πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑΝΑ ενώ η Βου-
λιαγμένη θα αγωνιστεί στη Γ’ ΕΣΚΑΝΑ.

Στην υδατοσφαίριση, ο Ναυτικός Όμι-
λος Βουλιαγμένης κάθε χρόνο θέτει τους 
ίδιους στόχους. Πρωτάθλημα, Κύπελλο 
και διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, τόσο για την ανδρική όσο και για 
τη γυναικεία ομάδα του Ομίλου, ενώ η 
Τρίαινα Βούλας που την περσινή χρονιά 
βρέθηκε μια ανάσα από την Α1, φέτος θα 
επιδιώξει να εξασφαλίσει την άνοδο στην 
μεγάλη κατηγορία. Ομολογουμένως, θα 
είναι μεγάλη επιτυχία ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης να εκπροσωπείται από 
δύο συλλόγους στην κορυφαία κατηγορία 
της υδατοσφαίρισης. Τέλος, η ομάδα βόλεϊ 
της Βούλας, η Θέτις, η οποία έχει καταξιω-
θεί τα τελευταία χρόνια στην Α1 γυναικών, 
θα προσπαθήσει να μπει «σφήνα» στους 
μεγάλους, εξασφαλίζοντας για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά τη συμμετοχή της στα 
ευρωπαϊκά σαλόνια της πετοσφαίρισης.



Locals 2 7

Χάλκινο στους 
Παραολυμπιακούς 
Χρυσό στη ζωή

Αλεξάνδρα Σταματοπούλου 

Μια γυναίκα που ξέρει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει. Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, πριν 
από λίγα χρόνια διαγνώστηκε με μια αυτοάνοση μορφή μυασθένειας και συγκεκριμένα το 
σύνδρομο Stiff Person και όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω αλλά ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. 
Η αθλήτρια που μεγάλωσε στη Βούλα και πήγε σχολείο στην πόλη μας, ξεκίνησε το κολύμπι 
θεραπευτικά από το ΠΙΚΠΑ Βούλας, και στους φετινούς θερινούς Παραολυμπιακούς του 
Τόκιο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Εξάλλου, το χρυσό μετάλλιο της ζωής, το έχει κατα-
κτήσει εδώ και αρκετό καιρό... Μέσω του «Δημοσιογράφου», η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου 
στέλνει το δικό της μήνυμα: «Σε νέους ανθρώπους με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, θα 
ήθελα να πω: Ξεκινήστε ένα χόμπι, είτε αθλητισμός, είτε κάτι εκπαιδευτικό, κυρίως γιατί 
το θέλετε εσείς πραγματικά. Ποτέ μην σας επιβάλλει κανείς τα θέλω του. Μην ξεχνάτε να 
παλεύετε για τα δικαιώματά σας και τις αξίες σας».  

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη σας γνωριμία με την πισίνα, κατακτήσατε 
το χάλκινο μετάλλιο στους πρόσφατους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο. Είχατε ονειρευτεί ποτέ ότι θα γινόσασταν παραολυμπιονίκης; 
Δέκα χρόνια μετά την πρώτη μου γνωριμία με την πισίνα, πάντα ανακαλύπτω μαζί 
με τον προπονητή μου, τρόπους και τεχνικές που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή 
μιας απαιτητικής προπόνησης, χωρίς να έχω επιπτώσεις στην υγεία μου. Βάσει της 
δουλειάς που είχαμε κάνει,  πίστευα ότι θα είμαι στην τετράδα. Το μετάλλιο ήταν για 
μένα μια μεγάλη έκπληξη και περισσότερο θεωρώ ένα τεράστιο δώρο για το πόσο το 
είχα παλέψει. Η ίδια γνώριζα τους χρόνους του πανευρωπαϊκού όπου είχα λάβει την 
πρώτη θέση. Όμως στους Παραολυμπιακούς, οι συναθλήτριές μου που κατέλαβαν 
την 1η και 2η θέση, κατέβασαν 20 δευτερόλεπτα. Κάτι που συμβαίνει σπάνια. Άρα δεν 
μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Η ίδια κατέβασα 6 δευτερόλεπτα κι αυτό με πολύ 
δυσκολία. Γι ‘αυτό θεωρώ άθλο αυτό που έγινε φέτος. Ωστόσο είναι η δεύτερη συμ-
μετοχή μου σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, όταν είχα λάβει την 5η και 6η θέση. Πάλι 
λεγόμουν παραολυμπιονίκης. Μέχρι την έκτη θέση θεωρείσαι βάσει νόμου παραολυ-
μπιονίκης. Το τονίζω γιατί προσωπικά θεωρώ ότι όσοι φτάνουμε σε μια τόσο μεγάλη 
διοργάνωση, με τις άπειρες ελλείψεις της χώρας μας, θεωρείται τεράστιο κατόρθωμα. 
Η χώρα μας απλά έχει παραπάνω απαιτήσεις από αυτά που η ίδια μπορεί να παρέχει. 
Έτσι δυστυχώς οι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι μόνο το μετάλλιο αξίζει. Μεγάλο 
βραβείο θα ήταν, αν κάποια στιγμή άλλαζε αυτή η νοοτροπία. 

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα για τα άτομα με αναπηρίες που 
επιθυμούν να αθληθούν και ποια η διαφορά με το εξωτερικό;
Η κατάσταση στην Ελλάδα για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι φιλική από πολλές 
απόψεις και σίγουρα η χώρα δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες, αν ο αθλητής θελήσει 
να είναι αυτόνομος. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι πλέον δημιουργούνται κάποιες 
εγκαταστάσεις εκ νέου. Στο ΟΑΚΑ επίσης μέσω της πρωτοβουλίας του κυρίου Χαλιορή 
υπάρχει αναδόμηση του υπάρχοντα χώρου και οι εγκαταστάσεις όλο και βελτιώνο-
νται. Το πρόβλημα όμως δεν παρατηρείται απόλυτα στις εγκαταστάσεις, αλλά στον 
τρόπο της μετακίνησης ενός ανθρώπου με αμαξίδιο. Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι, 
καθώς οι ράμπες είτε θα είναι σπασμένες, είτε θα είναι απροσπέλαστες λόγω του ότι 
εξαρχής δεν είχαν φτιαχτεί σωστά. Συχνό φαινόμενο που παρατηρείται είναι η άγνοια 
και η αμέλεια των συμπολιτών μας που κλείνουν τις ράμπες με τα ΙΧ τους. Θα με 
χαροποιούσε αν υπήρχε συστηματική επίβλεψη των αρχών για τέτοιες παραβάσεις. 
Γιατί υπάρχουν οι νόμοι, αλλά δεν ακολουθούνται. Στο εξωτερικό υπάρχουν νόμοι και 
συνέπειες σε όποιον τους παραβλέπει. Κάτι που επίσης παρατηρώ έντονα στο εξω-
τερικό είναι η συλλογικότητα, ομαδικότητα, κάτι που στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Σε 
εμάς έντονα παρατηρείται το ανταγωνιστικό πνεύμα και η διαδικασία της σύγκρισης. 
Άρα παλεύουμε ατομικά ο καθένας μας να προλάβει να κάνει υπερήφανη την χώρα 
μας. Αυτό παρατηρώ εγώ χωρίς να σημαίνει ότι αυτό απόλυτα ισχύει.

Σας έχει στηρίξει η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια; 
Η πολιτεία μέχρι πρότινος είχε δείξει μια τεράστια αδιαφορία για τα δικαιώματα των 
αθλητών.  Προφανώς γιατί κι εμείς δεν επιβάλαμε σωστά τα «θέλω» μας και την αντί-
θεση σε κάθε περικοπή που γινόταν. Πλέον βλέποντας τις παροχές του εξωτερικού και 
συγκρίνοντας καταστάσεις, πάψαμε να θεωρούμε τα πάντα δεδομένα και λογικά. Τόσο 
εγώ όσο και άλλοι συναθλητές μου μαχόμαστε για τον άδικο νόμο ο οποίος επιβάλλει 
σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχουν 8 διαφορετικές χώρες. Κάτι 
που κατανοούμε όλοι πως δεν μπορεί να γίνει, εφόσον έχουμε αρκετούς αντιπάλους 
από ίδιες χώρες. Πλέον γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και αν δεν τα κατανοήσει το 
κράτος, απλά δεν θα υπάρχουν συμμετοχές από αθλητές. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

“Οι συμπολίτες μας πιστεύουν 
ότι μόνο το μετάλλιο αξίζει. 
Μεγάλο βραβείο θα ήταν 
αν κάποια στιγμή άλλαζε αυτή 
η νοοτροπία
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Φεστιβάλ Στρατιωτικών Μουσικών 
Χρώματα των 3Β στην Κόκκινη Πλατεία

Στη Μόσχα παρευρέθηκε εκπροσωπώντας την αυτοδι-
οίκηση η δημοτική αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης από την Παρασκευή 27 Αυγούστου έως την 
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου κατά το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Στρατιωτικών Μουσικών που διεξήχθη από το Ύπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το 
Μητροπολιτικό Δήμο Μόσχας στην Κόκκινη Πλατεία, 
μπροστά στα εμβληματικά ιστορικά τείχη του Κρεμλί-
νου, έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών. 

Η ελληνική συμμετοχή η οποία περιελάμβανε εμφανί-
σεις στην Κόκκινη Πλατεία τις βραδινές ώρες και εμφα-
νίσεις σε διάφορα σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας τις 
πρωινές ώρες, αποτελούνταν από 32 στελέχη της Στρα-
τιωτικής Μουσικής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοί-
κησης Ύποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΎΣ «ΘΗΣΕΑΣ») καθώς 
και από τμήμα 20 Ευέλπιδων το οποίο εμφανίστηκε με 
επετειακές στρατιωτικές στολές από διάφορες περιό-
δους της ελληνικής ιστορίας, τιμώντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση 
του 1821. Ιδιαίτερα συγκινητική η στιγμή όπου η ακού-
στηκαν κομμάτια του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του 
πνοή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ο Μίκης Θεοδω-
ράκης τιμήθηκε στο φεστιβάλ ιδιαίτερα από τις ρωσικές 
αρχές, ενώ τα πορτρέτα του προβλήθηκαν στον χώρο με 
την ελληνική σημαία.

Κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είχε την ευκαιρία να συναντη-
θεί με την Ύφυπουργό Τουρισμού της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης της Ρωσίας Έλενα Λισένκοβα, την Αντιδή-
μαρχο Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Μητροπο-
λιτικού Δήμου Μόσχας, Τατιάνα Σαρσαβίτσκαγια, καθώς 
και με άλλους αξιωματούχους της Μητροπολιτικής 

Κυβέρνησης της Μόσχας. Στις συναντήσεις συζητήθη-
κε και συμφωνήθηκε πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς 
του τουρισμού, του πολιτισμού, της νεοφυούς επιχει-
ρηματικότητας και των περιβαλλοντικών εφαρμογών. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη ρωσική πρωτεύουσα, ο 
Δήμαρχος συμμετείχε σε επιβλητική τελετή κατάθεσης 
στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο 
Κρεμλίνο. Ο Δήμαρχος των 3Β παρίστατο ως εκπρόσω-
πος του Δήμου αλλά και της Ελλάδας ενώ παράλληλα σε 
όλες τις γιγαντοοθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης εμφανίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, 
βίντεο με εικόνες από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βου-
λιαγμένη. Η επίσκεψη αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία 
για τη δημιουργία καλών σχέσεων και εποικοδομητικής 
συνεργασίας του Δήμου 3Β με το Δήμο της Μόσχας.

Το φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν 29 στρατιωτικές 
ορχήστρες, από 5 χώρες (Ρωσία, Ελλάδα, Λευκορωσία, 
Μεξικό και Κατάρ) παρακολούθησαν πάνω από 25.000 
θεατές, ενώ η τελετή λήξης του μεταδόθηκε ζωντανά 
από τα δύο κορυφαία Ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα. Τις 
ευχές του για την επιτυχία αυτού του φεστιβάλ έστειλε 
με ειδικό χαιρετιστήριο μήνυμα του ο πρόεδρος Πούτιν, 
επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει το Κρεμλί-
νο σε μια από τις σπάνιες διοργανώσεις στην Κόκκινη 
Πλατεία, ενώ διοργανωτές και συμμετέχοντες προσκλή-
θηκαν πριν αρχίσουν οι εμφανίσεις να καταθέσουν 
λουλούδια στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στα 
τείχη του Κρεμλίνου. Την προηγουμένη της έναρξης του 
Φεστιβάλ στην Κόκκινη Πλατεία το ορχηστρικό σύνο-
λο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ύποστήριξης 
Στρατού Ξηράς έκανε πρεμιέρα στις εμφανίσεις του στη 
Μόσχα, πλαισιώνοντας την εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την 
ελληνική Πρεσβεία στη Μόσχα, στον προαύλιο χώρο 
της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας.

Τελετή κατάθεσης στεφάνων

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με την Υφυπουργό 
Τουρισμού της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ρωσίας  
Έλενα Λισένκοβα

Με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Διεθνών 
Σχέσεων του Μητροπολιτικού Δήμου Μόσχας Τατιάνα 
Σαρσαβίτσκαγια
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Η Πολιτική Προστασία γίνεται παραμύθι 
Άρτεμις, Απόλλωνας και Κλειώ οι νέοι παιδικοί χαρακτήρες των 3Β

Έναν πρωτότυπο και πολύ άμεσο τρόπο αξιοποίησε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να απευθυνθεί στα 
παιδιά σχολικής ηλικίας προκειμένου να τα ενημερώσει 
για καίρια ζητήματα πολιτικής προστασίας. Αξιοποιώντας 
την εθελοντική προσφορά της διακεκριμένης συγγραφέα 
παιδικής λογοτεχνίας από τη Βούλα, Αθηνάς Μπίνιου, και 
την εμπειρία της εικονογράφου Εύης Τσακνιά, δημιούρ-
γησε μια καλαίσθητη και καλογραμμένη έκδοση που δια-
νεμήθηκε δωρεάν στα δημοτικά σχολεία των 3Β με τίτλο 
«Οδηγός προστασίας για υπεύθυνα παιδιά».

Η ιδέα της ...παραμυθούς Αθηνάς Μπίνιου που εικονο-
ποίησε το πενάκι της Εύης Τσακνιά ήταν να δημιουρ-
γήσει τρεις παιδικούς χαρακτήρες που ταυτίζονται με 
καθεμία από τις τρεις δημοτικές ενότητες. Η Άρτεμις ζει 
στη Βάρη, ο Απόλλωνας στη Βουλιαγμένη και η Κλειώ 
στη Βούλα. Οι αναφορές των ονομάτων κάνουν μυθο-
λογικές και ιστορικές διαδρομές: Οι δίδυμες αρχαιοελ-
ληνικές θεότητες Άρτεμις και Απόλλωνας παραπέμπουν 
στη Βουλιαγμένη και τον ναό του Ζωστήρα και στη Βάρη 
με την κτηνοτροφία της, ενώ το όνομα Κλειώ ήταν πολύ 
δημοφιλές στον μικρασιατικό ελληνισμό και τη Σμύρνη, 
από όπου κατάγονται πολλές οικογένειες της Βούλας. 
Τα τρία ξαδέρφια δημιουργήθηκαν με το σκεπτικό να 
επανέλθουν σε νέες διδακτικές περιπέτειες, δημιουρ-
γώντας μόνιμους δεσμούς με το παιδικό κομμάτι των 
δημοτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που σε επόμενη 
ενδεχόμενη έκδοση θα αναγνωρίσει τους χαρακτήρες. 

Η παρέα των τριών νέων αφηγείται πώς αφομοίωσε τις 
πληροφορίες για τους κινδύνους από φυσικές κατα-
στροφές και όχι μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει 
η πόλη ανά πάσα στιγμή, όπως έδειξαν οι τελευταίες 
τραγικές εμπειρίες στη χώρα μας με πυρκαγιές αλλά 
και πλημμύρες. Καθώς καίριο κομμάτι της Πολιτικής 
Προστασίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού για τους κινδύνους, η δημοτική αρχή επέ-
λεξε να απευθυνθεί ειδικά στους μαθητές μιλώντας τη 
γλώσσα τους και με μια αφήγηση τη «γραμματική» της 
οποίας οι περισσότεροι μαθητές έχουν συναντήσει ως 
ψυχαγωγία. «Οι ήρωές μας έρχονται αντιμέτωποι με τα 
φαινόμενα της φύσης, όπως είναι ο σεισμός, η φωτιά, 
οι πλημμύρες και ο κορονοϊός. Ευτυχώς έχουν ο ένας 
τον άλλον, αλλά και φίλους και συγγενείς. Έτσι, όλη η 
παρέα, με συνεργασία καταφέρνει και μαθαίνει πώς να 
αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές», επισημαί-
νει στο μήνυμά του προς τους νεαρούς 
αναγνώστες ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος εισαγωγικά. «Θα 
είμαστε πάντα στο πλευρό των 
πολιτών και των παιδιών που 
αντιπροσωπεύουν την ελπίδα 
όλων μας, έχοντας ως στόχο την 
έγκαιρη κινητοποίηση με δρά-
σεις, ενημέρωση και υποστήρι-
ξη σχεδίων πρόληψης και απο-
κατάστασης για την ετοιμότητα 
και την αντιμετώπιση των φυσι-
κών καταστροφών», προσθέτει.

Η ιστορία που αφηγείται το βιβλίο 
ξεκινά με την ανάμνηση μιας μεγά-
λης φωτιάς που έκαψε τον Ύμηττό 
και ανακαλούν με οδύνη οι μεγάλοι, 

οι γονείς και οι γείτονες των παιδιών. Απόρροια των 
επώδυνων εμπειριών του παρελθόντος είναι η επαφή 
των μαθητών με τις βασικές αρχές της Πολιτικής Προ-
στασίας, όπως τους παρουσιάζουν οι υπεύθυνοι του 
Δήμου σε ειδικές ενημερώσεις που γίνονται στα σχο-
λεία. Οι ήρωες του βιβλίου ανακαλούν στην διήγηση 

αυτή την εμπειρία και την μοιράζονται με τους 
αναγνώστες: «Μια μέρα ήρθε στο σχολείο 

μια κυρία της πολιτικής προστασίας και 
είπε ότι είναι χρέος τους η προσφορά 

βοήθειας στον κόσμο. Μας είπε ότι 
τα παιδιά δεν πρέπει να φοβούνται, 
αλλά να ξέρουν στην πράξη πώς να 
προφυλαχθούν από τους κινδύνους. 
Εξήγησε τι μπορούμε να κάνουμε αν 
πιάσει κάπου φωτιά: Να καλούμε 
αμέσως το 199, να προστατεύουμε 
τη μύτη μας με βρεγμένο πανί και 
φεύγουμε το γρηγορότερο. Έδειξε 
και βίντεο με οδηγίες. Νιώθαμε λες 

και το ζούσαμε». Η ιστορία της Αθη-
νάς Μπίνιου δεν θα μπορούσε να αφή-

σει εκτός τη σύγχρονη δοκιμασία της 
δημόσιας υγείας, την πανδημία. Κανόνες 

προσωπικής υγιεινής και μέτρα προφύλα-
ξης, ισορροπημένη διατροφή και βέβαια τα 

εμβόλια περιλαμβάνονται στην αφήγηση των παιδιών 
ως εμπειρία από εκπαιδευτικά προγράμματα του σχο-
λείου, που αξίζει να μεταδοθεί και στους υπόλοιπους. 

Η παραλία της Βούλας, η Λίμνη της Βουλιαγμένης, οι 
ταβέρνες της Βάρης περνούν σαν γνώριμα καρέ μιας 
ιστορίας που αξίζει να διαβαστεί από όλους. Η δύναμη 
της εικονογράφησης λειτουργεί ως παράδειγμα ταύ-
τισης των μικρών αναγνωστών με τις καλές πρακτικές 
που οι ελκυστικοί χαρακτήρες απεικονίζονται να υιοθε-
τούν. Ένα ευσύνοπτο κείμενο με έκταση που μπορεί να 
διαβαστεί διαμιάς σε έναν δεμένο λεπτό τόμο που μπο-
ρεί να τοποθετηθεί και στη βιβλιοθήκη για μελλοντική 
αναφορά. Μια όμορφη συνολικά προσπάθεια, που θα 
άξιζε να συνεχιστεί. 

Αθηνά Μπίνιου

Εικονογράφηση: Εύη Τσακνιά

Οδηγός προστασίας 
για υπεύθυνα παιδιά

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μια εθελοντική δημιουργία 
της Αθηνάς Μπίνιου και 
του Δήμου 3Β για όλους 
τους μαθητές Δημοτικού
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Στα σχολεία των 3Β το βιβλίο Η Επανάσταση στην Αττική 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκδίδει το έργο του Πέτρου Φιλίππου

Οδηγός κυκλικής οικονομίας 
Το αλφαβητάρι της ανακύκλωσης για μηδενικά απόβλητα

Σημαντική συνεισφορά στη γνώση της 
τοπικής ιστορίας και μάλιστα στην επέτειο 
των 200 χρόνων από την ελληνική εθνικο-
απελευθερωτική Επανάσταση, συνιστά η 
επιλογή της δημοτικής αρχής των 3Β να 
κυκλοφορήσει σε νέα έκδοση το σημαντι-
κό ιστορικό πόνημα του Δημάρχου Σαρω-
νικού και έμπειρου ιστορικού – αρχαιολό-
γου Πέτρου Φιλίππου, με τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο Η Επανάσταση στην Αττική και 
η απελευθέρωση των Αθηνών. Το βιβλίο θα 
διανεμηθεί δωρεάν στους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια 
και Λύκεια) των τριών πόλεων. 

Πρόκειται για μια πρωτότυπη συμβολή 
του Πέτρου Φιλίππου σε μια κατά κανό-
να αφώτιστη πλευρά της επανάστασης 
του 1821. Η ευσύνοπτη ιστορική αφήγη-
ση των 65 συνολικά σελίδων που εικο-
νογραφούνται με πλούσιο υλικό, ξεκινά 
από την προεπαναστατική περίοδο και 
συγκεκριμένα από τη φραγκική κατάκτη-
ση της Αττικής το 1204 και πυκνώνει στις 
δεκαετίες που προηγήθηκαν του ξεσηκω-
μού. Κεντρικό σημείο η έναρξη της επα-

νάστασης στην Αττική, στις 25 Απριλίου 
1821 όταν 1.200 χωρικοί Αρβανίτες από 
τη Χασιά, το Μενίδι, τα Μεσόγεια και τα 
Δερβενοχώρια αποτίναξαν τον οθωμα-
νικό ζυγό και εξόντωσαν τη φρουρά της 
Ακρόπολης, συντασσόμενοι με το απελευ-
θερωτικό κίνημα. Μολονότι η τελική απε-
λευθέρωση της Αττικής επετεύχθη αρκετά 
χρόνια αργότερα ως αποτέλεσμα διπλω-
ματικών κινήσεων και ευρύτερων στρατι-
ωτικών συγκυριών, το 1833, η ημερομη-
νία της 25ης Απριλίου είναι κεντρική και 
αποτελεί ορόσημο. Για το λόγο αυτό, πρό-
ταση του συγγραφέα είναι να καθιερωθεί 
ως επέτειος της απελευθέρωσης της Αθή-
νας μετά από 252 χρόνια φραγκοκρατίας 
και άλλα 365 χρόνια οθωμανικής κυριαρ-
χίας. Κεντρική θέση του βιβλίου είναι η 
αντίθεση μεταξύ πόλης και χωριών κατά 
τα προεπαναστατικά χρόνια, που δημι-
ούργησε κοινωνικά στρώματα με διαφο-
ρετικά συμφέροντα. Όπως υποστηρίζει 
ο Πέτρος Φιλίππου, τα αστικά στρώματα 
της Αθήνας ήταν συντηρητικά και απείχαν 
από το επαναστατικό πνεύμα, σε αντίθεση 
με τους χωρικούς της Αττικής που πιεζό-

μενοι οικονομικά κυρίως ωθήθηκαν στον 
ξεσηκωμό. Ακόμη, το βιβλίο συνιστά και 
μια προσπάθεια ιστορικής δικαίωσης των 
Αρβανιτών, που αποδεικνύεται ότι είχαν 
κεντρικό ρόλο στην απελευθέρωση της 
Αττικής. «Οι γνώριμες σε όλους μας περι-
οχές της Αττικής Καπανδρίτι, Ελευσίνα, 
Μενίδι, Σπάτα, Μαραθώνας, τα Μεσόγεια, 
μας συστήνονται ξανά και μας διηγούνται 
ιστορίες γενναιότητας και αυτοθυσίας», 
επισημαίνει στην εισαγωγή του ο Δήμαρ-
χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος. Και συνεχίζει: «Είναι 
σημαντικό να αποδοθεί τιμή, σε όλους 
αυτούς τους επώνυμους και ανώνυμους 
αγωνιστές, καθώς η μοναδική αυτοθυσία 
τους συνέβαλε καθοριστικά στο μεγάλο 
γεγονός της απελευθέρωσης των Αθη-
νών, της μικρής αυτής πόλης, που έμελλε 
να γίνει μερικά χρόνια αργότερα η πρω-
τεύουσα του νεοσύστατου κράτους». Και 
καταλήγει: «Προσκαλώ όλους να διαβά-
σουν το βιβλίο αυτό, να γνωρίσουν τους 
ανώνυμους και ηρωικούς κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής μας και να αισθαν-
θούν περήφανοι». 

Το πόσο σωστή πρακτική είναι η ανακύ-
κλωση το ακούμε συνεχώς, τα ερωτήματα 
όμως «γιατί» και «πώς» ανακυκλώνου-
με παίρνουν σπάνια μια ικανοποιητική 
απάντηση. Το κενό αυτό καλύπτει μια νέα 
έκδοση του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ο οποίος αποδεδειγμένα βρί-
σκεται στην αιχμή της πολιτικής διαχεί-
ρισης αποβλήτων στη χώρα μας, με τίτλο 
Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών 
Αποβλήτων. Πρόκειται για ένα πολύ έξυπνα 
σχεδιασμένο έντυπο, το οποίο παρέχει 
αφενός την αναγκαία τεκμηρίωση για τη 
σπουδαιότητα σήμερα των μέτρων που 
θα εκτρέψουν τα απόβλητά μας από την 
ταφή, αφετέρου μια επεξηγηματική και 
παραστατική μεθοδολογία για το πώς 
μπορούμε να χειριστούμε κάθε υλικό που 
θέλουμε να απορρίψουμε με περιβαλλο-
ντικά φιλικό τρόπο. 

Το κομμάτι της τεκμηρίωσης έχει χαρα-
κτήρα ευαισθητοποίησης και ολόπλευρης 
πληροφόρησης για το περιβαλλοντοκτόνο 

όπως αποδείχθηκε δυτικό μοντέλο υπερ-
καταναλωτισμού που επικράτησε μεταπο-
λεμικά και στη χώρα μας. Για παράδειγμα 
υπολογίζεται ότι ετησίως καταλήγει στις 
ελληνικές θάλασσες όγκος πλαστικών που 
αντιστοιχεί σε 1 εκατομμύριο πλαστικά 
μπουκάλια, ενώ 2 μόλις μικρές μπαταρίες 
«κουμπιά» μπορούν να ρυπάνουν το νερό 
που θα πιει μια τετραμελής οικογένεια σε 
ένα χρόνο, όπως παρατίθεται σε κάποια 
χαρακτηριστικά στοιχεία. Σήμερα, όπως 
παρουσιάζει εμπεριστατωμένα η έκδοση, 
ανακυκλώνεται συνολικά μόλις το 20% 
των αποβλήτων μας, ενώ τα στοιχεία απο-
δεικνύουν ότι ανακυκλώσιμα ή κομπο-
στοποιήσιμα είναι συνολικά το 91,4% των 
απορριμμάτων που παράγουν τα νοικοκυ-
ριά. Γεγονός που σημαίνει ότι με μια αλλα-
γή στις συνήθειες της καθημερινότητας 
που θα βάλουν την ανακύκλωση σε προ-
τεραιότητα, είναι εφικτό να φτάσουμε την 
ταφή των απορριμμάτων από το 80% που 
είναι σήμερα, σε ποσοστό κάτω του 10%. 

Στο σημείο αυτό αρωγός του πολίτη έρχε-
ται να σταθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης παρέχοντας πληροφόρηση, 
την υποδομή αλλά και κίνητρα. Ο Οδηγός 
παρέχει αναλυτικά οδηγίες προς τους 
πολίτες για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών 
που διαχειρίζεται ένα νοικοκυριό με βάση 
την κεντρική ιεράρχηση της κυκλικής οικο-
νομίας που προτάσσει την πρόληψη παρα-
γωγής αποβλήτων, εν συνεχεία προκρίνει 
την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και 
τελευταία προτείνει την ανακύκλωσή τους. 
Σήμερα το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 
7 ρευμάτων υλικών που δίνει κίνητρα ανα-
κύκλωσης στους συμμετέχοντες («κερδίζω 
όσο διαχωρίζω») εφαρμόζεται πιλοτικά σε 
δύο γειτονιές των 3Β, τα Πηγαδάκια και το 
Δίλοφο, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί σε 
όλο τον Δήμο με χρηματοδότηση από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life. 

Η έκδοση προορίζεται να διανεμηθεί κατά 
βάση στους μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αλλά και σε νοικοκυριά. 

ΠέτροΣ Ι. ΦΙλΙΠΠου-Αγγέλου

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
Κ Α Ι

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Συμβολή στην ιστορία της Αττικής,  

για την περίοδο της Επανάστασης του 1821

Ο Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου γεννήθηκε στα Κα-
λύβια Θορικού Αττικής, το 1956. Πτυχιούχος του 
Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος του Παν/μίου 
Αθηνών. Παράλληλα φοίτησε και στο Τμήμα Αγ-
γλικής Φιλολογίας. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
ιταλικά και λίγα αλβανικά. Εργάστηκε ως αρχαιο-
λόγος και είναι διορισμένος φιλόλογος εκπαιδευτι-
κός. Διετέλεσε πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλ-
λόγου Καλυβίων και πρόεδρος των Οργανωτικών 
Επιτροπών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ́  Επιστημονικών Συ-
ναντήσεων Νοτιοανατολικής Αττικής (1984-1989).
▪ Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων Αττικής 

(1990-1994).
▪ Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής (1994-2010).
▪ Νομαρχιακός σύμβουλος Αν. Αττικής (1991-1992) 

και μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ (1990-1994). 
▪ Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοι-

νοτήτων Αττικής (2003-2007).
▪ Δήμαρχος του Kαλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού 

(2010-2014).
▪ Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής (2014-

2019).
▪ Το 2019 επανεξελέγη Δήμαρχος του Δήμου Σα-

ρωνικού.
Ήταν τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντιπροσω-

πείας των Δήμων και Περιφερειών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (1998-2019) και μέλος της Επιτροπής 
Κοινωνικής Συνοχής και της Επιτροπής Πολιτι-
σμού και Παιδείας. Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής 
σε συνέδρια που αφορούν την Αυτοδιοίκηση στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει 
άρθρα που αφορούν την εξέλιξη του θεσμού. 

⁂

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Η δεύτερη πολιορκία της Ακρόπολης που 
τελείωσε στις 10 Ιουνίου 1822. Στην εικόνα η κατάληψη 
του Σερπετζέ (Ωδείο Ηρώδου Αττικού) από τις ελληνι-
κές δυνάμεις. Πίνακας Π. Ζωγράφου, διήγηση Ι. Μακρυ-
γιάννη (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο την 
εποχή της Επανάστασης. Πίνακας Carl Frommel (1830).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων και Αρχαι-
οτήτων Στερεάς Ελλάδας (1994-1998). Πρόεδρος της 
Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής και μέ-
λος της έως σήμερα, ενώ από το 2000 είναι μέλος της 
Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής.
Επιμέλειες-δημοσιεύσεις βιβλίων: Άπαντα του Κα-
λυβιώτη Αρχαιολόγου Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, 
1984. ▪ Πρακτικά τεσσάρων Επιστημονικών Συναντή-
σεων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ́  1984-1990) ΝΑ Αττικής. ▪ Καλύβια 
Θορικού Αττικής, Ιστορική-Αρχαιολογική Περιήγηση, 
2000. ▪ Ημερολόγιον ελληνο-ιταλικού πολέμου (1940-41) 
Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, Καλύβια 2012. ▪ Επιμέ-
λεια: Γεωργίου Ι. Κώνστα, «Θέρος-Τρύγος-Πόλεμος» 
(ποιήματα), Καλύβια 2006. ▪ Πετρος Αν. Φουρίκης, Ο 
Σαλαμίνιος αρχαιολόγος-ιστορικός-λαογράφος-γλωσ-
σολόγος, Εκδόσεις ΑΩ, Καλύβια 2017.
Άρθρα για την Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία 
και την αρβανίτικη διάλεκτο της Ανατολικής Ατ-
τικής: Αρβανίτικος προεκλογικός λόγος (1860) – Δη-
μοσίευση χειρογράφου με κλίση Αρβανίτικου ρήμα-
τος, Πρακτικά Α΄ Επ/κής Συνάντησης, 1984. ▪ Συνα-
γωγή Ιστορικών και Αρχαιολογικών στοιχείων για τα 
Πρόσπαλτα, Πρακτικά Β΄ Επ/κής Συνάντησης, 1985. 
▪ Αφιέρωμα στον Χρήστο Ενισ λείδη (Στρατοκόπο – 
Θαλασσινό), Πρακτικά Β΄ Επ/κής Συνάντησης, 1985. 
▪ Οι αλυκές της Αναβύσσου, Πρακτικά Γ΄ Επ/κής Συνά-
ντησης, 1987. ▪ Το Πανείο της Αναφλύστου, Πρακτικά 
Δ́  Επ/κής Συνάντησης, 1989. ▪ Διαφορές μεταξύ των 
Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ Αττικής, Α΄ Συμπό-
σιο Ιστορίας-Λαογραφίας, Αχαρνές 1989. ▪ Επιτύμβιες 
στήλες από τα Μέγαρα, Περ. HOROS, Τεύχ. 8-9, 1990-
1991. ▪ Αρχαίοι Δήμοι της περιοχής του Ασπροπύργου, 
Ασπρόπυργος 1992. ▪ Παιανία υπένερθεν – Παιανία 
καθύπερθεν, Πρακτικά Ε΄ Επ/κής Συνάντησης, 1994. 
▪ Ο Αρχαιολόγος Νικόλαος Κοτζιάς και το επιστημονι-
κό του έργο, Πρακτικά Ζ΄ Επ/κής Συνάντησης, 1998. ▪ 
Σχηματισμός-σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των 
κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-
1979), Πρακτικά Θ΄ Επ/κής Συνάντησης, 2000. ▪ Ιστορι-
κή και αρχαιολογική περιήγηση στην Ανατολική Αττική, 
Νομαρχία Αν. Αττικής 2004. ▪ Σύντομη αναφορά στη 
ζωή και το έργο της Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε, Πρακτικά ΙΕ΄ 
Επ/κής Συνάντησης, 2013. ▪ Η συμβολή των Αρβανιτών 
στην Επανάσταση του 1821, Τα αιρετικά Νο 7, Επανά-
σταση 1821, Ειδική έκδοση εφ. Documento, σελ. 67 κε.
Δημιούργησε τον ιστότοπο http://www.petrosfilippou.
gr, όπου παρουσιάζονται βιβλία, περιοδικά, άρθρα, 
επιστημονικές συναντήσεις, ελληνικοί και ξενόγλωσ-
σοι τίτλοι με θέμα τη ΝΑ Αττική, τα Μεσόγεια και τη 
Λαυρεωτική.

Οι επαναστάτες συγκεντρώθηκαν από τα διάφορα σημεία της Αττικής στο Με-
νίδι, στις 24 Απριλίου το απόγευμα. Τα χαράματα της 25ης Απρι λίου μπήκαν 

στην πόλη από την πύλη της Μπουμπουνίστρας. Ο οπλισμός τους ανεπαρκέστατος: 
αποτελούνταν από σκουριασμένες πιστόλες, φτυάρια, πιρούνες, σούβλες, παλού-
κια, ρόπαλα και κάθε είδους αιχμηρά αντικείμενα. Από τις περιγραφές του Σουρμε-
λή, προξένων και ξένων περιηγητών μαθαίνουμε ότι οι επαναστάτες μπήκαν στην 
Αθήνα δυο ώρες πριν ξημερώσει αφού έσφαξαν τους κοιμισμένους φρουρούς. Με 
αρχηγό τον Μελέτη Βασιλείου, τον Αναγν. Κιουρκατιώτη, τον Γιάννη Ντάβαρη, 
τους Λεκκαίους, τον φιλικό Δήμο Αντωνίου, μαζί με πολλούς παπάδες αρματωμέ-
νους και ντυμένους με τα άμφιά τους, οι επαναστάτες –αφού ενώθηκαν με τους κα-
τοίκους της Αθήνας– κραύγαζαν «Χριστός Ανέστη» και «Ελευθερία – Ελευθερία», 
άρχισαν να χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και τέλεσαν δοξολογία για την 
ευλογία των όπλων. Η Αθήνα, αλλά και τα χωριά της Αττικής ύστερα από 252 
χρόνια Φραγκοκρατίας και 365 χρόνια Τουρκοκρατίας, 617 χρόνια σκλαβιάς 
συνολικά, ήταν πλέον ελεύθερα.
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ΟΔΗΓΟΣ
Κυκλικής Οικονομίας 

και Μηδενικών Αποβλήτων 

Καθαρά, Μαζί!

στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η 25η Απριλίου 1821 
ημέρα ορόσημο 
για την 
απελευθέρωση 
της Αθήνας

Πληροφόρηση
για μια 
αποτελεσματική
διαλογή στην πηγή
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Προ-προεκλογικές ζυμώσεις 
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Δύο χρόνια πριν από τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλο-
γών, τον Οκτώβριο του 2023, άρχισαν ήδη οι πρώτες παρα-
σκηνιακές «ζυμώσεις» για τους υποψηφίους και τους συν-
δυασμούς που θα διεκδικήσουν τη ψήφο των δημοτών 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το συντριπτικό ποσοστό που 
έλαβε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τον Μάιο του 
2019 και η συνέχιση του έργου που ξεκίνησε τον Σεπτέμ-
βριο του 2014, τυγχάνει ευρείας αποδοχής με αποτέλεσμα 
να αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας σε όσους αποφασίσουν 
να σταθούν απέναντι του, το φθινόπωρο του 2023.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, είναι δεδομένο πως κάποιοι 
εκ των υποψηφίων του 2019, δεν φαίνεται να συγκεντρώ-
νουν πολλές πιθανότητες ώστε να είναι εκ νέου επικεφα-
λής συνδυασμών. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει προς 
το παρόν τι θα πράξει η επικεφαλής της παράταξης «Δίπλα 
Σας!», Μαρία Σίνα καθώς επίσης και ο επικεφαλής του συν-
δυασμού «Νέα Πόλη Μια Πόλη», Μανώλης Δασκαλάκης. 
Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι έχουν συχνή παρουσία στις 
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δείχνοντας 
ζωηρό ενδιαφέρον για τα θέματα που απασχολούν την 
πόλη και τους κατοίκους της. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς 

για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις και περιμέ-
νουν να δουν γενικότερα πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό 
σκηνικό στον Δήμο λίγους μήνες πριν της διεξαγωγή των 

δημοτικών εκλογών. Εκτός από την εκ νέου υποψηφιότη-
τα του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που έχει ανα-
κοινωθεί εδώ και μερικούς μήνες, θεωρείται κάτι παρα-
πάνω από σίγουρο ότι οι δύο αριστερές παρατάξεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα συμμετάσχουν και πάλι στις 
δημοτικές εκλογές. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής 
τον Κώστα Πασακυριάκο θα διεκδικήσει για 4η φορά την 
ψήφο των δημοτών. Όπως επίσης και η «Ριζοσπαστική 
Κίνηση Πολιτών», ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν 

βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Θάνος Μαρόπουλος θα 
ηγηθεί εκ νέου του συνδυασμού που εμμέσως πλην σαφώς 
στηρίζεται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά 
τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, το «Κύμα Ενω-
μένων Πολιτών» θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα σύνολο 
για να δώσει το «παρών» στις δημοτικές εκλογές. Ο επι-
κεφαλής του συνδυασμού, Δημήτρης Δαβάκης, μετά από 
τρεις αποτυχημένες απόπειρες να πάρει στα χέρια του το 
τιμόνι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι πολύ 
πιθανό να διεκδικήσει και για 4η φορά την ψήφο των 
δημοτών. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο Δημή-
τρης Δαβάκης θα πρέπει να διαχειριστεί τα ρήγματα που 
έχουν εμφανιστεί εντός του συνδυασμού του. Ενδεικτικό 
του κλίματος που υπάρχει στην ομάδα Δαβάκη είναι το 
γεγονός ότι στενός συνεργάτης του έχει αποφασίσει να 
αποχωρήσει από την παράταξη. 

Στο καθαρά παρασκηνιακό κομμάτι, φαίνεται να μαγει-
ρεύεται μια νέα υποψηφιότητα με πράσινο φόντο. Στε-
λέχη της τοπικής οργάνωσης «Κίνημα Αλλαγής 3Β» δεν 
κρύβουν ότι επιθυμούν να έχουν ενεργό ρόλο στις επό-
μενες δημοτικές εκλογές. Ο νέος εκλογικός νόμος με τον 
οποίο θα διεξαχθούν οι επόμενες δημοτικές εκλογές, δεν 
θα ευνοήσει ιδιαίτερα τον μεγάλο αριθμό συνδυασμών 
και υποψηφίων, σε αντίθεση με τις εκλογές του 2019 και 
τις συνθήκες που είχε δημιουργήσει ο «Κλεισθένης».

bullets

Ο Δημήτρης Δαβάκης 
παρά τις απώλειες
θα επιδιώξει 
πιθανότατα
για τέταρτη φορά
να γίνει Δήμαρχος

••• Η επάνοδος της κανονικότητας πλησιά-
ζει και για το Δημοτικό Συμβούλιο • Ωστόσο, οι 
πονοκέφαλοι είναι αρκετοί για τον πρόεδρο Νίκο 
Ψαλλίδα και τη δημοτική αρχή • Ήδη από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου ζητήθηκε από τους δημοτι-
κούς συμβούλους να αποστείλουν στο προεδρείο 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους, όπως απαιτεί 
η ΚΥΑ • Δεν ανταποκρίθηκαν ακόμη όλοι, όπως 
μαθαίνουμε • Ίσως αμέλεια, ίσως από άποψη, 
ίσως από απουσία πιστοποιητικού • Ο Θάνος 
Ματόπουλος μαθαίνουμε ότι έστειλε μια «απα-
νταχούσα», θεωρώντας ότι ζητείται κοινοποίηση 
προσωπικών δεδομένων • Η ΡΙΚΙΠ και επισή-
μως στο Δημοτικό Συμβούλιο διά τηλεδιάσκεψης 
έχει ταχθεί υπέρ των εμβολιασμών αλλά κατά 
της υποχρεωτικότητας • Δεν είναι γενικά ένα 
εύκολο θέμα • Υπάρχει και το χωροταξικό • Η 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οριακά χωρά 

το σύνολο των συμβούλων και του απαραίτητου 
προσωπικού στην αίθουσα με την ισχύουσα ΚΥΑ 

• Η δε πρόβλεψη να συμμετέχουν κάποιοι διά 
ζώσης και άλλοι με τηλεδιάσκεψη έχει διάφορα 
τεχνικά προβλήματα • Σύντομα θα γνωρίζουμε.

••• Αν πάντως κάποιος παρακολουθούσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου και 
μετρούσε χρόνο συζήτησης ανά θέμα, θα έβγα-
ζε ένα πολύ αστείο συμπέρασμα • Ότι το μείζον 
ζήτημα του Δήμου είναι τα αδέσποτα γατιά • 
Είπαμε είναι πρόβλημα, ναι, υπάρχουν και πολλοί 
φιλόζωοι • Αλλά κάπου ώπα • Ήδη το ποσό που 
θα φύγει από το δημοτικό ταμείο για στειρώσεις, 
τροφές και ιατρικές πράξεις είναι τρελό • Κανείς 
Δήμος δεν δίνει 130.000€ μέσα σε ένα μόλις έτος, 
κι όμως ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν 
σταματά να λέει ότι είναι λίγα • Ο Δαβάκης, ποιος 
άλλος • Έχει χαθεί κάθε μέτρο • Ο ίδιος σε μια 
απίστευτη τοποθέτηση πρότεινε να μην μπαίνουν 
τσιπ στις γάτες γιατί είναι περιττό έξοδο • Κι ας 
το θέτει η νομοθεσία ως υποχρεωτικό • Γενικά, 
το πόσο λαρτζ είναι ο Δήμος των 3Β στο θέμα αυτό 
θα το πληρώσει διπλά τελικά • Γιατί όποιος είναι 
συνεπής στα αδέσποτα, συνήθως φορτώνεται όλα 
τα ζώα της ευρύτερης περιοχής...

 
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

Υποκαταστήματα

Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11

210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr 
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Μια εθελοντική δράση για τα αδέσποτα ζώα συντόνισε 
ο Ροταριανός Όμιλος Βουλιαγμένης υπό την αιγίδα του 
Δήμου των 3Β στις 13 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου της Βούλας, συγκεντρώνοντας προσφορές 
πολιτών και παρουσιάζοντας τη δουλειά σχετικών 
φορέων

Το στόχο να μη μείνει κανένα από τα 80 παιδιά δικαιούχων 
του Δήμου χωρίς καινούργια σχολικά είδη πέτυχε η Κοινωνική 
Υπηρεσία αξιοποιώντας τις προσφορές πολιτών που 
ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμα 

ΤΟ MYTRACKNET ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΧΑΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Με κάθε παραγγελία 
smoothies από το μενού 
Healthy Living στο 
κατάστημα Family της 
Βούλας μέρος των εσόδων 
διατίθεται στον Σύλλογο 
Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας 
που φροντίζει να καλύπτει 
τις πολλαπλές ανάγκες των 
παιδιών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ 3Β ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΑΣΚΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, Ο ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ, 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ, ΠΛΑΙ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ ΣΤΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΒ














