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Πώς η ανακύκλωση 
θα μειώσει τα δημοτικά τέλη στα 3Β

E ίναι αρκετά διαδεδομένη η –εντελώς εσφαλμένη– 
εντύπωση ότι τα δημοτικά τέλη στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι υψηλά (στην πραγμα-

τικότητα σήμερα βρίσκονται σε ένα μεσαίο επίπεδο στην 
Αττική με συντελεστή 1,52 και μόνο την περίοδο 2008-2013 
τα τέλη της Βουλιαγμένης με συντελεστή 2,20 ήταν από 
τα ψηλότερα της χώρας). Ήρθε η ώρα ο Δήμος των 3Β να 
γίνει γνωστός για τα πιο δίκαια –και για τα περισσότερα 
νοικοκυριά χαμηλότερα– δημοτικά τέλη. Με άλλα λόγια, 
ήρθε η ώρα οι επιδόσεις των δημοτών στην ανακύκλωση, 
δηλαδή η επιτυχής εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων 
διαλογής στην πηγή που συνολικά μειώνουν δραστικά την 
ταφή απορριμμάτων στη χωματερή, να αποδώσουν και 
στην τσέπη τους αλλάζοντας ένα αναχρονιστικό και άδικο 
σύστημα χρέωσης τελών στη χώρα.

Μέχρι σήμερα τα δημοτικά τέλη είναι ένας πολύ εξει-
δικευμένος ανταποδοτικός πόρος των Δήμων. Τα χρή-
ματα αυτά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προορίζο-
νται αποκλειστικά για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των 
Δήμων και συγκεκριμένα για την καθαριότητα και τον 
φωτισμό δρόμων και κοινόχρηστων χώρων. Μπαίνουν 
σε χωριστό ταμείο και δεν επιτρέπεται να ξοδευτούν για 
άλλο σκοπό. Αντίστοιχα, κανένα έξοδο για την υπηρεσία 
Καθαριότητας και τον δημοτικό φωτισμό (όπως η αγορά 
εξοπλισμού, η μισθοδοσία του προσωπικού καθαριότη-
τας, τα τέλη ταφής απορριμμάτων, το ηλεκτρικό ρεύμα 
που καταναλώνεται, οι λαμπτήρες κ.ο.κ.) δεν μπορεί να 
εξοφληθεί από το γενικό ταμείο του Δήμου, παρά μόνο 
από τα έσοδα των δημοτικών τελών. Συνεπώς το αν 
ένας Δήμος είναι εύπορος εξαρτάται από άλλους παρά-
γοντες, όπως η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του – αυτή είναι και η περίπτωση των 3Β. 

Ωστόσο, το ισχύον σύστημα χρέωσης δημοτικών τελών 
στη χώρα είναι θεμελιωδώς άδικο. Μοναδικό κριτήριο 
για τον καθορισμό του ύψους των τελών είναι η επιφά-
νεια ενός ακινήτου ανεξάρτητα από το πόσα μέλη στε-
γάζει και τι ποσότητα απορριμμάτων παράγει (δηλαδή 
ανεξάρτητα από το πόσο επιβαρύνει την ανταποδοτική 
υπηρεσία της καθαριότητας). Ύπάρχουν πολλές περι-
πτώσεις στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπου 
ένα μεγάλο διαμέρισμα (το οποίο μπορεί να μένει και 
κλειστό κατά τους χειμερινούς μήνες) που δεν παρά-
γει παρά ελάχιστα απορρίμματα, πληρώνει σημαντικά 
αυξημένα δημοτικά τέλη σε σχέση με ένα πολύ μικρό 
κατάστημα εστίασης (π.χ. ένα ψητοπωλείο που λει-
τουργεί με delivery) το οποίο κάθε μέρα αποθέτει στους 
κάδους πολλά κιλά αποβλήτων. Ταυτόχρονα, μέχρι στιγ-
μής η προσπάθεια των νοικοκυριών να μειώσουν τον 
όγκο των αποβλήτων που προορίζουν για τον πράσινο 
κάδο και τη χωματερή –με τη χρήση του μπλε κάδου για 
τις συσκευασίες σε όλο τον Δήμο, του καφέ κάδου για 
τα υπολείμματα κουζίνας σε Πηγαδάκια, Δίλοφο, Μηλα-

δέζα, Βουλιαγμένη, και του συστήματος 7 ρευμάτων 
στα Πηγαδάκια– έδινε μόνο μια ηθική ανταμοιβή (και 
βέβαια σακιά με το πολύ ποιοτικό εδαφοβελτιωτικό του 
Δήμου Vita Green).

Η νομοθεσία όμως άλλαξε τον Ιούλιο, ενσωματώνοντας 
πλέον και στο ελληνικό δίκαιο μια παλαιότερη ευρω-
παϊκή οδηγία και επιτρέποντας να εφαρμοστεί και στη 
χώρα μας το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που είναι 
η πιο πετυχημένη ευρωπαϊκή πρακτική διαλογής στην 
πηγή στον δυτικό κόσμο. Μάλιστα, ο Δήμος των 3Β συν-
διαμόρφωσε με το υπουργείο Περιβάλλοντος τα σχετικά 
εδάφια. Στο άρθρο 37 λοιπόν του νόμου 4819/2021 προ-
βλέπεται ότι «ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους καθαριότητας και φωτισμού ... μπορεί να γίνεται 
και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό 
ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, 
πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικείος ΟΤΑ α’ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρη-
σης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα 
ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων». Άναψε έτσι το 
«πράσινο φως» για τον Δήμο των 3Β να προχωρήσει στο 
επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ανακύκλωση. 

Ήδη από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου σε επιλεγμένους 
δρόμους στα Πηγαδάκια Βούλας (Ελευθερίας, Αθηνών, 
Αγίου Δημητρίου, Πατρών και Θεσσαλονίκης) δοκιμάζο-
νται πειραματικά τρεις μέθοδοι εναλλακτικής χρέωσης 
δημοτικών τελών για τα σύμμεικτα απορρίμματα. Το 
σύστημα του προπληρωμένου κάδου (χρέωση ανάλογα 
με το μέγεθος του κάδου), το σύστημα της προπληρω-
μένης σακούλας (πληρωμή τελών με την αγορά της απο-
δεκτής σακούλας) και το σύστημα του έξυπνου κάδου 
(πληρωμή με προσωποποιημένη ογκοχρέωση). Φυσικά 
για το επόμενο τρίμηνο της πιλοτικής αυτής φάσης δεν 
θα προκύψει καμία επιπλέον χρέωση σε όσους συμμετέ-
χουν, καθώς ο στόχος του Δήμου είναι να ελέγξει τα πλε-
ονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, τους 
πραγματικούς όγκους αποβλήτων, τις πρακτικές δυσκο-
λίες και την υποδοχή του νέου συστήματος. Χωρίς τα 
δεδομένα αυτά καμία αλλαγή τέτοιου μεγέθους δεν θα 
μπορέσει να πετύχει. Ωστόσο, ακόμη και αν βρισκόμα-
στε στο πρώτο βήμα αυτής της εθνικής εμβέλειας αλλα-
γής υποδείγματος, μπορούν οι δημότες των 3Β να είναι 
ήδη υπερήφανοι ότι ο Δήμος τους είναι ο πρώτος που 
έστω και σημειακά κατάργησε τους πράσινους κάδους 
σύμμικτων απορριμμάτων, αυτό το σύμβολο ενός ανα-
χρονιστικού και περιβαλλοντοκτόνου μοντέλου για τη 
διαχείριση αποβλήτων που συνδέεται με τις διαρκώς 
επεκτεινόμενες χωματερές. Το επιπλέον πλεονέκτημα 
του να είναι πρωτοπόρος ο Δήμος σε αυτή την υπόθεση 
είναι ότι οι μεγάλες αυτές αλλαγές που απαιτούν σημα-
ντικούς πόρους για ανανέωση εξοπλισμού και αγορά 
προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών θα χρηματοδο-
τηθούν από κοινοτικούς πόρους και συγκεκριμένα το 
πρόγραμμα «Life», όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. 

“Ξεκινά πιλοτικά 
το πρόγραμμα 
«Πληρώνω όσο
Πετάω» σε κίτρινους 
κάδους

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Στον «πάγο» με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται εδώ 
και λίγες εβδομάδες το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της διευθέ-
τησης του ρέματος Κόρμπι. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 
ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που παρου-
σιάζει το πολύπαθο έργο. Η ανάδοχος εταιρεία Μετρό ΑΤΕ έχει στα-
ματήσει τις εργασίες επικαλούμενη καθυστερήσεις από την πλευρά 
της Περιφέρειας φτάνοντας στο σημείο να διαλύσει τη συμφωνία. 
Η Περιφέρεια από την άλλη, εξετάζει το ενδεχόμενο ακόμα και να 
κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας έχοντας δύο επιλογές: Είτε 
να δημοπρατήσει εκ νέου το έργο, είτε να το αναθέσει στον δεύτερο 
μειοδότη που είναι η Ιντρακάτ, με το δεύτερο σενάριο να είναι το 
πλέον πιθανό. «Για το έργο της διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι τα 
πράγματα δείχνουν να έχουν ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
Αυτή την στιγμή υπάρχει ένας διαγκωνισμός μεταξύ Περιφέρειας 
Αττικής και αναδόχου εταιρείας, για το ποιος θα έχει περισσότερες 
απαιτήσεις από τον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος.  Πριν φτάσουμε στη διακοπή των εργασιών και το 
διαζύγιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου, είχε προηγηθεί ένας 
«πόλεμος» αιτημάτων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ανάδοχος εται-
ρεία στις αρχές καλοκαιριού ζήτησε από την Περιφέρεια τη διάλυση 
της σύμβασης ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε από την Περιφέρεια. 
Όμως, στις 12 Οκτωβρίου με απόφαση του υπουργείου Ύποδομών, 
το αίτημα της  Μετρό ΑΤΕ έγινε δεκτό με αποτέλεσμα το έργο της 
διευθέτησης του ρέματος να «παγώσει». 

Αυτό που «καίει» το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι πώς 
θα πορευτεί από εδώ και πέρα η Περιφέρεια. Το ερώτημα είναι αν 
το έργο ανατεθεί στον δεύτερο ανάδοχο που είναι η Ιντρακάτ, μια 
εταιρεία που μπορεί να παράξει έργο γρήγορα και αποτελεσματικά 
ή αν θα γίνει νέα δημοπρασία, μια διαδικασία που θα πάρει αρκετό 
καιρό και θα χαθεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Ένας ακόμα κρί-

σιμος παράγοντας για την εξέλιξη του έργου είναι η αύξηση των 
πρώτων υλών. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, το κόστος του σίδερου 
έχει αυξηθεί κατά 30% και είναι ένα θέμα που προβληματίζει την 
Περιφέρεια καθώς όταν έγινε ο διαγωνισμός σε τιμές του 2017 ήταν 
τελείως διαφορετικά τα κόστη των πρώτων υλών. «Θα μπορέσει να 
αντεπεξέλθει σε αυτή την αύξηση τιμών η εταιρεία που θα αναλάβει 
να συνεχίσει το έργο;» διερωτήθηκε ο Δήμαρχος και συνέχισε: «Η 
ραγδαία αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών έχει επηρεάσει όλα 
τα δημόσια έργα που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην 
επικράτεια. Ενδεχομένως να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβου-
λία η οποία θα δώσει λύση η οποία θα αυξάνει το προϋπολογισθέν 
κόστος για το συμβασιοποιημένο έργο ούτως ώστε να καλυφθεί η 
απώλεια από την αύξηση των πρώτων υλών». Σε κάθε περίπτωση, 
νεότερες εξελίξεις για το μέλλον της διευθέτησης του ρέματος Κόρ-
μπι θα υπάρξουν τον επόμενο μήνα. 

Την πρώτη του συνεδρίαση με φυσική παρουσία των 
συμβούλων, μετά από ένα χρόνο συνεδριάσεων με τηλε-
διασκέψεις, πραγματοποίησε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σε 
εφαρμογή της εγκυκλίου του Ύπουργείου Εσωτερικών, 

δικαίωμα παρουσίας στην αίθουσα του 1ου ορόφου του 
Δημαρχείου είχαν οι σύμβουλοι που διέθεταν πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ ενώ για όσους δεν 
είχαν πιστοποιητικό ή αντιμετώπιζαν άλλο πρόβλημα 
(υπήρξε σύμβουλος εμβολιασμένη αλλά με ίωση) έγινε 
πρόβλεψη να συμμετάσχουν επί ίσοις όροις –με δικαί-
ωμα λόγου, ψήφου και δυνατότητα παρακολούθησης– 
απομακρυσμένα.

Στην πρώτη αυτή υβριδική συνεδρίαση για το 2021, η 
πλειοψηφία των συμβούλων ήταν παρόντες, ενώ εξ απο-
στάσεως μεταξύ άλλων συμμετείχαν και οι σύμβουλοι 
του συνδυασμού Κύμα Ενωμένων Πολιτών του Δημήτρη 
Δαβάκη. Ξεκινώντας τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση 
μετά από περίπου ένα χρόνο. Την αντίθεσή του για την 
εγκύκλιο του Ύπουργείου Εσωτερικών, σε ό,τι αφορά 
την απαγόρευση συμμετοχής σε διά ζώσης συνεδριά-
σεις συμβούλων που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά είναι 
σε θέση να προσκομίσουν αρνητικό rapid ή μοριακό 

τεστ, διατύπωσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
χαρακτηρίζοντας υποκριτικές τις σχετικές διατάξεις. Με 
την άποψη του Κώστα Πασακυριάκου συντάχθηκε και ο 
επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, Θάνος 
Ματόπουλος.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για 
τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού, 
δεν επιτρέπεται η παρουσία πολιτών στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς με βάση τη χωρητικότη-
τα της αίθουσας ο μέγιστος αριθμός που μπορούν να 
βρίσκονται είναι συνολικά 35 άτομα. Οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της πόλης είναι 33 και αν σε αυτούς προστεθούν 
ο Δήμαρχος και ο υπάλληλος γραμματέας του σώματος, 
αγγίζεται το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Η δημοσιότητα 
πάντως των συνεδριάσεων εξασφαλίζεται με τη ζωντα-
νή μετάδοσή τους από τη διαδικτυακή τηλεόραση του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, βίντεο που είναι 
προσβάσιμα στον καθένα και μετά το τέλος των συνε-
δριάσεων από το κανάλι του Δήμου στο YouTube και το 
Facebook.

Δημοτικό Συμβούλιο
«Διά ζώσης» υβριδική συνεδρίαση μετά από ένα χρόνο



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
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Τη δεύτερη θέση στα βραβεία Civitas Awards 2021 για τις δράσεις που υλοποιεί στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και του στόχου για τη μετάβαση 
ως το 2030 και επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας το 2050 απέσπασε ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η διάκριση απονεμήθηκε στο Δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο από τον Μάθιου Μπόλντουιν, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και συντονιστή σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Οι απονομές των διακρί-
σεων έγιναν στο πλαίσιο της Συνόδου Civitas Forum 2021, του συμβουλευτικού οργά-
νου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Άαχεν της Γερ-
μανίας το διήμερο 19 και 20 Οκτωβρίου, στο οποίο παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης καθώς είναι ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος της Πολιτικής του 
Επιτροπής, ενός οργάνου που αποτελείται από 300 ευρωπαϊκές πόλεις με σημαντικές 
δράσεις για το περιβάλλον και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου συνεδρίασε η Πολιτική Συμβουλευτική 
Επιτροπή του Civitas, στην οποία ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πέραν των 
λοιπών θεμάτων που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν σε σχέση με τη συμπλήρω-
ση - τροποποίηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των 

εφαρμοστικών τεχνικών οδηγιών, παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις και τα αποτελέ-
σματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον τομέα αυτό, ενώ είχε την ευκαι-
ρία να ανταλλάξει απόψεις με Ευρωπαίους Δημάρχους και υψηλόβαθμα στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλές πρακτικές αλλά και την σε εξέλιξη νέα ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για τις 100 πρώτες ανθρακικά ουδέτερες ευρωπαϊκές πόλεις.

Κατά την απονομή της διάκρισης ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε τη κριτική 
επιτροπή, τους εργαζόμενους τα πολιτικά και διοικητικά στελέχη του Δήμου καθώς 
και τους πολίτες της περιοχής για την στήριξη που παρέχουν στις περιβαλλοντικές 
αυτές πρωτοβουλίες και δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα 
συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο τις πρωτοβουλίες αυτές προς τη κατεύθυνση της 
ανθρακικής ουδετεροποίησης της πόλης, με στόχο να καταστεί πρότυπη πόλη στον 
τομέα αυτό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

Τα βραβεία Civitas αναδεικνύουν μερικές από τις πιο φιλόδοξες, καινοτόμες και επι-
τυχημένες λύσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας που υλοποιήθηκαν από πόλεις 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχουν μια πρώτης τάξεως πλατφόρμα για τις πόλεις 
να επιδείξουν την αριστεία 
τους στον τομέα αυτό, τόσο 
όσον αφορά τη χάραξη 
πολιτικής όσο και τα μέτρα 
που έχουν εφαρμοστεί, ενώ 
παράλληλα οι προσπάθειές 
τους αναγνωρίζονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι 
νικητές λειτουργούν ως πρό-
τυπα για άλλες πόλεις σε όλη 
την Ευρώπη, εμπνέοντάς τες 
στις δικές τους πρωτοβουλί-
ες για καθαρότερες και καλύ-
τερες αστικές μεταφορές.

Πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική διάκριση για τα 3Β

Εντυπωσίασε το περίπτερο του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στην έκθεση ψηφιακής καινοτομίας 

«Beyond 4.0 - Smart Village» που πραγματοποιήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 

στο πλαίσιο της διεξαγωγής 
του συνεδρίου της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). 
Η ανταπόκριση των στελεχών 
του Ύπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, εκπροσώπων της 
αυτοδιοίκησης και πολιτών που 
επισκέφτηκαν το περίπτερο του 
Δήμου 3Β ήταν αξιοσημείωτη, 
επιβεβαιώνοντας το γεγονός 
πως ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης βρίσκεται στους 
πρώτους Δήμους της χώρας που 
έχουν περάσει το κατώφλι της 
νέας ψηφιακής εποχής. 

Στην έκθεση Beyond 4.0 για την 

τεχνολογία και την καινοτομία ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης παρουσίασε τις ψηφιακές πλατφόρμες 
και εφαρμογές και τις ενέργειες που πραγματοποιεί για 
την προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος των 
πολιτών. Τα στελέχη του Δήμου στο περίπτερο επέλε-
ξαν να αναδείξουν συνοπτικά κάποιες καινοτόμες εφαρ-
μογές που υλοποιεί, όπως το σύστημα κοινόχρηστων 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την ψηφιακή πλατφόρμα 
εξυπηρέτησης των δημοτών, το υπερσύγχρονο σύστη-
μα γεωχωρικών δεδομένων με ψηφιακούς χάρτες που 
βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, την εφαρμογή 
Νοvoville και την πρωτοποριακή εφαρμογή που χρη-
σιμοποιούσε το σύνολο της χώρας στην περίοδο της 
καραντίνας «Μένουμε Σπίτι», την οποία αργότερα την 
εφήρμοσαν και άλλοι δήμοι. 

Η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στην έκθεση Beyond 4.0 ενίσχυσε τις δράσεις εξωστρέ-
φειας εντός και εκτός της χώρας που πραγματοποιεί η 
διοίκηση με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις καλές πρα-
κτικές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, να τις 
μοιραστούμε και να αποκομίσουμε και εμείς αντίστοι-
χες γνώσεις και εμπειρίες από άλλες πόλεις της Ελλάδας 
αλλά και της Ευρώπης», τόνισε ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος.

Θεσσαλονίκη
Παρών ο Δήμος στην έκθεση ψηφιακής 
τεχνολογίας και καινοτομίας
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Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ 3Β ο Νίκος Μακρής 
Συνετρίβη η μικροπολιτική αξιοποίηση των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ

Η συντριπτική νίκη –με ποσοστό 71%– του ιατρού Νίκου Μακρή χαρακτήρισε τις 
τοπικές εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για τη Δημοτική Τοπική Οργά-
νωση (ΔΗΜΤΟ) των 3Β. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ συμμετοχής για την 
ιστορία της τοπικής οργάνωσης και σε πολιτικό επίπεδο σηματοδότησε την αλλαγή 
σελίδας για τους εκπροσώπους του κυβερνητικού κόμματος στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, με νέα πρόσωπα να λαμβάνουν κεντρικό ρόλο στο νέο 15μελές συμ-
βούλιο της ΔΗΜΤΟ, τερματίζοντας παράλληλα μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας 
και εσωτερικών τριβών. «Η ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλάζει σελίδα και 
ανανεώνεται σε μεγάλο ποσοστό και αυτό θα είναι μία πρόκληση για εμένα να την 
οδηγήσω σε νέα μονοπάτια, με την συνεισφορά όλων των στελεχών αλλά και μελών 
της οργάνωσης», δήλωσε μεταξύ άλλων μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ο 
νέος πρόεδρος Νίκος Μακρής. 

Από τους 13 νεοεκλεγέντες συμβούλους (που μαζί με τον πρόεδρο και τον εκπρόσωπο 
της τοπικής ΟΝΝΕΔ συγκροτούν το 15μελές νέο όργανο της ΔΗΜΤΟ) οι 10 κινούνται 
πολιτικά μαζί με τον Νίκο Μακρή, εξασφαλίζοντας, όπως τονίζουν οι πιο έμπειροι, 
ένα περιβάλλον καλής συνεργασίας και παραγωγικού διαλόγου. Κατά την προεκλο-
γική περίοδο η απερχόμενη διοίκηση της ΔΗΜΤΟ πόλωσε το κλίμα, διαμορφώνοντας 
ένα διακριτό μπλοκ σε πλήρη αντιπαράθεση. Το αποτέλεσμα ωστόσο της κάλπης έδει-
ξε ότι η επιχείρηση αυτή συνετρίβη εκλογικά. Ο μεν Νίκος Μακρής έλαβε 662 ψήφους, 
ο δε ανθυποψήφιός του Νίκος Κορδάτος, συγκέντρωσε μόλις 269 ψήφους (ποσοστό 
28,9%) και έμεινε εκτός του νέου οργάνου. Οι εκλεγέντες σύμβουλοι του νέου οργάνου 
είναι με σειρά εκλογής οι εξής: Γεωργιάκου Δήμητρα, Μαδιάς Κωνσταντίνος, Ζουγα-
νέλης Δημήτριος, Ζηλάκος Μιχαήλ, Ζησάκης Αναστάσιος, Σωπήλη Δέσποινα, Λεντή 
Τομοπούλου Άννα, Κατσουλάκος Ευάγγελος, Τσώλου Αρετή, Κοκολέτσος Γεώργιος, 
Μαρκοζάνη Ελισάβετ, Αρβανιτοπούλου Βασιλική και Ταξίδης Αθανάσιος. 

Το διάστημα που προηγήθηκε των εκλογών χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια της 
απερχόμενης προέδρου να εργαλειοποιήσει τις εσωκομματικές εκλογές, στο πλαίσιο 
του δημοτικού αντιπολιτευτικού σχεδίου που κινεί ο Δημήτρης Δαβάκης (υποψήφια 

του οποίου ήταν η πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ). Σε τοπικά έντυπα και μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη ΝΔ έπαιρναν 
θέση χαρακτηρίζοντας τις τοπικές εσωκομματικές εκλογές ακόμη και ως αντιπαρά-
θεση «Μητσοτάκη - Κωνσταντέλλου», αποδίδοντας στον πρωθυπουργό της χώρας τη 
στήριξη της απερχόμενης προέδρου. Τελικώς η ίδια, στο «παρά ένα» του χρονικού 
ορίου, απέσυρε αιφνιδιαστικά την υποψηφιότητα που είχε εξαγγείλει με εντατική 
διαφήμιση και συνεντεύξεις, προφασιζόμενη επαγγελματικές υποχρεώσεις. Στην 
πραγματικότητα, αποσύρθηκε στο παρασκήνιο, έχοντας οσμιστεί την αποτυχία του 
σχεδίου, και στηρίζοντας ως ...αντικαταστάτη της τον Νίκο Κορδάτο σε μια πρωτο-
φανή πολιτική διαδικασία. Τα μέλη της ΝΔ έδωσαν στην κάλπη μια ηχηρή απάντηση.

Η Βούλα έχει το δικό της «παραμύθι» εδώ χρόνια, την υπόθεση της ΜΕΕΚΒ. Μια ιστορία 
που τρέφει τη δημοτική αντιπαράθεση από τη δεκαετία του 1950 με αρκετές διακοπές. 
Μια περιουσία ιδιωτών στη Βούλα που διεκδίκησε ο Δήμος ως κοινόχρηστη, την έχασε 
στα δικαστήρια τελεσίδικα (την «πηγάδα» το 2002, το «καζίνο» το 2004 και το Notos» 
το 2010) και έκτοτε δίνει ανέξοδα, εύκολα και κινδυνολογικά επιχειρήματα σε κάθε 
αντιπολιτευόμενη φωνή του Δήμου. Το θέμα επανήλθε σε τοπικό μέσο και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο μετά από μια ιστορική αναφορά του «Δημοσιογράφου» στο προηγούμενο 
φύλλο, η οποία διαβάστηκε ως «νέα εξέλιξη» από όσους αναζητούν παντού λαβές για 
ένα δικό τους αρνητικό αφήγημα. 

Είναι βέβαια υποκριτικό να ζητά κανείς από την ασφάλεια της ιδιωτικής του ακίνη-
της περιουσίας την κρατικοποίηση των ακινήτων που κατέχουν άλλοι επικαλούμενος 
το «γενικό καλό». Ο αφορισμός «εταιρεία φάντασμα» για τη ΜΕΕΚΒ δεν καταργεί το 
γεγονός ότι πίσω από τους τίτλους ιδιοκτησίας, υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που κατο-
χύρωσαν δικαστικά την περιουσία τους (βέβαια τι να απαντήσει κανείς σε κάποιον 
που γραπτώς και επωνύμως χαρακτηρίζει τις δικαστικές αποφάσεις «τερτίπια»). Είναι 
επίσης παραπλανητικό να ταυτίζει κανείς τα οικόπεδα της ΜΕΕΚΒ με την παραλία της 
Βούλας. Η παραλία θα είναι πάντα δημόσια και προσβάσιμη, το δε παραλιακό ακίνητο 
της ΜΕΕΚΒ δεσμεύεται απόλυτα από τις προστατευτικές διατάξεις του Προεδρικού 
Διατάγματος 254/2004 για τις ήπιες χρήσεις στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής. Είναι 
τέλος προπαγανδιστική κινδυνολογία και ωμό ψέμα, να επικαλείται κανείς τον αρχικό 
(1923) χαρακτηρισμό των ακινήτων ως «καζίνο» και «ξενοδοχείο» για να πει σήμερα 
ότι υπάρχει τέτοια προοπτική. Ο μόνος άλλωστε φορέας που έχτισε στο παραλιακό 
οικόπεδο «μαγαζί» ήταν ο ...ίδιος ο Δήμος (το Notos) για να το παραδώσει τελικά στον 
πραγματικό ιδιοκτήτη του ακινήτου που εν τέλει αναγνώρισαν οι τελεσίδικες δικαστι-
κές αποφάσεις, παρά τις περί του αντιθέτου νομικές προσπάθειες του Δήμου αλλά και 
του ελληνικού Δημοσίου.

Γ.Λ.

ΜΕΕΚΒ, το αντιπολιτευτικό best seller
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Τον κορυφαίο μουσικοσυν-
θέτη Μίκη Θεοδωράκη που 
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
96 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου 
αποφάσισε να τιμήσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. 
Ο τρόπος με τον οποίο η 
πόλη θα τιμήσει τη μεγάλη 
προσφορά του εκλιπόντος 
σπουδαίου Έλληνα βρί-
σκεται ακόμη στο στάδιο 
των προτάσεων. Η πρώτη 
πρόταση αφορά στην μετο-
νομασία ενός δρόμου του 
Δήμου των 3Β σε οδό «Μίκη 
Θεοδωράκη». Συγκεκριμένα, 

κατατέθηκε η πρόταση να μετονομαστεί η οδός Νηρέως στη Βούλα, μαζί με την μικρή 
πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή με τις οδούς Αθηνάς και Αύρα. Ωστόσο, στη θέση 
αυτή ακούστηκε ο αντίλογος ότι οι μετονομασίες δρόμων δημιουργούν αρκετές δυσκο-
λίες στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες όταν πραγματοποιούνται, 

καθώς αναγκάζονται σε νέες αιτήσεις προς τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας κ.ά. Η 
δεύτερη πρόταση αφορά στην ονοματοδοσία της νέας πλατείας Πηγαδακίων στη Βούλα 
που θα κατασκευαστεί, σε «πλατεία Μίκης Θεοδωράκης». Η τρίτη πρόταση είναι να δημι-
ουργηθεί Δημοτικό Ωδείο με την ονομασία του εκλιπόντα μουσικοσυνθέτη. Η τέταρτη 
πρόταση αφορά στην μετονομασία ενός σχολικού συγκροτήματος και η πέμπτη πρότα-
ση να μετονομαστεί το «κόκκινο κτήριο» που βρίσκεται επί της Βασιλέως Παύλου στη 
Βούλα σε «Μίκης Θεοδωράκης». Να θυμίσουμε πως το εν λόγω κτήριο μισθώνεται ήδη 
από την Ακαδημία Αθηνών, βρίσκεται σήμερα σε στάδιο ανακατασκευής και προορίζεται 
να μετατραπεί σε Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Πολυ-
χώρος Πολιτισμού που αναμένεται να είναι έτοιμος στις αρχές του επόμενου έτους, θα 
λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, δανειστική βιβλιοθήκη και «θερμοκοιτίδα» νεανικής 
επιχειρηματικότητας.  

Σύμφωνα με πηγές της δημοτικής αρχής, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προκρί-
νει την μετονομασία του νέου Πολιτιστικού Κέντρου σε «Μίκης Θεοδωράκης». Σε κάθε 
περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 
πρότεινε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενη από τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων, προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού ποια από τις παραπάνω προτά-
σεις θα υιοθετηθεί. Η εξέταση της πρότασης αυτής θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο 
τον Δεκέμβριο με κοινή εκπεφρασμένη άποψη όλων των παρατάξεων να υπάρξει ομο-
φωνία για το συγκεκριμένο θέμα. 

Κακοκαιρία «Μπάλλος»
Τα αντιπλημμυρικά έργα απέδωσαν καρπούς
Με επιτυχία διαχειρίστηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης την πρόσφατη και πρωτόγνωρη νεροποντή 
της κακοκαιρίας «Μπάλλος» που έπληξε την Αττική την 
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Ύπηρεσίας (ΕΜΎ), η 
ποσότητα του νερού που έπεσε κατά τη διάρκεια της 
νύχτας ήταν η διπλάσια που πέφτει όλο τον μήνα Οκτώ-
βριο. Από τις πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων 
που μιλούσαν για ακραίο καιρικό φαινόμενο, η Πολιτική 
Προστασία σε συνεργασία με την Διεύθυνση Καθαριότη-
τας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκίνησαν 
τους προληπτικούς καθαρισμούς από σκουπίδια και 
φερτά υλικά του αποχετευτικού δικτύου και των φρε-
ατίων στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, ενώ προχώρησαν 
σε καθαρισμό των ρεμάτων στο Κόρμπι και στο Λυκό-
ρεμα. Προτεραιότητα του Δήμου ήταν κανένας δρόμος 
να μην πλημμυρίσει από τον τεράστιο όγκο νερού, κάτι 
που επιτεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη πρόληψη των υπη-
ρεσιών αλλά και στην αντιπλημμυρική θωράκιση που 
έχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου. 

Οι εικόνες με τους πλημμυρισμένους δρόμους στη Βασι-
λέως Κωνσταντίνου στη Βάρη, σχεδόν σε ολόκληρη τη 
Βουλιαγμένη αλλά και τους χειμάρρους στο Πανόραμα 
της Βούλας ανήκουν στο παρελθόν. Ύπενθυμίζουμε ότι 

ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 2015 έχει 
ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής 
θωράκισης της πόλης, σε μια προσπάθεια για να ελα-
χιστοποιηθούν, όσο είναι δυνατόν, οι επιπτώσεις από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να προστατευθούν οι 
κάτοικοι και οι περιουσίες τους, με το κόστος των αντι-
πλημμυρικών έργων να υπερβαίνει τα 55 εκατ. ευρώ.

Κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας και μέχρι την εξα-
σθένιση του φαινομένου, μετά από απόφαση του 
Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το Αυτοτελές 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Τεχνική Ύπηρεσία 
βρίσκονταν σε 24ωρη επιφυλακή για συνδρομή προς 
τους δημότες. Μάλιστα, την ώρα που βρισκόταν σε 
έξαρση το φαινόμενο στις τέσσερις τα ξημερώματα, 
συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας 
ήταν στους δρόμους της πόλης και καθάριζαν τις σχά-
ρες των φρεατίων ώστε να γινόταν η καλύτερη δυνατή 
απορροή των νερών. Η άρτια διαχείριση της κακοκαι-
ρίας από τις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης έφερε το θετικό αποτέλεσμα για την πόλη και 
τους κατοίκους της, ενώ τα ελάχιστα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κυρίως με σπασμένα κλαδιά δέντρων 
αντιμετωπίστηκαν με το πρώτο φως της ημέρας όταν ο 
«Μπάλλος» αποχωρούσε από την Αττική.

Δημοτικό Συμβούλιο 
Τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Τι σημαίνει «εξοχή»
Εκδρομή στη Βουλιαγμένη με το ατμόπλοιο

«Διά να 
θαυμάσωμεν 

την φύσιν 
χρειάζεται 

μιας πεντάρας 
συγκοινωνία»

Η αντίθεση ανθρώπου - φύσης και πιο συγκεκριμένα πόλης με εξοχή δεν 
είναι κάτι νέο, ούτε οι σχετικοί προβληματισμοί γεννήθηκαν με το μετα-
πολεμικό κύμα αστυφιλίας στη χώρα μας. Αυτό αποδεικνύει μια ανα-
γνωστική κατάδυση στον μαγικό κόσμο των παλαιών εφημερίδων, που 
διασώζουν διαμάντια του δημοσιογραφικού λόγου αλλά και αντιλήψεις 
και νοοτροπίες μιας εποχής η οποία λίγα τεκμήρια μας έχει αφήσει για 
την καθημερινότητα των ανθρώπων. Το δημοσίευμα που αντιγράφουμε 
παρακάτω είδε το φως στην εφημερίδα Εμπρός της 16ης Σεπτεμβρίου 
1919 και σχολιάζει την εμπειρία ενός κατοίκου της πρωτεύουσας που 
επιθυμεί να χαρεί την εξοχή. Η τιμή του φύλλου ανερχόταν σε 5 λεπτά 
(υποδιαίρεση της δραχμής), ενώ τα γραφεία της εφημερίδας στην οδό 
Σοφοκλέους 5 στην Αθήνα είχαν και τηλέφωνο με τον ...τριψήφιο αριθμό 
138. Το άρθρο υπογράφεται με το ψευδώνυμο Φορτούνιο, το οποίο χρη-
σιμοποιούσε στον Τύπο ο πολύ ταλαντούχος και αρκετά αμφιλεγόμενος 
δημοσιογράφος της εποχής Σπύρος Μελάς. 

Ο επιφυλλιδογράφος σχολιάζει ότι η Βουλιαγμένη της εποχής, προικι-
σμένη αναμφίβολα από τη φύση (κάτι που αναγνώριζαν οι κάτοικοι της 
Αττικής ήδη από τότε) είχε ένα μειονέκτημα: Έλειπαν οι βασικές υποδο-
μές για να την απολαύσουν οι επισκέπτες και προπαντός η συγκοινω-
νία. Ήταν η εποχή που η μόνη μαζική μετακίνηση προς τη Βουλιαγμένη 
γινόταν διά θαλάσσης και με την τεχνολογία της εποχής, τα ατμόπλοια. 
Σε ένα ακόμη παλαιότερο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας (Εμπρός, 25 
Ιουλίου 1916) βρίσκουμε την είδηση για τη μετάβαση 200 άπορων παι-
διών 7-13 ετών από τον Δήμο της Αθήνας στις εξοχές της Βουλιαγμένης, 
τις εγκαταστάσεις δηλαδή που μετέπειτα στέγασαν το Εκκλησιαστικό 
Ορφανοτροφείο. Διαβάζουμε λοιπόν ότι «τα παιδιά μετέβησαν εις Βου-
λιαγμένην συνοδευόμενα υπό του οικείου προσωπικού του Δήμου, διά 
του ατμόπλοιου «Μ. Κοργιαλένιος» του Πολεμικού Ναυτικού όπερ ο κ. 
Υπουργός των Ναυτικών ευγενώς διέθεσε προς τον σκοπόν τούτον». Το 

πρόβλημα που διαπιστώνει ο Φορτούνιο είναι ότι η 
μετάβαση από τη θάλασσα στη Βουλιαγμένη δίνει 
την εντύπωση «σοβαρού ταξιδιού» ενώ πρόκειται 
για απλή βόλτα, επομένως αυτό που λείπει είναι μια 
σύγχρονη για την εποχή συγκοινωνιακή σύνδεση. 
Όλα αυτά ήρθαν πολύ αργότερα... 

Εκτός από το πολυτονικό σύστημα που αφαιρέθηκε, 
διατηρήθηκε πιστά η ορθογραφία του πρωτότυπου 
κειμένου.  

Εξοχή

Η Ιδού μια ιδέα, της οποίας αι ρίζαι χάνονται εις 
τα βάθη της μυθολογίας και των προϊστορικών 
χρόνων, καθώς περίπου και η ιδέα της υπάρξεως 
του Θεού. Να γείνη εξοχή η Βουλιαγμένη.

Ύψιστε Κύριε! Θα μου είπετε αναμφιβόλως τι 
άρα γε είνε αυτήν την στιγμή η Βουλιαγμένη; 
Μήπως είνε βουλεβάρτον; Άφθονοι θύσανοι 
πεύκων υπάρχουν, σκιά πυκνή, αεράκι θαυμά-
σιον, γεμάτο από την πλέον αγνής αλμύραν του 
πόντου, αφροί, κύματα, κολπίσκοι, βραχάκια, 
καβούρια, μονοπάτια, τα οποία χάνονται υπό 
τους πρασίνους θόλους εις τα πλευρά του Ύμητ-
τού, όστις εκεί μόνον είνε χλωρός, τέλος πάντως 
υπάρχουν όλα τα πράγματα, τα οποία ονομά-
ζονται εξοχή και μάλιστα μια καλή εξοχή. Και 

βεβαίως δεν έχω καμμίαν αντίρρησιν. 

Αλλά λείπει εκείνο, το οποίον παρετήρησεν ο Όσκαρ Ουάιλ ότι δεν 
έχει καθόλου σύμπασα η φύσις. Λείπει η ευκολία. Διά να απολαύσε-
τε την φύσιν χρειάζεται να έχετε τας σχετικάς αναπαύσεις. Είνε απο-
λύτως βέβαιον ότι και ο πλέον εξαίσιος ρεμβασμός διαταράσσεται 
αμέσως και πάει διά παντός περίπατο, εάν καθώς είσθε μακαρίως 
ξαπλωμένος κάτω από την λαμπράν ομβρέλλαν ενός πεύκου ένα 
ζουζούνι αρχίση να κάνη τον περίπατόν του εις τον λαιμόν σας. Διά 
να χαρή κανείς ανέτως τα παιγνίδια του κύματος από την αμμου-
διάν είνε βέβαιον ωσαύτως ότι χρειάζεται μία σεζλόγκ. Αι, αυτό 
λοιπόν το απλούστατον πράγμα δεν υπάρχει εις την Βουλιαγμένην.

Βεβαίως δεν εννοώ καθόλου ότι πρέπει εξ άπαντος να μεταφέρω-
νται εις την εξοχήν όλαι αι αθλιότητες της πόλεως. Και αν αι Αθήναι 
δεν έχουν εξοχάς αυτό ακριβώς το χρεωστούμεν εις την μανίαν της 
μεταφοράς όλης της εκζητήσεως της κοσμικής ζωής υπό τα επτάμι-
ση δένδρα των υπωρειών της Πεντέλης. Αλλά, τέλος πάντων, πρέ-
πει να υπάρχουν και μερικά άλλα πράγματα εις την εξοχήν, εκτός 
των μυρμήκων, των απολιθωμένων λουκουμίων και των ομηρικών 
σκαμνίων. 

Εν πρώτοις διά να θαυμάσωμεν την φύσιν χρειάζεται μιας πεντάρας 
συγκοινωνία. Η Βουλιαγμένη είνε εκεί. Αλλά πώς να μεταβώμεν; Η 
άμαξα θέλει εφοπλιστήν, η σούστα έντερα Αλβανού εξ Ελβασσάν, 
το δε ατμόπλοιον, όπερ εκτελεί τον πλουν έως εκεί κατά το θέρος 
σας δίδει την εντύπωσιν σοβαρού ταξειδίου. Αλλ’ αξίζει τον κόπον 
να μεταναστεύση κανείς διά ν’ αναπνεύση;

Μερικοί άνθρωποι – κατά την μυθολογικήν περίοδον του κόσμου 
τούτου – εφρόνουν ότι όχι. Και εσκέφθησαν να κάμουν τραμ, σιδη-
ρόδρομον, λεωφορείον, τέλος πάντων κάτι φθηνό και ανθρωπινό. 
Έκτοτε η ιδέα αυτή επανέρχεται περιοδικώς υπό συζήτησιν ως τα 
μεγάλα προβλήματα του κόσμου τούτου. Αλλά, φαίνεται, ότι την 
φοράν αυτήν εσώθηκαν τα ψέμματα. Ενεφανίσθησαν κεφαλαιού-
χοι αποφασισμένοι. Και οι Βουλιαγμένη θα γίνει επί τέλους εξοχή. 
Αμήν.

Φορτούνιο

Λουόμενοι ποζάρουν στο φακό του Πέτρου Πουλίδη το καλοκαίρι 
του 1918 στην αμμουδιά της Βουλιαγμένης (πηγή: Αρχείο ΕΡΤ)

«Διά να απολαύσετε την 
φύσιν χρειάζεται να έχετε τας 
σχετικάς αναπαύσεις» σχολίαζε 
ήδη από το 1919 ο Σπύρος Μελάς 
με το ψευδώνυμο Φορτούνιο 
που έκρινε ότι η Βουλιαγμένη 
ήταν ιδιαίτερα απομονωμένη 
από την πρωτεύουσα
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Παιδεία
και κώδικες 
συμπεριφοράς 
για όλους

Σοφία Μπεκατώρου  

Είναι μια πρωταγωνίστρια στους πιο δύσκολους στίβους: Δύο φορές ολυμπιονίκης ιστι-
οπλοΐας (χρυσό το 2004, χάλκινο το 2008) σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα, κοινωνική 
ακτιβίστρια στο πλάι των φυλακισμένων γυναικών κόντρα στο εμπορικό λάιφ στάιλ πρό-
τυπο των πρωταθλητών και πλέον πρόσωπο σύμβολο για το ελληνικό #metoo, το κίνημα 
γυναικών που με τεράστια αποθέματα θάρρους δημοσιοποίησαν τις ιστορίες σεξουαλικής 
παρενόχλησης και βίας που τις στιγμάτισαν, για να χαραχθεί πλέον μια νέα γραμμή στο τι 
είναι ανεκτό και τι όχι στις διαπροσωπικές σχέσεις σε όλους τους χώρους. Ο «Δημοσιογρά-
φος» μίλησε με τη Σοφία Μπεκατώρου όχι μόνο διότι είναι μία ...local hero από τη Βάρκιζα 
που έχει πολλά να πει για τις πρόσφατες γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν την ελληνική 
κοινή γνώμη, αλλά και επειδή μπαίνει μπροστά σε δύο πολύ σημαντικές νέες πρωτοβουλίες: 
Την έκδοση ενός εγχειριδίου με κώδικες συμπεριφοράς για όλους τους αθλητικούς χώρους 
και τη διοργάνωση του χρόνου στην Ελβετία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου εθνικών ομάδων 

ιστιοπλοΐας, στην οποία είναι η κυβερνήτης της ελληνικής αποστολής. Παράλληλα, εξαγ-
γέλλει μια σημαντική πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γυναικών από μειονεκτούσες κοινωνικές 
ομάδες μέσω της ιστιοπλοΐας.  

Περιμένατε ότι οι αποκαλύψεις σας το 2020 θα είχαν αυτή την απήχηση 
και αυτό τον αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία; 
Δεν το περίμενα και δεν φανταζόμουν πώς θα εξελισσόταν. Προετοίμαζα τον εαυτό 
μου να μπορεί να σηκώσει τις συνέπειες σε κάθε συνθήκη. Το σενάριο που είχα προ-
βάλει ήταν το χειρότερο: Ότι θα είμαι μόνη μου, ότι όλα θα πάνε στραβά και όλοι 
θα γυρίσουν εναντίον μου. Ρώτησα λοιπόν τον εαυτό μου «το κάνω;». Και απάντησα 
ότι θα το κάνω. Έχοντας αυτό στο μυαλό προχώρησα διότι πίστευα πρώτον ότι με 
αυτό τον τρόπο θα έκανα καλό και σε άλλους ανθρώπους προστατεύοντάς τους και 
δεύτερον ότι ήμουν επιτέλους τίμια απέναντι στον εαυτό μου παραδεχόμενη ένα 
πολύ μεγάλο τραύμα που είχα αναγκαστεί για να επιβιώσω να το θάψω. Αλλά ένιωθα 
ότι πλέον ο σωστός τρόπος να προχωρήσω στη ζωή μου θα ήταν να το αποδεχτώ και 
να πάω παρακάτω. Δεν ήταν κάτι εύκολο, ούτε κάτι που μπόρεσα να αντιμετωπίσω. 
Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλές σκέψεις στο κεφάλι που είχαν αρνητικό 
πρόσημο: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, κανείς δεν θα σε πιστέψει, γιατί να το πιάσεις 
αφού η ζωή έχει προχωρήσει, θα νομίζουν ότι το κάνεις για άλλους λόγους, για να 
κερδίσεις κάτι, θα σε καταστρέψουν, θα σου τελειώσουν την ιστιοπλοΐα, τι θα πει η 
οικογένειά σου. Όλα αυτά έρχονταν συχνά, τα συζητούσα, ανοίχτηκα σε κάποιους 
ανθρώπους, στην ανάλυση που έκανα με την ψυχοθεραπεύτριά μου, μίλησα με δικη-
γόρους, με άλλους αθλητές. 

Η συνέχεια στις σελίδες 12-13

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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Αναγνωρίζοντας 
τον όρο 
γυναικοκτονία
αναγνωρίζουμε 
το φαινόμενο

“Πλέον σπάει η  
αποτρεπτική αλυσίδα 
για να καταγγείλει κάποιος 
τη βία που υπέστη

Τι σκέφτεστε σήμερα για τότε;  
Σίγουρα δεν σεβάστηκε τη δική μου γνώμη και θέληση και εκμεταλλεύτηκε τη θέση 
εξουσίας του. Δεν ήμασταν σε ουδέτερο περιβάλλον όπου ένας άνδρας φλερτάρει 
μια γυναίκα, έστω νεαρή. Εκεί θα μπορούσα να αντιμετωπίσω τον άλλο, όπως έχω 
αντιμετωπίσει άλλες περιπτώσεις. Δεν το περίμενα όμως. Έγινε από άνθρωπο που 
θεωρούσα πολύ έμπιστο. Ύπήρχε μια ιεραρχική διαφορά και δεν βρισκόμουν στο ίδιο 
επίπεδο για να τον αντιμετωπίσω. Μου δημιούργησε μετά αμφιβολία, ότι «όχι, δεν 
κατάλαβες». Εκείνη την ώρα έπαιζε με τη δική μου απειρία. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το 
μεγαλύτερο λάθος και αυτό κατηγορώ. Αυτή είναι και η ευθύνη που έχουν οι παρά-
γοντες και όσοι βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους και χώρους με παιδιά. Όταν έχεις 
μια θέση εξουσίας και μια οικειότητα με παιδιά και νέους, από τις ώρες που περνάς 
μαζί και τις συνθήκες, δεν σου επιτρέπεται να τα καταχραστείς αυτά. Ο άνθρωπος 
που έχει τη δύναμη πρέπει να σταθεί σε άλλο επίπεδο και να θέσει εκείνος τα όρια. Η 
απόσταση είναι βοηθητική και για τα δύο μέρη, ώστε να ξεχωρίζουν οι ρόλοι καθενός. 
Είναι σημαντικό στην Ελλάδα οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις να 
το γνωρίζουν αυτό και φυσικά να έχουμε κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς.  

Ο στόχος που θέσατε, πιστεύετε ότι επιτεύχθηκε; 
Να ξεκαθαρίσω ότι γνώριζα πως το αδίκημα είχε παραγραφεί, δεν είχα εκδικητική 
διάθεση. Είχα σκοπό να προστατευτούν τα παιδιά. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει πολύ 
μεγαλύτερη αφύπνιση στην κοινωνία μας, υπάρχει μεγαλύτερη τάση στους ανθρώ-
πους να μιλήσουν και να αντιδράσουν χωρίς να σκέφτονται τόσο πολύ το κόστος αν 
ντροπιαστούν και αν το περιβάλλον τους, τους αντιμετωπίσει διαφορετικά. Είναι 
πολύ μεγάλο το βάρος που σηκώνει κάποιος όταν έχει τέτοιο τραύμα και δεν αξί-
ζει για τίποτα να κουβαλάς τον σταυρό μόνο μόνο για να σε δέχεται το περιβάλλον 
σου. Και κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όρια. Οι άνθρωποι που έχουν παραβατικές 
συμπεριφορές θα πρέπει είτε να δεχτούν μια ιατρική υποστήριξη αν ψυχολογικά δεν 
είναι καλά, είτε να απομακρυνθούν, να μην κάνουν κακό σε άλλους.  

Υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό σας μετά τις αποκα-
λύψεις σας; 
Ναι, υπήρξαν και μάλιστα προς έκπληξή μου κάποιες αρνητικές αντιδράσεις προήλθαν 
από τον ίδιο το χώρο της ιστιοπλοΐας. Κάποιοι βγήκαν εύκολα να πουν πως κάνω κακό 
στο άθλημα, ότι τρομάζω τους γονείς που δεν θα στέλνουν τα παιδιά τους στην ιστιοπλο-
ΐα. Το θεώρησα εντελώς παράλογο, διότι η ιστιοπλοΐα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα 
το οποίο όμως έχει ένα περιβάλλον από ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος 
λειτουργούν με λανθασμένο τρόπο, φταίνε οι άνθρωποι, όχι το άθλημα. Το αντίθετο 
λοιπόν πιστεύω ότι έκανα, προσπάθησα να θέσω καλύτερες βάσεις στο πώς οι αθλητές 
που θέλουν να εμπλακούν με την ιστιοπλοΐα θα ασχολούνται με αυτήν και παράλληλα 
να φύγουν όσοι δεν μπορούν να εμπλακούν με τον σωστό τρόπο. Και επιπρόσθετα, να 
μάθουν οι γονείς στα παιδιά τους να μην δέχονται οποιουδήποτε είδους κακοποίηση.

Πώς θα γίνει λοιπόν ο χώρος του αθλητισμού πιο ασφαλής και κατάλ-
ληλος για τα παιδιά;  
Κατά τη γνώμη μου απαιτούνται κάποιοι κώδικες συμπεριφοράς. Για το σκοπό αυτό 
έχω ενώσει τις δυνάμεις μου με επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της βίας 

στον αθλητισμό και θα δημιουργήσουν ένα ξεκάθαρο εγχειρίδιο. Δεν χρειάζεται να 
γίνει έρευνα εκ του μηδενός γι’ αυτό. Είναι κανόνες που έχουν υιοθετηθεί ήδη από 
πολλές χώρες και έχουν λειτουργήσει. Θα τα προσαρμόσουμε στη δική μας χώρα. 
Αυτό προωθείται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Blue Ribbon που ασχο-
λείται με τη μετάδοση της ναυτοσύνης, της οποίας είμαι πρέσβειρα. Το εγχειρίδιο 
θα εκδοθεί με χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη. Επί της ουσίας θα είναι ένα οδηγός 
που θα αναδεικνύει την αποδεκτή συμπεριφορά μέσα σε αθλητικούς χώρους τόσο 
από τους αθλητές όσο και τους παράγοντες και θα υποδεικνύει σε περίπτωση βίας τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Επιπλέον θα περιέχει ασκήσεις με βιωματικό 
χαρακτήρα, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση σχετικά με το σεβασμό 
στο συνάνθρωπο, τα όρια, την απόλαυση και την άμυνά τους. Μας ενδιαφέρει να 
εξετάσουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα σε μια ομάδα, τι είναι αποδεκτό, τι 
είναι βία, πώς την καταγγέλλουμε. Αλλά και να εντοπίζουμε την παρενόχληση και του 
μπούλινγκ μέσα από παιχνίδια, ώστε να συναισθανθούμε τα προβλήματα που προ-
καλούνται όταν υιοθετούμε νοοτροπία βίας αναπαράγοντας διάφορα στερεότυπα. 
Χρειάζεται λοιπόν μια παιδεία προληπτική και 
ένα πλαίσιο δεοντολογίας. 

Από την αρχή του χρόνου η ειδη-
σεογραφία έχει καταγράψει 11 
εγκλήματα που έχουν καθα-
ρό έμφυλο χαρακτήρα. Πώς 
στέκεστε απέναντι στον όρο 
«γυναικοκτονία»;
Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. 
Από τη στιγμή που βλέπουμε μια 
τάση οι άντρες να λειτουργούν 
με κακουργηματικό τρόπο εξαι-
τίας του φύλου τους, προκύπτει 
και ο όρος γυναικοκτονία. Ποια 
είναι η αιτία για τα εγκλήματα 
αυτά; Το γεγονός ότι το θύμα 
είναι γυναίκα και κάποιος 
νομίζει ότι μπορεί να την 
κάνει ό,τι θέλει. Κατά τη 
γνώμη μου είναι σημαντι-
κό να το αναγνωρίσου-
με αυτό. Ήταν κάτι 
που πάντα υπήρχε. 
Απλώς παλιότερα 
δεν το ακούγαμε 
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και δεν το λέγαμε. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που τα μέσα μπορούν να αναδείξουν 
τα κακώς κείμενα, άρα και οι νόμοι μας πρέπει να προσαρμοστούν στο σήμερα, στο 
περιβάλλον που ζούμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Το να 
αναγνωρίσουμε τον όρο γυναικοκτονία σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το φαινόμενο. 

Συνειδητοποιούμε ότι τα περιστατικά έμφυλης βίας κατά κανόνα είτε 
αποσιωπούνται είτε φτάνουν πολύ αργά στη δικαιοσύνη. Πού οφείλεται 
αυτή η καθυστέρηση;  
Ύπάρχει μια ολόκληρη αποτρεπτική αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί και πλέον, με 
όλα όσα έχουν συμβεί, πάει να σπάσει. Πρώτο είναι το ταμπού να βγεις να το πεις. 
Έπειτα, όταν το θύμα αποδεχτεί το θέμα και καταφέρει να το πει θα πρέπει να πάει 
κάπου, αλλά πού; Στην Αστυνομία για παράδειγμα, αυτός που θα δεχτεί το θύμα δεν 
πρέπει να το αποθαρρύνει, να του πει «δεν θα βρεις το δίκιο σου ποτέ, γύρνα σπίτι». 
Πρέπει να είναι ένας φορέας υποστηρικτικός. Από εκεί και έπειτα ξεκινά ένας μαρα-
θώνιος καταθέσεων. Ένας ανήλικος πρέπει να καταθέσει 8-10 φορές μέχρι να φτάσει 
να εκδικαστεί. Όλο αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό, το θύμα ζει ξανά και ξανά το τραύ-
μα από την αρχή. Είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι με την επανάληψη κάποια στιγμή 
αλλάζει η ιστορία γιατί ξεχνάς κομμάτια και επίσης είναι σαν να κανονικοποιείς αυτό 
που έχει συμβεί. Με όσους ειδικούς το έχω συζητήσει, ειδικά για τα ανήλικα παιδιά 
είναι πολύ οδυνηρό να επαναλαμβάνουν συνέχεια την κακοποιητική ιστορία που 
υπέστησαν. Είναι τραυματικό. Το έζησα κι εγώ χωρίς να φτάσω ποτέ στο δικαστήριο. 
Πήγα στον εισαγγελέα, στην Ολυμπιακή Επιτροπή, συνολικά κατέθεσα 4-5 φορές και 
δεν σας κρύβω ότι μετά από κάθε φορά ήθελα δύο εβδομάδες να συνέλθω. Δεν είναι 
καθόλου εύκολο να γυρνάς πίσω.  Εύχομαι να εισαχθεί κανονικά στην εκπαίδευση η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν μιλάμε για το «κάμα σούτρα στα σχολεία». Πρέπει 
να μάθουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να γνωρίζουν το σώμα τους και να σέβονται 
τον διπλανό τους. Για παράδειγμα το βιβλίο Παίζω με τον Φρίξο της εκπαιδευτικού 
Μαργαρίτας Γερούκη που έχει βραβευθεί, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά ακόμη και 
προσχολικής ηλικίας να έχουν επίγνωση του σώματός τους. Επειδή είναι ένα ζήτημα 
για το οποίο δεν νιώθουμε όλοι άνετα να μιλήσουμε γι’ αυτό, θεωρώ σημαντικό τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού. Για τους γονείς που πιστεύουν ότι αυτό το θέμα υπερβαίνει 
τις αρχές τους, αρκεί να πούμε ότι τα παιδιά ούτως ή άλλως από το διαδίκτυο έχουν 
πάρα πολλές αρνητικές προσλαμβάνουσες. Πολλές φορές οι εικόνες αυτές έχουν βία. 
Γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρχει και η άλλη όψη, που θα εξηγήσει. Τα παιδιά να συζη-
τήσουν τις απορίες τους, να σπάσει το ταμπού.  

Η ιστιοπλοΐα τι σημαίνει σήμερα για τη ζωή σας; 
Για μένα μέχρι τώρα η ιστιοπλοΐα είχε να κάνει με τον πρωταθλητισμό και με γέμιζε 
πάρα πολύ. Αφού αποφάσισα να αποσυρθώ από το ολυμπιακό περιβάλλον, σήμερα 
είμαι καπετάνιος της ελληνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί 
του χρόνου στην Ελβετία σε σκάφη με 9 άτομα. Πρόκειται για μια νέα ιστιοπλοϊκή 
διοργάνωση που έχει αναλογίες με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Είναι μια 
προσπάθεια από το εξωτερικό με εθνικές ομάδες και διαγωνισμό 30 χωρών, που θα 
διεξάγεται σε σταθερό μέρος και με δοσμένα από τη διοργάνωση σκάφη, με στόχο να 
νικήσει η καλύτερη χώρα. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του ποδο-
σφαίρου για να αναδείξουν το άθλημα, αλλά και να αμβλύνουν τις διαφορές των 
ομάδων λόγω εξοπλισμού. Θα είμαι κυβερνήτης του σκάφους, όμως απώτερος σκο-
πός μου είναι να γίνω μέντορας της ομάδας. Όμως ένα ακόμα κομμάτι που με ενδι-
αφέρει πολύ είναι μέσα από την ιστιοπλοΐα να βοηθήσω σε συνεργασία με την Blue 
Ribbon μειονοτικές ομάδες, όπως προσφύγισσες, και ευρύτερα γυναίκες που θέλουν 
να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό. Στόχος είναι να 
δώσουμε τέτοιες ευκαιρίες στην ιστιοπλοΐα και σύντομα θα απευθύνουμε μια ανοι-

χτή πρόσκληση για το σκοπό αυτό. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ εύκολο το άθλημα αν 
δεν είναι κανείς μέλος ενός αθλητικού ομίλου. Θέλω να βοηθήσω ώστε να υπάρχουν 
ίσες ευκαιρίες σε όλους για να κάνουν μια βόλτα με ένα σκάφος. Η βάση για αυτή 
την πρωτοβουλία θα είναι η μαρίνα του Αγίου Κοσμά και η μαρίνα που φτιάχνεται 
για το Ελληνικό.  Η πρεσβεία των ΗΠΑ μου πρότεινε να συμμετάσχω σε ένα διεθνές 
πρόγραμμα, το GSMP, που σημαίνει Global Sports Mentoring Program, που αφορά 
την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του αθλητισμού και εκπονεί το υπουργείο Εξω-
τερικών των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τενεσί. Έχω την τιμή να 
συγκαταλέγομαι στις 14 γυναίκες από όλο τον κόσμο, είμαι η πρώτη Ελληνίδα, κάτι 
που ανοίγει έναν δρόμο πιστεύω. Μας δίνεται η δυνατότητα σε ένα ταχύρρυθμο πρό-
γραμμα να έρθουμε σε επαφή με καταξιωμένες γυναίκες από τον αθλητισμό και άλλες 
θέσεις ευθύνης, που μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί μας για τον τρόπο με τον 
οποίο κατέκτησαν την επιτυχία και τις δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουν. Θεωρώ 
ότι αυτό συνδέεται με τον στόχο του Blue Ribbon για ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης 
γυναικών με πλατφόρμα την ιστιοπλοΐα για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να δημι-
ουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τις ίδιες. 

Ζούμε σε μια περιοχή γεμάτη θάλασσα που καλλιεργεί τον ναυταθλητι-
σμό. Πώς βλέπετε το μέλλον του αθλήματος; 
Έχουμε πράγματι πολλή θάλασσα. Θα κάνω όμως μια σύγκριση με την Αγγλία, που 
έχει μια θάλασσα καφέ αλλά τεράστια ναυτική παράδοση. Σε συνθήκες βροχής όλη 
μέρα, οι άνθρωποι εκεί από 5 ετών μέχρι 90 βρίσκονται στη θάλασσα και κάνουν 
ιστιοπλοΐα. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, πιθανόν γιατί στη νοοτροπία μας δεν 
περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας  με ενεργητικές δράσεις, κάτι όμως που αλλάζει σιγά 
σιγά και αν δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στον κόσμο να έρθει στη θάλασσα, θα το 
κάνει. Επίσης δεν είμαστε φιλόξενη χώρα για να έχει κάποιος ένα σκάφος και να κάνει 
τη βόλτα του, πρέπει να αλλάξουμε λειτουργικά. Οι μαρίνες έχουν περιορισμένους 
χώρους και είναι ακριβό να έχεις θέση. Πρέπει να αλλάξουμε σε αυτό το πεδίο δομές 
και να αφομοιώσουμε πρότυπα από άλλες χώρες ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε 
ανταγωνιστικοί. Έχουμε πάρα πολύ όμορφες θάλασσες, θέλουμε δουλειά στην οργά-
νωση και τη συνέπεια. Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να βοηθήσει πολύ τη χώρα μας 
και ειδικά την περιοχή μας. Αυτά που οι άλλοι δεν έχουν, εμάς μας τα χάρισε η φύση. 
Μένει να κάνουμε λίγη δουλειά για να μπορέσει ο κόσμος με ασφάλεια να έρχεται σε 
επαφή με το νερό και να περνά όμορφα. 

“Θέλω ίσες ευκαιρίες 
σε όλους για να κάνουν 
μια βόλτα με σκάφος

Στην εντυπωσιακή κατηγορία των σκαφών Nacra 17 (ιπτάμενα καταμαράν) η Σοφία 
Μπεκατώρου έδωσε το «παρών» με τα ελληνικά χρώματα τον Δεκέμβριο του 2019 στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα προετοιμάζεται για 
το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ελβετίας το 2022.
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Βοήθεια... 
Με σφάζουν!

Βούλα Λαμπροπούλου

“Μίλησαν τώρα,  
γιατί τώρα μπόρεσαν

Η Βούλα Λαμπροπούλου είναι ομότιμη καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Δίδαξε στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ εκτός από την ιστο-
ρία της Φιλοσοφίας και το αντικείμενο των Γυναικείων Σπουδών, έχοντας αποφοιτήσει από 
Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στον τομέα αυτόν με υποτροφίες. Επίσης, ήταν η πρώτη ακαδημα-
ϊκός που εξέδωσε επιστημονικό περιοδικό για το γυναικείο ζήτημα, την «Υπατία». Η πρώτη 
της διατριβή (1976) είχε ως θέμα τις γυναίκες στους Πυθαγόρειους φιλοσόφους. Η δεύτερη 
διδακτορική διατριβή της είχε θέμα την Αλεξανδρινή φιλόσοφο Υπατία. Και η τελευταία της, 
τρίτη, διδακτορική διατριβή (2006) είχε θέμα «τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα». 

Στο άρθρο της για τον «Δημοσιογράφο» η ακαδημαϊκός από τη Βούλα σχολιάζει με καυστι-
κότητα από ιστορική και κοινωνιολογική πλευρά την τραγική επικαιρότητα των 11 γυναι-
κοκτονιών από την αρχή του χρόνου.

Παλαιά... συνήθεια η σφαγή γυναικών που διαθρυλείται σε μύθους και παραμύθια, 
εξιστορείται στις ιστορίες πολλών λαών ανά τους αιώνες, «ωραιοποιείται» στην τέχνη 
κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης από μεγάλους ζωγράφους προς τέρψη, γιατί - 
λέει - προσφέρει αισθητική συγκίνηση στον θεατή ή ιδιότυπη πνευματική ζωτικότη-
τα (η Λουκρητία βιάζεται από τον Ταρκύνιο, του Τιτσιάνο). Εδώ θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε την γνωστή σειρά πινάκων με τους «Έρωτες του Δία» ή «Ο Δίας και οι 
αρπαγές του» (Δανάη, Ιώ, Λητώ, Λήδα) που ενέπνευσε ζωγράφους και ζωγράφισαν 
αριστουργήματα. 

Θα ανέμενε κάποιος ότι η φρίκη από την βία του Δία για τους δόλιους τρόπους με 
τους οποίους επετύγχανε να δαμάσει την αντίσταση των γυναικών στον πόθο του 
και στην επιβολή του, θα ενέπνεε κάποιον ευαίσθητο καλλιτέχνη και θα εξεικόνιζε 
την απέχθειά του. Το αντίθετο. Στις εικόνες αποτυπώνεται η αδυναμία του θύματος, 
η τραγικότητα, η μοιραία υποταγή της γυναίκας. Η σφαγή εμπνέει τους μουσικούς 
και συνθέτουν όπερες (Οθέλλος, Δεισδαιμόνα, του Βέρντι) και οι γλύπτες σκαλίζουν 
συμπλέγματα (Απόλλων και Δάφνη, του Μπερνίνι).

Δεν τελειώσαμε. Κατά ανεπίτρεπτο τρόπο προβάλλεται με πάθος, μανία και επανά-
ληψη σε κινηματογράφο και τηλεόραση με λεπτομερείς εικόνες για να μας πείσει και 
να μας δείξει ότι έτσι πρέπει να πράττουμε! 

Άλλοτε πάλιν αποτυπώνεται σε εικόνες και εξαίρεται στη θρησκεία. Η γυναίκα σφά-
ζεται γιατί είναι χριστιανή (Αικατερίνη, Ιουστίνη κ.ά.), η γυναίκα κατακρεουργείται 
γιατί δεν είναι χριστιανή (Ύπατία).

Τέλος... χορεύουμε την σφαγή κεφάτοι και χαρούμενοι («Ο Μενούσης, ο Μπιρμπίλης 
και ο Μεχμέτ Αγάς / κι ο Μενούσης μεθυσμένος πάει την έσφαξε») και ώπα! από το 
Γυμνάσιο ακόμα ως έφηβοι. Και έτσι... γιορτάζουμε τη σφαγή. Σήμερα ο Μενούσης θα 
έλεγε «συγγνώμη» κατά προτροπή του συνηγόρου του και θα εξιλεώνετο!

Εμάς τις μεγαλύτερες και τις ακόμη μεγαλύτερες μας έσφαζαν οι αδελφοί ή μπα-
μπάδες μας, αν έστω φλερτάραμε κάποιον, γιατί έτσι «λερώναμε» το όνομά τους και 
θέλανε το «κούτελο καθαρό» και μετά τον φόνο το κούτελο έμενε κατακάθαρο και 
ξεπλυνόταν με αίμα το φλερτ ή το κάτι άλλο. 

Την θεία μου δεν την άφηνε ο πατέρας της να φυτέψει βασιλικό στο παραθύρι της για 
να μην περάσει από κάτω ο ομορφονιός και του ρίξει κλωνάρι, ως σινιάλο. 

Τέλος πάντων, η σφαγή γυναικών είναι φαινόμενο πανδημίας ανά τους λαούς και τις 
εποχές με έξαρση στους Άραβες, Ινδούς και πολλούς Ανατολίτες και λιγότερο εμφα-

νές σε άλλους. Στην Ευρώπη προηγούνται οι Ισπανοί με ρεκόρ αποκεφαλισμών και 
σχεδόν δεν το γνωρίζουν οι λεγόμενοι «ψυχροί» λαοί (Σκανδιναβοί). 

Τώρα τελευταίως η συνήθεια αυτή έφτασε στην χώρα μας, που δεν ...υστερεί σε τίποτε 
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Έντεκα γυναίκες πέθαναν από τα χέρια ανδρών, Ελλήνων 
ή αλλοδαπών. Διερωτάται κάποιος τι φταίει και ο άνδρας αντί να στείλει την γυναίκα 
στη μάννα της, αν δεν του κάνει, την σφάζει για συντομία. Τρόπαιο ο ανδρισμός, ο 
εγωισμός, που υπήρχε πάντοτε. 

Στις τελευταίες «γυναικοκτονίες» στην Ελλάδα τα αίτια είναι πολλά και ποικίλα και τα 
αισθήματα που γεννιούνται είναι ανάμικτα, κατά την έκφραση του συρμού. 

Η πανδημία του κορονοϊού υποχρέωσε τους πολίτες να ζήσουν μία άλλου είδους 
διαβίωση. Μαζί τα ζευγάρια όλη μέρα και όλη νύχτα, επομένως διαμόρφωσε άλλου 
είδους αισθήματα, ανάγκες και εξαρτήσεις. Ποιος ξέρει τι είδους φαντασιώσεις γεν-
νήθηκαν στην ψυχή του άνδρα που δεν «έβγαινε έξω», τι φόβοι, τι εγωισμοί, τι θυμός. 
Συγχρόνως έβγαλε στην επιφάνεια απωθημένα που θέριεψαν και θόλωσαν τις ψυχές 
τους. Τι έφταιξε και αγρίεψαν οι άνθρωποι; 

Μπορεί να φταίει η τεχνολογία, η απομόνωση από τα κομπιούτερς, που καλλιέργησε 
τον ατομισμό. Δεν βλέπεις πλέον πρόσωπα, αλλά φάτσες σκυμμένες στις οθόνες ή τα 
κινητά. Δεν συνομιλούν οι νέοι, τηλεφωνιούνται ή στέλνουν μηνύματα. Έτσι ο άλλος, 
σύντροφος, σύζυγος, συγγενής είναι μακρυνός. Δεν υπάρχει ζεστασιά βλέμματος και 
η γνωριμία μορφής. 

Φταίμε εμείς οι γυναίκες ως μάννες γιατί μεγα-
λώνουμε τον Αγά, τον Πασά, που δεν δέχεται 
μύγα στο σπαθί του. Τον συγχωρούμε, τον 
καμαρώνουμε και κάποτε του ενισχύουμε 
τον εγωισμό και την ατομικότητα. Κάθε 
γυναίκα που τον πλησιάζει είναι εκ 
προοιμίου κατώτερη, γιατί είναι γυναί-
κα. Η νεότητα κάποτε είναι σκληρή και 
κλειστή και η νεαρή κοπέλλα γίνεται 
αλαζονική. 

Φταίνε τα ΜΜΕ. Προβάλλεται η 
έλλειψη σεβασμού, η ανοησία, η 
αυθάδεια, η αισχρολογία. Φταί-
νε μερικοί που νομίζουν ότι 
κάνουν τέχνη και θέατρο 

με χυδαιολογί-
ες χειρίστου είδους. Έτσι χάνεται 
η χάρις, η ευαισθησία, η καλαισθησία, η γλυκύτητα 
ψυχής, η ευγένεια.

Φταίει το κυνήγι της μόδας των ξενόφερτων εθίμων, η 
προκλητικότητα, το ξεγύμνωμα των κοριτσιών (και των 
αγοριών), η αναίδεια, η αλαζονεία και η κακή ερμηνεία 
της φεμινίστριας. Με τέτοιο ξεγύμνωμα (δικαίωμά τους) 
τι θέλετε να συμβεί; Δύο τινά: Ή να μη μας σεβαστούν ή 
να μας σιχαθούν οι άνδρες ως θηλυκά και τζουμ τριαλα-
ριλαρό πετάξουν και προτιμήσουν το δικό τους φύλο ή 
να μας ερωτευτούν μόνον αυτοί και κανείς άλλος να μη 
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μας δει και κυριότερα να μην τους φύγουμε και θιγεί ο εγωισμός τους. 

Η εμπειρία μου λέει ότι έχουμε κρίση στο ανδρικό φύλο. Το κατάλαβαν τα προηγμένα 
κράτη και τώρα ευδοκιμούν στα Πανεπιστήμια τα Men Studies ή Gender Studies Τμή-
ματα, που σκοπό έχουν την παιδεία που λείπει σήμερα και την καλλιέργεια γυναικών 
και ανδρών. Μου έχουν εξομολογηθεί πολλοί φοιτητές μου ότι βρίσκονται σε δίλημμα 
να φερθούν στις κοπέλλες ως σκληροί άνδρες ή με μαλακότητα παρεξηγημένη. 

Και εμείς οι γυναίκες έχουμε απωθημένα και εμπειρίες καλές και κακές από τους 
γονείς μας ή παρεξηγήσαμε, όπως είπαμε παραπάνω, τον φεμινισμό και την ισότητα. 
Ο γνήσιος φεμινισμός σημαίνει παιδεία, πειθαρχία, σεβασμός, αλληλεγγύη και όχι 
χυδαιότητα και προκλητικότητα ή «ό,τι θέλω κάνω» και αισχρολογία και να ταπει-
νώνουμε τον άλλον. Το κακό είναι στις περισσότερες φορές ότι οι θύτες είναι όντως 
θύματα της ανδρικής αρρωστημένης νοοτροπίας και αισθάνονται ότι τους θίγουν τα 
«κεκτημένα». 

Είναι βέβαιο ότι της σφαγής των γυναικών προηγείται η βία, ενδοοικογενειακή ή 
εξωγενής, ο ξυλοδαρμός, οι ύβρεις, η ταπείνωση και πάνω από όλα ο βιασμός, ο λογής 
λογής βιασμός μέσα και έξω από τον γάμο, στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο, 
στο νοσοκομείο. 

Μέχρι πρότινος βάρυνε η σιωπή χρόνων και αιώνων. Μια επώνυμη Αμερικανίδα ηθο-
ποιός, η Αλίσα Μιλάνο, δημοσιοποίησε το 2017 τον βιασμό από τον «αξιοπρεπή» και 
πασίγνωστο σκηνοθέτη της. Αργά αλλά σταθερά έφτασε και στην Ελλάδα το σπάσιμο 
της σιωπής. Μπράβο, αν και σήμερα κατηγορούν τις κοπέλλες, που στο παρελθόν 
βιάστηκαν και μετά από χρόνια πολλά φανέρωσαν την βία που βίωσαν και τον βιασμό 
που υπέστησαν. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσαν με την πικρία και την ανοιχτή πληγή της 
ψυχής που ποτέ δεν έσβησε, αλλά φοβούνταν και ντρέπονταν να ξεστομίσουν την 
φρίκη που έζησαν. Μίλησαν τώρα, γιατί τώρα μπόρεσαν. 

Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος, δικαστές, δικηγόροι, κοινωνίες, περίγυρος έψα-
χναν να βρουν ελαφρυντικά στον βιαστή και το θύμα βίωνε τον βιασμό στην αίθουσα 
του δικαστηρίου δεύτερη φορά. Αφού πρώτα είχε να παλέψει τους πάντες και τους 
συγγενείς της, «τι ώρα ήταν αυτή που βγήκες», «γιατί βγήκες μόνη σου;», «τι φορού-
σες», «πόσο προκλητική ήσουν;». Ο Δημήτρης Χορν, προπάππους του γνωστού μας 
ηθοποιού, τον προπερασμένο αιώνα έγραφε δικαιολογώντας τη βία ή τον βιασμό 
ή την κακή πρόθεση τη δική του: «Τι ζητάει μια νεαρή που έκοψε τα μαλλιά της και 
άφησε ακάλυπτο τον αυχένα της;». 

Στην Εκκλησία πάλιν 
αντί να αλλάξουμε 
το παλαιολιθικό «η 
δε γυνή να φοβήται 
τον άνδρα» και να το 
κάνουμε «η δε γυνή να 
σέβεται τον άνδρα και 
το αντίστοιχο», αλλά-
ξαμε το «νίκας τοις 
βασιλεύσι», γιατί δεν 
αγαπάμε τους βασι-
λείς αλλά αγαπάμε 
τον λαθρομετανάστη 

και το «κατά βαρβάρων» το κάναμε «κατ’ εναντίων» λες και οι Ταλιμπάν εκπολιτίστη-
καν και θα τους θίξουμε. Αυτό το «φοβήται», ο άνδρας το κατάπιε, πέρασε στο DNA 
του, φρόντισαν καλά και οι γονείς, η κοινωνία και ο περίγυρος. 

Και μάλλον ας το κρατήσουμε το «φοβήται» και ας το τονίσουμε με φωνή στεντόρεια: 
«Να φοβάστε, να τρέμετε». Γυναίκες προς Θεού, μην ξεστομίσετε ότι θα (τον) χωρίσε-
τε. Να τον αφήσετε να σας χωρίσει εκείνος, αν δεν το κάνετε να το πιστέψει, χαθήκατε. 
Θα σας βρουν σε κανέναν γκρεμό ή σε θάλασσα να επιπλέετε. 

Μην ξεχνάτε ότι όσον πιο ωραίες και θελκτικές είστε, κινδυνεύετε περισσότερο ως 
πολύ να πέσετε θύματα βίας και βιασμού, όσον μεγαλώνετε και χοντραίνετε κινδυ-
νεύετε λιγότερο ως καθόλου. Συμπέρασμα: Φάτε να ζήσετε!

“Η σφαγή γυναικών 
είναι φαινόμενο 
πανδημίας ανά τους 
λαούς και τις εποχές

Ο βιασμός της Λουκριτίας από τον Ρωμαίο Βασιλιά Ταρκύνιο με την απειλή μαχαιριού, 
μια ιστορία του 6ου αιώνα π.Χ. όπως την κατέγραψε ο αναγεννησιακός ζωγράφος 
Τιτσιάνο το 1571

Το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού Υπατία, 
του επιστημονικού 
εντύπου που 
δημοσίευσε εργασίες 
στο αντικείμενο των 
πολύ «νεαρών» τότε 
Γυναικείων Σπουδών, 
κυκλοφόρησε το 1984 
με εκδότρια τη Βούλα 
Λαμπροπούλου
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Η ετοιμότητα του δημοτικού μηχα-
νισμού, ο σωστός χρονισμός μελε-
τητών και διοικητικών υπηρεσιών 
και βέβαια το πολιτικό «παράθυρο» 
που άνοιξε η κυβέρνηση με την 
απόφαση χρηματοδότησης έργων 
της Αυτοδιοίκησης μέσω του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης» οδή-
γησε στη γρήγορη ένταξη σε χρημα-
τοδότηση έργων που θα αλλάξουν 
την καθημερινότητα των πολιτών 
σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη. 
Μετά την παρουσίαση της ανά-
πλασης του κέντρου της Βούλας 
(λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και 
πλατεία Ιμίων) στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, η δημοτική αρχή πέρασε 
από διαβούλευση νέες μελέτες που 
δρομολογούνται τάχιστα προς υλο-
ποίηση. Μεταξύ αυτών, τη μεγάλη 
παρέμβαση στην παραλιακή οδό 
του Καβουρίου (Ακτής και Ηλίου) 
και την ανακατασκευή του Αλιευτι-
κού Καταφυγίου της Βάρκιζας. 

Η ομορφότερη βόλτα  
της χώρας
Η ανάπλαση του Καβουρίου θα 
δώσει στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ένα νέο τοπόσημο 
εθνικής εμβέλειας. Η μετατροπή 
της παραλιακής οδού του Καβου-
ρίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, 
με διευρυμένα πεζοδρόμια, κυβό-
λιθους αντί ασφάλτου και ποδηλα-
τόδρομο αποφασίστηκε μετά την 
πολύ πετυχημένη πιλοτική εφαρμο-
γή διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου 

που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
των πρώτων περιοριστικών μέτρων 
κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας. 
Όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος στο Δημοτικό Συμβούλιο «ήταν 
μια παρέμβαση   την οποία αποφά-
σισαν οι ίδιοι οι πολίτες». 

Η μελέτη που παρουσιάστηκε 
αφορά στην ανακατασκευή των 
υποδομών στην οδό Ακτής και 
Ηλίου μεταξύ της Λεωφόρου Κων-
σταντίνου Καραμανλή έως την Οδό 
Κρόνου «και στοχεύει στη δημιουρ-
γία ενός δικτύου αστικής κινητικό-
τητας και ενίσχυσης της βιωσιμό-
τητας του φυσικού περιβάλλοντος, 
μέσα απ’ τη συνολική αναβάθμιση 
των υποδομών του Δήμου, στους 
χώρους παρέμβασης», όπως είπε ο 
Δήμαρχος. Τα βασικότερα σημεία 
της παρέμβασης είναι τα εξής: Οι 
δρόμοι θα μετατραπούν σε ήπιας 
κυκλοφορίας και θα διαστρωθούν 
με κυβόλιθους με την αποξήλωση 
όλων των ασφαλτικών. Θα γίνουν 
νέες πλακοστρώσεις στο σύνολο 
των χώρων ενώ θα προστεθεί νέος 
αστικός εξοπλισμός και δημοτι-
κός φωτισμός. Θα δημιουργηθούν 
δρόμοι αποκλειστικής χρήσης για 
ποδήλατα με ταυτόχρονη διαπλά-
τυνση των πεζοδρομίων. Θα δοθεί 
προτεραιότητα στην προσβασιμό-
τητα ατόμων με αναπηρίες μέσω 
δημιουργίας διαδρομής τυφλών, 
και κατασκευής ραμπών. Θα δημι-
ουργηθούν προκαθορισμένα σημεία 
και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων 

και τέλος, θα αντιδρομηθεί η κίνηση 
των οχημάτων στην οδό. 

Στην πραγματικότητα, ο δρόμος θα 
χαραχθεί εκ νέου ώστε εκτός από 
τον ποδηλατόδρομο και στις δύο 
πλευρές του δρόμου να υπάρχει 
πεζοδρόμιο με ελάχιστο φάρδος 
1,78 μ. χωρίς κανένα εμπόδιο (θα 
ξηλωθούν οι παράνομες σημερι-
νές διαμορφώσεις με τις τσιμεντέ-
νιες μπάλες). Ο ποδηλατόδρομος 
σε αυτό το κομμάτι θα έχει μήκος 
1.270 μέτρα και θα συνδεθεί με το 
υπόλοιπο κομμάτι ποδηλατόδρο-
μου στη λεωφόρο Βασιλέως Παύ-
λου φτάνοντας ως το Ασκληπιείο 
σε μια ενιαία διαδρομή, μέσω της 
οδού Αυλώνος και τη διάσχιση της 
παραλιακής λεωφόρου με φανά-
ρι. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι 
σύμφωνα με τη μελέτη, θα υπο-
γειοποιηθούν οι κάδοι απορριμ-
μάτων με συστήματα συμπίεσης 
που θα απομακρύνουν τον οπτικό 
«ρύπο», ενώ 95 υβριδικά φωτιστι-
κά σώματα νέας τεχνολογίας (που 
θα συνδέονται στο δίκτυο παροχής 
ρεύματος αλλά θα αξιοποιούν και 
την ηλιακή ενέργεια εφόσον είναι 
διαθέσιμη) θα αλλάξουν την όψη 
της νύχτας. Τέλος, ο Δήμος σκοπεύ-
ει να εγκαταστήσει κατά μήκος της 
οδού συστήματα στάθμευσης και 
φόρτισης προσωπικών ελαφριών 
οχημάτων (ηλεκτρικά ποδήλατα, 
ηλεκτρικά πατίνια) αλλά και ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων.

Ειδική 
κυκλοφοριακή 
μελέτη 
προβλέπει τη 
σύνδεση του 
ποδηλατό- 
δρομου του 
Καβουρίου με  
τον ποδηλατό-
δρομο της 
Βούλας στη 
Βασιλέως 
Παύλου, 
ενώνοντας 
το Λαιμό με 
το Ασκληπιείο 
σε μια ενιαία 
διαδρομή

Πράσινες παρεμβάσεις 
αλλάζουν την πόλη
Εσπλανάδα στο Καβούρι, νέο λιμανάκι στη Βάρκιζα

Ποδηλατόδρομος
1,3 χλμ. και συνέχεια μέχρι Ασκληπιείο

Πεζοδρόμια
προσβάσιμα, χωρίς εμπόδια, φάρδους 1,78 μ.

Κυβόλιθος
αντί για άσφαλτο 

Φωτισμός
με νέα υβριδικά LED (ήλιος + δίκτυο)

Αντιστροφή
κίνησης οχημάτων

Νέα πλατεία 
με φυτεύσεις πάνω στο λιμάνι

Περίπατος 
σε όλο το μόλο

Ασφαλείς 
εγκαταστάσεις για τους αλιείς

Προσβασιμότητα 
για ΑμεΑ

Καβούρι

Βάρκιζα
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Ο χώρος στάθμευσης μπροστά από το ξενοδοχείο Divani θα αποδοθεί στους 
πολίτες με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, σύμφωνα με τη μελέτη

Η μελέτη ανακατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας προβλέπει 
στην άκρη του μόλου τη δημιουργία μιας όμορφης νέας «πλατείας» για 
τους περιπατητές του χώρου

Νέο σπίτι για τους ψαράδες
Έτοιμο να γυρίσει σελίδα είναι και το αλιευτικό 
καταφύγιο της Βάρκιζας. Το «σπίτι» των αλιέων 
κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 
από την Νομαρχία Πειραιώς, την εποχή που η 
Βάρη ήταν ακόμα κοινότητα. Το αλιευτικό κατα-
φύγιο που πάντα φιλοξενεί επαγγελματίες αλιείς 
αλλά και τους ερασιτέχνες ψαράδες της πόλης, 
πολύ σύντομα θα ανακατασκευαστεί, καθώς «η 
συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται πλέον 
περιβαλλοντικά, δομικά αλλά και τεχνολογικά 
ξεπερασμένη και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
για μια εκ νέου και εκ βάθρων ανασυγκρότη-
ση», όπως εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Τα προ-
ηγούμενα χρόνια η δημοτική αρχή πραγματο-
ποιούσε μικρές παρεμβάσεις στην εγκατάστα-
ση, αντικαθιστώντας ορισμένες παροχές, όπως 
τα φώτα ή τις εγκαταστάσεις της ιχθυαγοράς η 
οποία προσελκύει αρκετό κόσμο. Όπως όμως 
τόνισε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, σήμερα προωθείται μια συνολική 
και καθολική τεχνική δράση, η οποία θα φέρει 
το αλιευτικό καταφύγιο στο «σήμερα» και θα του 
δώσει ένα περιθώριο ζωής για άλλα 50 χρόνια, 
βάζοντας αρκετή τεχνολογία χωρίς να αλλάξει τη 
γεωμετρία ή τη στατική κατάσταση και δομή της 
συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

Οι παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές του 
αλιευτικού καταφυγίου και η δημιουργία νέων 
υποδομών για την πλήρη αναβάθμισή του έχουν 
τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την 
αναβάθμιση όλων των λιμενικών υποδομών, 
όπως λιμενοβραχίονες και κρηπιδώματα. Η δεύ-
τερη κατηγορία αφορά στην κατασκευή νέων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η 
τρίτη κατηγορία αφορά στη δημιουργία νέων 
αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων για την αισθητι-
κή αναβάθμιση του χώρου. Οι αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις σύμφωνα με τη μελέτη που παρου-
σιάστηκε στη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου, 
είναι η δημιουργία μιας υπερυψωμένης πλατείας 
στον προσήνεμο μώλο στην περιοχή του φάρου, 
πλήρως εξοπλισμένη με καθιστικά, κάδους κ.ά. 
που θα περιβάλλεται από φυτεύσεις και ένα 
βραχόκηπο. Επιπλέον, θα υπάρχει επίστρωση 
της επιφάνειας των δαπέδων από σκυρόδεμα με 
εμφανή αδρανή, μεγέθους έως 10 χιλιοστά και 
φυσικά θα κατασκευαστεί ράμπα για άτομα με 
ειδικές κινητικές ανάγκες για διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους. 

Όσον αφορά την αναβάθμιση των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, θα υπάρξει προμήθεια και εγκα-
τάσταση νέων δεστρών και νέων προσκρουστή-
ρων. Θα θωρακιστεί ο μόλος με την προμήθεια 
και εγκατάσταση νέων φυσικών ογκόλιθων καθώς 
αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δομικό έλλειμμα σε 
ένα μέρος του αλιευτικού καταφυγίου που το 
καθιστά ευάλωτο στους νότιους ανέμους. Επίσης, 
θα γίνει πλήρης αναβάθμιση των υφιστάμενων 
δαπέδων με επενδύσεις από πέτρα και μια γενικό-
τερη ανάταξη του μόλου, ώστε αυτός να είναι και 

περιπατητικός για όλους όσοι θέλουν να απολαύ-
σουν την βόλτα τους αλλά και λειτουργικός για 
τους επαγγελματίες αλιείς όπου εκεί τοποθετούν 
τα εργαλεία τους. Τέλος, θα ενισχυθεί ο τοίχος 
του προσήνεμου μόλου ο οποίος σήμερα βρίσκε-
ται σε κακή κατάσταση και κρίνεται επικίνδυνος. 

Εκκίνηση τον προσεχή Φεβρουάριο
Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 
Οκτωβρίου ανέδειξε αρκετά ενδιαφέρουσες λεπτο-
μέρειες των δύο σημαντικών αυτών έργων. Όπως 
τόνισε ο Δήμαρχος, το έργο του Καβουρίου προ-
γραμματίζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 
2022 και με διακοπή κατά τους θερινούς μήνες να 
έχει ολοκληρωθεί με γρήγορες διαδικασίες εντός 
6-7 συνολικά μηνών. Τις πρώτες εβδομάδες του 
Νοεμβρίου αναμένεται ο διαγωνισμός για τα τεχνι-
κά έργα της παρέμβασης. Στη διαδικασία μίλησε 
και ο έμπειρος συγκοινωνιολόγος του Δήμου, 
Νίκος Βόσκογλου, ο οποίος ανέπτυξε εκτενώς την 
ανάγκη για την αντιδρόμηση (τη θέσπιση δηλαδή 
αντίστροφης φοράς για τα οχήματα, από Βου-
λιαγμένη προς Αθήνα) στην οδό Ακτής, ώστε να 
υπάρχουν αποτρεπτικοί παράγοντες για την κίνη-
ση στην παραλιακή οδό. Η κυκλοφοριακή μελέτη 
που συνοδεύει την παρέμβαση θα αντιστρέψει την 
κυκλοφορία και σε 3 κάθετες οδούς. 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι η 
σκέψη που έχει η δημοτική αρχή να μη συνεχίσει 
τη μίσθωση του χώρου στάθμευσης μπροστά από 
το ξενοδοχείο Divani, με στόχο να αποδοθεί στους 
πολίτες με το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευ-
σης που θα τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστη-
μα και το οποίο θα προβλέπει και μπλε ζώνη για 
μόνιμους κατοίκους. 

Η παράταξη Ματόπουλου (Ριζοσπαστική Κίνη-
ση Πολιτών) με διάφορες παρατηρήσεις, όπως η 
αντίθεσή της στην αντιδρόμηση της οδού Ακτής, 
τόνισε πως «όταν γίνεται παρέμβαση στο δημό-
σιο χώρο είναι εξαρχής καλοδεχούμενη» και 
έδωσε τη θετική της ψήφο στις μελέτες. Ο Κώστας 
Πασακυριάκος τέχθηκε με το «ναι» στη μελέτη 
του Καβουρίου ενώ δήλωσε «παρών» στη μελέτη 
του Αλιευτικού Καταφυγίου. Η παράταξη Δαβά-
κη αντιθέτως τήρησε μια πλήρως απορριπτική 
στάση, προβάλλοντας διαδικαστικές λεπτομέρει-
ες ως αιτία καταψήφισης. Εκ μέρους του Κύματος 
Ενωμένων Πολιτών μίλησε ο Νατάλης Πέτροβιτς 
ο οποίος απέρριψε την ανάπλαση του Καβουρί-
ου επειδή διαφώνησε με την αντιδρόμηση της 
οδού (παρόλο που υπήρχε χωριστή ψηφοφορία 
για την κλυκλοφοριακή ρύθμιση) για το δε λιμά-
νι της Βάρκιζας η παράταξη είπε «όχι» επειδή «η 
εισήγηση είναι πολύ φτωχή και δεν έχουμε δει 
τα τεύχη δημοπράτησης» (μολονότι το προε-
δρείο διαβεβαίωσε ότι τα τεύχη δημοπράτησης 
είχαν αποσταλεί). Ως «πολιτική κουτοπονηριά» 
χαρακτήρισε τη στάση της μείζονος μειοψηφίας 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κατηγορώντας την 
παράταξη Δαβάκη ότι ανακαλύπτει «τερτίπια που 
δεν βοηθούν την προσπάθεια να βελτιώσουμε 
την πόλη». «Δεν μπορεί να είστε πάντα απέναντι 
και χωρίς αιτιολόγηση», πρόσθεσε ο Δήμαρχος.
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Μοντέλο τα 3Β
για την αναβάθμιση
του δημόσιου χώρου

Στέλιος Πέτσας,  
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών

Κύριε Υπουργέ, από τα σχέδια που ανακοινώσατε μαζί με τον Δήμαρχο 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ότι χρηματοδοτούνται στην περιοχή του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, βλέπουμε μια σειρά έργων βιώσιμης κινη-
τικότητας και πράσινων αναπλάσεων στον δημόσιο χώρο σε έκταση που 
δεν συνηθιζόταν στο παρελθόν. Ποια είναι η φιλοσοφία του προγράμ-
ματος «Αντ. Τρίτσης»;
Στο Ύπουργείο Εσωτερικών θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που θα λειτουργεί ως ισχυρός 
πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού Προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης» εντάσσουμε με αμείωτο ρυθμό προς χρηματοδότηση 
έργα που αφορούν άξονες προτεραιότητας όπως «Ύποδομές ύδρευσης», «Περιβάλ-
λον», «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών», «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και αντίστοιχες δράσεις 
με έργα σε τομείς όπως αστικές πράσινες αναπλάσεις, αποχέτευση και επεξεργασία 
λυμάτων, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, αγροτική οδο-
ποιία, προσεισμικός έλεγχος, καθώς και επετειακές δράσεις στο πλαίσιο του «Ελλά-
δα 1821 - Ελλάδα 2021». Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τους τελευταίους έξι μήνες 
εντάχθηκαν εκατοντάδες έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,1 δισ. ευρώ. 
Με τις μέχρι τώρα εντάξεις, έχουμε ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα: στην αγροτική 
οδοποιία, το μήκος του αγροτικού οδικού δικτύου που έχει ενταχθεί, περίπου 3.000 
χιλιόμετρα, είναι 3 φορές η απόσταση Καλαμάτας–Αλεξανδρούπολης. Στην ύδρευ-
ση, το μήκος (4.200 χιλιόμετρα) των παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης που αντικαθί-
στανται, είναι 4 φορές η απόσταση Καλαμάτας-Αλεξανδρούπολης, ενώ η ποσότητα 
10.000.000 κυβικών μέτρων νερού που θα εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση ισοδυναμεί 
με την ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού μιας πόλης 100.000 κατοίκων. Στη διαχείριση 
αστικών λυμάτων, οι 275.000 κάτοικοι για τους οποίους βελτιώνεται η επεξεργασία 
των παραγόμενων αστικών λυμάτων είναι πληθυσμός περίπου ίσος με τον πληθυσμό 
των μονίμων κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Αχαΐας και Λάρισας. Από αυτά τα πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία φαίνε-
ται καθαρά η μεγάλη δυναμική του προγράμματος. Αν πολλαπλασιάσετε αυτούς τους 
βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) του Προγράμματος επί 4, καθώς θα εντάσσονται 
και νέα έργα, αντιλαμβάνονται όλοι πόσο σημαντική και πολλαπλή είναι η συμβολή 
του στην τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και στην ουσιαστι-
κή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων πολιτών.

Πώς ήταν η συνεργασία σας με τη δημοτική αρχή των 3Β;
Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση είμαστε σύμμαχοι στην ίδια προσπάθεια, κρίκοι στην 
ίδια αλυσίδα, προκειμένου να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών 
μας και να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Στεκόμαστε δίπλα στην δημοτική αρχή 
για να προσφέρουμε όλα τα απαιτούμενα αναπτυξιακά, θεσμικά και χρηματοδοτικά 
εργαλεία που της επιτρέπουν να αναβαθμίσει τη λειτουργία της, πάντα προς όφελος 
των δημοτών. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είχα τη χαρά να 
επισκεφθώ τον Δήμο και να ανακοινώσουμε μαζί με τον Δήμαρχο την ένταξη, στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», του έργου αστικής αναζωογόνησης του δήμου, με 
προϋπολογισμό 12,4 εκατ. ευρώ. Ένα ώριμο έργο που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει και 

να ενοποιήσει κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου σε όλη την περιοχή, ενώ 
αφορά μεταξύ άλλων και σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για ποδηλατοδρόμους, 
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και χώρους στάθμευσης. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο 
στόχο που αλλάζει την όψη σε όλο το νότιο κομμάτι, βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
για κατοίκους και επισκέπτες και θα αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιοχές. 
Θέλω να διαβεβαιώσω τη δημοτική αρχή ότι στο πρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Εσωτερικών θα βρουν έναν υπεύθυνο σύμμαχο. Αλλά και έναν συνεπή 
συμπαραστάτη σε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο να γίνει καλύτερη η ζωή 
των πολιτών.

Αλήθεια, ποια είναι τα κριτήρια για να δώσετε το «πράσινο φως» στη 
χρηματοδότηση των μελετών; Προ λίγων μηνών ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ 
διαμαρτυρήθηκε δημοσίως ότι αφήσατε τις προτάσεις του Συνδέσμου 
στο συρτάρι.
Η ένταξη έργων προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» του Ύπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφασίζεται 
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Συνεχίζουμε με εντατικό ρυθμό τις 
εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα, με στόχο όλοι οι Δήμοι της χώρας να επωφεληθούν 
της αναπτυξιακής δυναμικής του, ώστε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη, σε 
όποια γωνιά της πατρίδας μας κι αν ζουν. Προ ημερών αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, 
η ένταξη στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των 
πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του έργου που αφορά δράσεις θωράκι-
σης και ανάδειξης του Ύμηττού, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ύμηττού 
(Σ.Π.Α.Ύ.), ύψους 5,7 εκατ. ευρώ. 

Οι πολίτες βλέπουν πρώτη φορά τώρα μετά από πολλά χρόνια την 
κεντρική διοίκηση να ανοίγει τις χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοί-
κηση. Τι άλλαξε; Οι πόροι αυτοί θα βαρύνουν το δημόσιο χρέος;
Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών 
εξαρτάται από τους πόρους που Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση επενδύουν, ώστε η 
ζωή των πολιτών να γίνει καλύτερη. Και αυτοί οι πόροι, έπειτα από πολλά χρόνια, 
είναι διαθέσιμοι, καθώς αφενός το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του 
Ύπουργείου Εσωτερικών και αφετέρου το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» 
αθροίζουν πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας ένα σύγχρονο «Σχέ-
διο Μάρσαλ» για την Αυτοδιοίκηση, δίνοντας την ευκαιρία στους δήμους και στις 

περιφέρειες να συμβάλλουν δυναμικά στην 
επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και 

αλλάζοντας παράλληλα την όψη των 
τοπικών κοινωνιών. 

Όπως προανέφερα, τους τελευταίους 
έξι μήνες εντάχθηκαν εκατοντάδες 
έργα συνολικού προϋπολογισμού 

περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Συνεχίζουμε 
με τον ίδιο εντατικό ρυθμό, με στόχο 
να εντάξουμε όσα περισσότερα έργα 

μπορούμε εντός του 2021, ώστε αυτά 
να συμβασιοποιηθούν και να αρχίσουν 

να υλοποιούνται την επόμενη διετία. 
Πρόκειται για έργα που φέρνουν 

σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας 
δουλειές, βιώσιμη ανάπτυξη 

και καλύτερη ποιότητα ζωής 
για όλους. 

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε γιατί από την πρώτη στιγμή που η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, καταφέραμε να αποκα-
ταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, των επενδυτών και των αγορών, ώστε 
να μπορούμε να δανειστούμε –με ιστορικά χαμηλά επιτόκια– μέσα στη μεγαλύτερη 
παγκόσμια κρίση που γνώρισε ο κόσμος, τα τελευταία εκατό χρόνια. Και είμαι πολύ 
υπερήφανος που μπορέσαμε, με αυτά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, να βρούμε τους 
πόρους από το εξωτερικό, οι οποίο αντιστάθμισαν την απώλεια του εισοδήματος στο 
εσωτερικό και να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τους Δήμους. 
Και αυτή την εμπιστοσύνη θα πρέπει να διαφυλάξουμε, υπηρετώντας την θεμελιώδη 
αρχή μας «Πρώτα ο πολίτης».  

Σε κάθε έκτακτο φαινόμενο –και στην πρόσφατη κακοκαιρία– ανακύ-
πτει ζήτημα επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφερειών 
και Πολιτικής Προστασίας. Πώς θα αποκτήσει η Αττική μια αποτελεσμα-
τική αντιπλημμυρική προστασία;
Ενδυναμώνουμε την Αυτοδιοίκηση, δίνοντάς της τα κατάλληλα εφόδια για να ανα-
βαθμιστεί. Χτίζουμε σταθερά μια σχέση εμπιστοσύνης με την Αυτοδιοίκηση και τους 
πολίτες. Πρώτον, όποτε υπήρξαν καταστροφές από θεομηνίες, τόσο σε περιουσίες 
πολιτών, όσο και σε έργα υποδομών αρμοδιότητας των Δήμων και των Περιφερειών, 
αυτή η Κυβέρνηση αντέδρασε πιο γρήγορα και πιο γενναία από ό,τι στο παρελθόν. Και 
αυτό γιατί καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη για την Ελλάδα. Έτσι 
έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό να στηρίζουμε τόσο 
τους πολίτες, όσο και την Αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που προέκυψαν, 
επιδιώκουμε να τα λύσουμε –αλλά και να προλάβουμε μελλοντικά–  με τον καθορι-
σμό των αρμοδιοτήτων μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Με την προώθηση 
και την ολοκλήρωση αυτής της ευρείας συζήτησης, στοχεύουμε στην αποσαφήνιση 
των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης και στο κράτος, έτσι 
ώστε να μπει τέλος στον τραγέλαφο των «ανευθυνοϋπεύθυνων» και στα φαινόμενα 
της αλληλομετάθεσης ευθυνών, τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να αμαυρώνουν 
την εικόνα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η συζή-
τηση, θα κριθούμε από τους πολίτες για την τόλμη μας να κάνουμε βήματα που δεν 
έκαναν άλλοι για δεκαετίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νόμο 3852/2010 («Καλ-
λικράτης») που σοβαρότατες πτυχές του εξακολουθούν να παραμένουν στα χαρτιά 
11 χρόνια μετά. Για δε τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ήδη μέσω του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» υλοποιούμε αντιπλημμυρικά έργα σε 51 Δήμους της χώρας ύψους 
150 εκατ. ευρώ περίπου, πρόσφατα εντάξαμε στο Π.Δ.Ε. του υπουργείου Εσωτερικών 
το αντιπλημμυρικό έργο της Ιστιαίας ύψους 11 εκατ. ευρώ και σε στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου δρομολογούμε χρηματοδότηση 
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στις 4 πληγείσες Περιφέρειες. Επαναλαμβάνω, κάνουμε 
σε μήνες όσα δεν έγιναν για χρόνια. Και αυτό είναι εφικτό χάρη στην αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης.

Συμφωνείτε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επι-
τροπής; Τι απαντάτε στις κατηγορίες που σας απευθύνει προσωπικά η 
αξιωματική αντιπολίτευση;

Η καμπάνια «Μένουμε Σπίτι - Μένουμε Ασφαλείς» ήταν καθ’ όλα νόμιμη και έγινε με 
απολύτως διαφανείς διαδικασίες. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπόρεσε να το «χωνέ-
ψει» ο ΣΎΡΙΖΑ που προσπαθεί, πάντα, να δικαιολογήσει την αποτυχία του, κατα-
σκευάζοντας κάποιον εχθρό. Για μικροπολιτικούς λόγους στράφηκαν εναντίον μιας 
εκστρατείας που ήταν, πρώτον, νόμιμη, καθώς βασίστηκε στην από 14.03.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου, που εν συνεχεία κυρώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ως 
κατεξοχήν περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εξαιτίας της 
πανδημικής κρίσης. Και δεύτερον, σωτήρια, καθώς λόγω της έγκαιρης και αποτελε-
σματικής ενημέρωσης των πολιτών, έσωσε κυριολεκτικά ζωές. Κάτι που αναγνωρίζε-
ται ακόμη και από τον αρχηγό και τα στελέχη του ΣΎΡΙΖΑ, καθώς αποδίδουν –εκ των 
υστέρων, φυσικά–  τα εύσημα στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση της πρώτης φάσης 
της πανδημίας που χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και 
θανάτων στην χώρα μας. Και αν κάνουν κάποια αυτοκριτική στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση, αυτή δεν είναι γιατί δεν συνέβαλαν εποικοδομητικά με προτάσεις στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας, αλλά γιατί δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την ανωμαλία 
της πρωτοφανούς παγκόσμιας πανδημίας για να πλήξουν την Κυβέρνηση. Δηλαδή, 
επειδή δεν μπόρεσαν να πατήσουν επί πτωμάτων για να ανέβουν δημοσκοπικά ψηλό-
τερα! Και είναι πραγματικά εξοργιστικό να μιλάνε για προσπάθεια επηρεασμού των 
ΜΜΕ, εκείνοι που επιχείρησαν να ελέγξουν τους «αρμούς της εξουσίας», με τις τηλε-
οπτικές άδειες, τα Ινστιτούτα της Φλωρεντίας και τις ιστορίες με τα βοσκοτόπια που 
όλοι θυμόμαστε. Η ουσία είναι ότι η καμπάνια «Μένουμε σπίτι - Μένουμε ασφαλείς» 
ευαισθητοποίησε τους πολίτες και κατάφερε, κυριολεκτικά, να σώσει ζωές. Και γι’ 
αυτό η κοινωνία δεν «τσιμπάει» στα μικροπολιτικά παιχνίδια του ΣΎΡΙΖΑ. Εμείς κοι-
τάμε μπροστά και κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις για να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

“Στεκόμαστε 
συμπαραστάτες σε κάθε 
πρωτοβουλία του Δήμου 
που αποσκοπεί στο να 
γίνει η ζωή των πολιτών 
καλύτερη

Η τεράστια επιτυχία του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» σε αριθμούς
Επάνω αριστερά: Συνολικός προϋπολογισμός και πλήθος υποβληθέντων έργων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό 

των Προσκλήσεων του Προγράμματος. Επάνω δεξιά: Πλήθος υποβληθέντων έργων ανά πρόσκληση 



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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Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Δημοσιογρά-
φος» (στο φύλλο του Σεπτεμβρίου 2021) έκανα μια διά-
κριση ανάμεσα σε δύο μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης 
και κοινωνικής εξέλιξης. Ύπενθυμίζω, ότι πρόκειται για το 
παρασιτικο-κεφαλαιοκρατικό μοντέλο από τη μια και το 
ορθολογικο-διανεμητικό μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης 
από την άλλη. Το πρώτο μοντέλο εφαρμόσθηκε επί εβδο-
μήντα τόσα χρόνια (μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμί-
ου πολέμου) στην ελληνική κοινωνία και δημιούργησε τις 
πόλεις και προσδιόρισε την κοινωνική μορφή ζωής όλων 
μας από το 1950 μέχρι σήμερα. Σε μια κοινωνία που έχει 
αποκτήσει συνείδηση για τις δράσεις της και τις πολιτικές 
της θα έπρεπε αυτό το μοντέλο να είχε σταλεί στα σκου-
πίδια της ιστορίας!

Δυστυχώς για την ελληνική οικονομία το παλαιολιθικό 
αυτό μοντέλο αναβιώνει στην ιστορικο-γεωγραφική περι-
οχή της Γλυφάδας, της Βούλας (το γνωρίζω εμπειρικά!), 
της Βουλιαγμένης. Δεν αναφέρω την περιοχή της Βάρ-
κιζας, επειδή σ’ αυτήν το παρασιτικο-κεφαλαιοκρατικό 
μοντέλο γνώρισε κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 
τον πλήρη θρίαμβό του! Σήμερα αυτή η περιοχή είναι ένα 
«ανθρώπινο κάτεργο» (από βιοπολιτικής απόψεως) για 
όλους που ζουν εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ας σημειωθεί ότι στις σημερινές συνθήκες της κλιματικής 
κρίσης το παρασιτικο-κεφαλαιοκρατικό μοντέλο δεν είναι 
μόνον παρωχημένο. Είναι προ πάντων ο πρωταρχικός 
εκείνος παράγοντας που συντελεί στην πλήρη καταστρο-
φή της φύσης. Σ’ αυτές τις συνθήκες ο άνθρωπος γίνεται 

ξένος στο ίδιο το οικοσύστημα. Η κυριαρχία επί της φύσε-
ως, την οποία υποστασιοποιεί αυτό το παρασιτικό μοντέ-
λο, καθίσταται συνθήκη απαξίωσης του ίδιου ανθρώπου. 
Ο τόπος κατοικίας του ανθρώπου δεν είναι μόνον χώρος 
οικονομικής δραστηριότητας και καπιταλιστικού κέρδους. 
Είναι συνθήκη ανθρώπινης ζωής, αξιοπρέπειας, συνείδη-
σης και μέριμνας για τις επόμενες γενιές. Αλλά δε χρειά-
ζεται να επεκταθώ περισσότερο σε θεωρητικο-πολιτικά 
ζητήματα σχετικά με το οικιστικό μοντέλο ανάπτυξης που 
επικράτησε στην Ελλάδα 70 τόσα χρόνια τώρα. Θέλω να 
επαναδιατυπώσω ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με 
την διαμάχη ανάμεσα στα δύο αναπτυξιακά μοντέλα στην 
ιστορικο-γεωγραφική περιοχή που υπάγεται στην διοίκη-
ση του Δήμου των 3Β. Και αυτό είναι το εξής: ενώ ο ίδιος 
ο Δήμαρχος και προσωπικός φίλος μου κύριος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος έχει ρητά διακηρύξει και ενώπιον των 
ψηφοφόρων του έχει δεσμευθεί, ότι θα ακολουθήσει το 
δεύτερο μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης για την παραλια-
κή ζώνη, στην ευρύτερη περιοχή του διοικητικού ελέγχου 
του γιατί εφαρμόζεται το παρασιτικό μοντέλο;

Εδώ εντοπίζεται μια αντίφαση η οποία πριμοδοτεί την 
διαμάχη ανάμεσα στα δύο μοντέλα οικιστικής ανάπτυ-
ξης. Η παραλιακή ζώνη κατά τις επόμενες δεκαετίες, θα 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ορθολογικου-διανεμητικού 
μοντέλου κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ η ενδοχώρα, που 
υπάγεται στον διοικητικό έλεγχο του Δήμου των 3Β , θα 
εξακολουθήσει, όπως φαίνεται από την οικοδομική δρα-
στηριότητα των δύο τελευταίων χρόνων (2020-2021), να 
κινείται στον αναπτυξιακό αστερισμό του παλαιολιθικού 
κεφαλαιοκρατισμού. Θα πω δύο-τρία λόγια για το ορθολο-
γικο-διανεμητικό μοντέλο ανάπτυξης, για να γίνει σαφές 
πώς και γιατί αυτή η αναπτυξιακή λογική συμβαδίζει με 
τις ανάγκες του ανθρώπου, να αντιμετωπίσει την κλιμα-
τική κρίση. Μέχρι τις μέρες μας η διαμάχη με αντικείμε-
νο την εκμετάλλευση της γης, του εδάφους, οριζόταν στο 

πλαίσιο της αντιπαράθεσης δύο συστημάτων: του συστή-
ματος της ατομικής ιδιοκτησίας και του συστήματος της 
κοινοκτημοσύνης (κατά την σοσιαλιστική ιδεολογία). Στον 
εικοστό πρώτο αιώνα και στις συνθήκες της κλιματικής 
κρίσης η κυριαρχία επί της φύσεως και επομένως η κυρι-
αρχία επί των εδαφικών εκτάσεων ανάγεται στην ιδέα της 
συμφιλίωσης με την φύση. Και το ορθολογικο-διανεμητικό 
μοντέλο εκφράζει αυτή την ανθρώπινη ανάγκη να ζήσει ο 
άνθρωπος σ’ ένα περιβάλλον, στο οποίο θα εξισορροπού-
νται και θα διαμεσολαβούνται τρία «πράγματα» (με την 
φιλοσοφική έννοια του όρου: πράγμα), τρεις παράγοντες: 
ο άνθρωπος, η φύση και η οικονομία.

Δεν θα ήθελα να συνοψίσω σε δύο-τρεις προτάσεις την 
συζήτηση που διεξάγεται σε διεθνές θεωρητικο-πολιτι-
κό επίπεδο σχετικά με την ανάπτυξη και την κλιματική 
κρίση. Θα επισημάνω όμως δύο μόνον σημεία: το πρώτο 
έχει να κάνει με το εξής: ότι επιτέλους και στη χώρα μας 
η συζήτηση και ο διάλογος για τα μοντέλα αναπτυξιακής 
λογικής σταδιακά ωριμάζει και τα πολιτικά συμπεράσματά 
του θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο σημείο 
των θεωρητικο-πολιτικών επισημάνσεών μου αναφέρεται 
στο πολιτικό έργο του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
στο Δήμο των 3Β, σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Κατα-
νόησε πολύ νωρίς (το διαπίστωσα αυτό σε συναντήσεις 
που είχα μαζί του), ότι η μοναδική διέξοδος για να απε-
γκλωβιστούμε ως τοπική κοινωνία από τα αδιέξοδα που 
μας οδήγησε η παρωχημένη αναπτυξιακή λογική, ήταν να 
υιοθετηθεί το ορθολογικό-διανεμητικό-κοινωνικό μοντέ-
λο για να αποκτήσουμε όλοι μας δημότες, κάτοικοι υπαρ-
ξιακή επιτέλους «πρόσβαση» προς την θάλασσα. Και να 
καταστεί η παραλιακή έκταση του Δήμου των 3Β οικιστικό 
και αναπτυξιακό κόσμημα, στολίδι σε παγκόσμιο επίπεδο.

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφί-
ας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Το ορθολογικο-διανεμητικό μοντέλο ανάπτυξης στον Δήμο των 3Β

Ημέρα δράσης και ευαισθητοποίησης για τον ιό της 
πολιομυελίτιδας που πλήττει τα μικρά παιδιά ήταν 
η Κυριακή 24 Οκτωβρίου για τον Ροταριανό Όμιλο 
Βούλας. Τα πολύ δραστήρια μέλη του Ομίλου συγκέ-
ντρωσαν αντισηπτικά και στιλό που είχαν τη μορφή 
εμβολίου για τα σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και τα παρέδωσαν στην αρμόδια αντι-
δήμαρχο Βίκυ Σφήκα. 

Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας και με τη συμβολι-
κή αυτή κίνηση, όπως τόνισαν η πρόεδρος του Ομί-
λου Μαρία Κουφογιαννάκη και η γραμματέας του 

Ομίλου Άννα Μαρία Νταϊλάκη, 
θέλησαν να στείλουν το μήνυμα 
ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφη-
συχασμός για τον πολύ επικίν-
δυνο αυτό ιό, ότι ο εμβολιασμός 
έχει σώσει εκατομμύρια παιδιά 
παγκοσμίως και στη χώρα μας 
και παράλληλα να συμβάλλουν 
στην αναγκαία ευαισθητοποίη-
ση για το πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν χώρες της ινδικής χερσονήσου και της 
Αφρικής. Στη δράση συμμετείχε από μακριά και το 
εξέχον μέλος του Ρόταρυ Βούλας, πρίγκιπας Φράνκλιν 

Ομένε, ο οποίος μίλησε μέσω κινητού τηλεφώνου με 
τους υπόλοιπους ροταριανούς και την αντιδήμαρχο, 
στέλνοντας τους θερμούς του χαιρετισμούς. 

Ροταριανός Όμιλος «Βούλα»
Δωρεά και ευαισθητοποίηση 
κατά της πολιομυελίτιδας
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Όλο και περισσότερο μοιάζει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ένα 
«γαλατικό χωριό» στον τομέα της δια-
χείρισης απορριμμάτων. Η εκτόξευση 
των ποσοστών ανακύκλωσης μετά 
από προετοιμασία 5 ετών, οι πιλοτι-
κές εφαρμογές που δοκιμάστηκαν και 
πλέον επεκτείνονται σε όλο το εύρος 
του Δήμου(διαλογή στην πηγή 7 ρευ-
μάτων), οι καινοτόμες πρωτοβουλίες 
(όπως η παραγωγή του εδαφοβελτι-
ωτικού Vita Green), η μετατροπή των 
ογκωδών και των καθαρών από ανακυ-
κλώσιμα και οργανικά απορριμμάτων 
σε εναλλακτικό καύσιμο, αλλά και η 
προετοιμασία για το επόμενο μεγάλο 
βήμα, αυτό της δίκαιης μείωσης των 
δημοτικών τελών για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν λιγό-
τερο, όλα αυτά μοιάζουν παράταιρα 
μπροστά στη μεγάλη εικόνα της Αττι-
κής, της μεγαλύτερης περιφέρειας της 
χώρας. Ενώ το ασφυκτικό πλέον πρό-
βλημα της διαχείρισης αποβλήτων 
επιχειρείται να αντιμετωπισθεί εδώ 
και πάνω από μία δεκαετία από τρεις 
διαδοχικές περιφερειακές διοικήσεις, 
τα βήματα μένουν ανολοκλήρωτα, η 
ταφή των απορριμμάτων δεν μειώνε-
ται δραστικά, η χωματερή επεκτείνεται 
και ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα 
για το περιβάλλον. 

Όπως τονίζει συχνά στις ομιλίες του ο 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, το Σύνταγμα 
της χώρας έχει κατοχυρώσει ότι η δια-
χείριση των απορριμμάτων ως τοπική 
υπόθεση είναι αρμοδιότητα της αυτο-
διοίκησης πρώτου βαθμού, δηλαδή 
των Δήμων. Ωστόσο, το ιδιαίτερα σύν-
θετο νομικό πλαίσιο που ισχύει εμπλέ-
κει πολλούς «παίκτες» και οι αρμοδιό-
τητες διαχέονται αντί να συγκλίνουν. 
Συνοπτικά, στην Αττική ο σύνδεσμος 
των Δήμων που διαχειρίζεται συλλο-
γικά την επεξεργασία των αποβλήτων, 
ο ΕΔΣΝΑ, διοικείται από την ...Περιφέ-
ρεια Αττικής, η οποία συντάσσει και 
τον εκάστοτε περιφερειακό σχεδιασμό 
για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο 

ΕΔΣΝΑ, που σήμερα έχει ως πρόεδρο 
έναν περιφερειακό σύμβουλο, παρόλο 
που χρηματοδοτείται από τους Δήμους 
αποκλειστικά, εμφανίζεται ως εργαλείο 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Περι-
φέρειας Αττικής. Το δυστυχές είναι ότι 
τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής 
είναι πολύ φτωχά σε μια ιδιαίτερα κρί-
σιμη περίοδο.

Τις παθογένειες και τις αστοχίες της 
ακολουθούμενης πολιτικής στη διαχεί-
ριση απορριμμάτων της Αττικής ανέ-
δειξε από τη θέση του προέδρου της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Διαχείρισης Απορριμμάτων στην 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 
(ΠΕΔΑ) ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Σε συνεδρίασή της στις 23 Σεπτεμβρί-
ου η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα σε 
ένα κείμενο παρέμβασης 8 σελίδων, 
το οποίο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
παρουσίασε κατά την Γενική Συνέλευση 
της ΠΕΔΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 
8 Οκτωβρίου. Ήταν μια έντονη τοπο-
θέτηση 40 λεπτών που εμβάθυνε στο 
ζήτημα και προκάλεσε μεγάλη αίσθη-
ση για τα «καμπανάκια» που έκρουσε 
σε πολλά επίπεδα. Θα αδικήσει κανείς 
την εμπεριστατωμένη αυτή παρέμβα-
ση αν την ερμηνεύσει λανθασμένα ως 
«κόντρα Κωνσταντέλλου - Πατούλη» σε 
πολιτικό ή πολύ περισσότερο προσω-
πικό επίπεδο. «Προσπαθώ να μιλήσω 
στην καρδιά και τον νου κάθε αυτοδι-
οικητικού, όχι για να πλήξω ή να υπο-
νομεύσω κάποιον υπεύθυνο, αλλά για 
να τον ωθήσω να μπει στον ίσιο δρόμο 
και να κάνει τη δουλειά. Σήμερα δεν 
την κάνει», είπε σε ένα χαρακτηριστικό 
σημείο ο Δήμαρχος των 3Β.  

Έλλειμμα σχεδιασμού
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ξεκίνη-
σε την τοποθέτησή του σχολιάζοντας 
το «βαθύ έλλειμμα δημοκρατίας και 
εκπροσώπησης στην υπόθεση διαχείρι-
σης απορριμμάτων». Όπως κατήγγειλε, 
ο ΕΔΣΝΑ, του οποίου η διοίκηση ορίζε-
ται κατά 60% από τους Δήμους της Αττι-
κής, «δεν έχει συνεδριάσει ποτέ εδώ 

και δύο χρόνια, αλλά λειτουργεί με την 
Εκτελεστική του Επιτροπή και μάλιστα 
λόγω πανδημίας συνεδριάζει διά περι-
φοράς». Στις δε συνεδριάσεις αυτές 
λαμβάνονται αποφάσεις για υποχρεώ-
σεις εκατομμυρίων που δεσμεύουν το 
ταμείο του Συνδέσμου «με πάρα πολύ 
γρήγορες και πολλές φορές ομιχλώδεις 
διαδικασίες», σύμφωνα με τον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο.

Δεν είναι μόνο μια επί της διαδικασί-
ας παρατήρηση αυτή. Ο ΕΔΣΝΑ έχει 
σε εκκρεμότητα από το 2019 και την 
εκλογή της νέας περιφερειακής αρχής 
την αναθεώρηση του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ). Όπως τονίζεται στην απόφα-
ση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
ΠΕΔΑ «ο χρονικά παρωχημένος και 
πολιτικά απονομιμοποιημένος μετά 
τις δηλώσεις της Περιφερειακής Αρχής 
ισχύων ΠΕΣΔΑ της προηγούμενης 
περιόδου και περιφερειακής αρχής 
χρησιμοποιείται ως κάλυμμα τυπικής 
και διοικητικής νομιμοποίησης εξαι-
ρετικά αμφιλεγόμενων επιλογών και 
άστοχων αποφάσεων». Το κυριότερο 
έλλειμμα αυτή τη στιγμή, που είναι 
«ώρα μηδέν» για τα απορρίμματα, 
είναι μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για 
τις αναγκαίες χωροθετήσεις των μονά-
δων επεξεργασίας. Όλη η Αττική είναι 
μέχρι σήμερα μια απαγορευμένη ζώνη 
γι’ αυτές τις δραστηριότητες, καθιστώ-
ντας επιτακτική μια πολιτική απόφαση 
επί του θέματος. «Οι έχοντες τις θέσεις 
ευθύνης πρέπει να αναλαμβάνουν, 
όπου απαιτούνται, συγκεκριμένες και 
προωθημένες θέσεις και αποφάσεις 
σήμερα και όχι να τις μεταθέτουν στο 
αόριστο και αόρατο μέλλον και ως τότε 
να συνεχίζουμε τη θλιβερή διαδικασία 
ταφής στους υπάρχοντες χώρους επε-
κτείνοντας επόμενα και μεθεπόμενα 
κύτταρα ταφής της Φυλής», τόνισε ο 
Γρηγόρης Κωνστανντέλλος και υπο-
γράμμισε με έμφαση: «Η παρατεταμέ-
νη απουσία ενεργού και λειτουργικού 
ΠΕΣΔΑ είναι ένα τοπικό και περιβαλλο-
ντικό έγκλημα».

*  Πεδίο κομποστοποίησης και κλειστός σταθμός 
μεταφόρτωσης σε χώρο του Ταμείου Εθνικής 
Άμυνας

Αττική: Ώρα Μηδέν 
για τα απορρίμματα

Αναποτελεσματικότητα, υπερκοστολογήσεις 
και μετακύλιση κόστους στους Δήμους 
και τους πολίτες από τον ΕΔΣΝΑ

0
χωροθετήσεις για μονάδες 
επεξεργασίας

1.85 εκατ. € 
αύξηση λειτουργικού κόστους ΕΔΣΝΑ

7,7% 
ποσοστό ανακύκλωσης

4,85 εκατ. κυβικά 
επέκταση χωματερής Φυλής

224 εκατ. € 
δέσμευση πόρων των Δήμων

Χωροθέτηση Green Farm*

30% ποσοστό ανακύκλωσης

Καφέ κάδος στο 38% του Δήμου

�7 ρεύματα διαλογής στην πηγή 
(πιλοτικά)

�Μείωση τελών μέσω του 
«πληρώνω όσο πετάω» 
(πιλοτικά)

Η διαχείριση 
απορριμμάτων 
της Αττικής 
σε αριθμούς:

Το παράδειγμα του 
Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης:
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Οι «κεραυνοί» του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στη Γενική Συνέλευση 
της ΠΕΔΑ δεν είχαν ως στόχο προσωπικά ή πολιτικά τον Γιώργο Πατούλη, 
αλλά τις επιδόσεις του ΕΔΣΝΑ στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, 
καθώς τα αποτελέσματα στο στόχο εκτροπής αποβλήτων από την ταφή 
είναι δυσανάλογα μικρά σε σύγκριση με τους πόρους που καταναλώνονται, 
τις περισσότερες φορές ερήμην των Δήμων που χρηματοδοτούν κατ’ 
αποκλειστικότητα τον Σύνδεσμο.

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 
Παριβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος σε ειδική εκδήλωση τον Σεπτέμβριο για 
μια «κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» εξήρε τις επιδόσεις του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, ανάγοντας το μοντέλο του σε πρότυπο για όλη τη χώρα. 
Οι επιτυχίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην ανακύκλωση δεν 
ήρθαν με δαπανηρές συμβάσεις, ούτε με κατεπείγουσες αποφάσεις απευθείας 
ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών, αλλά με επιστημονική μελέτη, πιλοτικά 
προγράμματα για τη δοκιμή της ορθής μεθοδολογίας και των αξιόπιστων 
τεχνολογικών εφαρμογών και με εκτεταμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
της τοπικής κοινωνίας που αγκάλιασε τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής.

Τα κόστη ανεβαίνουν, 
η ανακύκλωση υποχωρεί
Το μεγάλο παράδοξο στην πολιτική ανακύ-
κλωσης της Αττικής όπως την προωθεί ο 
ΕΔΣΝΑ είναι ότι πραγματοποιούνται υπέ-
ρογκα έξοδα με πενιχρά αποτελέσματα. Ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος από το βήμα της 
ΠΕΔΑ έγινε συγκεκριμένος: Αναφέρθηκε στη 
«συμφωνία μαμούθ» των 150 εκατ. ευρώ για 
προμήθεια εξοπλισμού σχετική με τη διαλογή 
στην πηγή, τη συμφωνία προμήθειας κάδων 
και απορριμματοφόρων ύψους 50 εκατ. ευρώ 
«χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση αποδοτι-
κότητας και κριτήρια δίκαιας και αποδοτι-
κής διανομής τους, για τα οποία μόνο από 
τον Τύπο ενημερωθήκαμε», για απευθείας 
αναθέσεις μελετών και υπηρεσιών κόστους 
δεκάδων εκατομμυρίων οι οποίες με την επί-
κληση της πανδημίας πραγματοποιήθηκαν 
«σε πλήρη αδιαφάνεια και με πρωτοφανή μη 
λειτουργία οργάνων» (όπως η σύμβαση για 
πλύση κάδων ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ), 
αλλά και στην «αδικαιολόγητη», όπως είπε, 
αύξηση του λειτουργικού κόστους του ΕΔΣΝΑ 
κατά 1,85 εκατ. ευρώ ετησίως (φτάνοντας τα 
συνολικά 90,2 εκατ. ευρώ) που καλούνται να 
καλύψουν οι Δήμοι της Αττικής. «Αποτελούν 
αυτά χρηστή διοίκηση;» διερωτήθηκε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος. Και πρόσθεσε: «Λει-
τουργούμε τον ΕΔΣΝΑ σαν να μην υπάρχει 
αύριο. Κι εμείς γινόμαστε οι κακοί, είμαστε 
όμως απλώς οι κωδωνοκρούστες». Έχει ενδι-
αφέρον ότι ο ΕΔΣΝΑ, ο οποίος απάντησε με 
μια 5σέλιδη ανακοίνωση στην τοποθέτηση 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου από το βήμα της 
ΠΕΔΑ, παρόλο που στον τίτλο της καταλόγιζε 
στον Δήμαρχο των 3Β «ανακρίβειες» και τον 
χαρακτήριζε «απληροφόρητο», δεν διέψευσε 
σε κανένα σημείο τα παραπάνω ποσά και τις 
καταγγελίες. 

Εστιάζοντας στα οικονομικά δεδομένα του 
ΕΔΣΝΑ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ 
καυτηρίασε μια σειρά ακόμα από υπερκο-
στολογήσεις σε βάρος των Δήμων αλλά και 
το παράδοξο να επιβάλλονται στους δήμους 
πρόστιμα και επιβαρύνσεις για τη μη επί-
τευξη των στόχων της ανακύκλωσης, όταν η 
ευθύνη για την κατασκευή και λειτουργία των 
αντίστοιχων υποδομών ανήκει στα αρμόδια 
υπουργεία και τις περιφέρειες. 

Αλλαγή πορείας
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος και Δήμαρχος των 3Β ζήτησε από τους 
συναδέλφους του, δημάρχους της Αττικής, 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες όχι αντίθεσης 
στην περιφερειακή αρχή, αλλά επαναφοράς 
του ΕΔΣΝΑ και της πολιτικής διαχείρισης των 
απορριμμάτων σε έναν ορθολογικό δρόμο 
που θα φέρει αποτελέσματα. «Η Περιφέρεια 
Αττικής έχει τη ευθύνη, εμείς τη δύναμη. Τα 
κλειδιά του ΕΔΣΝΑ τα έχουμε εμείς, οι δήμοι. 
Οι δικοί μας αντιπρόσωποι, οι αυτοδιοικη-

τικοί καλής πίστης, πρέπει να παρίστανται 
και να υπεραμύνονται των συμφερόντων 
των πόλεων και των δήμων, διότι αυτή είναι 
η αποστολή μας. Ο ΕΔΣΝΑ είναι ο ουραγός 
των φορέων διαχείρισης της χώρας και μέχρι 
στιγμής κάνει μόνο επικοινωνία», τόνισε στην 
κατακλείδα της τοποθέτησής του ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος. Και παράλληλα διατύπωσε 
μια σειρά από προτάσεις για να σωθεί η υπό-
θεση της διαχείρισης απορριμμάτων. 

Το πρώτο σημείο παρέμβασης αφορά στα 
τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων των 
δήμων: «Αυτά πρέπει να γίνουν το επίκεντρο 
των χρηματοδοτήσεων των υποδομών και 
λύσεων για σύγχρονη διαχείριση απορριμ-
μάτων, αντί να μετατρέπονται σε υπομόχλια 
αλλότριων συμφερόντων με ό,τι αυτό σημαί-
νει», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Ακόμη, ζήτησε να περιληφθεί κατάργηση ή 
μείωση του ΦΠΑ σε χαμηλότερη κατηγορία, 
συνολικά για τους φορείς (επιχειρήσεις, οργα-
νισμούς, συνδέσμους) δραστηριοποίησης στη 
διαχείριση των απορριμμάτων που προωθούν 
την ανακύκλωση και αξιοποίηση των δευτε-
ρογενών υλικών και για όλες τις παραγωγικές 
δραστηριότητες που λειτουργούν αποτρεπτι-
κά στην ταφή απορριμμάτων. «Πρέπει να προ-
βλεφθεί πλήρης απαγόρευση και όχι απλώς 
οδηγία περιορισμού σε εισαγωγές αποβλήτων 
για ανάκτηση ενέργειας, καθώς δεν θα πρέπει 
να νοείται διασυνοριακή μεταφορά αποβλή-
των στη διαδικασία της ευρωπαϊκής και ελλη-
νικής μετάβασης στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
στην κυκλική οικονομία», τόνισε, σχολιάζο-
ντας την «επόμενη ημέρα» στη διαχείριση των 
αποβλήτων. Ύπογράμμισε επίσης ότι απαιτεί-
ται «να σταματήσει η σημερινή πρακτική της 
μη χωροθέτησης και να ψηφισθεί άμεσα ρεα-
λιστικός και λειτουργικός Περιφερειακός Σχε-
διασμός για γρήγορη εκτροπή από την ταφή 
του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού, με βάση 
τα ρητά προβλεπόμενα στον ΕΣΔΑ, με διαλογή 
στην πηγή και την ενεργειακή αξιοποίηση». 

Σχολιάζοντας το καθεστώς λήψης αποφάσε-
ων ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν σαφής: 
«Είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη οικονομι-
κά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο και θα πρέπει οι επίμαχες 
πολιτικές και αποφάσεις, οι οποίες αφορούν 
και συχνά πλήττουν βάναυσα, οικονομικά, 
θεσμικά και περιβαλλοντικά τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κοινω-
νία που εκπροσωπούν, να λαμβάνονται μόνο 
μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και ειλικρι-
νούς διαβούλευσης, με την ευρύτερη δυνατή 
συναίνεση». Και κλείνοντας πρότεινε να γίνει 
μια διά ζώσης σύνοδος μεταξύ των 66 Δημάρ-
χων και του ΔΣ ΕΔΣΝΑ που θα θέσει τα θέματα 
ευθέως ώστε να ληφθούν αποφάσεις οι οποί-
ες «θα σταματήσουν την σημερινή ολίσθηση 
και θα βγάζουν την διαδικασία διαχείρισης 
απορριμμάτων της Αττικής από τα σημερινά 
της αδιέξοδα».
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Γράφει η Λέλα Βελισσαρίου*

Γράφει η Βασιλική Τσίντζου*

Μάθε παιδί μου ...νότες

Οδοντιατρικά laser στην εποχή του Covid-19

Ο δάσκαλος 
ως εικαστικός 

ψυχο- 
θεραπευτής

Ανώδυνα 
σφραγίσματα,

αναίμακτες 
επεμβάσεις

«Μπράβο! Μπράβο!», αναφώνησα. Πόσο 
όμορφα νιώθεις όταν ακούς τη φωνή 
ενός παιδιού που κάνεις μάθημα πιάνου 
έξι μήνες και το μόνο που έχεις ακούσει 
όλο αυτό το διάστημα, είναι το παίξιμό 
του στην παγκόσμια γλώσσα που λέγε-
ται μουσική. Περνούσε μετατραυματικό 
στρες, ύστερα από το θάνατο των γονιών 
του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ένιωσα 
όταν το άκουσα να μιλάει ύστερα από μία 
σονάτα Μπετόβεν που ερμήνευσε. Ένιω-
σα σαν τη νέα θεραπεύτριά του! Πραγμα-

τικά είναι υψίστης σημασίας τι μπορεί να κάνει η μουσική στη διάπλαση 
ενός παιδιού. Ζώντας και διδάσκοντας μουσική επί σειρά ετών στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, κρίνω απαραίτητη τη μουσική για τους παρακάτω 
λόγους. Αρχικά είναι μία τέχνη που έρχεται να καλύψει την ανάγκη των 
παιδιών να εκφράσουν με ήχους, συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις. 
Ύστερα, ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, αρχίζοντας να εμπιστεύο-
νται τον εαυτό τους και να εξοικειώνονται με τους συνανθρώπους τους. 
Πώς; Παίζοντας σε μια συναυλία. Εκτός του ότι δείχνουν τη δημιουργι-
κότητα τους, αποκτούν σιγουριά και οικειότητα με το κοινό. Συνεπώς, 
μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται αλλά και διδάσκονται από νωρίς, να 
δουλεύουν συλλογικά, λόγου χάρη συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, να 
αναπτύσσουν φιλίες. Επιπροσθέτως, αποκτούν πειθαρχία και υπομονή. 
Μαθαίνοντας ένα μουσικό όργανο, είναι σε θέση να ελέγχουν τη στάση 

του σώματός τους, σε μια σειρά κινήσεων (εγκέφαλος, ώμοι, βραχίονες, 
χέρια, δάκτυλα). 

Μεταδίδοντάς τους νότες μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα μας. Ένα 
παιδί δηλαδή επεξεργάζεται την κάθε νότα όπως κάθε συλλαβή της ομι-
λίας του. Μεταλαμπαδεύοντας τους μουσικούς ήχους, ο μαθητευόμενος 
δίνει το δικό του ύφος και εκφραστικότητα. Ο δάσκαλος μπορεί να λει-
τουργήσει ως εικαστικός ψυχοθεραπευτής, βοηθώντας αλλά και περιορί-
ζοντας περιπτώσεις ασθένειας όπως άγχος και κατάθλιψη, δίνοντας διέ-
ξοδο στα δύσκολα, ακόμη και σε περιπτώσεις παιδιών με περιορισμένες 
ικανότητες λεκτικής επικοινωνίας. 

Η μουσική ισχυροποιεί την αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών 
(εγκεφαλική μνήμη). Όταν δηλαδή ένα παιδί αποστηθίζει ένα κομμάτι, 
αποκτά ακουστική μνήμη. Η χρήση ενός οργάνου και ειδικά του πιάνου 
που είναι έγχορδο και κρουστό όργανο είναι απαραίτητη. Μην ξεχνάμε 
ότι η μουσική βρίσκεται μέσα μας από τα αρχαία χρόνια, σε κάθε στιγμή 
της ζωής μας, είτε σε χαρά, είτε σε λύπη. Συνεπώς, είναι τόσο παλιά όσο 
και η γλώσσα. Ο έναρθρος λόγος δεν μπόρεσε ποτέ να πει όσα η μουσική. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες πρώτα μάθαιναν στα παιδιά μου-
σική και κατόπιν γράμματα. Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα ανήκει σε μία από 
τις τρεις επιστήμες. Επηρεάζει την ψυχολογία μας με θετικούς τρόπους. 
Σκέφτεστε ακόμη τα οφέλη που προσφέρει η μουσική στα παιδιά μας;

* Η Λέλα Βαλισσαρίου είναι καθηγήτρια θεωρητικών και πιάνου

Τα οδοντιατρικά laser αποτελούν πλέον 
ένα αξιόπιστο κλινικό εργαλείο ικανό να 
προσφέρει θεραπευτικά αποτελέσματα 
συγκρίσιμα ή και καλύτερα πολλές φορές 
από τις συμβατικές τεχνικές και θεραπεί-
ες. Τα οφέλη του laser έναντι των παρα-
δοσιακών τεχνικών είναι ήδη γνωστά. 
Όμως, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
πανδημίας Covid-19, πολλά από αυτά 
είναι ακόμη μεγαλύτερα από πριν. Ως 
γνωστόν, ο πιο κοινός τρόπος μετάδοσης 
του ιού είναι η διασπορά σταγονιδίων 

και η εισπνοή τους. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί η 
συμβολή των laser στη μείωση της μετάδοσης, καθώς είναι ικανά να αντι-
καταστήσουν κάποιες από τις παλιές τεχνικές μειώνοντας τη διασπορά, 
αφού διαθέτουν την ικανότητα της αποστείρωσης και της απολύμανσης 
καταφέρνοντας να μειώσουν σημαντικά το μικροβιακό φορτίο στην 
περιοχή του στόματος. Προσφέρουν εκλεκτικότητα και ακρίβεια κατά 
την αλληλεπίδρασή τους με τους ιστούς, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να 
περιορίσουμε σημαντικά τον αριθμό των βακτηρίων και των άλλων παθο-
γόνων μικροοργανισμών. Επομένως, στην εποχή του Covid-19 αποτελούν 
ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του οδοντιάτρου ώστε με ασφάλεια να 
προσφέρει τις καλύτερες δυνατές θεραπείες στους ασθενείς του. 

Στη στοματική χειρουργική και παθολογία δίνουν τα μέγιστα οφέλη σε 
σχέση με συμβατικές τεχνικές. Έχουμε αναίμακτες διαδικασίες με ταυ-
τόχρονη δραστική μείωση του μικροβιακού φορτίου λόγω των βακτη-
ριοκτόνων ιδιοτήτων του. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας σε 
ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτική αγωγή διότι δεν διακόπτουμε την 
αγωγή τους σε χειρουργικές επεμβάσεις και ταυτόχρονα πραγματοποιού-
με αιμόσταση με τη χρήση laser. Τα laser χρησιμοποιούνται σε αισθητικές 
αποκαταστάσεις, ιδιαίτερα κοσμητικές επεμβάσεις στο περιοδόντιο δια-

σφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και τη συμμετρία των μαλακών ιστών.

Στην οδοντική χειρουργική, η οικογένεια των laser ερβίου αξιοποιείται 
στην εκλεκτική αφαίρεση τερηδόνας, πολλές φορές χωρίς την ανάγκη 
χρήσης αναισθησίας. Έτσι, είτε σε ενήλικες ασθενείς είτε σε παιδιά, τα 
γνωστά σε όλους σφραγίσματα γίνονται με ανώδυνο τρόπο. Στην εμφυ-
τευματολογία χρησιμοποιούνται τα laser τόσο στην τοποθέτηση όσο και 
στην αποκάλυψη αυτών προσφέροντας κλινικά πλεονεκτήματα, έναντι 
της συμβατικής μεθόδου. Στις λευκάνσεις των δοντιών (ιδίως με την 
χρήση του ΚΤΡ) έχουμε άριστα αποτελέσματα. Στην ενδοδοντία, τα laser 
μειώνουν δραστικά το μικροβιακό φορτίο των ριζικών σωλήνων έτσι 
ώστε ο ασθενής περιορίζει τη χρήση αντιβιοτικών. Στην παιδοδοντία 
τα laser επίσης είναι εξαιρετικά χρήσιμα γιατί η χρήση σε σκληρούς και 
μαλακούς ιστούς μπορεί να γίνει χωρίς αναισθησία ή με περιορισμό 
αυτής. Μειώνεται έτσι ο φόβος των μικρών ασθενών και το ψυχολογικό 
στρες. Το laser στην περιοδοντολογία μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων, 
κάτι που βοηθά να ελέγξουμε καλύτερα τα περιοδοντικά προβλήματα. 
Επίσης, έχουμε άριστη αιμόσταση, κομβικό σημείο σε ασθενείς με αντι-
πηκτική αγωγή διότι δεν απορυθμίζεται η θεραπεία τους. 

Οι δυνατότητες που μας προσφέρουν τα laser είναι αμέτρητες και προ-
σαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς. Ο οδοντίατρος μπορεί 
να αντιμετωπίσει διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις χρησιμοποιώ-
ντας διαφορετικά laser και είναι σε θέση να επιλέξει διαφορετικές παρα-
μέτρους της συσκευής για την επίτευξη του δεδομένου θεραπευτικού 
αποτελέσματος. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στην εποχή Covid-19 που ζούμε, η 
χρήση των οδοντιατρικών laser πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμά-
τι ενός σύγχρονου οδοντιατρείου. Η χρήσης τους όμως πρέπει να γίνεται 
από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό διασφαλίζοντας έτσι 
το χαμόγελο του ασθενή.

* Η Βασιλική Τσίντζου είναι χειρουργός οδοντίατρος (DDS, MSC in Laser at 
University of Vienna)



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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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. 

Στη θέση του το ΠΙΚΠΑ Βούλας
Με αφορμή παραπλανητικό δημοσίευμα περί μυστικών 
μεθοδεύσεων για την αναβάθμιση της χερσονήσου που 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ Βούλας και τον 
επικείμενο διωγμό των παιδιών που φιλοξενούνται στο 
Ίδρυμα και επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό για να 
δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, ο «Δημοσιο-
γράφος» αποκαθιστά την αλήθεια και την πραγματικό-
τητα: Το γεγονός ότι η χερσόνησος του ΠΙΚΠΑ βρίσκεται 
ανάμεσα στο πρώην κάμπινγκ Βούλας και τα Αστέρια 
Γλυφάδας, δύο εκτάσεις που οι εργασίες αναβάθμισής 
τους έχουν ξεκινήσει, δεν οδηγεί βάσει κανενός στοι-
χείου στο συμπέρασμα ότι στην μεγάλη αυτή επένδυση 
που συντελείται αυτή την περίοδο, περιλαμβάνεται και 
η εγκατάσταση του ΠΙΚΠΑ. Εκτός των άλλων, η έκταση 
200 στρεμμάτων της χερσονήσου δεν περιλαμβάνεται 
στα σχέδια του Ύπερταμείου για την αξιοποίηση δημο-
σίων εκτάσεων. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έκταση στην 
οποία λειτουργεί από το 1914 το ΠΙΚΠΑ δύναται να 
φιλοξενεί αυστηρά και μόνο προνοιακές και κοινωνικές 
εγκαταστάσεις βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 254 
του 2004. Είναι θλιβερό να γράφονται αναληθείς πλη-
ροφορίες σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με δεκάδες 
αθώες παιδικές ψυχές, με μόνο στόχο την άγρα εντυπώ-
σεων και τη δημιουργία αντιπολιτευτικών αφηγημάτων.

Αυτοψίες και πρόστιμα για τη μουσική
Η Βάρκιζα τους καλοκαιρινούς μήνες υποδέχεται ορδές 
κόσμου για να απολαύσουν τον μπάνιο αλλά και τη 

νυχτερινή διασκέδαση. Επειδή η περιοχή έχει οικιστικό 
χαρακτήρα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει 
θέσει αυστηρούς κανόνες όσον αφορά το ωράριο μου-
σικής που παίζουν τα κέντρα διασκέδασης. Φέτος και 
για πρώτη φορά στα χρονικά, στις αρχές του καλοκαι-
ριού η Επιτροπή Ελέγχου Ακτών (ΕΠΕΛΑΚ) και η Εται-
ρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) σε συνεργασία με τον 
Δήμο αποφάσισαν τη λειτουργία μουσικής στα κατα-
στήματα εντός της πλαζ Βάρκιζας μέχρι τις 11 μ.μ. και 
για δύο φορές το μήνα, μέχρι τα μεσάνυχτα. H εν λόγω 
απόφαση παραβιάστηκε αρκετές φορές, με τη Δημο-
τική Αστυνομία να πραγματοποιεί τέσσερις αυτοψίες 
και την Ελληνική Αστυνομία να επεμβαίνει σε άλλες 
πέντε περιπτώσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού, επι-
βάλλοντας τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Η επιχείριση 
για να απαντήσει προσκόμισε στα αρμόδια όργανα μια 
άδεια λειτουργίας που είχε βγει το 2011 επί δημαρχίας 
Γρηγόρη Κασιδόκωστα, βάσει της οποίας φέρονταν να 
είναι καθ’ όλα νόμιμη στο ωράριο. Για το λόγο αυτό, 
κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου στις 7 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η ανάκληση της 
άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής, και η έκδοση 
νέας, με ωράριο συμβατό με την τελευταία απόφαση 
της ΕΠΕΛΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσι-
ογράφου», η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να 
φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση έναν νέο 
επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας μουσικής 
για τα καταστήματα που θα έχει άμεση εφαρμογή, με 
σκοπό όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή να συμμορφωθούν στο νέο κανονιστικό 
πλαίσιο. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στη βούληση 
της δημοτικής αρχής να μπει ένα τέλος στις αυθαίρετες 
ενέργειες που πραγματοποιούν συγκεκριμένοι επιχει-
ρηματίες της πόλης σε βάρος των δημοτών και είναι η 
καλύτερη απάντηση σε ανυπόστατα δημοσιεύματα που 
κάνουν λόγο για ανοχή του Δήμου των 3Β σε φαινόμενα 
ανεξέλεγκτης χρήσης μουσικής.

Το Δημόσιο οδήγησε τις ακτές σε εμπορική 
αξιοποίηση
Η Β’ πλαζ Βούλας και το Κάμπινγκ Βούλας ανήκουν ως 

τουριστικά ακίνητα στο Δημόσιο και όχι στον Δήμο. Το 
γεγονός ότι η Ακτή Βουλιαγμένης, η Α’ πλαζ Βούλας και 
η πλαζ της Βάρκιζας – επίσης τουριστικά ακίνητα του 
Δημοσίου – λειτουργούν εξ αρχής ως κλειστές ακτές 
με εισιτήριο και μίσθωση τμημάτων τους σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η διαχρονική 
πολιτική του Δημοσίου έναντι αυτών των κομματιών 
της Αττικής. Το γεγονός ότι το Δημόσιο το 2016 αποφά-
σισε να παραχωρήσει τη διαχείριση της Β’ πλαζ Βού-
λας και του Κάμπινγκ Βούλας στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης δεν άλλαξε τη βασική αυτή πολιτική επι-
λογή, ό,τι ξεχασμένο κείμενο επινοήσει ή ανακαλύψει 
κανείς στο διαδίκτυο. Κι αυτό αποδεικνύεται από τις 
ίδιες τις συμβάσεις παραχώρησης της ΕΤΑΔ προς τον 
Δήμο οι οποίες είναι πολύ αυστηρές και αναλυτικές σε 
δύο σημεία: Πρώτον, ότι το Δημόσιο θα εισπράττει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό από τα ακαθάριστα έσοδα των 
εκμεταλλεύσεων και δεύτερον, ότι θα υπάρχει ένα «ελά-
χιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα» για κάθε ακίνη-
το, σαν ενοίκιο. Πού βρισκόμαστε λοιπόν ως προς τις 
ακτές; Η ακτή στο Κάμπινγκ Βούλας θα είναι για όλους 
τους πολίτες ελεύθερης πρόσβασης, χωρίς εισιτήριο. Η 
ακτή στη Β’ πλαζ Βούλας θα έχει ελεύθερη πρόσβαση 
για όλους τους δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και εισιτήριο για τους υπόλοιπους. Τα δύο αυτά ακίνη-
τα βγαίνουν από δεκαετίες εγκατάλειψης και σήμερα 
είναι μη προσβάσιμα. Είναι αυτές οι εξελίξεις θετικές ή 
αρνητικές για όσους δημοσιοποιούν το θέμα χωρίς να 
αναφέρουν καν αυτές τις «λεπτομέρειες»; 

Δεν αρέσει σε μερικούς, αλλά το Δημόσιο και η ΕΤΑΔ 
πάντα έβλεπαν και ακόμη βλέπουν τις ακτές της 
Βούλας ως πηγή εσόδων του κράτους, επιβάλλοντας 
στον Δήμο που πήρε τη διαχείριση το 2016 μοντέλο 
διαχείρισης

Πληροφορίες από τη ...γάτα τους επικαλούνται όσοι 
γράφουν για τον «κίνδυνο» του Παραρτήματος 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία της Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ) από τις εν εξελίξει 
δύο επενδύσεις στην περιοχή
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Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
Η αυτοδιοίκηση στο ύψος της αποστολής της 
Καίρια θεσμική παρέμβαση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

«Πυρά» του 
Δημάρχου
για την 
καταστατική 
θέση 
των αιρετών, 
τη διαχείριση 
του ΕΣΠΑ 
και την πολιτική 
στα απορρίμματα

Μια ομιλία «ποταμό» όπως την χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, ολοκλήρωσε 
το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ στο τακτικό συνέδριο 
της Ένωσης που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Βιωματικά και εμπερι-
στατωμένα, ο Δήμαρχος των 3Β εξέθεσε ενώπιον των υπουργών της 
κυβέρνησης τα θεσμικά ελλείμματα που ψαλιδίζουν την αποστολή 
των Δήμων, θέτοντας τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, χωρίς 
στρογγυλοποιήσεις και εκτός κλίματος δημοσίων σχέσεων, «δια-
σώζοντας την αξιοπρέπεια της αυτοδιοίκησης», όπως σχολιάστηκε 
χαρακτηριστικά από Δημάρχους στα πηγαδάκια του συνεδρίου. 

Ο Δήμαρχος των 3Β έκανε μια συνολική τοποθέτηση για τα θεσμικά 
ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Αρχικά καυτηρίασε το γεγονός ότι οι 
απολαβές των δημάρχων έχουν μείνει σε ...μνημονιακά επίπεδα, 
τη στιγμή που οι κυβερνήσεις έχουν αποκαταστήσει τις βουλευτι-
κές αποζημιώσεις και τους μισθούς των γενικών γραμματέων των 
υπουργείων, κρατώντας «τους δημάρχους στο ισόγειο και τους μη 
αιρετούς στα ρετιρέ» όπως είπε χαρακτηριστικά. Το πώς αντιλαμβά-
νεται το ζήτημα, όχι με συντεχνιακό ή στενά οικονομικό τρόπο αλλά 
θεσμικά για το κύρος του Δημάρχου στην κοινωνία, έγινε φανερό 
από την τεκμηρίωση που έδωσε, μιλώντας εκτός κειμένου: Είπε 
πως όταν ερωτάται ο ίδιος τι μισθό παίρνει, απαντά πως λαμβάνει 
...λιγότερα από τον οδηγό του και τον νομικό σύμβουλο του Δήμου. 
«Αυτή είναι η πραγματικότητα, εκεί μας έχουν κατατάξει», τόνισε 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη, τον «παιδιόθεν φίλο» του όπως τόνισε για να 
υπογραμμίσει εμμέσως ότι οι κομματικές και προσωπικές σχέσεις 
δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη θεσμική αποστολή καθενός.

Συνδεδεμένα άλλωστε με το ζήτημα της αποζημίωσης, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ έθεσε το ζήτημα της ποινικής μετα-
χείρισης των Δημάρχων σε αντιπαράθεση με την ασυλία των βου-
λευτών. Καυτηρίασε το γεγονός ότι οι Δήμαρχοι είναι εκτεθειμένοι 
σε κακόβουλες επιθέσεις με νομικά όπλα όπως μηνύσεις και καταγ-
γελίες στην Αστυνομία που κάποιες φορές καταλήγουν σε προσα-
γωγές, μόνο και μόνο για επικοινωνιακή εκμετάλλευση από πολιτι-
κούς αντιπάλους. Ύπογράμμισε ότι Δήμαρχοι κάθονται στο σκαμνί 
και στιγματίζονται ως «υπόδικοι» για χρόνια, για την άσκηση των 
καθηκόντων τους ακόμη και για ζητήματα όπως το ...δάγκωμα ενός 
αδέσποτου σκύλου σε έναν πολίτη. Η τοποθέτηση Κωνσταντέλλου 
ζήτησε τη θεσμική αναβάθμιση συνολικά του ρόλου της αυτοδιοί-
κησης ως του φορέα που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη: «Μόνο 
στις μπόρες, τις καταστροφές, τις πανδημίες και τις κρίσεις, μόνο 
τότε καλούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Στις δεξιώσεις συνήθως δεν 
καλείται, είναι μόνο για τα δύσκολα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έθεσε δύο ακόμη καίρια ζητήματα, βάλ-
λοντας ευθέως στις ανεπάρκειες των Περιφερειών: Τη διαχείριση 
των πόρων του ΕΣΠΑ και τη διαχείριση απορριμμάτων. Είπε συγκε-
κριμένα: «Το κράτος έδωσε στις Περιφέρειες τη δυνατότητα να δια-
χειριστούν τους πόρους του ΕΣΠΑ για να στηρίξουν τους Δήμους 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα χρήματά μας όμως τα μοιράζουν 
δεξιά και αριστερά: Στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στα πανε-
πιστήμια. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Συγγνώμη! Έδωσε κανείς 
εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στους περιφερειάρχες τα λεφτά μας 

να τα σκορπούν για τη δική τους πολιτική και τις δημόσιες σχέσεις; 
Οι περιφερειάρχες κάνουν τις επιλογές τους εν αγνοία των τοπικών 
αναγκών. Πρέπει να πας εκεί, να προσκυνήσεις, να δηλώσεις πίστη, 
για να πάρεις. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο! Ας τα διαχειριστούν εκείνοι 
λοιπόν, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο».

Για το δε ζήτημα των απορριμμάτων, τόνισε ότι το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και οι Περιφέρειες έχουν τη θεσμική ευθύνη της 
διαχείρισης, αφήνοντας στους Δήμους μόνο την αρμοδιότητα να 
τα μαζεύουν: «Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και πληρώνουμε 
τα πρόστιμα εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό πρέπει 
να αλλάξει, πρέπει να το σταματήσουμε. Και δεν θα μιλήσω για 
τον ΕΔΣΝΑ, για εμάς τους φουκαράδες της Αττικής. Πρόκειται για 
αποτυχία σε όλα τα επίπεδα, οριζοντίως και καθέτως, και μελλο-
ντική κατάρρευση την οποία νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να την 
σώσουμε». Είπε ακόμη με έμφαση ότι για τις αποτυχημένες κεντρι-
κές πολιτικές διαχείρισης, τα πρόστιμα πάλι οι Δήμοι καλούνται να 
τα πληρώσουν. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εισέπραξε σε αρκετά σημεία το ζωηρό 
χειροκρότημα των συνέδρων και συναδέλφων του, μιλώντας για 
αρκετή ώρα εκτός του γραπτού κειμένου. Ήταν μια πολυαναμενό-
μενη τοποθέτηση εκ μέρους του προεδρείου της ΚΕΔΕ, λόγω της 
εξειδίκευσης του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στα θεσμικά ζητήματα, 
λόγω μεγάλης πλέον εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης της αυτοδιοίκη-
σης και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τα τελευταία χρόνια. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε και η υπέρβαση του εξ αρχής καθορισμέ-
νου χρόνου ομιλίας δεν έγινε μόνο αποδεκτή, αλλά ήταν μάλλον 
...επιθυμητή προκειμένου να διεκπεραιώσει εκείνος την αναγκαία 
σύγκρουση με τους παρόντες εκπροσώπους της κυβέρνησης.
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Βουλιαγμένη 
Εντυπωσίασε το ορεινό τρίαθλο της Xterra 

Για 5η χρονιά ο διεθνής αγώνας αντοχής της Xterra επέ-
στρεψε στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύριακο 16 και 17 
Οκτωβρίου, μετά από 18 μήνες αναγκαστικής απουσί-
ας λόγω της υγειονομικής κρίσης, με τη συμμετοχή να 
ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης από το 2016 φιλοξενεί, συνδιοργανώνει, 
υποστηρίζει και προσφέρει τις περισσότερες αθλητικές 
δραστηριότητες και μερικούς από τους πιο δημοφιλείς 
αγώνες μαζικής συμμετοχής όπως το ορεινό τρίαθλο και 
η δοκιμασία ανοιχτής θάλασσας, δύο διοργανώσει ορό-
σημα στο είδος τους και αγώνες με διεθνείς συμμετοχές. 
Φέτος, εκατοντάδες κορυφαίοι και ερασιτέχνες τριαθλη-
τές και αθλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, βρέ-
θηκαν στην Ακτή της Βουλιαγμένης για να λάβουν μέρος 
στη μεγάλη αυτή γιορτή, ενώ πλήθος κόσμου παρακο-
λούθησε τις προσπάθειές τους στην κολύμβηση, την 
ορεινή ποδηλασία και το ορεινό τρέξιμο.

Στον φετινό αγώνα οι διοργανωτές ανέβασαν περισσό-
τερο την αδρεναλίνη, με τη διεξαγωγή του άκουαθλου 
(κολύμβηση και τρέξιμο) δύο αποστάσεων, δίνοντας 
τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους αθλητές να 
ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να γνωρίσουν το 
ορεινό τρίαθλο. Το δε αγώνισμα κολύμβησης ανοικτής 
θάλασσας εκτός από την απόσταση του 1, των 2,5 και 
των 5 χιλιομέτρων, περιλάμβανε κι έναν πρωτότυπο 
αγώνα ταχύτητας 200 μέτρων σε σειρές των 20 ατόμων. 
Με εξαιρετικό χρόνο στο εκτός δρόμου τρίαθλο της 
Βουλιαγμένης, ο Παναγιώτης Μπιτάδος, 18 ετών αθλη-
τής από τη Μυτιλήνη, έγινε ο πρώτος Έλληνας νικητής 
στην ιστορία του θεσμού. Μέσα σε μόλις δύο ώρες και 
15 λεπτά, ο Μπιτάδος κατάφερε να καλύψει τη δοκιμα-
σία των 1.500 μέτρων κολύμβησης, 30 χιλιομέτρων ορει-

νής ποδηλασίας και 10 χιλιομέτρων ορεινού τρεξίματος 
στον αγώνα της Xterra, παίρνοντας τη μεγαλύτερη νίκη 
της καριέρας του. «Μόλις ξεκινήσαμε το τρέξιμο έκανα 
αμέσως διαφορά και κατάλαβα πως θα έχω καλύτερο 
ρυθμό», δήλωσε ο νεαρός πρωταθλητής. 

Η διήμερη αθλητική γιορτή ήταν γεμάτη από παράλ-
ληλες δράσεις και εκδηλώσεις για τα παιδιά, την οικο-
γένεια, την παρέα, προσφέροντας σε όλους μία πλού-
σια ψυχαγωγική εμπειρία, την επαφή με έναν πιο υγιή 
τρόπο ζωής και αξέχαστες στιγμές στους φίλους των 
μαζικών αθλητικών διοργανώσεων. Και παρά το γεγο-
νός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δυσκόλεψαν τη 
διαδικασία της προετοιμασίας, οι συνθήκες τελικά ήταν 
ιδανικές και τις δύο ημέρες των αγώνων. Ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
με την ολοκλήρωση των απονομών οι οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν για πρώτη φορά ως τελετή το Σάββατο 
το βράδυ, δήλωσε: «Το ορεινό τρίαθλο και ο ομώνυμος 
κολυμβητικός διάπλους πλέον αποτελούν θεσμό για την 
πόλη μας. Θέλω για μία ακόμα χρονιά να συγχαρώ του 
συνδιοργανωτές μας, την Trimore για την εξαιρετική 
διοργάνωση των αγώνων, αλλά κυρίως τους φυσικούς 
πρωταγωνιστές, τους αθλητές που προσήλθαν απ’ όλο 
τον κόσμο για να συμμετέχουν. Στόχος μας είναι τα επό-
μενα χρόνια όχι μόνο να συνεχίσουμε τους αγώνες, αλλά 
να τους αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο».

«Το Xterra Greece είναι πλέον ένας πολύ δυνατός παγκό-
σμιος αθλητικός θεσμός, ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης 
των κορυφαίων αθλητών του ορεινού τριάθλου στον 
πλανήτη. Κάθε χρόνο έχουμε την τύχη να απολαμβά-
νουμε τις προσπάθειες εκείνων οι οποίοι στο τέλος 
διακρίνονται στη Χαβάη. Παρόλο που ακόμη αποτελεί 

τον μοναδικό αγώνα ορεινού Τριάθλου στην Ελλάδα, θα 
έλεγε κανείς ότι έχει έρθει η στιγμή, μετά την ανάπαυλα 
που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, να λάβει το μέγε-
θος και το κύρος που έχει κατακτήσει και στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και όλων των ηπείρων. Η νίκη 
του νεαρού Παναγιώτη Μπιτάδου, ο οποίος έγινε ο πρώ-
τος Έλληνας που κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία 
των ελίτ αθλητών, δίνει την ελπίδα διάκρισης σε περισ-
σότερους Έλληνες αθλητές, τόσο σε αυτή τη διοργάνωση, 
όσο και στους τελικούς της Χαβάης», τόνισε ο διοργανω-
τής του αγώνα, Κωνσταντίνος Μητρόπαπας.
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Ομάδα Β’ αποκτά o σύλλογος της Βάρης 
Πρωτοποριακή κίνηση από τον Κυανού Αστέρα

Αμαζόνες Βάρης 
Χορός και λάμψη

Ιστιοπλοΐα 
Μήνας μεταλλίων 
για τον ΝΟΒ

Μια νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές αρχί-
ζει. Ο θεσμός των ομάδων Β’ προχωράει με γοργούς ρυθμούς και με τη συμμετοχή 
των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου να δίνει άλλη αίγλη και αξία σε αυτό το 
πρωτοπόρο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Στα προηγμένα πρωταθλήματα της 
Ευρώπης, η δημιουργία ομάδων Β’ έχει κάνει την εμφάνισή της πολλά χρόνια με θετικά 
αποτελέσματα. Στην Ελλάδα ομάδες Β’ έχουν δημιουργήσει οι Big-3 του πρωταθλήμα-
τος, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ενώ ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Βόλος. Στα 
πρότυπα των μεγάλων συλλόγων κινείται και ο Αστέρας Βάρης, το μοναδικό ερασιτε-
χνικό σωματείο που το καλοκαίρι προχώρησε στην πρωτοποριακή κίνηση, για τα ερα-
σιτεχνικά δεδομένα, να δημιουργήσει μια ομάδα από νέα παιδιά που θα προέρχονται 
από τις ακαδημίες του συλλόγου, που μπορούν και επιθυμούν να ασχοληθούν σοβαρά 
με το άθλημα που αγαπούν. Όπως τονίζουν οι άνθρωποι του Αστέρα Βάρης, απώτερος 
σκοπός της δημιουργίας Β’ ομάδας είναι η γρήγορη ενσωμάτωση των νεαρών ποδο-
σφαιριστών στη μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται στη 3η Εθνική κατηγορία. Να σημειωθεί 
πως η ομάδα Β’ του Αστέρα Βάρης τηρεί όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στον κανονισμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). 

Ο Αστέρας Βάρης Β’ στην παρθενική του χρονιά αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της 3ης 
ερασιτεχνικής κατηγορίας Ανατολικής Αττικής και αν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα 
πορεία που διαγράφει η ομάδα, το εγχείρημα έχει ήδη θετικό πρόσημο. Τέσσερις 

νίκες και μια ισοπαλία στις πρώτες πέντε 
αγωνιστικές είναι ο απολογισμός της 
ομάδας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή 
της βαθμολογίας και ένα από τα φαβορί 
για την άνοδο στη 2η κατηγορία. Ο μόνος 
περιορισμός για τις ομάδες Β’ είναι ότι δεν 
μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια κατηγορία με 
την πρώτη ομάδα του συλλόγου. Για το λόγο αυτό, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα Βάρης αποφάσισε να αποσύρει 
την ομάδα Β’ από τον θεσμό του Κυπέλλου, καθώς στη διαδικασία της κλήρωσης, 
οι δύο ομάδες συνέπεσαν στο ίδιο ζευγάρι και στάθηκε ο λόγος να επαναληφθεί η 
κλήρωση. «Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ώριμη σκέψη και για να διευκολύ-
νει τις διαδικασίες χωρίς να δημιουργεί αντιπαλότητες και σκεπτικισμούς παρότι 
η συμμετοχή μας και στο θεσμό του Κυπέλλου όπως και του Πρωταθλήματος είναι 
καθόλα νόμιμη μετά και τη διαβεβαίωση της Νομικής Ύπηρεσίας της ΕΠΟ, αποσύρει 
την ομάδα Β’ από τη διοργάνωση του κυπέλλου της Ένωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων 
σε ανακοίνωση του ο Αστέρας Βάρης.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι ελληνι-
κές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο σύλλογος Αμαζόνες 
Βάρης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2021, 
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω ειδικά δια-
μορφωμένης εφαρμογής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Cheerleading. Οι αγώνες προβλήθηκαν από το Ολυμπια-
κό Κανάλι σε όλο τον κόσμο, με την ελληνική αποστολή 
να ανοίγει την παρέλαση των ομάδων. Η Ελλάδα η οποία 
εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλή-

ματος με 6 ομάδες και 2 ζευγάρια, πέτυ-
χε σημαντικές διακρίσεις αποδεικνύοντας 

ότι συγκαταλέγεται πλέον στις υπολογίσιμες 
δυνάμεις του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ο σύλλογος Αμαζόνες Βάρης 
κατέκτησε την 7η θέση με την υπεύθυνη του αθλητικού 
συλλόγου Ευαγγελία Κρητικού να δηλώνει: «Είμαι απόλυ-
τα ικανοποιημένη από τις αγωνιστικές εμφανίσεις και τις 
διακρίσεις των αθλητριών του συλλόγου. Αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια στις αθλήτριες και στις προπονήτριες 
που κατάφεραν να προετοιμαστούν παρά τις δύσκολες 
συνθήκες λόγω του κορονοϊού». Αξίζει να τονιστεί ότι 
οι Αμαζόνες Βάρης είναι ο πρώτος σύλλογος που έφερε 
το cheerleading στην Ελλάδα με επίσημη άδεια από την 
παγκόσμια και ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Μήνας μεταλλίων ήταν ο Οκτώβριος για τους 
αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 
και συγκεκριμένα, του τμήματος Ιστιοπλοΐας. 
Ειδικότερα, στον πρώτο διασυλλογικό αγώνα 
Optimist για την ομάδα για την αθλητική 
σεζόν 2021-2022 ο οποίος διεξήχθη στις 9 και 
10 Οκτωβρίου στη Βούλα, οι αθλητές του ΝΟΒ, 
Σπύρος Έξαρχος και Δανάη Καραγεωργίου ανέ-
βηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. 

Εξαιρετικές εμφανίσεις είχαν και οι αθλητές 
της ομάδας Laser που συμμετείχαν στο Πανελ-
λήνιo Πρωτάθλημα Laser Radial που διοργά-
νωσε ο Ναυτικός Όμιλος Σαλαμίνας και συμ-
μετείχαν 60 σκάφη συνολικά. Ο συνολικός απο-
λογισμός μεταλλίων ανέρχεται σε 4 μετάλλια, 
δύο ασημένια και δύο χάλκινα. Αναλυτικότερα, 
μετά από 11 κούρσες, το αργυρό μετάλλιο της 
γενικής κατάταξης κατέκτησε ο αθλητής του 
ΝΟΒ Παντελής Κυρπόγλου. 

Ο Θάνος Κυφίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλ-
λιο στην κατηγορία Κ17 καθώς επίσης και το 
χάλκινο μετάλλιο στην ηλικιακή κατηγορία 
Κ19. 

Επίσης, ο Ιάσονας Βαλιάδης κατέκτησε την 
τρίτη θέση στην κατηγορία UΚ17, και ο Γιάννης 
Παπαζής τερμάτισε στην 9η θέση Κ19.
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Άντεια Φραντζή 
Ένα ποιητικό «σπίτι» για να μείνουν τα όνειρα

Η λογοτεχνία υπήρξε από τα φοιτητικά 
της χρόνια το αντικείμενο μελέτης που 
την κέρδισε, η ακαδημαϊκή της απασχόλη-
ση που την καταξίωσε, η επαγγελματική 
δημοσιογραφική της εξειδίκευση που την 
συντρόφευσε. Η λογοτεχνία έγινε παράλ-
ληλα και πολύ φυσικά η γλώσσα εξομο-
λόγησης των πιο μύχιων σκέψεών της. 
Η Άντεια Φραντζή, ομότιμη καθηγήτρια 
φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, είναι η φιλόλογος που 
ανέδειξε ακαδημαϊκά με τις μελέτες και τη 
διδασκαλία της επί δεκαετίες στα αμφιθέα-
τρα τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και ειδι-
κά τη γυναικεία πλευρά της τέχνης αυτής. 
Ταυτόχρονα, στο ιστορικό περιοδικό Αντί 
από το πρώτο μέχρι το τελευταίο του τεύ-
χος υπήρξε εκ των πιο στενών συντελε-
στών στις σελίδες του πολιτισμού και όχι 
μόνο. Παράλληλα όμως από το 1975 ως 
σήμερα διακόνησε και η ίδια την ποιητική 
τέχνη, προσθέτοντας το δικό της ιδιαίτερο 
στίγμα στον πολύμορφο χάρτη της νεοελ-
ληνικής δημιουργίας. 

Η νέα συγκεντρωτική έκδοση υπό τον 
τίτλο Το έσω χάραγμα, που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Sestina έρχεται να συνο-
ψίσει μια πρωτότυπη ποιητική διαδρομή 
4 δεκαετιών, από το 1975 ως το 2015, κατά 
τη διάρκεια των οποίων η Άντεια Φραντζή 
εξέδωσε 10 ποιητικές συλλογές. Πρόκειται 
για τη δική της λογοτεχνική στέγη, με τα 
δομικά υλικά των λέξεων και των συναι-
σθημάτων που ακολουθούν τους στίχους 
της: «Χτίζεις ένα σπίτι ποιητή για να μεί-
νουν τα όνειρα / ένα σπίτι της ζωής που 
ξέρει από θάνατο» (Μιλώ για τον ποιητή, 
2010). Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε μια 
πολύ ζεστή εκδήλωση στον κήπο του 
Νομισματικού Μουσείου στις 3 Οκτωβρί-
ου 2021. Για την ποιήτρια από τη Βούλα 
και το έργο της μίλησαν δύο πολύ οξυ-

δερκείς φιλόλογοι διαφορετικών γενεών: 
Η Λίζυ Τσιριμώκου, ομότιμη καθηγήτρια 
του ΑΠΘ και ο Κώστας Καραβίδας, μέλος 
του εν ενεργεία διδακτικού προσωπικού 
στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Σχολιάζοντας το ρόλο της ποίησης στη 
ζωή της Άντειας Φραντζή η Λίζυ Τσιριμ-
ώκου σημείωσε: «Ο ποιητικός εαυτός της 
ήταν εκείνος που στήριξε και εμψύχωσε 
το σύνθετο σύνολο των δραστηριοτή-
των της» και πρόσθεσε: «Στα ποιήματά 
της κατέθετε τις αντοχές και τις ελπίδες 
της, το ζωντανότερο κομμάτι του εαυτού 
της και η κιβωτός αυτή των πολύτιμων 
βιωμάτων έσωσε την ψυχή της από κάθε 
αλλοτρίωση, μετάλλαξη και αγκύλωση». Η 
νεοελληνίστρια συνάδελφος της Άντειας 
Φραντζή συμπλήρωσε για την ποιήτρια: 
«Δεν είναι ευθέως αυτοβιογραφική, αλλά 
στηριζόμενη σε μύχιες αυθεντικές εμπει-
ρίες, δημιουργεί και εκθέτει τον μύθο της 
βιογραφίας της. Τα ποιήματα είναι σχεδόν 
πάντα γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο και 
περιγράφουν τις πολλαπλές και εναλλασ-
σόμενες απόψεις αυτού του εγώ». Η Λίζυ 
Τσιριμώκου παρατήρησε επίσης την πολυ-
μορφία που χαρακτηρίζει τις σελίδες στο 
Έσω Χάραγμα, όπου συναντά κανείς «ελεύ-
θερο αλλά και έμμετρο στίχο, σταθερές 
μορφές όπως σονέτο, χαϊ κου και ποιητική 
πρόζα». Και κατέληξε σημειώνοντας για τη 
συγκεντρωτική έκδοση ότι ήταν μια κίνη-
ση «να τακτοποιήσει το ανεμοβάσταγο 
σπίτι της, όπως έλεγε η ίδια, που αποδει-
κνύεται όμως ιερό κάστρο και ταμπούρι». 

Ο Κώστας Καραβίδας στάθηκε αρχικά στον 
περιορισμένο αριθμό συλλογών, ποιημά-
των και συνολικά στίχων που χαρακτη-
ρίζει το έργο της Άντειας Φραντζή, όπως 
συγκεντρώνεται στη συλλογή των συνο-
λικά 264 σελίδων. «Ακτινογραφούμε με 
ακρίβεια μια ποιητική της σταγονομετρί-
ας, μία μία στάζουν οι λέξεις», είπε ενώ 
σε άλλο σημείο ανέλυσε: «Η ποίηση της 
Άντειας δεν φοβάται, αλλά προϋποθέτει 
τη σιωπή. Λιγοστές αλλά ακριβές λέξεις για 
να κυλήσουν και να γίνουν ποίημα προϋ-
ποθέτουν εσωτερική τήξη τόνων σιωπής, 
σοβαρή συνείδηση της τέχνης και επίπονη 

άσκηση στην εκφραστική οικονομία». Και 
αργότερα παρατήρησε πως «το ανάπτυγ-
μα της ποιητικής της Άντειας, οπωσδήπο-
τε εγγεγραμμένο στη λυρική παράδοση, 
χωρίς βερμπαλιστικές εξάρσεις και απο-
φορτισμένο από συναισθηματικούς χει-
μάρρους αισθητικοποιεί το μικρό, το λίγο 
και το ταπεινό. Ψηλαφεί ανέγγιχτες όψεις 
του πραγματικού κόσμου, στάχτες, σκόνες, 
σταγόνες, σπόρους και ψίχουλα, βλέμμα-
τα, επιθυμίες και σκιρτήματα». 

Ο ομιλητής στάθηκε στις επιρροές της 
ποιήτριας εντοπίζοντας το «σεφερικό 
ξεκίνημα» της πρώτης συλλογής «Μετά 
τη σιωπή» του 1975 για να διαγνώσει στο 
κατοπινό έργο μια «ποιητική στάση κατε-
ξοχήν καρυωτακική, ένα εκκρεμές χαρ-
μολύπης, μεταξύ ειρωνείας, ελεγείας και 
σάτιρας, μία άσκηση συναισθηματικής 
ακροβασίας και εν τέλει ισορροπίας». Ενώ 
χαρακτήρισε παράλληλα «καβαφική επιλο-
γή» την «ποιητική της απόκρυψης» όπως 
είπε την οποία όρισε ως χρήση λέξεων 
«που λένε και κρύβουν». Και η ίδια άλλω-
στε η ποιήτρια στη συζήτηση που ακολού-
θησε αποκάλυψε ότι η πρώτη της συγκλο-
νιστική επαφή με την ποίηση έγινε με τον 
Καβάφη, όμως κατόπιν ήρθε ο Σεφέρης: 
«Στον Σεφέρη στάθηκα πάρα πολύ. Δάσκα-
λός μου ποιητικά δεν ήταν ο Καρυωτάκης 
όπως φαίνεται ίσως. Πρακτικά, μεθοδικά 
ήταν ο Σεφέρης», είπε απαντώντας σε μια 
σχετική ερώτηση. 

Μια από τις αναφορές του Κώστα Καρα-
βίδα που «άναψε» τη συζήτηση που ακο-
λούθησε με το ακροατήριο ήταν ο σχολι-
ασμός της διπλής ιδιότητας της συγγρα-
φέα ως μελετήτριας της λογοτεχνίας και 
ως λογοτέχνη: «Παρότι πανεπιστημιακή 
φιλόλογος, δεν πάσχει από τη νόσο των 
φιλολόγων ποιητών, την επιδειξιομανία 
γνώσεων, τεχνικής και λογιοσύνης και την 
υπερτροφική διακειμενικότητα. Ο κόσμος 
της δεν είναι φιλολογικός, είναι ποιητι-
κός». Και κατέληξε συνοψίζοντας για την 
έκδοση: «Αυτό το Έσω χάραγμα, μύχιο, 
κρυφό και βαθύ, ανεξίτηλο στον χρόνο με 
επουλωμένες πια τις πληγές υπογραμμίζει 
τη διάρκεια και την αντοχή των εμπειριών 
και των συγκινήσεων».

Σοβαρή 
συνείδηση 
της τέχνης 
και επίπονη 
άσκηση 
στην εκφραστική 
οικονομία

Η παρουσίαση του συγκεντρωτικού τόμου με το ποιητικό έργο της ομότιμης 
καθηγήτριας Φιλολογίας στο ΑΠΘ, Άντειας Φραντζή, έγινε στον κήπο του 
Νομισματικού Μουσείου στις 3 Οκτωβρίου. Στην εικόνα διακρίνεται σε πρώτο πλάνο η 
συγγραφέας, η επίσης ομότιμη καθηγήτρια φιλολογίας Λίζυ Τσιριμώκου που μίλησε 
για το βιβλίο και ο Γιώργος Βέης που διάβασε ποιήματα.

Το Έσω Χάραγμα κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Sestina  
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Διπλά κερδισμένος ο Δήμος από τη Β’ πλαζ Βούλας 
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Την επόμενη σεζόν είναι το πιθανότερο σενάριο να ξεκι-
νήσουν οι εργασίες της αξιοποίησης της Β’ πλαζ Βού-
λας. Παρά το γεγονός ότι η επένδυση της Ακτής θα ολο-
κληρωνόταν το περασμένο καλοκαίρι σύμφωνα με όσα 
είχαν δημοσιευτεί, αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς η 
πανδημία που ταλανίζει τον πλανήτη δημιούργησε την 
αναστολή των επενδυτικών δραστηριοτήτων που είχαν 
σχεδιαστεί λόγω και των μέτρων αλλά και του αρνητι-
κού κλίματος στο επενδυτικό περιβάλλον.  

Η αξιοποίηση της Β’ πλαζ Βούλας σε καμία περίπτω-
ση δεν έχει πάρει αρνητική τροπή, το αντίθετο μάλι-
στα όπως σημειώνουν οι εμπλεκόμενοι. Τα σχέδια 
της ΤΕΜΕΣ του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, που έχει 
αναλάβει με μακροχρόνια παραχώρηση την Ακτή της 
Β’ πλαζ Βούλας βρίσκονται στο τελικό στάδιο των 
εγκρίσεων, με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
να εισπράττει ήδη κανονικά το αντίτιμο της μίσθωσης, 
παρά το γεγονός πως η εγκατάσταση δεν λειτουργεί. 
Αναμφισβήτητα ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο Δήμος 
διότι και έσοδα εισπράττει εδώ και μεγάλο διάστημα και 
θα αξιοποιηθεί μια τεράστια έκταση η οποία τα τελευ-

ταία 30 χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτη. Απάντηση 
στη φημολογία που αναπτύχθηκε περί στασιμότητας 
της επένδυσης έδωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: «Η 

αξιοποίηση της Β’ πλαζ Βούλας καθώς και η μίσθωση 
του χώρου ισχύει κανονικά», τόνισε ο Δήμαρχος. Ειδι-
κότερα, έχει κατατεθεί ήδη η μελέτη διαμόρφωσης στην 
ΕΤΑΔ η οποία είναι και η ιδιοκτήτρια του χώρου. Όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σταλεί στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και στον Οργανισμό της Αθήνας. 

Επιπλέον, η μισθώτρια καταβάλλει το μίσθωμα βάσει 
των όρων της δημοπράτησης και της σύμβασης που 
υπέγραψε. Ο Δήμος επίσης καταβάλλει την υποχρέω-
ση έναντι της ΕΤΔ (το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα) 
και κανένα από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή ο 
Δήμος, η ΕΤΑΔ και οι μισθωτές, δεν έχουν καταγγείλει το 
παραμικρό. Συνεπώς, μπορεί ο Δήμος να μην εισπράτ-
τει τα ποσά που αναγράφει η σύμβαση όταν τεθεί σε 
λειτουργία η εγκατάσταση, όμως ήδη βάζει στο ταμείο 
όσα λέει η συμφωνία αποδίδοντας στην ΕΤΑΔ ό,τι προ-
βλέπεται. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, η 
μελέτη διαμόρφωσης θα ολοκληρωθεί εντός του 2021, 
ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη των εργασιών που 
θα αναβαθμίσουν τη λουτρική εγκατάσταση αλλά και το 
σύνολο της περιοχής. 

Η συνολική επένδυση που θα κάνει η εταιρεία ιδιοκτησί-
ας Κωνσταντακόπουλου (Costa Navarino) θα ξεπεράσει 
τα 7.000.000 ευρώ και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία 
χώρων αθλητισμού όπως γήπεδα beach volley, πισίνα 
η οποία θα παραχωρείται στον Δήμο 3Β κάθε χρόνο για 
οκτώ μήνες, τη δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, νέες λουτρικές εγκαταστάσεις, αναψυκτήρια 
και χώρο εστίασης ενώ στην παραλία θα τοποθετηθούν 
ομπρελοκαθίσματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
λουομένων.

bullets

Οι μισθώσεις
αποδίδουν,
οι μελέτες
εγκρίνονται,
τα έργα
ξεκινούν

••• Ένα εκκρεμές από τη γελοιότητα στη 
χυδαιότητα • Αυτή την εικόνα δείχνουν όσοι 
ταυτίστηκαν με την προσπάθεια να προσλάβουν 
δημοτικά χαρακτηριστικά οι τοπικές εσωκομμα-
τικές εκλογές της ΝΔ • Νυν και πρώην πασόκοι, 
εσαεί αριβίστες και πονηροί μικροπαράγοντες 
βρήκαν μια φανέλα ευκαιρίας και βάφτηκαν 
ξαφνικά μπλε • Φυσικά, πλήρως αδιάφορο 
τους ήταν αν θα δυναμώσει η Νέα Δημοκρατία, 
αν θα γίνει παραγωγική η τοπική οργάνωση και 
όλα αυτά τα σαχλά κατά τους ίδιους • Κουβέντα 
να γίνεται και δημοτική αντιπολίτευση • Υπήρ-
χαν όμως και τα «στελέχη» με τα υψηλά ιδανικά  

• Την καρέκλα θα την κρατήσουν; • Την ταμπέ-
λα του κυβερνητικού κόμματος θα μπορούν να 
την κραδαίνουν για να ανεβαίνουν τα σκαλοπά-
τια της ατομικής τους καταξίωσης; • Αυτό τους 
ενδιέφερε • Σε προεκλογική συνέντευξή της 

μια υποψήφια τόνιζε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι 
που η τοπική ΝΔ των 3Β έγραψε τόσα νέα μέλη  

• Σε σχόλιό της μετά την εκλογική συντριβή της 
ομάδας της είπε ότι δεν μπορεί, θα έγινε νοθεία 
με τόσα νέα μέλη • Στο κόμμα που έχει υπουρ-
γό τον Πιερρακάκη υπάρχουν κάποια μέλη που 
πιστεύουν ότι οι ψηφιακές διαδικασίες είναι δια-
βλητές...

••• Αλλά υπάρχει και η χυδαία πλευρά εκτός 
από τη γελοία • Είναι αυτή που αποκάλυψαν με 
απύθμενο θράσος στον νικητή των εσωκομματι-
κών εκλογών οι άνθρωποι που απέκτησαν καριέ-
ρα λόγω του κόμματος • Άνθρωποι που πήραν 
μικροεξουσίες στο Δημόσιο από το παράθυρο  

• Αυτοί απείλησαν τον νικητή ότι θα την πλη-
ρώσει τη νίκη του ως εργαζόμενος στο Δημόσιο  

• Διότι αυτός δεν έχει το βύσμα που έχει το θρα-
σίμι • Δημόσια επίδειξη κακίας και θράσους  

• Aυτό αλήθεια εκπροσωπεί η ΝΔ στο δημόσιο βίο; 

• Τη μικρότητα, τη μωροφιλοδοξία, την ιδιοκτη-
σιακή αντίληψη του κράτους; • Ώριμα σκεπτόμε-
νοι οι νεοδημοκράτες από τα 3Β περιθωριοποίησαν 
τα φαινόμενα αυτά και τους εκπροσώπους τους  

• Το δηλητήριο για άλλη μια φορά πήγε χαμένο. 

 
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

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 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ
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Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο ανΥΠΕΣ 
Στέλιος Πέτσας έκαναν από κοινού δηλώσεις στη 
δημόσια τηλεόραση από την πλατεία Ιμίων της 
Βούλας στις 4 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας στο κοινό 
τις μεγάλες αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων που 
θα χρηματοδοτήσει για τον Δήμο το πρόγραμμα του 
υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης»

Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι έδωσαν το «παρών» 
στις 22 Οκτωβρίου στη δράση ενημέρωσης σχετικά με την 
ανακύκλωση συσκευασιών στην πλατεία Πέτρου και Παύλου 
της Βάρης που διοργάνωσε ο Δήμος με τη συμμετοχή 
μαθητών από το 4ο Δημοτικό Βούλας και το Δημοτικό Διλόφου

Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΤΩΝ 3Β ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΙ 
ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΡΟ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Μεγάλη θλίψη προκάλεσε και 
στα 3Β ο θάνατος της Φώφης 
Γεννηματά, κατοίκου Βούλας. 
Μια γυναίκα που «παράλληλα 
με την λαμπρή και σημαντική 
πολιτική της σταδιοδρομία 
υπήρξε υποδειγματικό πρότυπο 
γυναίκας και μητέρας» όπως 
δήλωσε σε συλλυπητήριο 
μήνυμά του ο Δήμαρχος, ο 
οποίος είχε συναντηθεί μαζί της 
τον Απρίλιο του 2019 στο Παιδικό 
Χωριό SOS Βάρης 

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ, 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΕΠΙΑΣΕ ΕΝΑ ΘΡΑΝΙΟ ΚΑΙ 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ 
ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ Η ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΟΛΙΑ, 
Η ΙΡΙΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ» ΠΟΥ 
ΑΝΕΒΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ














