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The Talk of
The Town
Το εξαιρετικό ποσοστό εμβολιασμού 83% που βάσει απολύτως έγκυρων πληροφοριών
έχουν φτάσει οι κάτοικοι του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δυστυχώς λόγω των
αστοχιών στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης του
κορονοϊού από την κυβέρνηση
οδηγεί σε εφησυχασμό, διακινδυνεύοντας την πορεία της
πανδημίας τόσο στα 3Β όσο και
σε όλη την Ελλάδα.

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β
@lauslaw

@bluefish.restaurant

@maria_m0v

#vouliagmeni
#notos voula

@KostogiannisK
Βλέπω κόσμο που μιλά για οικολογική καταστροφή/
μίζες όσον αφορά τη γραμμή 4, το Ελληνικό, τη νέα
μαρίνα Βουλιαγμένης κλπ. Σε συνδυασμό με τους αρνητές, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σπάει το κεφάλι του
για το πώς ήμασταν τόσο ηλίθιοι.

@markos_christo88_tennis
#Varkiza

@OikonomouVasili
Τιμήσαμε τα Εισόδια της Θεοτόκου στην Βάρη για άλλη
μια χρονιά! Κοντά στις παραδόσεις του λαού για να
κρατάμε ζωντανή την πατρίδα.

@mernic1970
Εν τω μεταξύ ο γιος μου σήμερα, Ασκληπιείο Βούλας 2
ώρες δεν του ζήτησε rapid κανείς, Λεωφορείο για Πειραιά στριμωγμένοι όλοι πάλι τα ίδια, προαστιακός στην
συνέχεια σιγά μην ασχοληθούν. Από τύχη ζούμε.
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@wuwei.snaps

#limanakia

@takseroolaleme
Νοίκιαζε το ακίνητο με Airbnb στην εξωτική Βαρκιζα και
την έσκισε η εφορία οπότε το ίδιο ακίνητο το έβαλε με
ενοίκιο όσο έβγαζε στο Airbnb κάθε μέρα επί 30, έκοψε
και ένα 10%... Θα πάει εξαιρετικά αυτό θεία μου της
είπα, καλά κέρδη... Τι να έλεγα;

@geo__tza
#Várkiza

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

H Βόνταφον δεν έχει 5G στην Καλλιθέα αλλά έχει στη
Βάρη τη Βούλα και την Βουλιαγμένη.

@moorings.gr

#Vouliagmeni

@FragileAlex
Η ΠτΔ επισκέφτηκε το παιδικό χωριό SOS στη Βάρη! Εμ,
τι να κάνει όλη την ημέρα στο Προεδρικό Μέγαρο; Να
χαϊδεύει την Καλυψώ; Οι γάτες είναι ανεξάρτητα ζώα,
θέλουν φαγητό και την ησυχία τους...

#vouliagmeni

The talk of the town
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Εμβολιασμοί, πανδημία
και πολιτική επικοινωνία
και οδηγεί σε στάσεις και επιλογές που ενισχύουν τελικά
την πανδημία, παρά την εργώδη και εντατική προσπάθεια
για την υγειονομική αντιμετώπιση του φαινομένου.

του Γιώργου Λαουτάρη

M

ια αντίφαση παρουσιάζουν οι πληροφορίες
για τα βασικά μεγέθη της πανδημίας στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο αριθμός των διαπιστωμένων κρουσμάτων που ανακοινώνει
κάθε εβδομάδα ο ΕΟΔΥ ανεβαίνει σταθερά, την ίδια στιγμή
που το ποσοστό εμβολιασμένων πολιτών στον Δήμο είναι
από τα υψηλότερα. Πώς εξηγείται αυτή η τοπική αντίφαση
– η οποία βέβαια με διαφορετικά μεγέθη παρουσιάζεται
σε όλη τη χώρα;
Ας πάρουμε αρχικά τα δεδομένα. Γνωρίζουμε από κορυφαία πηγή, η οποία έχει πρόσβαση στην αναλυτική βάση
δεδομένων για την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του
κορονοϊού που μπορεί να απομονώσει βάσει διεύθυνσης τοπικά στοιχεία (τα οποία επισήμως ανακοινώνονται
όμως μόνο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας) ότι το
ποσοστό των εμβολιασμένων πολιτών στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται στο 83% του ενήλικου
πληθυσμού, όταν ο εθνικός μέσος όρος βρίσκεται πάνω
από 10 μονάδες πιο κάτω. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο
Δήμος των 3Β είναι μεταξύ των πρώτων τριών της χώρας
σε ποσοστό εμβολιασμένων.
Την ίδια στιγμή το νέο κύμα της πανδημίας όπως παντού
επελαύνει και στον Δήμο, με τα κρούσματα που ανακοινώνονται να ακολουθούν μια σαφή αυξητική τάση κάθε
εβδομάδα. Τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη
κατά την περίοδο 14 έως 21 Νοεμβρίου ήταν 171, με 9
νοσηλευόμενους και 162 πολίτες σε απομόνωση κατ’
οίκον. Μια εβδομάδα νωρίτερα, τα κρούσματα ήταν 143,
οι νοσηλευόμενοι 5 και οι αναρρώνοντες σπίτι τους 135.
Αρκεί ως εξήγηση η θεωρία της «πανδημίας των ανεμβο-

“

Στις πρώτες θέσεις
τα 3Β με 83%
εμβολιασμένους
αλλά η πανδημία
επιμένει...
λίαστων»; Αρκεί με άλλα λόγια να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, επιμένοντας απλώς πιο έντονα στο να
εμβολιαστούν όσοι το αρνούνται; Στην πραγματικότητα,
βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες εκστρατείες από
το κράτος και την κυβέρνηση οι οποίες έχουν διαφορετικούς στόχους και αποτελέσματα: Πρώτον, η υγειονομική
αντιμετώπιση της πανδημίας με την εκστρατεία του εμβολιασμού και την οργάνωση του ΕΣΥ ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών που χρειάζονται νοσηλεία.
Δεύτερον, η πολιτική αντιμετώπιση της πανδημίας από
την κυβέρνηση που περιλαμβάνει τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού και την επικοινωνιακή εκστρατεία
για την ενίσχυση του εμβολιασμού. Όμως παρατηρείται
το εξής φαινόμενο: Η επικοινωνιακή εκστρατεία για την
πανδημία, τα στρατηγικά μηνύματα δηλαδή που έχουν
επιλεγεί και τα μέτρα για να πείσουν τους πολίτες να
εμβολιαστούν, δημιουργούν μια εικόνα για την πανδημία. Και δυστυχώς η εικόνα αυτή, η αναπαράσταση δηλαδή που έχουμε όλοι για το τι σημαίνει αυτή η κατάσταση,
παρουσιάζει στρεβλώσεις ως προς την πραγματικότητα

Από την αρχή του έτους η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό ονομάστηκε «επιχείρηση ελευθερία». Που σημαίνει απαλλαγή από τα προηγούμενα δεσμά μας, δηλαδή
τον αυτοπεριορισμό, την κοινωνική αποστασιοποίηση
και τα πρακτικά υγειονομικά μέτρα (όπως μάσκα, πλύσιμο
χεριών, αποστάσεις στα καταστήματα). Ως αποτέλεσμα,
όσοι εμβολιάστηκαν θεώρησαν ότι αφήνουν πίσω τους τη
ζοφερή εκείνη περίοδο και συμπεριφέρονται πλέον σαν
να μην κυκλοφορεί πια ο πιο μεταδοτικός και επικίνδυνος ιός που συνάντησε η ανθρωπότητα εδώ και πολλές
δεκαετίες. Η εγκατάλειψη των μέτρων αυτοπροστασίας
από τους εμβολιασμένους όμως επιτείνει το φαινόμενο,
διότι σύμφωνα με τους ειδικούς το εμβόλιο δεν εξουδετερώνει τον ιό, αλλά προστατεύει σε ένα μεγάλο ποσοστό έναντι της βαριάς νόσησης. Το ίδιο ισχύει και με τη
σημερινή κυβερνητική αφήγηση περί «πανδημίας των
ανεμβολίαστων». Η απόδοση της ευθύνης της πανδημίας
σε όσους αρνούνται τον εμβολιασμό μπορεί να είναι ένα
ισχυρό όπλο πειθούς και ένας μοχλός άσκησης κοινωνικής πίεσης (μένει να αποδειχτεί βέβαια πόσο αποτελεσματικός). Το ίδιο και τα στοχευμένα μέτρα περιορισμού ή
προστασίας των ανεμβολίαστων που διαμορφώνουν ένα
ιδιότυπο λοκ ντάουν για λίγους. Αντανάκλαση όμως αυτής
της απόφασης είναι η ευρεία και διαδεδομένη ψευδαίσθηση ότι οι εμβολιασμένοι είναι πλήρως θωρακισμένοι
και ελεύθεροι να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πρώτα.
Και ο ιός δεν συγχωρεί αυτή τη στάση... «Η αφήγηση της
ελευθερίας ήταν χωρίς αστερίσκους αλλά η ίδια η ελευθερία που προσέφερε το εμβόλιο από τον κορονοϊο ήταν
με αστερίσκους. Η ρητορική υπερτίμηση της ασφάλειας
την οποία προσφέρει το εμβόλιο ως βασικό στοιχείο των
κυρίαρχων αφηγήσεων είναι μέρος του προβλήματος, η
αυτο-παγίδευση των μέτρων πολιτικής στην υποστήριξη
των αφηγημάτων το διογκώνει», όπως επισημαίνει και ο
καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου
Πειραιά, Αθανάσιος Σαμαράς.
Επιπλέον, η κουλτούρα ακύρωσης που καλλιεργείται έναντι των ανεμβολίαστων, με δημόσιες επιθέσεις και χλεύη,
ίσως βαθαίνει το ρήγμα και απομακρύνει τελικά από το
στόχο. Τέλος, κάθε γενίκευση ισοπεδώνει επικίνδυνα το
ζωηρό ανάγλυφο της κοινωνικής πραγματικότητας η
οποία δεν εξηγείται με μανιχαϊστικές ερμηνείες καλού και
κακού. Δεν είναι όλοι οι ανεμβολίαστοι συνειδητοί «αρνητές» και «ψεκασμένοι», καχύποπτοι δηλαδή πολίτες που
έχουν πλανηθεί από ψευδοεπιστημονικές και συνωμοσιολογικές θεωρίες ή ασυνείδητα φαρμακοφοβικοί. Όπως
κάθε φάρμακο, έτσι και τα εμβόλια του κορονοϊού έχουν
συγκεκριμένες αντενδείξεις και ένα ποσοστό πολιτών
(μικρό οπωσδήποτε) θα ήθελε να εμβολιαστεί αλλά δεν
του επιτρέπεται για ιατρικούς λόγους.
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Τοπικά

Λίμνη
Βουλιαγμένης
Εργασίες
για την
αποκατάσταση
της
νομιμότητας

Το
Διοικητικό
Εφετείο
ακύρωσε
υπαγωγές
σε νόμους
«τακτοποίησης»

Την αναστολή λειτουργίας της Λίμνης Βουλιαγμένης από τις αρχές
Νοεμβρίου έως τον Φεβρουάριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες κατεδάφισης και καθαιρέσεων παράνομων κατασκευών περασμένων δεκαετιών βάσει δικαστικής απόφασης ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η διοίκηση του Δήμου
απέστειλε επιστολή στην διαχειρίστρια εταιρεία ζητώντας να μεριμνήσει για την δυνατότητα εισόδου στην λίμνη με τη
λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, τόσο για
το κοινό, όσο και για τους λουόμενους των ιαματικών λουτρών, για όσους έχουν σοβαρούς ιατρικούς
λόγους. Κατόπιν αυτού, έλαβε διαβεβαιώσεις από
την εταιρία διαχείρισης, ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το αργότερο σε 3 μήνες. Για το θέμα εξέδωσε
ανακοίνωση η δημοτική αρχή, όπου μεταξύ άλλων
τονίζει για το χρονικό των γεγονότων παρακάτω:
Το 2015 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν
αυτοψία και διαπίστωσαν αυθαίρετες κατασκευές
στους χώρους της Λίμνης. Στη συνέχεια, η ιδιοκτήτρια
του χώρου, Εκκλησία της Ελλάδος και η μισθώτρια
εταιρεία υπήγαγαν τις αυθαίρετες κατασκευές στον
ν.4178/13. Μετά την υπαγωγή, η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου με έγγραφό της προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπογεγραμμένο από την
Διευθύντρια και την προϊσταμένη αυθαιρέτων, διαφώνησαν με την υπαγωγή αυτή και έκριναν ότι είναι
ακυρωτέα ως προς όλες τις κατασκευές που ανεγέρθησαν μετά την ισχύ του διατάγματος προστασίας της Λίμνης, δηλαδή
πρακτικά όλες τις κατασκευές που ανεγέρθηκαν από τις μισθώτριες
εταιρείες τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συνέχεια ο κ. Διονυσόπουλος
από την Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης προσέφυγε στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και όχι η Εκκλησία και η μισθώτρια εταιρεία, όπως
ισχυρίζεται. Η προσφυγή εξετάστηκε από το αρμόδιο όργανο, το
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων (ΣΥΠΟΘΑ) και απορρίφθηκε.
Η Διεύθυνση ΥΔΟΜ και η προϊσταμένη της κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ και υπέβαλαν απόψεις κατά της νομιμοποίησης
των αυθαιρέτων, όπως σαφέστατα προκύπτει από τα έγγραφα που
προσκομίστηκαν. Τα έγγραφα της ΥΔΟΜ που μνημονεύει η απόφαση
ΣΥΠΟΘΑ δεν δικαιώνουν τη μισθώτρια εταιρεία, αντιθέτως επιχειρηματολογούν ξεκάθαρα κατά της υπαγωγής. Συνεπώς αναληθώς
υποστηρίζεται σε ανακοίνωση του κ. Διονυσόπουλου ότι δήθεν
η Διεύθυνση ΥΔΟΜ υποστήριξε τη μισθώτρια εταιρεία κατά την
συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ. Επιπροσθέτως, ουδέποτε κρίθηκε αντισυνταγματική κάποια παράγραφος του ν.4178/13, όπως εσφαλμένα
ισχυρίζεται ο κ. Διονυσόπουλος. Τον νόμο αυτόν, καθώς και τα διατάγματα προστασίας της Λίμνης εφαρμόζει στο ακέραιο η Υπηρεσίας Δόμησης.
Η ακύρωση της υπαγωγής έγινε από την ΥΔΟΜ στις 22/10/2020.
Είχαν μεσολαβήσει ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους
κλπ, λόγω 2 αντικρουόμενων αποφάσεων, αυτήν του ΣΥΠΟΘΑ και
αυτήν του Διοικητικού Εφετείου, στο οποίο είχε παράλληλα προσφύγει ο κ. Χουλιαράκης συγγενής του κ. Διονυσόπουλου. Κατά της
απόφασης αυτής του Διοικητικού Εφετείου είχαν επίσης προσφύγει στο ΣτΕ τα Ιαματικά Λουτρά Α.Ε. (ιδιοκτήτρια) και η προσφυγή
τους δεν έχει ακόμη εξεταστεί. Το ερώτημα της ΥΔΟΜ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ουδέποτε απαντήθηκε επί της ουσίας,
ωστόσο η Διεύθυνση ΥΔΟΜ προχώρησε στην ακύρωση της υπαγωγής. Μετά την ακύρωση της υπαγωγής που έκανε η Διεύθυνση ΥΔΟΜ,
τα αυθαίρετα κρίνονται κατεδαφιστέα. Η Διεύθυνση ΥΔΟΜ όμως
δεν είναι υπηρεσία «κατεδαφίσεων», όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται
ο κ. Διονυσόπουλος. Τις κατεδαφίσεις διενεργεί η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή μετά την πάροδο πολλών ετών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αλλά
και της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2014-σήμερα) δεν έγινε
καμία οικοδομική εργασία ούτε αυθαίρετη κατασκευή στην Λίμνη
Βουλιαγμένης. Σχεδόν το σύνολο των παράνομων κατασκευών
έχουν γίνει πριν το 1981 όπως προκύπτει από επίσημες τεχνικές
φωτοερμηνίες της περιόδου 1969-1989. Η υποβολή των υπαγωγών

έγινε από τους ιδιοκτήτες απ΄ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ και όχι στην ΥΔΟΜ του Δήμου. Τα ΣΥΠΟΘΑ στο οποίο
προσέφυγε για ακύρωση των υπαγωγών του 2016 η «Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης», είναι Κρατικό Όργανο και όχι δημοτικό το
οποίο ομόφωνα δυστυχώς απέρριψε την ακύρωση των υπαγωγών.
Η επίσημη έγγραφη τοποθέτηση του Δήμου μέσω της ΥΔΟΜ στο
ΣΥΠΟΘΑ ήταν η ακύρωση των υπαγωγών. Το σχετικό έγγραφο είναι
στη διάθεση του οποιοδήποτε.
Η αίτηση ακύρωσης του συγγενούς του κ. Διονυσόπουλου και όχι
του ιδίου, στο Διοικητικό Εφετείο για ακύρωση της απόφασης του
ΣΥΠΟΘΑ είχε ως αντίδικο τους ιδιοκτήτες της Λίμνης και κανέναν
άλλο. Αν και η αγωγή στρέφεται εναντίον του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως προϊσταμένου κλιμακίου του ΣΥΠΟΘΑ κανένας εκ της
κεντρικής ή δημοτικής διοίκησης δεν παρέστη ούτε αντιδίκησε με
τον κύριο Χουλιαράκη κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης. Η
ΥΔΟΜ της οποίας ζητήθηκε η άποψη εγγράφως και πάλι επιχειρηματολόγησε υπέρ της ακύρωσης των υπαγωγών για τις κατασκευές
που έγιναν μετά την ισχύ του διατάγματος προστασίας της Λίμνης
(1981). Η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης έγινε στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο Πειραιά - Ακυρωτικό) αλλά σε
πρώτο βαθμό. Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό θα γίνει στο ΣτΕ αν και
μετά την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με την
Εφετειακή απόφαση η προσφυγή στο ΣτΕ είναι πλέον άνευ αντικειμένου. Η ΥΔΟΜ μετά την έκδοση της απόφασης και τις συνεννοήσεις
με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του 10/2020 ανακάλεσε τις
υπαγωγές. Από τον 11/2020 έως και τον 04/2021 οι υπηρεσία αυτοψιών της ΥΔΟΜ δεν λειτούργησε λόγω περιορισμών Covid 19 (με
εξαίρεση την αυτοψία σε επικίνδυνες κατασκευές). Η απομάκρυνση
των αυθαίρετων κατασκευών δεν μπορούσε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι γιατί θα διέκοπτε την λειτουργία της Λίμνης.
Η κατεδάφιση αφορά μέρος τμήματος του υδροθεραπευτηρίου το
οποίο χρήζει ειδικών υποστυλώσεων στατικότητας για το υπόλοιπο
κτίριο και δύο μικρότερα κτίρια στο πίσω μέρος της Λίμνης εκ των
οποίων το ένα είναι εγκαταλελειμμένο και το άλλο αποθηκευτικός
χώρος. Τα κτίρια που θεωρούνται παράνομα είναι κατασκευασμένα
πριν το 1975 όπου τη διαχείριση της Λίμνης την είχε ο ΕΟΤ.

The Ultimate Fine Dining Experience

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 διεθνούς 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 επιλεγμένες 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 εστιατόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 2108963747
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Υπερσύγχρονος λειοτεμαχιστής στη μάχη της καθαριότητας
δυνατό, διευκολύνοντας στη διαχείριση και την μεταφορά τους. Όπως αναφέρθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το μηχάνημα θα αποσβέσει γρήγορα το κόστος του, καθώς
πλέον οι μεταφορές των αποβλήτων προς το πεδίο κομποστοποίησης θα απαιτούν
λιγότερα δρομολόγια των βαρέων οχημάτων, εξοικονομώντας καύσιμα, εργατοώρες
και κόστος φθοράς των οχημάτων.

Ένας θηριώδης λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων και φυτικών καταλοίπων
έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κανονικά στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά,
καθώς οι πρώτες ενδείξεις ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Το τεράστιο μηχάνημα συνολικού βάρους 24.600 κιλών το οποίο είναι πλήρως φορητό και διαθέτει κινητήρα που
συμμορφώνεται με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές εκπομπών, το προμηθεύτηκε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 19 Οκτωβρίου 2021 μέσω ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού με συνολικό κόστος 580.000 ευρώ. Ο λειοτεμαχιστής έχει τη δυνατότητα καταστροφής δεκάδων τόνων απορριμμάτων την ώρα, μειώνοντας σημαντικά το
μέγεθος και τον όγκο των απορριμμάτων και των φυτικών καταλοίπων στο ελάχιστο

Δουλειά του λειοτεμαχιστή είναι να τεμαχίζει με χαμηλό κόστος στο επιθυμητό και
κατάλληλο μέγεθος τα ογκώδη απορρίμματα και τα φυτικά κατάλοιπα (κλαδέματα)
που συλλέγονται από το Δήμο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα και κατά 50% σε
πολλές περιπτώσεις το κόστος μεταφοράς και διάθεσης αυτών. Επιπλέον, με τη χρήση
του μηχανήματος καθίσταται αποτελεσματικότερη η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων και η ανάκτηση αξίας από αυτά (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας) συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία. Το μηχάνημα είναι το πλέον σύγχρονο
και ασφαλές στην κατηγορία του και η λειτουργία του ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού
πίνακα. Επιπλέον γίνεται ήδη η απομακρυσμένη εποπτεία της λειτουργίας του από
την αρμόδια διεύθυνση, μέσω ενσωματωμένου συστήματος τηλεπαρακολούθησης
από υπολογιστή ή φορητή συσκευή.
Η προμήθεια του λειοτεμαχιστή έγινε στο πλαίσιο ευρύτερου διαρκούς προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας,
παράλληλα με τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους
άνω των 2 εκ. ευρώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα
απορριμματοφόρα, ανοιχτά φορτηγά, τράκτορα, νταλίκες, χοάνες και πολλά ακόμα
οχήματα και μηχανήματα έργου τα οποία θα παραληφθούν από το Δήμο σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο εθελοντισμός οργανώνεται

Κανονισμός για τη δημοτική τράπεζα αίματος
παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των
αναγκών των μελών της ομάδας και η παροχή βοήθειας
για την εξεύρεση αίματος προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου.
Μέλη της Ομάδας μπορούν να γίνουν όλοι οι δημότες,
οι κάτοικοι, και όσοι το επιθυμούν εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις προσφοράς αίματος.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάθε εθελοντής αιμοδότης
της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών δικαιούται μονάδες
αίματος ισάριθμες με αυτές που έχει δώσει. Οι μονάδες αίματος κάθε αιμοδότη μπορούν να χορηγηθούν
εκτός από τον ίδιο και σε συγγενείς ή σε άτομα που
θα προσδιορίσει ο ίδιος. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται «χρεώνονται» στον αιμοδότη και αφαιρούνται
από το απόθεμά του. Αίμα δύναται να χορηγηθεί και σε
όσους δεν είναι μέλη της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών
Δήμου 3Β εφόσον υπάρχει επάρκεια με την προϋπόθεση
ότι είναι κάτοικοι ή δημότες.
Ομάδα εθελοντών αιμοδοτών με κανονισμό λειτουργίας που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο δημιούργησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο
άσκησης των αρμοδιοτήτων του που στοχεύουν στην
κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών είναι η δημιουργία διαρκούς

Η χορήγηση αίματος σε όσους δεν είναι μέλη μπορεί
να γίνει με την αιμοδότηση σε οποιαδήποτε δημόσιο
νοσοκομείο τη στιγμή που χρειάζονται το αίμα. Στην
περίπτωση αυτή, η μονάδα θα δηλώνεται ότι διατίθεται
στην Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου και θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση στην Κοινωνική Υπηρεσία.

Επίσης, με τη μορφή δανεισμού από μέλος της Ομάδας
Εθελοντών Αιμοδοτών το οποίο διαθέτει απόθεμα σε
αίμα κατόπιν έγγραφης συναίνεσής του. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειζόμενος μπορεί να αναπληρώσει μελλοντικά στο απόθεμα του αιμοδότη δανειστή τις μονάδες
αίματος που δανείστηκε αιμοδοτώντας είτε ο ίδιος είτε
κάποιος άλλος για εκείνον. Τέλος, με την μορφή δανεισμού από την Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών (όχι από
συγκεκριμένο μέλος). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
η εκ των προτέρων ενυπόγραφη δέσμευση του δανειζόμενου ή του αιτούντος (εφόσον ο άμεσα ενδιαφερόμενος αδυνατεί), να επιστραφούν οι μονάδες που χορηγήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών καθώς και
η καταβολή χρηματικής εγγύησης στον Δήμο ύψους 100
ευρώ ανά μονάδα αίματος. Το ποσό αυτό επιστρέφεται
μετά την εμπρόθεσμη αναπλήρωση των μονάδων που
χορηγήθηκαν. Η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου
λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του
Ασκληπιείου ενώ δεν αποκλείεται η συνεργασία και με
άλλα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.
Επόμενη εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της
δημοτικής τράπεζας αίματος θα γίνει το Σάββατο 11
Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) από τις 10 π.μ. ως τις 2
μ.μ. (απαραίτητο ραντεβού στο 213 2019921).
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Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εκ νέου Δήμαρχος των 3Β το μόνο σχέδιο
Κάποιοι εντός των 3Β θα ήθελαν να τον δουν να φεύγει από τον Δήμο και να κατέρχεται στην Περιφέρεια ή τη Βουλή. Κάποιοι εκτός των 3Β θα ήθελαν να τον δουν να
φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να συμμαχεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πίσω από το νέο κύμα
ανακριβειών σχετικά με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που δημοσιεύτηκαν σε τοπικής
αλλά και ευρύτερης κυκλοφορίας μέσα κρύβονται παραπολιτικά παιχνίδια και παρασκηνιακές μηχανορραφίες παραπληροφόρησης, που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν
με την πραγματικότητα.
Η πρόθεση άλλωστε του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου να διεκδικήσει εκ νέου το τιμόνι
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον Οκτώβριο του 2023 είναι πολλάκις διατυπωμένη δημόσια και παραμένει ακλόνητη βούλησή του. Όπως επίσης αμετακίνητος
είναι ο Δήμαρχος των 3Β και στον πολιτικό του προσανατολισμό, στην ευρωπαϊκή
κεντροδεξιά που ποτέ δεν αλληθωρίζει προς τον λαϊκισμό. Αδιάψευστος μάρτυρας γι’
αυτό είναι οι άριστες σχέσεις συνεργασίας και προσωπικής εκτίμησης που διατηρεί
με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και όλα τα κορυφαία μέλη της σημερινής κυβέρνησης.
Η επαναφορά των συγκεκριμένων ανακριβειών βέβαια δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει
με τη μεγάλη μάχη αποκάλυψης που δίνει ο Δήμαρχος των 3Β σχετικά με την ακολουθούμενη πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής με στοιχεία, πολιτικές
θέσεις και φυσικά την πολύτιμη και πρωτοποριακή για τη χώρα τεχνογνωσία που έχει
αποκομίσει από τον ίδιο του τον Δήμο. Καθώς η αποκάλυψη αυτή θίγει συγκεκριμένα
συμφέροντα, η απάντηση έρχεται με τη μορφή της προσωπικής επίθεσης. Ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος παρουσιάζεται να αποζητά τη στήριξη του ...ΣΥΡΙΖΑ για να διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής. Για το λόγο αυτό υπονοείται ότι επισημαίνει αστοχίες
της διοίκησης του Γιώργου Πατούλη.
Η πραγματικότητα φυσικά είναι ότι το κίνητρο του Δημάρχου των 3Β είναι αυθεντικά
αυτοδιοικητικό, όπως αμιγώς αυτοδιοικητικού χαρακτήρα είναι και η εν γένει «πολιτεία» του από το 2014 που ανέλαβε τη διοίκηση. Για το λόγο αυτό χαίρει εκτίμησης
των συναδέλφων του Δημάρχων ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης καθενός, καθώς

εκπροσωπεί μια διεκδικητική στάση έναντι κάθε κυβέρνησης αντίθετα από τη λογική
των δημοσίων σχέσεων και των κομματικών στοιχίσεων που υιοθετούν όσοι έχουν
μοναδικό στόχο την προσωπική ανέλιξη.
«Δηλώνω κατηγορηματικά για πολλοστή φορά πως τον Οκτώβριο του 2023 θα διεκδικήσω εκ νέου τη θέση Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να μπορέσουμε
να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου το 2014.
Μερίδα ηλεκτρονικών ΜΜΕ προσπαθούν αυθαίρετα να ισχυριστούν πως επιθυμώ να
διεκδικήσω το 2023 τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής, γεγονός που δεν ισχύει σε
καμία περίπτωση», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος στις 23 Νοεμβρίου, βάζοντας
τέλος στη σχετική φιλολογία.

«Μενέδημος»

Συνεργασία Δήμων 3B και Βριλησσίων
Οι Δήμοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Βριλησσίων έχουν τοποθετήσει επί χρόνια
τα ζητήματα της αειφορίας, της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας στο
επίκεντρο της στρατηγικής τους, ενώ θεωρούνται από τους Δήμους που πρωτοπορούν
στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πράσινη ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, αποτελούν δύο Δήμους με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, παρά τη διαφορετική γεωγραφική
τοποθεσία τους και τη μεταξύ τους απόσταση.

Τη σύσταση και λειτουργία ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία Μενέδημος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Δήμου Βριλησσίων ανακοίνωσαν οι δύο φορείς. Οι οργανισμοί αυτοί σύμφωνα με τη νομοθεσία λειτουργούν υπέρ
του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί στην πράξη ένα εργαλείο που έδωσε η κυβέρνηση στους
ΟΤΑ και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και της
υποστελέχωσης των Δήμων, χωρίς ωστόσο και σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις
υπηρεσίες τους. Αντίθετα, σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι να λειτουργεί
υποβοηθητικά με τις υπηρεσίες των Δήμων.

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί αναλαμβάνουν την
εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από
εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί αποτελούν βάση για τη
μελέτη, ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές
κοινωνίες. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία
στην οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση και γενικότερα
τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέωση των κοινωνικών δομών. Οι
συγκεκριμένες εταιρείες είναι ένα εργαλείο στα χέρια των Δήμων, το οποίο εφόσον το
εκμεταλλευτούν σωστά, θα μπορέσουν να προχωρήσουν γρήγορα σε εκτέλεση έργων
που σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη των πόλεων, αφού οι Δήμοι δεν μπορούν πλέον να
περιμένουν πότε θα επιτρέψει ή πότε θα προβλέψει η κάθε κυβέρνηση την πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού. Φυσικά, η ύπαρξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού δεν εμποδίζει
σε καμία περίπτωση τους Δήμους να συνεχίσουν να διεκδικούν από την κυβέρνηση
προσλήψεις μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών τους.
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Τοπικά

Οι ολυμπιονίκες στα σχολεία των 3Β

Ένα διαφορετικό μάθημα για τις αξίες του αθλητισμού

Αποτελούν πρότυπα για τους νέους ανθρώπους και όχι
μόνο, συγκεντρώνοντας τον παγκόσμιο θαυμασμό για τις
επιδόσεις τους. Σίγουρα δεν είναι τυχαίοι αθλητές όσοι
συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όσοι έχουν
διακριθεί σε αυτούς και οπωσδήποτε οι επιτυχίες τους
δεν οφείλονται αποκλειστικά στη σωματική προσπάθεια:
Απαιτούν συγκροτημένους, πειθαρχημένους και φιλοσοφημένους χαρακτήρες. Για τους λόγους αυτούς, τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που πραγματοποίησε και στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς
Αγώνες (ΕΣΟΑ) ήταν μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που
αγκάλιασε την πρωτοβουλία. Κορυφαίοι αθλητές επισκέφτηκαν σχεδόν όλα τα δημοτικά σχολεία των 3Β, μοιράστηκαν με τους μαθητές τις εμπειρίες τους, απάντησαν σε
όλες τις απορίες και υπέγραψαν αυτόγραφα. Σε μια κίνηση
πολλών συμβολισμών, σε κάθε σχολείο οι ολυμπιονίκες

φύτεψαν και από μία ελιά, το σύμβολο του ολυμπιακού
ιδεώδους που έχει συνδεθεί με τη νίκη, αλλά και με την
εθνική ενότητα και συμφιλίωση.
Η πιο συγκινητική παρουσία των ολυμπιονικών στο
πέρασμά τους από τον Δήμο έγινε στο Ειδικό Σχολείο του
ΠΙΚΠΑ Βούλας. Η Σοφία Μπεκατώρου της ιστιοπλοΐας και
η Μαρία Παγκάλου της ρυθμικής γυμναστικής, μαζί με δύο
ακόμη εκλεκτά μέλη της αθλητικής οικογένειας τη χάλκινη
παραολυμπιονίκη στη Σφαίρα, Δήμητρα Κοροκίδα και την
πρωταθλήτρια ποδηλασίας δρόμου Αθηνά Χατζηστύλη
έδωσαν ξεχωριστές συγκινήσεις και συναισθήματα στα
παιδιά. Εξαιρετική στιγμή ήταν η ευκαιρία που είχαν να
κάνουν ιστιοπλοΐα με την Σοφία Μπεκατώρου στο ειδικό τροχήλατο σκάφος που τους έφερε, ενώ γνώρισαν τη
ρυθμική γυμναστική μέσα από τα στεφάνια της Μαρίας
Παγκάλου και με τα οποία κατόπιν σχημάτισαν τους Ολυμπιακούς Κύκλους.

Μεταξύ άλλων επισκέψεων, στο 1ο Δημοτικό Βούλας βρέθηκαν ο Λεωνίδας Κόκας της άρσης βαρών, η Δώρα Κουντουρά της ξιφασκίας και η Εύη Μακρυγιάννη της καλλιτεχνικής κολύμβησης, εξιστορώντας στα παιδιά της Δ’
τάξης μοναδικές εμπειρίες από τις ολυμπιακές διοργανώσεις και εξομολογούμενοι πώς κατόρθωσαν να φτάσουν
στην κορυφή. Μετά το τέλος της επίσκεψης, ο Λεωνίδας
Κόκας δήλωσε: «Η σημερινή μου επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό σχολείο Βούλας, στα πλαίσια του προγράμματος της
ΕΣΟΑ Olympic Green Values είχε ως στόχο την προαγωγή
μιας σωστής περιβαλλοντολογικής συμπεριφοράς στα
παιδιά μέσω του αθλητισμού και του παιχνιδιού. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα στοίχημα που πρέπει
να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Ο κόσμος του αθλητισμού δεν
μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, ειδικά από τη στιγμή που
άνω του 50% της αθλητικής δραστηριότητας διεξάγεται σε
ανοικτό περιβάλλον».

Όμβρια ύδατα ή λύματα;

Μετεξεταστέος ο Δημήτρης Δαβάκης
Θα περίμενε κανείς από έναν επικεφαλής δημοτικής παράταξης και
πολλάκις υποψήφιο Δήμαρχο εκτός
όλων των άλλων να γνωρίζει τη
διαφορά μεταξύ ομβρίων υδάτων
και λυμάτων. Ο Δημήτρης Δαβάκης
φαίνεται να μπέρδεψε τους παραπάνω όρους με τον Δήμαρχο Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο να μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει στον επικεφαλής του «Κύματος Ενωμένων Πολιτών» τις έννοιες.
Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Δαβάκης
προχώρησε σε καταγγελία ότι παρουσιάστηκαν λύματα στο Λαιμό της Βουλιαγμένης και
συγκεκριμένα στην Ακτή «Λουκιανός Κηλαηδόνης». Στην πραγματικότητα, δεν ήταν λύματα αλλά όμβρια ύδατα, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή
εκείνη την περίοδο.
Επιχειρηματολογώντας ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι την διετία 2016-17 ολοκληρώθηκε η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων το οποίο στέλνει τα λύματα των παρακεί-

μενων επιχειρήσεων (Ιθάκη, ΝΟΒ, Αστέρα) προς το παλιό Λιμεναρχείο και από εκεί στην
Ψυτάλλεια. Τόνισε δε ότι πριν την κατασκευή του δικτύου υπήρχαν τουλάχιστον δύο
υπερχειλίσεις την εβδομάδα κατά τους θερινούς μήνες με αποτέλεσμα να οδεύουν πίσω
στο αντλιοστάσιο του Αστέρα Βουλιαγμένης. Πλέον, με την κατασκευή του δικτύου, μόνο
σε δύο περιπτώσεις έχει χτυπήσει συναγερμός που ειδοποιεί την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο ότι
ο αγωγός φτάνει κοντά στο επίπεδο της υπερχείλισης με αποτέλεσμα να γίνεται άμεσα η
απόφραξη του δικτύου και να μην υπάρχει υπερχείλιση. Συνεπώς, είναι αδύνατο πλέον
να καταλήξουν λύματα στη θάλασσα.
Αυτό που εμφανίστηκε στον κόλπο της Βουλιαγμένης ήταν τα όμβρια ύδατα. Όπως είναι
η φυσικό, τα νερά της βροχής συγκεντρώνονται σε μεγάλους υπόγειους αγωγούς (αγωγοί
ομβρίων) οι οποίοι καταλήγουν τελικά στη θάλασσα. Τα νερά της βροχής φτάνουν στους
αγωγούς ομβρίων μέσω των φρεατίων υδροσυλλογής που υπάρχουν στους δρόμους,
δίπλα στα ρείθρα των πεζοδρομίων και έχουν για καπάκι μία σχάρα. Μάλιστα, οι ειδικοί
συνιστούν να αποφεύγεται η κολύμβηση σε παραλίες τουλάχιστον μια ημέρα μετά από
έντονες βροχοπτώσεις και έως και τρεις ημέρες σε περιοχές κολύμβησης με εκβολές
αγωγών ομβρίων υδάτων.

Your only destination

Vouliagmeni’s Marina, 16671 Vouliagmeni
Tel.: +30 210 96 70 659, +30 210 89 61 310 • Fax: +30 210 89 61 113
info@moorings.gr, moorings.gr
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Γιάννος Λιβανός,

Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΠΙΚΠΑ Βούλας
δημόσιο, σύγχρονο
ανοιχτό
στην κοινωνία
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
Ο πρόεδρος του φορέα που έχει την ευθύνη του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας, όπως σήμερα είναι η επίσημη ονομασία του
ιστορικού ΠΙΚΠΑ Βούλας, Γιάννος Λιβανός, μιλά στον «Δημοσιογράφο» για το ρόλο της
δομής στη νέα εποχή των κοινωνικών και επιστημονικών εξελίξεων σχετικά με την αναπηρία, που επιβάλλει μια πολιτική αποϊδρυματοποίησης η οποία πάντως συμβαδίζει με την
ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του Παραρτήματος, στο οποίο σήμερα φιλοξενούνται
75 άτομα και απασχολούνται 140 εργαζόμενοι. Παράλληλα,τονίζει το σημαντικό ρόλο της
τοπικής κοινωνίας, εξαίροντας το παράδειγμα του Συλλόγου «Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας» για
την προσφορά του.

Υπάρχει συζήτηση για μεταφορά του Παραρτήματος Βούλας σε άλλο
χώρο και αξιοποίηση της χερσονήσου για άλλο σκοπό;

Όχι, δεν υπάρχει κάτι που να γνωρίζω. Εκπεφρασμένη πρόθεση να μεταφερθούν
οι υπηρεσίες του ΠΙΚΠΑ σε άλλους χώρους και να αξιοποιηθεί εμπορικά το ακίνητο, όχι, δεν υπάρχει. Το αντίθετο, εγώ είμαι κοινωνός της πρόθεσης να ενισχυθεί η
λειτουργία και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της δομής σε μια λογική της
αποϊδρυματοποίησης. Να ληφθούν δηλαδή θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε τα παιδιά
και οι νέοι να φύγουν από τα ιδρύματα και να βγουν στην κοινωνία, να ενταχθούν σε
ένα οικογενειακό ει δυνατόν πλαίσιο ή να σταθούν στα πόδια τους και να διεκδικήσουν τη ζωή τους. Αυτό θα πάρει διάφορες μορφές, όπως επαγγελματική αναδοχή,
στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης, ο προσωπικός
φροντιστής. Φυσικά σε αυτά υπάρχει πλαισίωση και υποστήριξη από το κράτος. Άρα
η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα δεν σημαίνει ότι κρατάμε τα παιδιά μέσα, ίσα
ίσα τους δίνουμε κίνητρα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να φύγουν. Για
όσα όμως παιδιά έρθουν και για όσο διάστημα χρειαστεί να μείνουν, θα υπάρχει η
δομή, θα ανοίξει στην κοινωνία και μελλοντικά θα αποκτήσει ρόλο υποστήριξης των
ανθρώπων και υπηρεσίες που θα προλαμβάνουν την ιδρυματοποίηση. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξει προσανατολισμό, σε μια άλλη φιλοσοφία παροχής υπηρεσιών πέρα
από τον χαρακτήρα κλειστού ιδρυματικού τύπου. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα
στην άλλη, αλλά ήδη έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες και θεσμικές αλλαγές.

Η γειτνίαση με τις τουριστικές εγκαταστάσεις που ανεγείρονται αυτές
τις μέρες θα επηρεάσουν τη λειτουργία της δομής;

Με την προϋπόθεση του σεβασμού που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε γειτνίαση, αυτό
που γίνεται το βρίσκω πολύ θετικό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σκέψεις σε κάποιο
κόσμο ότι το κομμάτι του ΠΙΚΠΑ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εμπορικά. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί σαν ένα κέντρο για την αναπηρία που θα υπερβαίνει
τα στενά όρια των ανθρώπων που φιλοξενούνται εδώ. Να ανοίξει για τον κόσμο, να
φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες όλες τις εποχές, πάντα με γνώμονα την αναπηρία. Θέλουμε να ανοίξει προς την κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Πρέπει το
ΠΙΚΠΑ να πάει σε μια άλλη εποχή αλλά όχι να απωλέσει το δημόσιο χαρακτήρα του
με την έννοια της παραχώρησης ή εκποίησης. Το παραλιακό μέτωπο άλλωστε ήδη

“

Χρειαζόμαστε εθελοντές
για την κοινωνικοποίηση
των παιδιών

αξιοποιείται, ενώ αυτό το κομμάτι έχει ιστορία σε σχέση με την αναπηρία και πρέπει
να παραμείνει έτσι καθώς είναι από τους ελάχιστους χώρους αυτού του φυσικού κάλλους που έχει παραμείνει γι’ αυτό το σκοπό. Εξελισσόμενη λοιπόν η δομή θα πρέπει
να διατηρήσει το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η όσμωση με την τοπική κοινωνία;

Η τοπική κοινωνία είναι διαχρονικά πολύ κοντά στον φορέα. Εγώ έχω αναλάβει δύο
χρόνια τη διοίκηση, η σχέση όμως της τοπικής κοινωνίας με τη δομή χρονολογείται
πολλά χρόνια και δεκαετίες πίσω. Το βλέπουμε και στους συλλόγους, όπως οι Φίλοι
του ΠΙΚΠΑ Βούλας, οι οποίοι αποτελούνται από κατοίκους των όμορων Δήμων και
έχουν σκοπό κυρίως τη στήριξη του ΠΙΚΠΑ Βούλας, να είναι δίπλα στα παιδιά και
τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρωγής αυτής είναι η δωρεά
του Συλλόγου με την οποία εγκαταστήσαμε ηλιακά φωτιστικά με τα οποία ενισχύσαμε
τον φωτισμό της δομής. Η ασφαλτόστρωση επίσης μέρους του εσωτερικού οδικού
δικτύου έγινε με ανάλογη προσφορά. Εξοπλισμός, ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και
ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικές ευκαιρίες: Πολλά από αυτά γίνονται και με πρωτοβου-
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λία των εθελοντών, πριν δηλαδή ζητήσουμε κάτι. Η υπηρεσία είναι ανοιχτή στους
εθελοντές και έχουν προκύψει αναδοχές παιδιών από εθελοντές που ξεκίνησαν στην
αρχή σε ένα πλαίσιο γνωριμίας να προσφέρουν κάποιες ώρες εθελοντικής εργασίας,
δέθηκαν συναισθηματικά με τα παιδιά και στην πορεία ζήτησαν να γίνουν ανάδοχοι
γονείς, που είναι η ευτυχέστερη κατάληξη. Έχουμε λοιπόν την πλαισίωση από την κοινότητα, θέλουμε και είναι μια έκκληση προς τους κατοίκους να υποδεχτούμε περισσότερους εθελοντές. Χρειαζόμαστε βοήθεια στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης των
παιδιών, θέλουμε να βγαίνουν πιο πολύ έξω από το ΠΙΚΠΑ. Είναι από τα τρωτά σημεία
της ιδρυματικής ζωής και από τα σοβαρά μειονεκτήματά μας. Ελλείψει επαρκούς
αριθμού προσωπικού δεν δίνονται τα ερεθίσματα που χρειάζονται τα παιδιά για να
αποκτήσουν μεγαλύτερη κοινωνική ζωή, να έχουν πιο πολλές δραστηριότητες εκτός
του φορέα. Κι εδώ θέλουμε κόσμο που να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, να έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, ώστε
μετά να του εμπιστευθούν τα παιδιά για μια βόλτα, ένα θέατρο ή σινεμά, μία εκδρομή
και άλλες δραστηριότητες. Εκεί λοιπόν θέλουμε τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας.

Το δάσος στη χερσόνησο γίνεται συχνά στόχος εμπρησμών. Πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο;
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πριν προλάβουμε να το ζητήσουμε έφερε πυροσβεστικό όχημα και το στάθμευε για αρκετές ώρες κάθε μέρα πρωί και απόγευμα ως
αποτρεπτικό παράγοντα προς τους επίδοξους εμπρηστές. Διότι γνωρίζουμε από την
Πυροσβεστική ότι επρόκειτο κατά την περσινή χρονιά για εμπρησμούς, αυτό που δεν
γνωρίζαμε είναι αν ήταν εξ αμελείας ή εκ προθέσεως. Αυτή ήταν μια χρυσή βοήθεια
και έχουμε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο των 3Β. Ταυτόχρονα, μας βοήθησαν σημαντικά στη μεγάλη προσπάθεια να περισυλλεγούν μπάζα που υπήρχαν πάρα πολλά,
να κοπούν τα χόρτα και να κλαδευτούν τα δέντρα. Υπήρχε μια βιομάζα εύφλεκτη που
λίγο να ξέφευγε μια φωτιά, θα μπορούσε να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αυξήσαμε επίσης το φωτισμό τοποθετώντας φωτοβολταϊκά πάνελ, με δωρεά του Συλλόγου Φίλων
του ΠΙΚΠΑ όπως σας ανέφερα. Φέτος λοιπόν δεν σημειώθηκαν πυρκαγιές διότι κινητοποιηθήκαμε πάρα πολύ. Ενισχύσαμε τον νυχτερινό φωτισμό. Έγινε καθαρισμός σε
όλη την έκταση και δημιουργήθηκε περιμετρικά μια ζώνη πυροπροστασίας. Συνεργαστήκαμε με μια εταιρεία και επί τρεις μήνες ένα drone πετούσε πάνω από την έκταση
σε μη προκαθορισμένες ώρες που έδινε το μήνυμα ότι η περιοχή φυλάσσεται. Πήραμε
πυράντοχες κουβέρτες για όλο το προσωπικό και τους περιθαλπόμενους. Αυξήσαμε
τη φύλαξη, με πεζή περιπολία και το βράδυ περιμετρικά της έκτασης. Συνεχίζοντας
αυτή την πρακτική ευελπιστούμε ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.

Τι ακολουθεί την ενηλικίωση των παιδιών; Η κοινωνία μας τα αγκαλιάζει ως λειτουργικά μέλη της;
Η κοινωνία μας έχει μια δυσκολία να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα και η αναπηρία
είναι μιας μορφής διαφορετικότητα. Έχει συντελεστεί βέβαια πολύ μεγάλη πρόοδος
τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι η αναπηρία είναι όλο και περισσότερο ορατή,
βλέπουμε δημόσια πρόσωπα τα οποία είτε έχουν τα ίδια κάποιας μορφής αναπηρία ή αναφέρονται σε συγγενικά τους πρόσωπα με αναπηρία και βλέπουμε επίσης
ανθρώπους με αναπηρία να ξεχωρίζουν και να λειτουργούν και ως πρότυπα ζωής για

“

Υπηρεσίες
που θα προλαμβάνουν
την ιδρυματοποίηση
ο νέος μας
προσανατολισμός

Ο μοναδικού φυσικού κάλλους χώρος του ΠΙΚΠΑ Βούλας έπαιξε ευεργετικό ρόλο στην
ψυχολογία των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι επαφές με το εξωιδρυματικό περιβάλλον διακόπηκαν αναγκαστικά, σημειώνει ο Γιάννος Λιβανός
ανθρώπους που θέλουν να παλέψουν τη ζωή τους, έχουν αναπηρίες και χρειάζονται
κάποια παραδείγματα που θα λειτουργήσουν σαν φάροι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, χρειάζονται πολύ μεγάλες προσπάθειες τόσο από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά
όσο και θεσμικά. Παλιά η λογική ήταν να κρύβουμε την αναπηρία, να την αντιμετωπίζουμε ως κάτι στιγματιστικό. Η προσπάθεια τώρα είναι αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με αναπηρία όχι με οίκτο, ούτε ως κάτι πολύ ξεχωριστό, αλλά με ισότητα και
ισοτιμία. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους και ζητούν σεβασμό. Από τα απλά μέτρα,
όπως να μην κλείνουμε τις διαβάσεις και την πρόσβαση που έχουν στο δημόσιο χώρο,
όσο και να τους δώσουμε ευκαιρίες εργασιακής ένταξης. Το κράτος τέλος χρειάζεται
να δώσει τα εργαλεία στους ανθρώπους με αναπηρίες ώστε να ενταχθούν κοινωνικά,
να φύγουν από τα ιδρύματα και να παραμείνουν σε οικογένειες. Η ιδρυματική ζωή
είναι το ύστατο καταφύγιο ενός ανθρώπου, είτε πάσχει από αναπηρία είτε δεν πάσχει.
Το βασικότερο έλλειμμα είναι η εξατομικευμένη φροντίδα, το ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα σταθερό πρόσωπο συναισθηματικής αναφοράς. Όλοι εδώ είμαστε εργαζόμενοι, πάρα πολλά πρόσωπα με τα οποία συνδέεται ένας περιθαλπόμενος, που είναι
όμως περαστικοί από τη ζωή του. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πνευματική,
συναισθηματική ακόμη και τη σωματική ανάπτυξη. Είναι εξ ορισμού προβληματικό
το πλαίσιο του ιδρύματος, ακόμη και αν είναι το ιδανικό ίδρυμα. Σε προηγούμενες
εποχές ήταν σανίδα σωτηρίας τα ιδρύματα για πάρα πολύ κόσμο. Τώρα είμαστε σε ένα
επίπεδο εξέλιξης επιστημονικής και κοινωνικής που πλέον αρκετά γρήγορα πρέπει
να περιοριστούν, να είναι εξαίρεση οι άνθρωποι που φιλοξενούνται και για μικρό
χρονικό διάστημα και ο ρόλος των ιδρυμάτων να προσανατολιστεί στο να στηρίζει
τις οικογένειες με ανθρώπους αναπηρία, αλλά και απευθείας τους ανθρώπους με
αναπηρία που στέκονται μόνοι τους στα πόδια τους.

Η πανδημία πώς επηρέασε το ίδρυμα;

Μας επηρέασε πάρα πολύ. Οι δομές έκλεισαν προς ανθρώπους που δεν είχαν κάποια
εργασιακή σχέση με τον φορέα, επομένως σταμάτησαν όλες οι δραστηριότητες. Επιβαρύνθηκε πολύ η ψυχολογία και η καθημερινότητα των ανθρώπων που φιλοξενούνται στις δομές. Εδώ βέβαια είχαμε το προνόμιο του μεγάλου χώρου και μάλιστα
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και υπήρχε η διέξοδος και τα ερεθίσματα μέσα στη δομή.
Αλλά η επαφή με τον έξω κόσμο σταμάτησε σχεδόν τελείως για μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλη αγωνία να μην έχουμε κρούσματα και σοβαρές νοσηλείες. Κρούσματα βέβαια είχαμε και λίγες περιπτώσεις διασποράς, αλλά ευτυχώς μέτριας βαρύτητας
νοσηλείες και τίποτα πιο σοβαρό. Πλέον ένας σημαντικός αριθμός είτε έχει εμβολιαστεί είτε έχει νοσήσει, το προσωπικό είναι όλο εμβολιασμένο πλην λίγων εξαιρέσεων
που έχουν τεθεί σε αναστολή, οπότε η δομή είναι στο μέγιστο δυνατό θωρακισμένη,
έχοντας αρχίσει πλέον βήματα ανοίγματος προς τον κόσμο. Πλέον έχουμε άλλο επίπεδο γνώσης για το πώς θα διαχειριστούμε τη συνέχεια της πανδημίας. Το προσωπικό
αντιμετώπισε πολύ σοβαρά την κρίση και «έβαλε πλάτη» σε πολύ δύσκολες στιγμές.
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Η αναπηρία σε μεγάλη ηλικία

Ζώντας με τη διαφορετικότητα
Η κοινωνία μας αλλάζει και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, σταματά να την κρύβει και
να ντρέπεται γι’ αυτήν. Αυτό ακόμη δεν σημαίνει ότι οι δυσκολίες τελειώνουν, ότι τα
προβλήματα δεν υπάρχουν πια και ότι ο δρόμος διανύθηκε ως το τέλος. Δύο πρόσωπα
από τη Βούλα που έχουν στην επιμέλειά τους ενήλικα άτομα με αναπηρία μίλησαν στον
«Δημοσιογράφο» για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Ο Αλέξανδρος

Η Ευφημία Ασλάνη είναι περήφανη για τον αδερφό της Αλέξανδρο, έναν ιδιαίτερα κοινωνικό και ευγενή υπάλληλο σήμερα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος έχει
διαγνωστεί με «μωσαϊκό», μια εκδοχή του συνδρόμου ντάουν με ήπια χαρακτηριστικά.
Στην ηλικία των 51 ετών σήμερα, ο Αλέξανδρος αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσκολία τον
θάνατο των γονιών του που ήταν μέχρι πρότινος το βασικότερο στήριγμα. «Καλώς ή
κακώς, πιστεύω πλέον κακώς, οι γονείς μου θεωρούσαν ότι έπρεπε να μείνω έξω από
αυτή την ιστορία. Θεωρούσαν ότι δεν θα φύγουν ποτέ και ότι εγώ θα έμενα για πάντα
προστατευμένη. Τώρα είναι πιο δύσκολο ειδικά για τον Αλέξανδρο επειδή έχει χάσει τη
γη κάτω από τα πόδια του», εξηγεί η αδερφή του και αφηγείται μια συγκινητική ιστορία
αφοσίωσης της μητέρας τους όταν ο Αλέξανδρος ήταν 15 ετών και ένας προπονητής
πινγκ πονγκ εντόπισε το ταλέντο του: «Έπρεπε να πηγαίνει στην Γκράβα για προπόνηση,
κάτι πολύ δύσκολο. Του έδειξε όμως η μητέρα μας τον δρόμο και ποια λεωφορεία θα
έπρεπε να πάρει και επί ένα χρόνο ακολουθούσε διακριτικά τα λεωφορεία με το αυτοκίνητο, για να είναι βέβαιη ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό, αν του μιλήσουν, μήπως τον εκμεταλλευτεί κάποιος». Ο Αλέξανδρος κατέκτησε πολλά μετάλλια και διακρίσεις στο άθλημα.

αδερφή του είναι η απουσία απογευματινής απασχόλησης, που τον βυθίζει στην απραξία
μέσα στο σπίτι.

Η ιστορία της Αγγελικής

Ανάλογο έλλειμμα δημιουργικής απασχόλησης υπάρχει και στη ζωή της Αγγελικής Πουλάκη, μιας πολύ αγαπητής και δραστήριας παρουσίας στη Βούλα, 60 ετών σήμερα, που
ζει με νοητική αναπηρία μετά από τραυματισμό της κατά τη γέννα. Η αδερφή της Μαρία

Το κράτος της φορτώνει γραφειοκρατία και έξοδα, η τοπική κοινωνία αντιθέτως της
ανταποδίδει αγάπη και υποστήριξη για την αδερφή της, λέει η Μαρία Πουλάκη

Διάθεση για απογευματική απασχόληση προσφορά υπάρχει αλλά καμία δομή δεν
προσφέρεται, υποστηρίζει η Ευφημία Ασλάνη για τον αδερφό της
Η οικονομική άνεση της οικογένειας ήταν ένας βασικός παράγοντας για να μπορέσει ο
Αλέξανδρος να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. «Αποφοίτησε σε ένα πάρα πολύ καλό
και ακριβό ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής, τη Μαργαρίτα στην Πεντέλη, για επαγγελματική κατάρτιση. Δημόσιο τέτοιο σχολείο δεν υπάρχει», υποστηρίζει η Ευφημία Ασλάνη.
Και εξηγεί ότι η οικογένειά της αρνήθηκε διάφορες παροχές του κράτους, όπως το αφορολόγητο αυτοκίνητο, επειδή δεν αισθανόταν καλά να «τον δείχνουν» στις Επιτροπές
από όπου έπρεπε να περάσει. «Περάσαμε πρόσφατα από την Επιτροπή, ήταν ένα αστείο
πράγμα φυσικά. Τους ρώτησα γελώντας αν περίμεναν μετά από 5 χρόνια το σύνδρομο
ντάουν να θεραπευτεί. Κάποιοι καταλαβαίνω ότι το βιώνουν δύσκολα, εγώ προσπαθώ
να το δω με χιούμορ», λέει.
Ο Αλέξανδρος σήμερα ζει για την εργασία του στον Δήμο, είναι το σημαντικότερο στήριγμά του στην καθημερινότητα. Και το σημαντικότερο πρόβλημα, όπως το εντοπίζει η

ανέλαβε την επιμέλεια της Αγγελικής μετά τον θάνατο των γονιών τους, ερχόμενη και
αυτή αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα από την οποία οι γονείς της την προστάτευαν συστηματικά. «Οι γονείς μας αποφάσισαν ότι καλύτερα θα ήταν να μείνει σπίτι η
Αγγελική και να μην εργαστεί. Θεώρησαν ότι μπορούσαν να της εξασφαλίσουν μια καλή
ζωή με το οικογενειακό εισόδημα και να την προφυλάξουν. Θεωρώ όμως ότι στην ηλικία των 20 και 30 θα μπορούσε να εργαστεί, είναι πολύ έξυπνη και ικανή. Τώρα πια όχι,
πέφτει όπως πέφτουμε όλοι λόγω ηλικίας και κάποια προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα»,
υπογραμμίζει η Μαρία Πουλάκη. Η ανάγκη της Αγγελικής για προσφορά βρήκε έκφραση
στην εθελοντική της παρουσία στο κοντινό ΠΙΚΠΑ Βούλας όπου πήγαινε για διάφορα
θελήματα. Ωστόσο οι δικοί της κατάλαβαν ότι κάποια στιγμή έγινε ανεπιθύμητη. Το πρόβλημα της απραξίας επιτάθηκε με την πανδημία.
Ένα μεγάλο εμπόδιο πλέον είναι η κρατική γραφειοκρατία. Η Αγγελική λόγω κάποιας αμέλειας των γονιών της έμεινε ανασφάλιστη και έτσι παρόλο που η αναπηρία της πιστοποιείται τακτικά, λαμβάνει ένα επίδομα 313 ευρώ χωρίς να δικαιούται ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. «Αν δεν είχαμε χρήματα στην άκρη, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα» λέει
η Μαρία Πουλάκη και περιγράφει την εμπειρία της στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας:
«Η αδερφή μου περνά από μια Επιτροπή κάθε τρία χρόνια, ενώ παλιότερα ήταν ισόβια.
Αυτό σημαίνει αρχικά μεγάλο κόστος γιατί πρέπει πρώτα να περάσεις από μια σειρά
ιατρικές ειδικότητες. Και φτάνεις εκεί, σε κάποιες τριτοκοσμικές εγκαταστάσεις. Βλέπεις
ανθρώπους με κομμένο χέρι. Πιστεύουν αλήθεια ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί ποτέ να
γίνει καλά;». Και πώς ζει κανείς με τη διαφορετικότητα; «Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι να νιώθω τον οίκτο των άλλων, το «τι τραβάς κι εσύ». Εγώ φυσικά δεν το βλέπω
έτσι. Αλλά στις μέρες μας υπάρχει μια μεγαλύτερη συμπάθεια για τη διαφορετικότητα.
Την προσέχουν την Αγγελική, της φέρονται πολύ ευγενικά όλοι, υπάρχει μια παιδεία που
δεν υπήρχε παλιότερα».

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 εκδηλώσεις 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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Η πρώτη φορά που έγινε «της Πόπης»

Το ναυάγιο των Φλεβών τον Νοέμβριο του 1935
«Βαρύταται
αναλογούν
ευθύναι
και εις το
αντιλαϊκόν
και μεγαλοκαρχαριακόν
ακτοπλοϊκόν Τραστ
του Πειραιώς,
το οποίον θέτει
εις τας διαφόρους
γραμμάς
απαισίους
σκυλοπνίχτες»

Η εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξ
της 30ής Νοεμβρίου 1934
δημοσίευσε τη σπαρακτική
φωτογραφία της νεκρής
11χρονης Άννας Γεωργίου, ενός
από τα 4 συνολικά θύματα του
ναυαγίου

Μια ναυτική τραγωδία με 4 νεκρούς και πολλά ερωτηματικά έχει
σημαδέψει την τοπική ιστορία της Βουλιαγμένης. Το βράδυ της
27ης Νοεμβρίου 1934 το ατμόπλοιο «Πόπη» προσέκρουσε στη
μικρή νησίδα Κασίδης που βρίσκεται μεταξύ των Φλεβών και της
χερσονήσου του Λαιμού, πήρε κλίση πολύ γρήγορα και βυθίστηκε
κατά το ήμισυ, ωθώντας στην κρύα θάλασσα τους πάνω από 120
αιφνιδιασμένους επιβάτες του. Η «Πόπη» της ναυτιλιακής εταιρείας
των αδερφών Ποταμιάνου εκτελούσε το δρομολόγιο της άγονης και
επιδοτούμενης από το κράτος τότε γραμμής των Κυκλάδων προς
Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Αμοργό, Σύρο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ανάφη,
Σχοινούσα, Κουφονήσι, Σέριφο και Ίο, τα χρόνια που ο τουρισμός
ακόμη δεν είχε αγγίξει τα νησιά. Καθώς η θάλασσα εκείνη τη νύχτα
περιγράφεται από όλους ως γαλήνια με ελαφρύ βοριαδάκι, το σοκ
που προκάλεσε στην κοινή γνώμη το ναυάγιο της «Πόπης» με την
αγωνία για τους αγνοούμενους και τους άνω των 100 ναυαγούς να
ξυλιάζουν στο κρύο βρεγμένοι όλο το βράδυ πάνω στη βραχονησίδα, ήταν τόσο μεγάλο που από τότε έμεινε στη γλώσσα μας η έκφραση «έγινε της Πόπης».
Το νέο μαθεύτηκε γρήγορα από ...στόμα σε στόμα, καθώς οι πρώτοι
αυτόπτες μάρτυρες ήταν ψαράδες της περιοχής και η «Πόπη» δεν
διέθετε ασύρματο. Την επομένη οι εφημερίδες της εποχής έστειλαν στο σημείο φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφους και το γεγονός φυσικά βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των ημερών με συγκλονιστικές φωτογραφίες αλλά και περιγραφές. Από τα πρώτα έντυπα
που κάλυψαν τη ναυτική τραγωδία ήταν η Βραδυνή της Τετάρτης 28
Νοεμβρίου 1934. «Το επιβατικόν ατμόπλοιον Πόπη της Ηπειρωτικής
Ατμοπλοΐας Ποταμιάνου απέπλευσε χθες την 8ην εσπερινήν εκ του
λιμένως Πειραιώς, προς εκτέλεσιν του κανονικού δρομολογίου του
της γραμμής Παροναξίας, γραμμής αγόνου και με 18 περίπου προσεγγίσεις», ξεκινά το ρεπορτάζ. Και προσθέτει: «Οι ναυαγοί κατηγορούν την εταιρείαν ότι εχρησιμοποίει ένα σκάφος τελείως σάπιο.
Το πάθημα, απλή προσάραξις, δεν ήτο φύσεως τοιάυτης ώστε να
επέλθη τόσον μεγάλη καταστροφή. Αλλ’ η Πόπη εις το πρώτον κτύπημα υπεχώρησε και σχεδόν διελύθη». Η εφημερίδα δεν δίστασε
να δείξει τον ένοχο: «Η θάλασσα καθ’ όλην την διάρκειαν του ταξιδίου ήτο μάλλον γαληνιαία, διότι εφυσούσε στεριανός βορρηάς. Ο
φάρος των Φλεβών ελειτούργει απολύτως κανονικώς, πράγμα όπερ
αντελήφθησαν οι επιβάται ακόμη και κατά την διάρκειαν της παραμονής των εις την ερημικήν νησίδα. Ομίχλη δεν υπήρχεν, ο ορίζων
ήτο απολύτως διαυγής, ώστε να μη δικαιολογήται οπωσδήποτε
μία εσφαλμένη κατεύθυνσις του σκάφους, ούτε υπήρχον πλησίον
γρι-γρι. Συνεπώς το ναυάγιον
οφείλεται εις την εγκληματικήν
απειρίαν του πλοιάρχου Γ. Πυλάλη». Η λεπτομέρεια που τεκμηριώνει την κατηγορία της απειρίας
και διευρύνει το κατηγορητήριο
ήταν ότι ο Γεώργιος Πυλάλης (ή
Πιλάλης όπως αναφέρεται σε
άλλες εφημερίδες) ήταν κανονικά πλοίαρχος άλλου ατμόπλοιου στη γραμμή του Ιονίου αλλά
εκτάκτως κατά τη μοιραία νύχτα
έκανε το παρθενικό του ταξίδι
με την «Πόπη». Κυβερνήτης της
«Πόπης» «ήτο ο Νικ. Παγουλάτος, ο οποίος όλως αιφνιδίως και
εν αγνοία των λιμενικών αρχών

Οι φωτογραφίες του ναυαγίου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
Ακρόπολις στις 29 Νοεμβρίου 1934 από τους δημοσιογράφους που
προσέγγισαν τη μικρή νησίδα Κασίδης απέναντι από τη χερσόνησο
του Λαιμού. Τις πρώτες ώρες της τραγωδίας υπήρξε μεγάλη
ασάφεια ως προς τον αριθμό των θυμάτων.
αντικατεστάθη ολίγον προ της αναχωρήσεως του πλοίου διά του
Πυλάλη», όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της Βραδυνής.
Η Ακρόπολις της Πέμπτης 29 Νοεμβρίου 1934 από το πρωτοσέλιδό της καταδεικνύει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στον κόσμο της τότε
ναυτιλίας: «Ασχέτως των ευθυνών τας οποίας υπέχει ο πλοίαρχος
της Πόπης διά την χθεσινήν συντριβήν αυτής εις τα υφάλους των
Φλεβών, η κατάστασις του προσκρούσαντος ατμοπλοίου ήτο τοιαύτη, ώστε βαρύταται ν’ αναλογούν ευθύναι και εις το αντιλαϊκόν και
μεγαλοκαρχαριακόν ακτοπλοϊκόν Τραστ του Πειραιώς, το οποίον
θέτει εις τας διαφόρους γραμμάς απαισίους σκυλοπνίχτες, αδιαφορούν διά την ζωήν και την τύχην των επιβατών». Στο Έθνος της
28ης Νοεμβρίου 1934 διαβάζουμε άλλη μία εκδοχή για το συμβάν:
«Ο πλοίαρχος κ. Πιλάλης όλως αντικανονικώς ηκολούθησε τα εντός
των Φλεβών φώτα των αλιευτικών πλοιαρίων θέλων προφανώς να
συντάμη το χρονικόν όριον του διάπλου, το οποίον θα ήτο διπλάσιον σχεδόν εάν κατηύθυνε το σκάφος έξω και κυκλικώς των Φλεβών». Και όσο για τις πολιτικές ευθύνες, η εφημερίδα δεν δίστασε
να καταλογίσει την τραγωδία στη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και
πλοιοκτητών για την παράταση του βίου των ακτοπλοϊκών σκαφών:
«Η Πόπη είνε ηλικίας 40 ετών, είχε δε παροπλισθή, διά τελευταίου
όμως νόμου της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη, όστις παρέτεινε την ηλικίαν των ατμοπλοίων, ήρχισε πάλιν να εκτελή δρομολόγια. Δέον να
σημειωθεί ότι το σκάφος εστερείτο ασυρμάτου».
Οι ρεπόρτερ της εποχής κυνηγούσαν τους ναυαγούς για να τους
αποσπάσουν δηλώσεις. Είναι ευνόητο ότι οι προφορικές αυτές
δηλώσεις σημειώνονταν πρόχειρα και έπειτα στην καταγραφή του
ρεπορτάζ περνούσαν το «φίλτρο» της καθαρεύουσας γλώσσας και
ίσως ανασκευάζονταν και νοηματικά. Από τις ιστορίες που πέρασαν στον Τύπο πιο δραματική ήταν αυτή της μητέρας ενός 11χρονου κοριτσιού που πνίγηκε στα κύματα. Η Ακρόπολη μίλησε με την
35χρονη Ελένη Γεωργίου που έχασε την κόρη της Άννα: «Ξαφνικά
ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος και το πλοίο συγκλονίσθηκε ολόκληρο και έγειρε προς την δεξιά πλευρά. Τα νερά αμέσως γέμισαν
το κατάστρωμα και έχασα το παιδί μου από τα μάτια μου. Τι έγινε,
πώς χάθηκε δεν ξέρω»...
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Παλαιά ακίνητα

Δεν σταματά
η άνοδος στις τιμές
κατοικιών
Σε ένα πρωτοφανές κύμα αύξησης τιμών, τόσο στην
πώληση όσο και στην ενοικίαση των ακινήτων βρίσκεται η αγορά. Μετά από μια δεκαετία ύφεσης και πτώσης των αντικειμενικών αξιών, φαίνεται πως οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στοχεύουν να αναπληρώσουν το
χαμένο έδαφος της περασμένης δεκαετίας. Σημαντικός
παράγοντας της ραγδαίας όσο και εξωφρενικής για τα
ελληνικά δεδομένα αύξησης των τιμών είναι οι επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί στην παραλιακή ζώνη
της Αττικής και συγκεκριμένα στην επονομαζόμενη
«αθηναϊκή ριβιέρα». Εστιάζοντας στην περιοχή του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τα νέα projects
που έχουν αρχίσει και υλοποιούνται, όπως η επένδυση
του πρώην κάμπινγκ Βούλας, η ανάπλαση της Β’ πλαζ
Βούλας, ο εκσυγχρονισμός της μαρίνας Βουλιαγμένης
και σε συνδυασμό με τις αναπλάσεις και τα έργα πνοής
που πραγματοποιούνται εντός του αστικού ιστού των
τριών δημοτικών ενοτήτων, έχουν παρασύρει και τις
τιμές των ακινήτων.
Η αυξημένη ζήτηση για αγορά ακινήτου στα 3Β έχει
πάρει τεράστιες διαστάσεις από το 2019 και έπειτα.
Γεγονός είναι πως η ανοικοδόμηση στην περιοχή είναι
συνεχής και αυτό φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού, αρκεί
να κάνει κάποιος μια βόλτα στην πόλη για να διαπιστώσει ότι οι νέες κατοικίες «ξεφυτρώνουν» σαν τα μανιτάρια. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως η αγορά
για τα νεόδμητα απευθύνεται κυρίως σε ξένους, καθώς
το τίμημα για ένα «πράσινο» διαμέρισμα 130 τ.μ. κυμαίνεται από 700.000 ευρώ και ξεπερνάει και το 1 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας, σε
ποσοστό 90% οι Έλληνες αγοράζουν παλιά σπίτια και
μόλις το 10% νεόδμητα. Η ίδια έρευνα παρουσιάζει ότι
η αγορά καινούργιων κατοικιών στα 3Β αφορά κυρίως
Κινέζους, Λιβανέζους και Ισραηλινούς.
Οι πρώτες επιλογές των ενδιαφερομένων είναι η αγορά
παλαιών ακινήτων με το κόστος αγοράς τους να κυμαίνεται μειωμένο κατά 50% συγκριτικά με ένα νεόδμητο. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα παλιά σπίτια, ποσοστό 43%
χρήζουν εκτεταμένης ανακαίνισης, ενώ για το υπόλοιπο
57% απαιτούνται λίγες μόνο τεχνικές παρεμβάσεις.

Βουλιαγμένη, διαμερίσματα 55 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο αγοράζει κάποιος από 250.000 έως 380.000 ευρώ.
Επίσης, διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια 80 τ.μ., η
τιμή πώλησης κυμαίνεται από 520.000-620.000 ευρώ
ενώ σε άλλη περίπτωση διαμέρισμα 129 τ.μ. το κόστος
φτάνει στο 1.200.000 ευρώ! Τέλος, παλιό σπίτι 320
τ.μ. με περισσότερα από τρία υπνοδωμάτια, πωλείται
5.400.000 ευρώ. Στη Βάρη και Βάρκιζα, τα σπίτια με ένα
υπνοδωμάτιο και 70 τ.μ. οι τιμές πώλησης ανέρχονται
από 190.000 έως 280.000 ευρώ, για διαμερίσματα με 2
υπνοδωμάτια και 90 τ.μ. οι τιμές ξεκινούν από 360.000
ευρώ ενώ για σπίτια με 3 υπνοδωμάτια 140 τ.μ., οι τιμές
κυμαίνονται από 320.000 έως 420.000 ευρώ.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι και τα σπίτια τουλάχιστον 30
ετών έχουν παρασυρθεί από την ξέφρενη πορεία που
διαγράφει η αγορά των ακινήτων. Όπως αναφέραμε, το
43% των κατοικιών αυτών χρήζουν εκτεταμένης ανακαίνισης, με το κόστος να το επωμίζεται ο υποψήφιος
αγοραστής, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το ποσό
της συνολικής αγοράς του σπιτιού. Παράγοντες της κτηματαγοράς σημειώνουν ότι τέτοιες ραγδαίες αυξήσεις
και διακυμάνσεις είναι δείγμα μιας ανώριμης αγοράς
ακινήτων, ενώ τονίζουν ότι σε λίγα χρόνια όταν θα έχει
επέλθει ο κορεσμός, θα αρχίσει η απότομη υποχώρηση

Γυπαετοί του real estate

Επαγγελματίες της αγοράς βλέποντας το τσουνάμι ανοδικών τιμών των ακινήτων, δεν διστάζουν να προσεγγίζουν με δική τους πρωτοβουλία ιδιοκτήτες ακινήτων
με σκοπό να τους πείσουν να πουλήσουν το σπίτι τους
προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη προμήθεια
τα μεσιτικά γραφεία. Τρανό παράδειγμα η διανομή
«πόρτα πόρτα» στα σπίτια του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και του Δήμου Γλυφάδας τον μήνα Οκτώβριο ενός διαφημιστικού φυλλαδίου, στο οποίο γνωστό
μεσιτικό γραφείο εν είδει επιστολής προς ιδιοκτήτες
ανέφερε τα εξής: «Απευθύνομαι σε εσάς, ύστερα από
αιτήματα πελατών μας για αγορά ακινήτου στην περιοχή σας. Τώρα, που η αγοραστική ζήτηση στην αθηναϊκή ριβιέρα είναι ανοδική, αν σκέφτεστε το ενδεχόμενο
πώλησης του ακινήτου σας, καλέστε μας». Το ερώτημα
που τίθεται και βασανίζει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές είναι το εξής: Αξίζει να αγοράσει κανείς κατοικία
ή είναι προτιμότερο να μισθώσει ένα σπίτι;

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Αγορά κατοικίας

Οι διαφορές στα 3Β

Ο «Δημοσιογράφος» παρουσιάζει τις τιμές πώλησης των ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι
και το 1990 σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας
spitogatos.gr. Στη Βούλα διαμερίσματα 2ου ορόφου 60
τ.μ., με ένα υπνοδωμάτιο, πωλούνται από 180.000 έως
330.000 ευρώ. Διαμερίσματα 110 τ.μ., με δύο υπνοδωμάτια, πωλούνται από 230.000 ευρώ έως 360.000 ευρώ
ενώ για τα διαμερίσματα 140 τ.μ. με τρία υπνοδωμάτια
οι τιμές κυμαίνονται από 530.000 έως 540.000 ευρώ. Στη

των τιμών και τότε θα είναι η μεγάλη ευκαιρία για όλους
όσοι κρατούν στάση αναμονής ως προς την αγορά νέας
ή παλιάς κατοικίας.

1 υ/δ

2 υ/δ

3 υ/δ

Βάρη

330.000€

360.000€

380.000€

Βούλα

350.000€

375.000€

540.000€

Βουλιαγμένη

385.000€

570.000€

700.000€

Τιμές αγοράς ακινήτων από τον μέσο όρο των τελευταίων 4 εβδομάδων σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας
spitogatos.gr
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Πρόσω ολοταχώς
στο δημοτικό έργο
Συνέντευξη Τύπου του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
για τον απολογισμό δύο ετών της νέας θητείας
Ένα εντυπωσιακό «πακέτο» πρωτοβουλιών και έργων σε όλα τα
επίπεδα – υποδομές, κοινόχρηστοι
χώροι, παραλίες, πράσινο, απορρίμματα, τεχνολογία, εξωστρέφεια
– παρουσίασε εν είδει απολογισμού
στους εκπροσώπους του τοπικού
Τύπου από τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αλλά και την υπόλοιπη Αττική ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με ανοιχτή ενημερωτική συζήτηση που διοργάνωσε η διοίκηση
του Δήμου στις 17 Νοεμβρίου στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθώς η πανδημία κατέστησε
απαγορευτική την πραγματοποίηση της καθιερωμένης διαδικασίας
δημόσιου απολογισμού που δίνει
τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο
όσο και στην κοινωνία με ανοιχτές
εκδηλώσεις η δημοτική αρχή, ο
Δήμαρχος των 3Β επέλεξε να επικοινωνήσει με την κοινή γνώμη
διά των μέσων ενημέρωσης, σε μια
διαδικασία συνέντευξης Τύπου που
μεταδόθηκε ζωντανά από τη δημοτική διαδικτυακή τηλεόραση ξεπερνώντας τις 1.000 προβολές. «Συνεχίζουμε το έργο μας βήμα βήμα.
Αν την πρώτη πενταετία θέσαμε
τα θεμέλια της πολιτικής μας, κατά
την τρέχουσα θητεία 2019-2023
το όραμά μας παίρνει σάρκα και
οστά», είπε εισαγωγικά ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος.

Προστασία
της φυσιογνωμίας

Ως πρώτο άξονα πολιτικών προτεραιοτήτων στην εισαγωγική του
τοποθέτηση ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έθεσε την προστασία της
σημερινής φυσιογνωμίας της πόλης.
Αναφέρθηκε διεξοδικά στις άμυνες
του Δήμου απέναντι στην προσπάθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος να
αξιοποιήσει οικοδομικά την ακίνητή της περιουσία στη Βουλιαγμένη.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για δύο
σημαντικές εξελίξεις: Πρώτον, ότι η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξετάζεται στο στάδιο αυτό από

την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και δεύτερον, ότι η
πολυσέλιδη προσφυγή που κατέθεσε στα μέσα Αυγούστου η Εκκλησία
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ώστε να ακυρώσει την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκε σιωπηρά. Εναντίον της απόρριψης αυτής η Εκκλησία προσέφυγε
στο αρμόδιο όργανο.
Στο ίδιο πεδίο πρωτοβουλιών
εντάσσονται και οι ενέργειες για
την προστασία της συνοικίας Νέα
Κάλυμνος στη Βούλα και συγκεκριμένα τις εκτάσεις που ανήκαν
μέχρι πρότινος στο Μουσείο Μπενάκη, από την αλόγιστη δόμηση. Ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σχολίασε
ότι η απόφαση μείωσης του συντελεστή δόμησης στα συγκεκριμένα
οικοδομικά τετράγωνα βασίστηκε
σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη
για τη συντελεσθείσα δόμηση στην
περιοχή. «Η ανέγερση οικοδομών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
στρατηγική επένδυση», σχολίασε
ο Δήμαρχος δεικτικά για την απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει τη
συγκεκριμένη πρόταση της Hines
σε αδειοδοτικό καθεστώς προτεραιότητας, μια ενέργεια για την οποία
ο Δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Στο ΣτΕ άλλωστε
έχει προσφύγει ο Δήμος και για τη
σιωπηρή απόρριψη των γνωμοδοτικών αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση
του συντελεστή δόμησης και την
αναστολή οικοδομικών εργασιών
και έκδοσης οικοδομικών αδειών
στην περιοχή. «Το ελληνικό Δημόσιο κρύβεται», σχολίασε σχετικά ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Καμία οικοδόμηση
στην παραλία

«Ρητά και κατηγορηματικά σας
δηλώνω ότι δεν πρόκειται να δούμε
καμία νέα δόμηση στο παραλιακό ακίνητο της ΜΕΕΚΒ στο Νότος»
ήταν η σαφέστατη απάντηση που

έδωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
σε ερώτημα του «Δημοσιογράφου»
για το μέλλον του ακινήτου της
ΜΕΕΚΒ η ιδιοκτησία του Δήμου επί
του οποίου τελεσίδικα κρίθηκε το
2010 υπέρ της εταιρείας. Πάνω στη
συζήτηση αυτή, ο Δήμαρχος τω 3Β
έκανε μια εκτενή ιστορική αναφορά
στη δικαστική διαμάχη της πρώην
Κοινότητας Βούλας με την εταιρεία,
μια διαμάχη που χρονολογείται από
τη δεκαετία του ‘50 και για άλλα δύο
μεγάλα ακίνητα. «Η ΜΕΕΚΒ δεν ήρθε
σήμερα με παρθενογένεση στην
πόλη μας, υπάρχει από το 1926»,
είπε και απαρίθμησε τις δικαστικές
αποφάσεις που κλήθηκαν να επιλύσουν τις διαφορές, οι οποίες στο
σύνολό τους δικαίωσαν τους ιδιώτες και όχι τον Δήμο. «Να ενοχοποιήσουμε για τις εξελίξεις αυτές τους
τότε κοινοτάρχες και συμβούλους;
Τον Βουδούρη και τον Τζάιδα; Ήταν
εξαιρετικοί κοινοτάρχες και σίγουρα
δεν γνωρίζουμε σήμερα υπό ποιες
συνθήκες κλήθηκαν να δώσουν τη
δικαστική μάχη», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξαπολύοντας
και «βέλη» κατά ενός πρώην δικηγόρου του Δήμου, αποθανόντος σήμερα (τον οποίο δεν κατονόμασε) που
κρατούσε το νομικό αρχείο της Κοινότητας σπίτι του, απαιτώντας και
αποσπώντας τελικά υπέρογκα ποσά
για να το αποδεσμεύσει. Σε ερώτηση
ως προς τις χρηματικές απαιτήσεις
της ΜΕΕΚΒ έναντι του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος ξεκαθάρισε ότι
«έχουμε αμυνθεί με επάρκεια»,
τονίζοντας ότι η αρχική απαίτηση
των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν
υφίσταται πλέον, έχοντας συρρικνωθεί σε πολύ μικρότερα ποσά,
ωστόσο για τον Δήμο «αυτές οι
αξιώσεις είναι παραγεγραμμένες».
«Να δούμε σήμερα τι μπορούμε να
διασώσουμε», κατέληξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εκφράζοντας
την εκτίμηση ότι «μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του νέου έτους ελπίζω να
κλείσουμε την ιστορία αυτή».

Για ένα «δύσκολο διαζύγιο» μεταξύ Περιφέρειας και
εργολάβου έκανε λόγο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
περιγράφοντας την κατάσταση του έργου στο ρέμα
Κόρμπι, αποδίδοντας την ευθύνη του αδιεξόδου όχι στην
Περιφέρεια, αλλά στη νομοθεσία που καθιστά την έκπτωση
ενός αναδόχου δημόσιου έργου απαγορευτικά χρονοβόρα

Τη διαχρονική στήριξη της δημοτικής αρχής προς το
Ασκληπιείο υπογράμμισε ο Δήμαρχος, υπενθυμίζοντας
σημαντικές «μάχες» στις οποίες ο Δήμος δεν βρήκε
κανέναν σύμμαχο εντός ή εκτός νοσοκομείου, όπως η
λειτουργία νυχτερινού κέντρου και η αγωγή της Εκκλησίας
που διεκδικεί χώρο του Ασκληπιείου και χρήματα από το
ΕΣΥ

Στο κενό έπεσε η πρώτη προσφυγή της Εκκλησίας της
Ελλάδος κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
να απαλλοτριώσει χωρίς αποζημίωση μεγάλα κομμάτια
της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη, καθώς
απορρίφθηκε σιωπηρά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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Πρόταση για την ενίσχυση του προνοιακού χαρακτήρα του ΠΙΚΠΑ Βούλας
και επομένως για διασφάλιση του σημαντικού ακινήτου κατέθεσε στην
υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ο Δήμαρχος των 3Β
για δημιουργία ευρωπαϊκού θερινού κέντρου αναπηρίας

Πρόταση αναβάθμισης του ΠΙΚΠΑ

Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι το παραλιακό ακίνητο του Notos
που ανήκει τελεσίδικα στη ΜΕΕΚΒ δεν πρόκειται να δομηθεί έδωσε ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αναφέροντας το ιστορικό της υπόθεσης από τη
δεκαετία του 1950 ως το 2010 με δεκάδες χαμένες δικαστικές μάχες για
την Κοινότητα και έπειτα τον Δήμο

Στην αποκάλυψη ότι έχει καταθέσει μια πρώτη
πρόταση αναβάθμισης του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ) στην αρμόδια
υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου προχώρησε ο Δήμαρχος
απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του
ιδρύματος. «Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αξιοποίησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο έχει αυστηρά προσδιορισμένο προνοιακό χαρακτήρα», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επισημαίνοντας ωστόσο
τον κίνδυνο με πολιτική απόφαση να ενταχθεί
στην περιουσία του «υπερταμείου» αξιοποίησης
της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. «Κάποιοι
σίγουρα βλέπουν το ακίνητο αυτό σαν χρυσή
ευκαιρία» εκτίμησε και για το λόγο αυτό, όπως
ανέλυσε, ανέπτυξε στην υπουργό μια προοπτική
η δομή να λάβει τον χαρακτήρα ενός ευρωπαϊκού
θερινού κέντρου αποκατάστασης που θα γινόταν
πανευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την αναπηρία. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι κάτι τέτοιο απαιτεί
μια αναβάθμιση των υποδομών που μπορεί να
γίνει χωρίς να αλλοιωθεί στο ελάχιστο ο φυσικός
χαρακτήρας της χερσονήσου της Πούντας, ενώ
πρόσθεσε ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου ήταν θετική
στο πρώτο άκουσμα της πρότασης.

Συνεχίζει ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας τη δικαστική μάχη για
την προστασία της Βούλας από την αλόγιστη δόμηση που προγραμματίζει
η οικιστική επένδυση της Hines στα οικόπεδα πρώην ιδιοκτησίας του
Μπενακείου, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος, πιέζοντας για τη μείωση της
δόμησης και την απόδοση ελεύθερων χώρων

Αποσαφηνίζοντας την πρόοδο εργασιών στην
κλειστή ακόμη για το κοινό Β’ πλαζ Βούλας, ο
Δήμαρχος παραδέχτηκε ότι η συγκεκριμένη ανάπλαση «δεν έτρεξε με τους ρυθμούς της αντίστοιχης επένδυσης στο κάμπινγκ Βούλας, όπου ήδη
έχουν αρχίσει οι εργασίες», αποδίδοντας την
καθυστέρηση στα εμπόδια της πανδημίας αλλά
και στη γραφειοκρατία που απαιτεί η τριμερής
συνεννόηση μεταξύ Δήμου, ΕΤΑΔ και επενδυτών.
«Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να ολοκληρωθεί μετά από διαδοχικές αναθεωρήσεις η
μελέτη διαμόρφωσης μέχρι το τέλος του χρόνου
και καθώς δεν υπάρχουν στην παραλία βαριές
κατασκευές, πλην του κολυμβητηρίου που θα
χρησιμοποιεί τους χειμερινούς μήνες ο Δήμος,
ευελπιστούμε τον Μάιο του 2023 να απολαύσουμε την παραλία μας». Ο Δήμαρχος θύμισε ότι η Β’
πλαζ είναι κλειστή από το 1996.

Β’ πλαζ και Κόρμπι

Ως προς το ρέμα του Κόρμπι, ο Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλλος είπε πως έχει γίνει το τοπικό «γεφύρι της
Άρτας» παρόλο που είναι ένα «μεγάλο στοίχημα
για την πόλη». Θύμισε τις καταστροφικές πλημμύρες του 1993 για να υπογραμμίσει ότι η Βάρη
έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να προστατευτεί αντιπλημμυρικά και ότι η σημερινή διοίκηση επικαιροποίησε τη μελέτη και επέσπευσε κάθε
διαδικασία, ακόμη και εκτός των αρμοδιοτήτων
του Δήμου σε αυτό το έργο της Περιφέρειας. «Αν
δεν ήταν ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
με συστηματική προσπάθεια και εμμονή, το έργο
δεν θα είχε ξεκινήσει καν», είπε και απέδωσε τις
καθυστερήσεις στο «διαζύγιο» μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και αναδόχου. Ερωτώμενος από δημοσιογράφο αν αποδίδει ευθύνες στην Περιφέρεια,
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε αρνητικά
εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι «το
έργο θα γίνει».

Πολύπλευρη στήριξη του Ασκληπιείου

Την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου της Βούλας που προβλέπει απόδοση σε
κοινή χρήση 5 περίπου στρεμμάτων που σήμερα
βρίσκονται εντός της μάντρας του Ασκληπιείου
κλήθηκε με δημοσιογραφική ερώτηση να σχολιάσει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Όπως είπε ο
Δήμαρχος «πρόκειται για μια ιστορία που ηθελημένα παρεξηγήθηκε σε μια λαϊκίστικη αντιπολιτευτική και συνδικαλιστική αφήγηση που πουλάει», καθώς όπως τόνισε, η αντιπρόταση του
Δήμου για την απόδοση ενός χώρου που σήμερα
χρησιμοποιείται ως τόπος στάθμευσης ιατρών
έγινε προκειμένου να μη θυσιάσει το νοσοκομείο
κάποια από τα κτήριά του που σήμερα βρίσκονται εκτός της ρυμοτομικής γραμμής. «Θέλουμε
ένα σύγχρονο δημόσιο νοσοκομείο στην πόλη
μας και το υποστηρίζουμε με κάθε μέσο, ανταποκρινόμενοι σε ό,τι μας ζητήσει η διοίκηση», υπογράμμισε ο Δήμαρχος και υπενθύμισε τη «μάχη»
που έδωσε η δημοτική αρχή για να μη λειτουργήσει το νυχτερινό κέντρο απέναντι από το νοσοκομείο. «Δεν ήταν κανείς άλλος εκεί όταν είχαμε
απέναντί μας τους μπράβους», υπενθύμισε και
πρόσθεσε για τη νομική μάχη που δίνει αυτή την
περίοδο η δημοτική αρχή ώστε να μην τελεσφορήσει η διεκδίκηση της Εκκλησίας να αρθεί απαλλοτρίωση του 1919 για το νοσοκομείο, κάτι που
μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο ΕΣΥ: «Δεν
είδα κανέναν συνδικαλιστή να κατακεραυνώνει
την Εκκλησία».
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Καλλιέργεια για όλους

Πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στον Δήμο
Ξεκινούν από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης για την περίοδο 2021-2022, επτά συνολικά προγράμματα εκμάθησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για τους δημότες. Τα μαθήματα
θα λειτουργήσουν στις δημοτικές ενότητες Βούλας και
Βάρης, με την προϋπόθεση να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών -ελάχιστος αριθμός έχει οριστεί τα 8 άτομαπου θα συμμετέχουν σε κάθε πρόγραμμα ενώ να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα τηρούνται
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται.
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες των πολιτιστικών
προγραμμάτων είναι οι εξής: Tμήμα θεάτρου για ενήλικες (Τετάρτη 19:00-22:00, Πέμπτη 20:00-23:00). Τμήμα
θεατρικής αγωγής για παιδιά (Δευτέρα 17:30-18:30),
(Πέμπτη 17:30-18:30). Τμήμα ευρωπαϊκών χορών (Δευτέρα 19:00-20:00, 20:00-21:00, 21:00-23:00), Παρασκευή
(16:00-18:00, 18:00-19:00,19:00-20:00). Τμήμα ζωγραφικής για παιδιά Δευτέρα (17:00-18:30,19:00-20:30), Τρίτη
(19:00-20:30). Τμήμα ψηφιδωτού για ενήλικες Τετάρτη (18:00-21:00). Τμήμα πιάνου Δευτέρα (14:00-21:00),
Τρίτη (13:00-22:00), Τετάρτη (13:00-21:00), Πέμπτη

(13:00-22:00), Παρασκευή (13:00-17:00). Τμήμα κιθάρας
Δευτέρα (15:00-22:00, 16:00-19:00), Τρίτη (15:00-20:00),
Τετάρτη (18:00-20:30), Πέμπτη (14:00-20:00), Παρασκευή
(14:00-20:00). Να τονιστεί πως ενδέχεται να υπάρξουν
τροποποιήσεις στις ημέρες και τις ώρες των μαθημάτων, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων.
Για την εγγραφή είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα: Αίτηση συμμετοχής, δύο μικρές
φωτογραφίες, αποδεικτικό διεύθυνσης (φωτοαντίγραφο λογαριασμού ή κάρτα δημότη) και ιατρική βεβαίωση
που ισχύει μόνο για το τμήμα ευρωπαϊκών χορών. Όσον
αφορά το κόστος συμμετοχής, αυτό διαμορφώνεται ως
έξης: Η εγγραφή στα πολιτιστικά προγράμματα είναι 5
ευρώ ενώ η μηνιαία συνδρομή για τους ενήλικες είναι
13 ευρώ και για τα παιδιά 10 ευρώ. Εξαιρούνται τα τμήματα μουσικής, όπου τα μαθήματα είναι ατομικά και
το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 17 ευρώ για
τα παιδιά και 25 ευρώ για τους ενήλικες. Οι εγγραφές
γίνονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
oappa@vvv.gov.gr και με φυσική παρουσία στον Οργανισμό (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) από Δευτέρα έως και
Παρασκευή 09:00-14:00.

Χαμηλό κόστος
συμμετοχής
και μεγάλη ποικιλία
δραστηριοτήτων

2η ευκαιρία για όσους δεν αυτο-απογράφηκαν ηλεκτρονικά

Η απογραφή δίνει δύναμη στο Δήμο
συνθήκες στέγασης τους. Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα
μέσα Δεκεμβρίου όσους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο
(όπως για παράδειγμα η έλλειψη εξοικείωσης με νέες
τεχνολογίες) δεν μπόρεσαν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ
για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα
πόρτα», όπως ακριβώς συνέβη και σε όλες τις προηγούμενες απογραφές. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,
όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν εκτός από την
αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα
της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους,
καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και
σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Κάλεσμα σε όλους τους δημότες και τους κατοίκους Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης να συμμετάσχουν στην απογραφή
πληθυσμού, απευθύνει ο Δήμος των 3Β. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, διενεργεί
αυτή την περίοδο την απογραφή πληθυσμού με σκοπό τη
συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις

Κάλεσμα σε όλους τους δημότες και τους κατοίκους του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να συμμετάσχουν
στην απογραφή πληθυσμού, απευθύνει ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. «Αυτές τις μέρες στην πόλη μας,
είναι σε εξέλιξη η διαδικασία Απογραφής του πληθυσμού.
Η συμμετοχή όλων μας στην Απογραφή είναι ιδιαίτερα
σημαντική καθώς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν
θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε τα επόμενα δέκα χρόνια της πόλης μας, να προγραμματίσουμε τις ανάγκες μας
σε σειρά θεμάτων όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η
λειτουργία των σχολικών μας μονάδων, η δημιουργία
υποδομών ή ακόμα και να προβλέψουμε τις ανάγκες της
πόλης για κοινωνικές και υγειονομικές δομές. Ο αριθμός
των μόνιμων κατοίκων καθορίζει το ύψος των χρηματο-

δοτήσεων του Δήμου από την πολιτεία ενώ υπάρχει ως
κριτήριο σε σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων. Με αυτό
το δεδομένο, η πραγματική καταγραφή του πληθυσμού
της πόλης συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
όλων μας». Το μήνυμα του Δημάρχου που κυκλοφόρησε
σε ενημερωτικό φυλλάδιο που μοιράστηκε στα γραμματοκιβώτια όλων των νοικοκυριών συνεχίζει: «Σήμερα στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην πραγματικότητα
κατοικούν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2011
είναι μόλις 48.399. Είναι λοιπόν κατανοητό πως η πραγματική καταγραφή του πληθυσμού θα αυξήσει σημαντικά
τα έσοδα του Δήμου και θα μας δώσει τη δυνατότητα να
παράξουμε ακόμα περισσότερα έργα, να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες υποδομές και να υλοποιήσουμε
ακόμα περισσότερες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δράσεις. Με την παρουσία μας δίνουμε δύναμη στην
πόλη μας, στην πόλη που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας», καταλήγει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Στα 3Β κατοικούν
70.000 άτομα αλλά
είναι απογεγραμμένα
μόλις 49.000

Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστιατόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη.
Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμαρικά 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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Αντιπολίτευση Δημοτικού Συμβουλίου

Συναινέσεις και διαφοροποιήσεις
ότυπης διαμαρτυρίας, επειδή τα μέλη της παράταξης
δεν κρίνουν επαρκή μια εισήγηση, επειδή δεν είχαν
χρόνο να την μελετήσουν ή συχνότερα επειδή εντοπίζουν κάποια –κατά τη δική τους κρίση– διαδικαστικά
λάθη. Το άγχος της διαφοροποίησης από την πλειοψηφία και τη δημοτική διοίκηση χαρακτηρίζει κάθε
ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν οι σύμβουλοι της
παράταξης, Δημήτρης Δαβάκης, Νατάλης Πέτροβιτς και
Ιωάννα Δόγκα, με προσχηματική επίκληση διαφωνιών
από τις οποίες λείπει κάθε στέρεη δικαιολόγηση. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της στάσης αυτής είναι
η αρνητική ψήφος στην επανεπιβολή απαλλοτρίωσης
στα εκκλησιαστικά οικόπεδα της Βουλιαγμένης, η αρνητική ψήφος στη μείωση του συντελεστή δόμησης στα
οικόπεδα πρώην ιδιοκτησίας Μπενακείου, η αρνητική
ψήφος στα μεγάλα έργα ανάπλασης των 3Β μέσω του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», η αρνητική στάση
στην ανάπλαση της πλατείας Νυμφών. Μόνη εξαίρεση
στη στάση αυτή, ήταν η έγκριση που έδωσε η παράταξη
Δαβάκη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
το έργο ανάπλασης της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Αν έχει δείξει κάτι η θητεία της διοίκησης Κωνσταντέλλου από το 2014 μέχρι σήμερα είναι ότι ανοίγει όλα τα
μεγάλα ζητήματα των τριών πόλεων, δείχνοντας τη βούλησή της να λάβει σημαντικές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Το γεγονός ότι η τρέχουσα θητεία, μετά τις εκλογές του 2019 όπου η παράταξη του Δημάρχου έλαβε το
ιστορικά υψηλό ποσοστό του 72%, έχει σημαδευτεί από
τις ανέφελες ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο που
εγκρίνουν πάντα τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής
λόγω άνετης πλειοψηφίας, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει
αντιπολίτευση με το διακριτό της στίγμα. Μια επισκόπηση των μεγάλων θεμάτων που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια δίνει μια ακριβή
«ακτινογραφία» των παρατάξεων της μειοψηφίας ως
προς τις προθέσεις και την πολιτική κάθε μίας. Βέβαια,
ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει πολλές
επιλογές σε κάθε σύμβουλο: Εκτός από το «υπέρ» και το
«κατά», υπάρχει το «παρών», το «λευκό» και βέβαια η
δυνατότητα αποχώρησης ή απουσίας από μια επίμαχη
ψηφοφορία. Ωστόσο, μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί
ότι σε κεντρικά ζητήματα του Δήμου η αποφυγή λήψης
μιας ξεκάθαρης θέσης, μέσω του «λευκού» ή μιας βολικής απουσίας, συγκαταλέγεται στα «όχι», από τη στιγμή
που δεν είναι «ναι».

Η περίπτωση Δαβάκη

Η παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» του Δημήτρη
Δαβάκη έλαβε τη δεύτερη θέση στις δημοτικές εκλογές
του 2019, αποκτώντας τη θέση της «μείζονος μειοψηφίας», όπως αναφέρεται στην αυτοδιοικητική νομοθεσία, ένας ρόλος που αντιστοιχεί στην κοινοβουλευτική
«αξιωματική αντιπολίτευση». Κι αυτό παρά το γεγονός
ότι από την πρώτη παράταξη την χωρίζουν διαφορά

60 ποσοστιαίων μονάδων (έλαβε 12% έναντι 72% της
παράταξης Κωνσταντέλλου), 15.000 ψήφων (3.000 έναντι 18.000) και αναλόγως 20 εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο (4 έναντι 24). Το γεγονός ότι η δημοτική αρχή
διαθέτει μια άνετη και στέρεη πλειοψηφία για να προωθεί την πολιτική της, δίνει την ασφάλεια στην παράταξη
Δαβάκη να στέκεται «απέναντι» σε σχεδόν κάθε μικρό
ή μεγάλο ζήτημα του Δήμου. Το «όχι» επιστρατεύεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή
και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως ψήφος μιας ιδι-

Οι υπόλοιπες παρατάξεις υιοθετούν μια κατά περίπτωση στάση, ανάλογα με τις γενικές τους αρχές και τη
συγκυρία. Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών του Θάνου
Ματόπουλου όπως και η Λαϊκή Συσπείρωση του Κώστα
Πασακυριάκου διατυπώνουν σταθερά μια διαφορετική στάση ως προς το μοντέλο διαχείρισης των ακτών
σε σχέση με την δημοτική διοίκηση για παράδειγμα,
ψηφίζοντας αναλόγως. Ωστόσο, στο μείζον ζήτημα της
εκκλησιαστικής περιουσίας συντάχθηκαν χωρίς αστερίσκους στο πλευρό της δημοτικής αρχής που δίνει μια
μάχη για το πράσινο, τη φυσιογνωμία της πόλης και
τους ελεύθερους χώρους.

Δαβάκης

Ματόπουλος

Σίνα

Πασακυριάκος

Δασκαλάκης

Αθανασίου*

Απαλλοτρίωση
εκκλησιαστικής
περιουσίας

û

ü

ü

ü

ü

ü

Μείωση συντελεστή
δόμησης στα
οικόπεδα Κόνιαρη
(Βούλα)

û

û

û

ü

ü

ü

Αναπλάσεις Βούλας
– Καβουρίου –
Βάρκιζας – Βάρης
(πρ. «Αντώνης
Τρίτσης»)

û

ü

ü

û

ü

ü

Ανάπλαση
πλατείας Νυμφών
Βουλιαγμένη

û

ü

ü

û

ü

ü

Ανάπλαση κάμπινγκ
Βούλας – Β’ πλαζ
Βούλας

û

û

ü

û

ü

ü

Ανάπλαση μαρίνας
Βουλιαγμένης

ü

û

û

û

ü

ü

* Ο Δημήτρης Αθανασίου είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
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«Πράσινος» Δήμος και οικονομικά
Με το σημαντικότερο οικονομικό του εργαλείο σε πλήρη λειτουργικότητα εισέρχεται στο νέο έτος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο προϋπολογισμός του 2022 υπερψηφίστηκε την 1η Νοεμβρίου
2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνοντας πρωτιά στην Αττική
σε χρόνο έγκρισης, ενώ ταυτόχρονα το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που ελέγχει τη διαδικασία δεν έκανε καμία
παρατήρηση. Η διαχειριστική αυτή επάρκεια που με συστηματική
δουλειά και μεγάλο μόχθο έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια η
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και το στενό επιτελείο της δημοτικής αρχής, σημαίνει ότι αντίθετα με τον «κανόνα» της αυτοδιοίκησης, ο Δήμος των 3Β δεν σταματά ούτε μία ημέρα να εξυπηρετεί
τις υποχρεώσεις του. Και βέβαια, οι καλοί ρυθμοί εξόφλησης υποχρεώσεων φέρνουν και καλούς ρυθμούς στην υλοποίηση του έργου
(τεχνικές παρεμβάσεις, προμήθειες και υπηρεσίες). Όπως τόνισε
άλλωστε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εισαγωγικά, ο βαθμός υλοποίησης του τρέχοντος προϋπολογισμού για το 2021 φτάνει
σε ποσοστό κοντά στο 100%, μια πρωτιά πανελλαδικού επιπέδου,
γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι δεν πηγαίνει χαμένο ούτε ένα
ευρωσέντ από τους διαθέσιμους πόρους αλλά αντίθετα αξιοποιείται στο έπακρο.
Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος, «τα έσοδά μας παρά την κρίση έχουν
θετικό πρόσημο και αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Οι έκτακτες
επιχορηγήσεις που ήρθαν από την κυβέρνηση καλύπτουν τα χρήματα που απωλέσαμε λόγω πανδημίας και λόγω επιβράδυνσης της
τοπικής οικονομίας. Είχαμε και για το 2021 μια καλή χρονιά λαμβάνοντας υπόψη τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη
λειτουργία του Δήμου και σε έσοδα και σε δαπάνες». Συνολικά ο
προϋπολογισμός του Δήμου για το 2022 ανέρχεται σε 63,9 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση κωδικοποιώντας τη σχετική νομοθεσία, «στον προϋπολογισμό εγγράφονται
όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για ένα έτος. Καμία δαπάνη
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν έχει εγγραφεί με εξειδικευμένο τρόπο στον προϋπολογισμό. Παράλληλα, οι εγγραφόμενες
στον προϋπολογισμό δαπάνες πρέπει να είναι ακριβώς ίσες με τα
εγγραφόμενα έσοδα».
Η ιδιομορφία του φετινού προϋπολογισμού, όπως ανέπτυξε ο διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τάγαρης στο Συμβούλιο, είναι ότι ο Δήμος υποχρεούται να εγγράψει πολύ συγκρατημένα έσοδα, την ίδια στιγμή που οι πραγματικές προβλέψεις για
τις εισπράξεις είναι πολύ πιο ευοίωνες. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στο ότι βάσει νόμου η πρόβλεψη των εσόδων δεν μπορεί να είναι
υπερεκτιμημένη και συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
παρά κατά ελάχιστο τα εισπραχθέντα ποσά της προηγούμενης οικονομικής χρονιάς, που εν προκειμένω είναι το 2020, μια χρονιά δηλαδή που λόγω της πανδημίας και του λοκ ντάουν άφησε σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα για τον Δήμο τις εισπράξεις από μισθώματα, τέλη
κ.λπ. Πάντως, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, τα έσοδα του Δήμου το
επόμενο διάστημα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, μόλις οι
επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο και στα τουριστικά ακίνητα που
διαχειρίζεται ο Δήμος (Β’ πλαζ και Κάμπινγκ Βούλας) ξεκινήσουν τη
λειτουργία τους.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του νέου προϋπολογισμού είναι ότι
συντάχθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί το πολύ φιλόδοξο τεχνικό
πρόγραμμα των ετών 2022 και 2023 που θα αλλάξει την όψη του
Δήμου με το πακέτο των παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας
και φυτεύσεων που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης». Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 26,1
εκατομμυρίων ευρώ, ένα μέρος από τα οποία θα καλύψει ο ίδιος ο
Δήμος προκειμένου οι παρεμβάσεις να γίνουν ολοκληρωμένα και
στοχευμένα.
Το τρίτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως βγήκε από τη συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα μετά από ερώτηση του
Θάνου Ματόπουλου (ΡΙΚΙΠ) είναι η «αναδιάταξη» όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος των οικονομικών του Δήμου για τη διαχείριση απορριμμάτων. Ενώ φαινομενικά καταγράφεται μια αύξηση
των δαπανών στη διαχείριση αποβλήτων, στην πραγματικότητα
το επιπλέον έξοδο – που προκύπτει από τη μίσθωση του πεδίου
κομποστοποίησης στο Κορωπί – εξοικονομείται από τη σχεδόν ισόποση μείωση των τελών εισόδου και ταφής που αποφεύγει πλέον
ο Δήμος. Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος, στόχος του Δήμου είναι εκτός
από την «απεξάρτηση» από τη χωματερή της Φυλής και η δημιουργία δημοτικής μονάδας επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων υλικών
(στο γνωστό ακίνητο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας) μια κίνηση που
θα θα δημιουργήσει σοβαρές οικονομίες κλίμακας. Στο δρόμο αυτό
άλλωστε ο Δήμος προμηθεύτηκε και έναν μεγάλης δυναμικότητας
λειοτεμαχιστή που μειώνει σημαντικά των όγκο των αποβλήτων
συρρικνώνοντας το κόστος μεταφοράς τους.
Σχολιάζοντας την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού, ο
πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Παπαμιχαήλ τόνισε ότι
«από τους 520 κωδικούς εσόδων, οι 52 παρουσιάζουν υπέρβαση»
και συμπλήρωσε: «Έγινε μεγάλος αγώνας σε δύσκολη εποχή. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν
την επόμενη ημέρα με αισιοδοξία και να μπορούμε ταυτόχρονα να
πάρουμε κι εμείς τα έσοδα που αναλογούν στον Δήμο μας». Κατά
την ψηφοφορία στο τέλος της συνεδρίασης, η παράταξη Ματόπουλου ψήφισε «όχι», η Μαρία Σίνα δήλωσε «παρούσα», ο Μανώλης
Δασκαλάκης και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Δημήτρης Αθανασίου
είπαν «ναι». Σύσσωμη η παράταξη Δαβάκη απουσίαζε, όπως και ο
Κώστας Πασακυριάκος.

Με βαθμό
υλοποίησης
στο 100%
ο δημοτικός
προϋπολογισμός
δεν αφήνει
αναξιοποίητο
ούτε ευρωσέντ
από τους
διαθέσιμους
πόρους
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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 πυκνώνουν 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 δημοσιεύσεις που αλίευσε ο «Δημοσιογράφος» στο διαδίκτυο και
τον τοπικό Τύπο.

Ιδανικά για κολύμβηση τα νερά στον κόλπο
της Βουλιαγμένης

Οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας Βουλιαγμένης βρίσκονται σε εξέλιξη με τη δημοτική
αρχή σε συνεργασία με την εταιρεία που έχει αναλάβει
το έργο να έχουν τοποθετήσει υδατοφράγματα μήκους
1.100 μέτρων για την αποφυγή διαφυγής της θολερότητας που παρουσιάζουν τα νερά στο σημείο που πραγματοποιούνται οι εργασίες. Γεγονός είναι πως η ποιότητα των υδάτων στον όρμο της Βουλιαγμένης κατά
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο χαρακτηρίστηκαν
εξαιρετικές. Μάλιστα, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης
διοργανώνει για 17η χρονιά τον αυθεντικό Χειμερινό
Διάπλου στον όρμο της Βουλιαγμένης στις 29 Νοεμβρίου, προσελκύοντας εκατοντάδες λάτρεις της χειμερινής
θάλασσας που θα κάνουν διαδρομές 750 μ., 1,5 χλμ. και
3 χλμ. εντός του όρμου. Αυτή είναι ίσως η καλύτερη
απάντηση σε αυτούς που προπαγανδίζουν εντός της
τοπικής κοινωνίας ότι τα νερά είναι μολυσμένα...

Ο όρμος της Βουλιαγμένης, φωτογραφημένος το
Σάββατο 21 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε χιλιάδες
επισκέπτες εκ των οποίων αρκετοί τολμηροί δοκίμασαν
τα νερά
Green Farm στη Βάρη

Πάλιωσε το παραμύθι για τη μονάδα επεξεργασίας
αποβλήτων στη Σχολή Ευελπίδων, ωστόσο επανέρχεται συστηματικά στο διαδίκτυο προφανώς ως το μόνο
«επιχείρημα» μερίδας πολιτών που αντιπολιτεύονται

τη δημοτική αρχή. Πρόκειται βέβαια για ένα θέμα που
άνοιξε με πρωτοβουλία της η δημοτική αρχή ως ζήτημα
διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και που έχει κλείσει οριστικά με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
να έχει απαντήσει επανειλημμένα. Για να θυμίσουμε τα
γεγονότα, η διοίκηση είχε διαμηνύσει πως η κατασκευή
πράσινης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στον
χώρο της Σχολής Ευελπίδων θα αφορούσε μόνο για τα
απορρίμματα της πόλης, ωστόσο η προοπτική όλου του
σχεδίου αποκλείστηκε, καθώς δεν θα ήταν οικονομικά
βιώσιμο. Ο στόχος της δημοτικής αρχής πλέον είναι να
δημιουργηθεί η λεγόμενη Green Farm στο χώρο που
παραχώρησε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που θα στεγάζει το δημοτικό πεδίο κομποστοποίησης, έναν κλειστού
τύπου χώρο μεταφόρτωσης αλλά και το δημοτικό εργοτάξιο, εγκαταστάσεις δηλαδή που σήμερα βρίσκονται
εντός του οικιστικού ιστού.

Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη περιπτέρου

Μήνυση εις βάρος ιδιοκτήτη περιπτέρου ο οποίος προχώρησε σε αυθαίρετο κλάδεμα δύο αρμυρικίων επί της
λεωφόρου Ποσειδώνος στο κέντρο της Βάρκιζας, χωρίς
την προβλεπόμενη άδεια από κανένα αρμόδιο φορέα,
κατέθεσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου έπειτα από καταγγελία που έγινε, η Υπηρεσία Πρασίνου και η Δημοτική
Αστυνομία πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο
διαπιστώνοντας το παράνομα κλάδεμα του δέντρου. Η
Διεύθυνση Πρασίνου ξεκίνησε τη διαδικασία άσκησης
των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Πρασίνου του
Δήμου και την επιβολή των σχετικών προστίμων που

σύμφωνα με τον κανονισμό θα είναι τσουχτερό, παρόλο
που τα συγκεκριμένα δέντρα βέβαιο είναι ότι σύντομα
θα ξαναβλαστήσουν. Συγκεκριμένα, για αυθαίρετη κοπή
δέντρου ή φθορά αυτού, το πρόστιμο για κάθε δέντρο
κυμαίνεται από 150 έως 1250 ευρώ, αναλόγως της ηλικίας τους. Πάντως, το συγκεκριμένο δέντρο είναι πολλών
ετών. Έτσι έχουν τα πραγματικά γεγονότα καθώς μια
μικρή μειοψηφία διαδικτυακών πολιτών, διαλαλούσε
ότι το δέντρο το έκοψε ο Δήμος.

Οι Αλκυονίδες δεν άλλαξαν χέρια

Μια ακόμα ανακρίβεια εξαπέλυσαν ως προπαγανδιστικό τρικ διαδικτυακοί σχολιαστές. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η παραλία «Κανάρια» στη Βάρκιζα ανήκει
στο Δήμο και αυτός με τη σειρά του την παραχώρησε σε
ιδιώτη προς εκμετάλλευση. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει βέβαια στην πραγματικότητα, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι της παραλιακής ζώνης ανήκει στην
Κτηματική Υπηρεσία και η ΕΤΑΔ έχει την διαχείριση της
παραλίας με τον Δήμο να κατέχει ένα μέρος του κοινόχρηστου χώρου, πλούσιο σε δέντρα, έκτασης περίπου
2,2 στρεμμάτων.

Κυρώσεις στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Λίμνη της Βουλιαγμένης φιλοξένησε διάφορες συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών του πενταγράμμου καθώς επίσης και
δεξιώσεις με κορυφαία αυτή του πρίγκιπα Φίλιππου με
την Νίνα Φλορ. Σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις
κατά τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκαν φαινόμενα όχλησης, ακόμα και πρόχειρες κατασκευές για τις
ανάγκες των δεξιώσεων οι οποίες -είναι προφανές- ότι
απομακρύνθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
εκδηλώσεων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
«Δ», μετά από ενδελεχείς αυτοψίες της δημοτικής αστυνομίας έπειτα από καταγγελίες πολιτών, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης έπραξε ό,τι ορίζει ο Νόμος για τις
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επιβλήθηκαν τα ανάλογα
πρόστιμα στους διαχειριστές της Λίμνης.
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Βουλιαγμένη

Περήφανες
σημαίες στα χέρια
λαμπερών
μαθητών
Ήταν ο πρώτος εορτασμός εθνικής επετείου όπως κατά
την προ πανδημίας εποχή, με μια μεγάλη και ενθουσιώδη μαθητική παρέλαση. Οι εκδηλώσεις του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την 28η Οκτωβρίου
2021 ξεκίνησαν με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, όπου και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, Γιώργος Κοκολέτσος
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Ακολούθησε η
κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης, με το πρώτο
στεφάνι να κατατίθεται από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και σειρά έπειτα να παίρνουν οι φορείς και
τα σχολεία των τριών πόλεων. Ως είθισται τα τελευταία χρόνια, αρκετοί φορείς κατέθεσαν αντί στεφάνου
χρηματικό ποσό στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας.
Ήταν η σειρά των μαθητών να λάμψουν στην παραλιακή λεωφόρο με το βήμα, τις στολές και τις ελληνικές
τους σημαίες, μετά από δύο χρόνια «σιωπηλών» επετείων. Βοηθούντος του καλού καιρού η παρέλαση κύλησε
γρήγορα, σύμφωνα με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Χαρακτηριστικό πλέον πολλών σχολείων είναι
να οργανώνουν το δικό τους τμήμα κρουστών για να
δίνει το βήμα στο τμήμα που παρελαύνει. Η παρέλαση
συνεχίστηκε με τους αθλητικούς συλλόγους από τα 3Β
και έκλεισε όπως πάντα με τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας. Στην εξέδρα των επισήμων εκτός του
Δημάρχου, παρακολούθησε την παρέλαση ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ο
τοπικός βουλευτής Αντώνης Μυλωνάκης και ο Γενικός
Αρχιερατικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης Νήφων.
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Success story
Η επιτυχία ως αυτοσκοπός, ο περιορισμός των δυνατοτήτων
Πώς η κοινωνία της επίδοσης δημιουργεί τους σκλάβους του εαυτού και της
αυτό-εκμετάλλευσης; Όσο παράδοξο
και αν ακούγεται, η υπέρ δραστηριότητα
δύναται να αποτελεί μια παθητική μορφή
άκριτης διεκπεραίωσης, η οποία στερεί
την ελεύθερη δράση ή ακόμη και την ηθελημένη αδράνεια. Η εποχή της θετικότητας, την οποία διανύουν οι σύγχρονες
Γράφει η Ροζίτα Χριστοφιδέλλη*
κοινωνίες, επιβάλλει μία αδιάκοπη ενεργητικότητα με την παραγωγή έργου. Κάτι
τέτοιο μπορεί, βέβαια, να οδηγεί σε μία
ζωή δίχως κενά, στερεί όμως την δυνατότητα αναστοχασμού και ενός
βίου που δεν περιλαμβάνει την δυνατότητα της ανοιχτής συνομιλίας με
τον εαυτό και τα πράγματα.

«Το νόημα
έχει αντικατασταθεί
από όλες
εκείνες
τις κοινωνικές
επιταγές
που
επιβάλλουν
έναν εαυτό
δυνατό και
ανεξάρτητο»

Μέσα στους φρενήρεις ρυθμούς της σύγχρονης εποχής, όπου όλοι μοιάζουν να αναζητούν μία πλήρωση, την επιβεβαίωση έστω, ότι όσα κάνουν
ή έχουν καταφέρει είναι αρκετά, η κατανάλωση της ζωής, των εμπειριών,
το επιτακτικό αίτημα της αυτο-ικανοποιήσης, αλλά και η τεχνητή αυτοπραγμάτωση, οδηγούν τον άνθρωπο προς λάθος κατεύθυνση.
Στη σύγχρονη εποχή κάθε τι που αποφέρει χρήματα νομιμοποιείται και
γίνεται αποδεκτό, σχεδόν αυτόματα. Κάθε ενέργεια που εξασφαλίζει την
«επιτυχία» και προσδίδει κύρος είναι επίσης πέρα από αποδεκτή, σχεδόν
επιβεβλημένη. Οι νέοι και τα παιδιά σήμερα γαλουχούνται με γνώμονα
την επίδοση και την επιτυχία. Το επικίνδυνο σε αυτό είναι ότι μοιάζει
σωστό, καθώς επικαλύπτεται από ένα ρεύμα θετικότητας το οποίο χαρακτηρίζει την εποχή μας εν γένει. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και αναπτύσσεται μπροστά σε έναν καθρέφτη αυτοπραγμάτωσης, κάτι το οποίο
βέβαια αποτυπώνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρόλα αυτά, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει πραγματικά, αντιθέτως,
καθιστά τον εαυτό του ένα υποκείμενο του οποίου «χτίζει» την εικόνα, με
στόχο τον θαυμασμό και την αυτό-εκπλήρωση, διαμέσου ενός βλέμματος
το οποίο ανήκει, θεωρητικά, στον Άλλο, αλλά δεν είναι άλλο από το δικό
του ναρκισσιστικό βλέμμα. Η ζωή γίνεται μία αρένα εκπλήρωσης επιθυμιών και απόκτησης προσόντων - έτσι όπως ο κάθε ένας εικάζει ότι ορίζεται
η επιτυχία από τους πολλούς. Έτσι, απασχολημένος και απόλυτα βέβαιος
πώς έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση ως προς τις επιλογές του, ο σύγχρονος άνθρωπος νομιμοποιεί τις εξαντλητικές κούρσες αυτοπραγμάτωσης
στο βωμό της ψευδο-επιτυχίας και της ψευδο-εκπλήρωσης. Δουλεύει
εξαντλητικά, καταναλώνει - όχι μόνο υλικά αγαθά, αλλά και εμπειρίες,
ανθρώπους, γνώση, ψυχαγωγία. Αλλά δεν ζει.
Είναι μεν ο σκηνοθέτης της ζωής του, αλλά δεν είναι ο πρωταγωνιστής.
Στην θέση του πρωταγωνιστή βρίσκεται αυτό το υποκείμενο που εκτελεί
πειθήνια και που μπορούν να θαυμάσουν οι άλλοι και μέσα από τα μάτια
τους και ο ίδιος. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν κοντοστέκεται για να αναζητήσει το νόημα, να αφουγκραστεί τον εαυτό του. Θεωρεί πώς το κατέχει
ήδη και έτσι κάπως το προσπερνά. Αλλά εν τω προκειμένω, το νόημα έχει
αντικατασταθεί από όλες εκείνες τις κοινωνικές επιταγές που επιβάλλουν
έναν εαυτό δυνατό και ανεξάρτητο, αυτάρκη, λαμπερό και επιτυχημένο.
Έναν εαυτό αξιοζήλευτο ακόμη και από τον ίδιο του τον εαυτό. Στο πίσω
μέρος, όμως, της selfie βρίσκεται το χέρι του σκηνοθέτη και το έργο είναι
γραμμένο από τους άλλους – τους πολλούς. Σε μία τέτοια κοινωνία, όπου
ο υλισμός κυριαρχεί και η κατανάλωση δεν αφορά μόνο το shopping,
αλλά την κατανάλωση του εαυτού και του βίου, ο άνθρωπος τελικά μένει
μόνος και φτωχός.

Ένα εξουθενωμένο υποκείμενο, δίχως νόημα και δίχως σχέσεις. Οι αληθινές στιγμές δεν χωρούν σε μία selfie. Δεν την χρειάζονται, την αγνοούν. Η
αυξανόμενη, λοιπόν, θετικοποίηση της κοινωνίας που ωθεί τον άνθρωπο
στο να αποζητά είτε την επίδοση, είτε την εκπλήρωση ολοένα περισσότερων επιθυμιών, αμβλύνει το άγχος και την θλίψη. Ο άνθρωπος αδυνατεί
να εντάξει στον βίο του οποιαδήποτε έκφανση αρνητικότητας και ενοχοποιεί την μη εκπλήρωση του ιδεώδους που έχει κατασκευάσει, κάτω
από τις κοινωνικές επιταγές. Δαιμονοποιεί κάθε παραστράτημα από την
οδό της επιτυχίας και απαρνείται την ανθρωπινότητά του και όσα αυτή
εμπεριέχει. Με άλλα λόγια δεν διάγει έναν πλήρη βίο στον οποίο ανήκουν και οι αποτυχίες, η δυσαρέσκεια, η αρρώστια, η αγωνία. Χαίρεται
μεν τις χαρές του, αλλά δεν λυπάται τις λύπες του. Σαν να επιθυμεί έναν
ουρανό που του χρωστά μόνο λιακάδες και κάθε σύννεφο να είναι απλά
ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης που απειλεί με βροχή. Ένας εχθρός που
απειλεί τις «αιώνιες λιακάδες» που ονειρεύεται και οφείλει να ζήσει. Ένας
τέτοιος βίος είναι ένας βίος ακρωτηριασμένος. Στο φαινόμενο της ζωής,
όμως, ανήκουν όλα. Μια ζωή δίχως κενά και σκιές δεν είναι μια καλή
ζωή. Είναι μισή ζωή. Η δυνατότητα του ανθρώπου να στέκεται και να
συνομιλεί με τα σκοτάδια του, να αντέχει την αιώρηση στο αβέβαιο δεν
είναι μεν εύκολο, δύναται, όμως, να είναι η χρυσή οδός προς ένα γαλήνιο
άφημα που επιτρέπει στον άνθρωπο να ζήσει έναν πλήρη και πραγματικά
πλούσιο βίο που μπορεί να εμπεριέχει, πρωτίστως, την ανθρωπινότητά
και ό,τι αυτή σημαίνει.

Ένας προβληματισμός με αφορμή τις ιδέες για την κοινωνία
της πειθαρχίας (Φουκώ) και την σύγχρονη κοινωνία της θετικότητας
και της επίδοσης (Μπιουνγκ Τσουλ Χαν)
Το παρόν κείμενο είναι προϊόν μιας πρόσκλησης για συνομιλία με την
τοπική κοινωνία στην οποία κατοικώ και δραστηριοποιούμαι ως ψυχοθεραπεύτρια και αναλύτρια. Φιλοδοξεί να προτρέψει σε ένα διάλογο
με τον εαυτό μας και τον Άλλο και να συμβάλλει στην δημιουργία μιας
άλλης οπτικής, αντίθετης με τις κοινωνικές επιταγές, οι οποίες συχνά
εγκλωβίζουν και αποπροσανατολίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Ό,τι
δεν ενισχύει το εγώ μας, ό,τι αποδομεί τις μέχρι τώρα αντιλήψεις μας,
ό,τι διαταράσσει τον ύπνο μας, συνήθως, γίνεται δυσάρεστο και εύκολα
απορριπτέο. Είναι όμως η αποδόμηση και το ξεβόλεμα, είναι τα κενά
εκείνα πού δημιουργούν χώρο για το νέο. Η εποχή της επίδοσης και του
success story που ποτέ δεν έρχεται στο σύγχρονο άνθρωπο, αλλά συμβαίνει σε όλους γύρω του, είναι μία χίμαιρα, όσο τουλάχιστον γίνεται
αυτοσκοπός. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες.
* Η Ροζίτα Χριστοφιδέλλη είναι αναπτυξιακή ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια,
Dasein-αναλύτρια, rositachristof@gmail.com
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Το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω» στον Δήμο των 3Β
του Θεόδωρου Γεωργίου*

Θα ξεκινήσω την πολιτικο-θεωρητική ανάλυσή μου με
βιώματα και εμπειρίες που έχω ζήσει και ζω και στη
δική μας, την ελληνική κοινωνία, αλλά και σε άλλες
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όταν άρχισα σταδιακά να ενηλικιώνομαι και ενώ ήδη είχα διαμορφώσει μια πρώτη
εικόνα για τον εαυτό μου στην κοινωνία (είχα, εννοείται,
«κοινωνικοποιηθεί»!) βρέθηκα μπροστά στο εξής περιστατικό: η μητέρα και η μικρή κόρη της (ήταν δεν ήταν 5
ή 6 ετών) κάνουν μια βόλτα στο πάρκο και όταν η μικρή
σκύβει να μαζέψει ένα σκουπίδι (ένα χαρτάκι), η μητέρα
της σε έξαλλο γλωσσικό ύφος της λέει: «άφησε κάτω τα
σκουπίδια». Μα η δασκάλα μας μου είπε να «μαζεύουμε» τα σκουπίδια όταν και όποτε τα βρίσκουμε, απάντησε η μικρή κόρη στη μητέρα της. «Ναι, αλλά αυτά δεν
τα πετάξαμε εμείς» ήταν η αφοπλιστική απάντηση της
μητέρας. Τι θέλω να πω με την αφήγηση αυτού του περιστατικού; Θέλω να υποστηρίξω, ότι η ελληνική πολιτική
κοινωνία ενώ έχει κάνει αλματώδη βήματα στους τομείς
της πολιτικής συνείδησης, έχει χάσει τον έλεγχο στην
οργάνωση της καθημερινής ζωής, στο επίπεδο του κοινωνικού βιόκοσμου, όπως λέμε εμείς οι επιστήμονες.
Έζησα επί είκοσι χρόνια στη Γερμανία (σε όλες τις μεγάλες πόλεις της γερμανικής πολιτικής κοινωνίας όπως
π.χ. στο Βερολίνο, στο Μόναχο και στη Φρανκφούρτη)

και εξομολογούμαι, από αυτή την δημοσιογραφική
στήλη, ότι δεν αισθάνθηκα και δεν αντιλήφθηκα ποτέ
«τι είναι σκουπίδια»! Όποτε έβγαινα από το σπίτι μου
να πάω στο πανεπιστήμιο, στην αγορά, στο κέντρο,
στον περίπατο, στο δάσος, σε όλες τις διαδρομές μου
δεν έβρισκα «τίποτα» που θα μου έλεγε ότι δεν ανήκει
στην κοινωνική δραστηριότητα. Ότι είναι σκουπίδι! Το
«αποτσίγαρο» δεν υπήρχε στο γερμανικό κοινωνικό βιόκοσμό μου. Εδώ στην Ελλάδα βρίσκεται παντού και λες
πως η χώρα αυτή «χτίσθηκε» με αποτσίγαρα! Αλλά ας
μην μιλήσουμε για το πώς «χτίσθηκε» εδώ και εβδομήντα χρόνια αυτός ο τόπος (1950 – 2020).
Μετά εγκαταστάθηκα στη Βούλα και έγινα δημότης
στον Δήμο των 3Β. Στην πρώτη φάση κατάλαβα ότι η
ελληνική κοινωνία σε συγκριτική αναφορά προς την
γερμανική κοινωνία έχει συνηθίσει να «ζει αγκαλιά» με
τα σκουπίδια. Αργότερα συνειδητοποίησα ότι ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επεξεργάσθηκε ένα σχέδιο περισυλλογής των απορριμμάτων το οποίο όχι
μόνον είναι πρωτοποριακό, αλλά επιπλέον παίζει τον
ρόλο του δημόσιου παιδαγωγού. Ο Κωνσταντέλλος ως
πολιτικός ηγέτης στο Δήμο μας λέει με το πρόγραμμά
του: «Πληρώνω όσο πετάω» τα εξής δύο «πράγματα»
(με την φιλοσοφική έννοια του όρου): Πρώτον στην
οικονομικο-τεχνική βάση, ότι ο δημότης και ο κάτοικος
που οργανώνει την καθημερινή ζωή του σε σχέση με τα
σκουπίδια κατανοεί ότι η συνεισφορά του στα δημοτικά τέλη συνδέεται με την δημόσια στάση του σε σχέση
με την περισυλλογή των σκουπιδιών. Και το δεύτερο
σημείο, το οποίο, κατά την θεμελιωτική και οργανωτική άποψη που έχω ως πολιτικός φιλόσοφος είναι το

εξής: ότι το πρόγραμμα του Κωνσταντέλλου λειτουργεί
σε συνειδησιακή-παιδαγωγική βάση όσον αφορά στη
δημόσια και λειτουργικά αποτελεσματική συμπεριφορά
των πολιτών και των δημοτών. Δεν μπορούν τελικά όσοι
αυτοπροσδιορίζονται ως ασυνείδητοι να ζουν ανάμεσά
μας στην πολιτική και δημοτική κοινωνία μας.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο κύριο Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο, ο οποίος αποφάσισε με την πλειοψηφία
της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει αυτό το ορθολογικό
πρόγραμμα περισυλλογής των σκουπιδιών με κωδικό
όνομα: «Πληρώνω όσο πετάω». Μ’ αυτό το πρόγραμμα
θα «ξεβρωμίσει» ολόκληρη η παραλιακή ζώνη, η οποία
εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στα χέρια επιχειρηματιών
(δήθεν και ψευδωνύμων) που μετατρέπουν την ευρύτερη περιοχή μας σε «χαβούζα», σε απέραντο σκουπιδότοπο. Το ορθολογικό σύστημα περισυλλογής απορριμμάτων στο Δήμο των 3Β απαλλάσσει την παραλιακή
ζώνη από το καθεστώς της «Χαβούζας» το οποίο την
χαρακτηρίζει επί δεκαετίες.
Υ.Γ.: Ο Γερμανός καθηγητής μου Γιούργκεν Χάμπερμας,
κορυφαίος φιλόσοφος στην εποχή μας σε διεθνές επίπεδο κατοικεί στο προάστιο του Μονάχου που ονομάζεται: Στάρνμπε ργκ. Ποτέ μα ποτέ δε σκέφθηκε να γράψει
ένα τέτοιου τύπου κείμενο όπως αυτό που γράφω εγώ,
ως μαθητής του. «Πώς μαζεύονται τα σκουπίδια»! Αυτή,
τελικά είναι και η πολιτική και η πολιτισμική διαφορά
ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελλάδα.
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι πολιτικός φιλόσοφος και
δημότης στον Δήμο των 3Β

Ροταριανός Όμιλος «Βούλα»

Εξωστρέφεια, διάλογος,
κοινωνική προσφορά
Με εξωστρεφείς δράσεις που προάγουν τον διάλογο στην κοινωνία και το πνεύμα προσφοράς συνέχισε και τον Νοέμβριο
ο Ροταριανός Όμιλος «Βούλα». Στις 9 Νοεμβρίου η πρόεδρος
του Ομίλου Μαρία Κουφογιαννάκη, η γενική γραμματέας Άννα
Μαρία Νταϊλάκη και άλλα μέλη συμμετείχαν στην πανηγυρική
εκδήλωση στο ξενοδοχείο Saint George Lycebettus που διοργανώθηκε από τους ροταριανούς ομίλους «Αθήναι Λυκαβηττός»,
«Βούλα» και «Κηφισιά Καστρί». Μίλησε ο π. διοικητής της 2470
Περιφέρειας Κοσμάς Χουτουριάδης με θέμα «από το ρόταρυ στο ροταριανό ίδρυμα ή από το όραμα στην πράξη». Όπως είπε ο ομιλητής, αποστολή του Ιδρύματος είναι να δώσει στους Ροταριανούς τη δυνατότητα να προαγάγουν τη διεθνή
κατανόηση, την καλή θέληση και την ειρήνη μέσω της βελτίωσης της υγείας, της
ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της ανακούφισης της φτώχειας. Το Ίδρυμα είναι
μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που υποστηρίζεται αποκλειστικά από εθελούσιες
συνεισφορές ροταριανών και φίλων του Ιδρύματος οι οποίοι συμμερίζονται το
όραμα ενός καλύτερου κόσμου. Αυτή η υποστήριξη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση προγραμμάτων όπως αυτό της εξάλειψης της πολιομυελίτιδας.

Επιπρόσθετα, στις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
κοινή συνεστίαση των ομίλων Βούλας και Βουλιαγμένης στο ξενοδοχείο Oasis της Γλυφάδας. Ο καθηγητής
Γεράρδος Κλωναρίδης ανέπτυξε στους παριστάμενους το θέμα «πέντε μάτια στην
Ελλάδα: Συμμαχία ή Κατασκοπία». Στην ενδιαφέρουσα αυτή ομιλία, ο καθηγητής
υποστήριξε πως η κατάκτηση του διαστήματος, που ξεκίνησε ως ευγενής άμιλλα
μεταξύ των υπερδυνάμεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη, εξελίχθηκε στις μέρες μας σε ένα σύστημα παγκόσμιων παρακολουθήσεων μέσω των δορυφόρων που ελέγχουν δεδομένα και συνομιλίες.
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Επιβάτες μιας ζωής χωρίς εισιτήριο
Στα νότια προάστια ίσως κυκλοφορούν πολλά νέα «πράσινα» ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, ωστόσο στην άλλη πλευρά
της Αττικής, ένας κάπως διαφορετικός
κόσμος μετακινείται στην πράσινη γραμμή των αστικών συγκοινωνιών, τον ιστορικό «ηλεκτρικό».
Οι ιστορίες του τρένου, οι προσωπικότητες που μπαινοβγαίνουν στους συρμούς και όχι μόνο, είναι η πρώτη ύλη του
νέου βιβλίου της Μαριάννας Τζιαντζή Το
αηδόνι του τρένου που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Καστανιώτη, ένα πολύτιμο ταξίδι σε διηγήσεις για ανθρώπους
της διπλανής πόρτας, που η κατάλληλη
ματιά τους καθιστά μυθιστορηματικούς
ήρωες.

Οι εσωτερικές
αντιφάσεις και οι
μικροί συμβιβασμοί
των ηρώων
αποκαλύπτονται
για να τονιστεί η
ανθρώπινη ουσία των
χαρακτήρων

Η συγγραφέας επέλεξε μια δική της υβριδική μορφή μεταξύ συλλογής διηγημάτων και μυθιστορήματος: Αυτόνομες
σύντομες ιστορίες με χαρακτήρες που
επιστρέφουν και εξελίσσονται από το
ένα κεφάλαιο στο άλλο, σε ενιαίο ύφος
και ρυθμό. Η πρωτότυπη αυτή επιλογή
απελευθερώνει την αφηγηματική δύναμη των ιστοριών από τους συγγραφικούς
ψυχαναγκασμούς της μεγάλης φόρμας
και καθιστά Το αηδόνι του τρένου ένα από
τα ομορφότερα αναγνώσματα της φετινής λογοτεχνικής παραγωγής.

Η εξιστόρηση δεν μοιάζει με διαδρομή
από τον Α σταθμό στον Β ως το τέρμα,
αλλά περισσότερο με την αδιάκοπη κίνηση των συρμών στη γραμμή. Ο αφηγητής
κάθεται στο βάθος του κουπέ και με τη
ματιά του φωτογραφίζει διαφορετικά
στιγμιότυπα σε κάθε στάση, διαφορετικούς επιβάτες και τις ιστορίες τους
ακόμη κι όταν το σκηνικό δεν είναι ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Δεν είναι απλώς
ένας «παντογνώστης αφηγητής» όπως
αναφέρεται ο όρος στη θεωρία της λογοτεχνίας, είναι ένα πολύ διεισδυτικό μάτι
σε περιοχές της κοινωνιολογίας και της
ψυχολογίας που ελάχιστα φωτίζονται.
Στο Αηδόνι εμφανίζονται κατά κανόνα οι
αντιήρωες της καθημερινότητας, όπως οι
επαίτες των μέσων μαζικής μεταφοράς,
η αφανής μοδίστρα ενός ονομαστού
οίκου, η οικιακή βοηθός, ο υπάλληλος
του μπουτίκ κρεοπωλείου.
Θα μπορούσε να είναι μια ωδή στους
ανθρώπους της εργατικής τάξης, αλλά
από το κείμενο λείπει κάθε διδακτικός
στόμφος, κάθε εξιδανίκευση και κάθε
μονομέρεια που συνήθως χαρακτηρίζει
αυτή τη φιλολογία. Ο αφηγητής μοιάζει
να ασπάζεται το λατινικό απόφθεγμα
-που άρεσε πολύ και στον Καρλ Μαρξ«τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι

ξένο» και ψάχνει να εντοπίσει συστηματικά την εσωτερική αντίφαση, τους
μικρούς συμβιβασμούς και τις μύχιες
αδυναμίες που διαταράσσουν ίσως την
ισορροπία ενός μονολιθικού χαρακτήρα,
αλλά αποκαλύπτουν την ίδια στιγμή όλη
την ανθρώπινη ουσία του.
Η επιμελημένη γλώσσα της αφηγηματικής φωνής, πλούσια και ταυτόχρονα σύγχρονη, σε γλυκό τόνο και χωρίς
εκζήτηση, διαμορφώνει την πιο ώριμη
λογοτεχνική προσπάθεια της Μαριάννας Τζιαντζή από την εμφάνισή της στα
γράμματα το 1983 και τα 4 βιβλία που
ακολούθησαν.
Και μια εκδοτική λεπτομέρεια όχι μικρής
σημασίας, επειδή τα βιβλία εκτός από
αφορμές νοητικών διαδρομών είναι και
υλικά αντικείμενα που περιεργαζόμαστε
και αγαπάμε. Οι εκδόσεις Καστανιώτη
είναι από τις λίγες στην Ελλάδα σήμερα
που κυκλοφορούν τα νέα τους βιβλία
στη σειρά της ελληνικής πεζογραφίας σε
σκληρόδετους τόμους, όπως οι οίκοι του
εξωτερικού.
Μια επιλογή για την πρώτη έκδοση κάθε
βιβλίου – και του Αηδονιού – που αξίζει
να επισημανθεί για την ποιότητά της.

Ανατομία μιας δολοφονίας χαρακτήρα
Ένα καθαρόαιμο αθηναϊκό μυθιστόρημα με σύγχρονη πλοκή που κλείνει το
μάτι στη νοσταλγία για τις αξίες που
χάνονται από το μετανεωτερικό κύμα
που φέρνει στις κοινωνικές σχέσεις η
σύγχρονη τεχνολογία είναι το τελευταίο
μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη, Ο
Τζίμης στην Κυψέλη, το οποίο κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες από τις εκδόσεις
Πατάκη, πριν γίνει γνωστή η μεγάλη διάκριση του συγγραφέα για το προηγούμενο βιβλίο του «Νίκη» που απέσπασε το
Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορήματος.
Η ενδιαφέρουσα πλοκή με στοιχεία από
ντετέκτιβ στόρυ και οι σύνθετοι χαρακτήρες που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν και σε ένα νουάρ μυθιστόρημα,
διαμορφώνουν ένα αξιόλογο page turner
βιβλίο που δεν καταφεύγει στις εύκολες
λύσεις για να κρατήσει αμείωτο το ανα-

γνωστικό ενδιαφέρον. Ο χώρος του σύγχρονου θεάτρου, η παλιά Αθήνα, η συμβατικότητα των οικογενειακών δεσμών
και οι επιπλοκές των ψυχικών ασθενειών
είναι οι τόποι όπου εκτυλίσσεται η αφήγηση, διαμορφώνοντας έναν πρωτότυπο και σύγχρονο λογοτεχνικό κόσμο
που «μιλά» ιδιαίτερα στους σημερινούς
μεσήλικες και σε όσους βιώνουν τραυματικά το διευρυνόμενο χάσμα των γενεών. Κεντρικό συμβάν της ιστορίας που

δεν αποκαλύπτεται παρά στο μέσο της
ανάγνωσης είναι μια σύγχρονη «δολοφονία χαρακτήρα» του κεντρικού ήρωα
με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο μικρόκοσμος του θεάματος και
της ενημέρωσης με τις αμετροεπείς φιλοδοξίες, τις μικροπρέπειες και τις παθογένειες που τον διέπουν ακτινογραφείται
χωρίς οίκτο και ωραιοποιήσεις, φανερώνοντας την αθέατη όψη μιας κοινωνίας
που την χαρακτηρίζει η υποκρισία.

Ο μικρόκοσμος
του θεάματος
και της ενημέρωσης
ακτινογραφείται
χωρίς οίκτο
και ωραιοποιήσεις

Ο Τζίμης στην Κυψέλη είναι ένα αντρικό
μυθιστόρημα, με τις αναπαραστάσεις
των φύλων να εικονογραφούνται με
έναν αρκετά στερεοτυπικό τρόπο που σε
κάποια σημεία μοιάζει σήμερα παλιομοδίτικος ή ίσως ξεπερασμένος. Η απουσία
του πολιτικού στοιχείου σε μια θεματική περιοχή που «σηκώνει» την ανάλογη
ανάλυση είναι ένα άλλο αξιοπρόσεκτο

σημείο του βιβλίου, το οποίο σε κάθε
περίπτωση έχει γραφτεί για να καταναλωθεί απνευστί, αφήνοντας ενδιαφέρουσες σκέψεις και μια λαχτάρα για βόλτα
στα στενά της Κυψέλης.
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Ταξίδι στο γαστρονομικό παρελθόν της Ιωνίας
Η διατροφική παράδοση ως κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας
Η αγάπη για την κουζίνα και τα μυστικά της
είναι μια ισχυρή πλέον τάση στη χώρα μας
που αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Μπορεί τα ερεθίσματα για γευστικές
περιπλανήσεις στις μέρες μας να προέρχονται από όλες τις γωνιές του πλανήτη,
ωστόσο ένα ταξίδι στο γαστρονομικό μας
παρελθόν και μάλιστα στις προ του 1922
εστίες του ελληνισμού στη Μικρά Ασία έχει
εκτός από μαγειρικό και έντονο ιστορικό
ενδιαφέρον, για τους απογόνους των τότε
προσφυγικών οικογενειών αλλά και για
κάθε φίλο της παράδοσης. Στο σκοπό αυτό
είναι αφιερωμένο το τελευταίο βιβλίο της
Σούλας Μπόζη με τίτλο Ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης και της Μικράς
Ασίας, από τις εκδόσεις Τόπος, ένα εντυπωσιακό σε όγκο και πλούτο πληροφοριών
λαογραφικό έργο αναφοράς.
Η συγγραφέας αξιοποιεί ένα μεγάλο σύνολο
πηγών, όχι μόνο γραπτών αλλά και προφορικών. Τις τελευταίες συγκέντρωσε με μια
δική της αξιόλογη έρευνα καταγράφοντας
μαρτυρίες από επιζώντες της μικρασιατικής καταστροφής και απογόνους σώζοντας
ένα μοναδικό υλικό. Ιστορικά βιβλία και
χρονικά, εντυπώσεις περιηγητών και ανέκδοτες ιστορίες, αφηγήσεις πρωτογενείς και
δευτερογενείς συνθέτουν ένα εντυπωσιακό
μωσαϊκό στοιχείων γύρω από το ευρύτερο
θέμα της ζωής στις πατρίδες των Ελλήνων
που χάθηκαν οριστικά με τη συνθήκη της
Λωζάνης. Στην πραγματικότητα, η «ιεροτελεστία του τραπεζιού» δεν είναι παρά ένα
μέρος μιας ευρύτερης εξέτασης του πολιτισμού του ελεύθερου χρόνου στα συγκεκριμένα μέρη και για τα χρόνια που προηγήθηκαν της μικρασιατικής εκστρατείας. Η διαρρύθμιση ενός τυπικού σπιτιού για να δεχτεί
επισκέπτες σε γιορτές ή στη «ζουρ-φιξ» (την
καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας για κοινωνικές συνευρέσεις), οι έξοδοι για αναψυχή σε καφενεία και εστιατόρια, τα αγαθά που
κυκλοφορούσαν στις αγορές τροφίμων, οι
συνήθειες στις αποκριές, τα Χριστούγεννα
και τις αργίες, όλα συντίθενται σε μια πληθωρική αφήγηση που έχει και αρκετά κατατοπιστικά ιστορικά δεδομένα.
«Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η διατροφική παράδοση κάθε λαού ως αναπόσπαστο
τμήμα του πολιτισμού του ερευνάται συστηματικά με σοβαρότητα και συνέπεια από επιστήμονες και ειδικούς ερευνητές καθώς αποτελεί σημαντικό σταθμό του υλικού βίου»,
τονίζει η συγγραφέας στον πρόλογό της η
οποία δηλώνει σεμνά «ερευνήτρια λαογρα-

φίας - συγγραφέας», έχοντας όμως συμπληρώσει πάνω από τρεις δεκαετίες μελέτης του
συγκεκριμένου φαινομένου. Η Σούλα Μπόζη
το 1994 συνέγραψε το βιβλίο Πολίτικη Κουζίνα - παράδοση αιώνων και συνεργάστηκε ως
σύμβουλος όχι μόνο στην ομώνυμη ταινία
του 2003, αλλά και μεταξύ άλλων στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές
Τα παιδιά της Νιόβης (2004), Οι Μάγισσες της
Σμύρνης (2005) και Ματωμένα χώματα (2008).
Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε τις λαογραφικές της καταγραφές για τον
μικρασιατικό ελληνισμό από το 1967. Στο
νέο της βιβλίο εκθέτει στοιχεία του γευστικού πολιτισμού του ελληνικού πληθυσμού
στην Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη και Προποντίδα, την Ιωνία, την Καππαδοκία και τον
Πόντο. «Πρόκειται για μια κουζίνα που διαμόρφωσε την πολιτιστική της ιδιαιτερότητα
μέσα από τις συναλλαγές όλων εκείνων των
λαών που ήρθαν σε επαφή μέσα στις χιλιετίες. Μια κουζίνα που διατηρήθηκε πολλές
φορές χάρη στους αποκλεισμούς και στις
περιπέτειες των πολέμων οι οποίοι ανάγκασαν τους ανθρώπους να βασίζονται για τη
διατροφή τους στα όσα καλά τους προσφέρει ο τόπος», επισημαίνει στην εισαγωγή του
ο Νικόλαος Βερνίκος, ομότιμος καθηγητής
Ανθρώπινης Οικολογίας στο Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Ανατρέχοντας στις σελίδες για την Ιωνία,
τη Σμύρνη και τις εξοχές της μπορεί να μη
βρίσκουμε συνταγές, αλλά στοιχεία που
μας βοηθούν σε μια νοητική αναπαράσταση ενός τρόπου ζωής χαμένου οριστικά
στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα τη
μαρτυρία μιας Σμυρνιάς που θυμόταν ότι
ζητούσε στην αγορά μισή οκά χαβιάρι για
την «απαραίτητη» χαβιαροσαλάτα η οποία
κατ’ αναλογία με την ταραμοσαλάτα της
Αθήνας, ήταν το χαρακτηριστικό έδεσμα
της Καθαράς Δευτέρας. Περιγράφοντας το
τυπικό τραπέζι των Σμυρνιών, η συγγραφέας σημειώνει ότι «συνυπάρχουν τα παραδοσιακά φαγητά της Μικράς Ασίας, οι περίτεχνες συνταγές της πολίτικης κουζίνας, οι
γευστικές συνήθειες των νησιών του Αιγαίου και οι επιρροές της ευρωπαϊκής κουζίνας
διαμέσου των λεβαντίνων και των εισαγόμενων προϊόντων». Και προσθέτει ως προς
τα υλικά: «Η κουζίνα του ελληνισμού της
Ιωνίας βασίζεται στα όσπρια, στα λαχανικά, στα ψάρια και το κρέας. Η ιδιαιτερότητά
της κατά κύριο λόγο οφείλεται στην άφθονη
ελαιοπαραγωγή και την πλούσια ιχθυοπανίδα. Το περίσσιο και εκλεκτό ελαιόλαδο, τα
διάφορα είδη ψαριών, τα μαλακόστρακα και

τα μαλάκια χαρακτήριζαν τις διατροφικές
συνήθειες του χριστιανικού πληθυσμού».
Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι οι
Ίωνες απέφευγαν την κατανάλωση βόειου
κρέατος καθώς τα ζώα αυτά προορίζονταν
για εργασία στην αγροτική παραγωγή. Προτιμούσαν «αρνιά, τραγιά, γουρουνόπουλα,
κοτόπουλα, κυνήγι». Και βέβαια, «τα σταφύλια, οι σταφίδες, το κρασί, το ξίδι και το
πετιμέζι δεν έλειπαν από κανένα αγροτικό ή
αστικό νοικοκυριό, καθώς η αμπελοκαλλιέργεια στην Ιωνία ευδοκιμεί από τους αρχαϊκούς χρόνους».
Η ομορφιά του βιβλίου της Σούλας Μπόζη
είναι ότι δεν περιορίζεται να εξιστορήσει
ότι «τα κυριότερα γλυκά του κουταλιού
ήταν νεραντζάκι ολόκληρο πράσινο, νεράντζι καρούλι κίτρινο, άνθος πορτοκαλιάς,
ξύσμα κυδώνι με αρμπαρόριζα» κ.λπ. Περιγράφει με λεπτομέρειες πώς σερβίρονταν
τα γλυκά, σε τι σκεύη και με ποιες αφορμές.
Ένα έργο γεμάτο αγάπη για τις γεύσεις, την
ιστορία και τους ανθρώπους του χθες.

Η αφήγηση
αναπαριστά
έναν τρόπο ζωής
που χάθηκε
οριστικά
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Iron Man

Η θρυλική αθλητική διοργάνωση έρχεται στα 3Β

Τον βασιλιά όλων των αγώνων τριάθλου που διοργανώνονται παγκοσμίως θα φιλοξενήσει ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης τον Οκτώβριο του 2022, όπως
ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε
στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης,
την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021. Το Iron Man είναι ένας
αγώνας με πολύ μεγάλη δημοφιλία και το γεγονός αυτό
οδήγησε την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να συμπεριλάβει το τρίαθλο ως επίσημο ολυμπιακό άθλημα από το
2000. O αγώνας αυτός ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια στη
Χαβάη. Σήμερα, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία διοργάνωση τριάθλου παγκοσμίως με παρουσία σε περισσότερες από 55 χώρες. Διαθέτει πιστό κοινό με περισσότερους από 1.000.000 ενεργούς αθλητές και 5.500.000
θεατές σε όλο τον κόσμο.
Στην Ευρώπη κάθε χρόνο διεξάγονται 42 διοργανώσεις
Iron Man, με περισσότερες από 105.000 συμμετοχές με
σταθερή ετήσια αύξηση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
αθλητική πλατφόρμα συμμετοχών στον κόσμο.
Η Ελλάδα μπήκε στο παγκόσμιο καλεντάρι του τριάθλου
με τη διοργάνωση του πιο σημαντικού παγκοσμίως και
κορυφαίου από πλευράς κύρους αγώνα τριάθλου, το
Iron Man 70.3 που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στις 14 Απριλίου 2019 στο Costa Navarino στη Μεσσηνία. Οι αποστάσεις που διανύονται στο Iron Man 70.3
είναι συνολικά 113 χιλιόμετρα και συγκεκριμένα 1,9

χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρέξιμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγραφές συμμετοχής για τον
αγώνα του 2019 είχαν εξαντληθεί από τον Ιούνιο του
2018. Οι 1.500 συμμετέχοντες –αριθμός πέντε φορές
μεγαλύτερος σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο ελληνικό
αγώνα τριάθλου– κάλυπταν ένα ηλικιακό φάσμα από
19 έως 73 ετών, ενώ το 81% είναι άνδρες και το 19%
γυναίκες. Περισσότεροι από 4.500 αθλητές, συνοδοί,
θεατές και 500 εθελοντές, πλημμύρισαν τη Μεσσηνία
και το Costa Navarino, για να λάβουν μέρος στον κορυφαίο αγώνα τριάθλου.
Ο μεγαλύτερος και πιο απαιτητικός μονοήμερος αγώνας
τριάθλου στον κόσμο πραγματοποιήθηκε για δεύτερη
φορά στη χώρα μας στο Costa Navarino στις 24 Οκτωβρίου 2021. Στον αγώνα δηλώθηκαν 1.290 αθλητές από
62 χώρες. Αθλητές κάθε εθνικότητας και κάθε ηλικίας
από 18 έως 73 ετών και 400 εθελοντές με αξιοθαύμαστη
δύναμη ψυχής απέδειξαν ότι «τα πάντα είναι δυνατά».
Το Iron Man το 2022 ταξιδεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με σκοπό να
παρέχει τη μεγαλύτερη τριαθλητική εμπειρία σε Έλληνες
και ξένους αθλητές, σε μια διοργάνωση που θα μείνει σε
όλους αξέχαστη. Στην καρδιά της αθηναϊκής ριβιέρας
αναμένονται περισσότεροι από 2.500 αθλητές από όλο
τον κόσμο, χιλιάδες εθελοντές και θεατές που θα γίνουν
μέρος της σπουδαιότερης τριαθλητικής γιορτής.
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Το μπάσκετ ήρθε για να μείνει στη Βάρη
Η αθλητική ζωή της Βάρης εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει συνδυαστεί με την ομάδα
του Αστέρα Βάρης. Εκτός από τον αγαπημένο σύλλογο των κατοίκων της πόλης, τα
τελευταία χρόνια μια ακόμα ομάδα της περιοχής έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική,
αυτή του Αθλητικού Ομίλου Βάρης ο «Αναγυρούς» όπως είναι το πλήρες όνομα του
και δραστηριοποιείται στο χώρο του μπάσκετ. Ο σύλλογος συμπληρώνει φέτος αισίως
31 χρόνια ζωής και χωρίς αμφιβολία διανύει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας του,
μέχρι τις επόμενες. Μετά από δύο διαδοχικές ανόδους, η ομάδα συμμετέχει στην Β’
ΕΣΚΑΝΑ και θεωρείται κατά πολλούς ως η νέα δύναμη για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες.
Η εξέλιξη του ΑΟ Βάρης δημιουργήθηκε με πολύ υπομονή και αγάπη για το άθλημα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ρόστερ της ομάδας αποτελείται κατά 90% από αθλητές που είναι δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 80% από αθλητές που
έχουν βγει από την παραγωγική διαδικασία των ακαδημιών. Όπως τονίζουν οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, ο σύλλογος δεν έχει αυτοσκοπό το αποτέλεσμα, αλλά επιθυμεί να φτάσει σε αυτό αναδεικνύοντας παίκτες από την ευρύτερη περιοχή και συμβάλλοντας στο να αγαπήσουν μικροί και μεγαλύτεροι το άθλημα στην Ανατολική Αττική. Εκτός από την ανδρική ομάδα, ο ΑΟ Βάρης διαθέτει τμήμα γυναικών που
αγωνίζεται στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ, ενώ οι ακαδημίες της ομάδας έχουν πάνω από 60 μικρούς
αθλητές και αθλήτριες με το εφηβικό τμήμα να συμμετέχει στην Β’ ΕΣΚΑΝΑ, το παιδικό
στη Γ’ ΕΣΚΑΝΑ, ενώ Νεάνιδες και Κορασίδες στη Β’ ΕΣΚΑΝΑ.Πρόεδρος είναι ο πολιτικός
μηχανικός Μιχάλης Σάββας και γενικός γραμματέας ο Γιάννης Τόλης, επιχειρηματίας
αλλά και παλιός αθλητής του συλλόγου. Υπεύθυνος ανδρικού τμήματος είναι ο Τάσος

Κατσιούλης, επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος του ΑΣ Ελληνικού
αλλά πρώην μέλος του
ΔΣ της ΕΣΚΑΝΑ. Γενικός
Αρχηγός στην ομάδα
ανέλαβε φέτος ο Γιάννης Καραπιπέρης, επιχειρηματίας που έχει
περάσει με επιτυχία
από την ίδια θέση του
ΑΣ Πέρα συμβάλλοντας
στην άνοδο της ομάδας
στη Γ’ Εθνική και την
παραμονή σε αυτή.
Στο χώρο του μπάσκετ, ο Δήμος των 3Β εκπροσωπείται από τρεις συλλόγους. Τον Πρωτέα Βούλας που διαθέτει ανδρικό και γυναικείο τμήμα. Μάλιστα, οι γυναίκες του Πρωτέα έχουν σημειώσει και την μεγαλύτερη επιτυχία με την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ελλάδος το 2013. Τμήμα μπάσκετ έχει και ο ΑΟ Βουλιαγμένης που στο παρελθόν έχει
πραγματοποιήσει σπουδαίες πορείες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και φυσικά, την
πολλά υποσχόμενη ομάδα του ΑΟ Βάρης ο «Αναγυρούς».

Μια βόλτα
στον όρμο της
Βουλιαγμένης
Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο 17ος
Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης που διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Η διοργάνωση είχε ξεκινήσει από μία
παρέα μελών του Ομίλου για να αποτελεί σήμερα «τον πλέον ιστορικό διάπλου της Αττικής».

Η Ευρώπη γνώρισε την Θέτιδα Βούλας
Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι και στην
περίπτωση της Θέτιδας Βούλας η φράση αυτή ταιριάζει γάντι. Μια ομάδα που μετρά μόλις 21 χρόνια ζωής
φαίνεται να ριζώνει για τα καλά στην ελίτ της ελληνικής
πετοσφαίρισης. Έχει αποδειχθεί πως η διοίκηση της
ομάδας δεν έχει ταβάνι στα όνειρα της, αν κρίνουμε από
τις σημαντικές διακρίσεις που έχει πετύχει τα τελευταία
χρόνια ο σύλλογος. Η Θέτιδα Βούλας υποβιβάστηκε δύο
φορές στην Α2 κατηγορία ωστόσο επανήλθε άμεσα στα
σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ. «Επιτρέπεται να πέσεις,
επιβάλλεται να σηκωθείς» πρέπει να είναι το σύνθημα μέσα στα αποδυτήρια. Η Θέτιδα, άνοιξε πανιά για
θάλασσες εκτός Ελλάδος καθώς συμμετείχε για πρώτη
φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στις
2 Νοεμβρίου γράφτηκε η πιο χρυσή σελίδα -μέχρι την
επόμενη- στην ιστορία της Θέτιδας. Η ομάδα της Βούλας

προκρίθηκε με δύο νίκες στους «32» του Challenge Cup
Γυναικών, επικρατώντας της Σλοβάκικης VKR Μπρατισλάβας. Στη συνέχεια της διοργάνωσης αντιμετώπισε στην
Ιταλία και συγκεκριμένα στην Φλωρεντία την πανίσχυρη
ραβίνο Νόελ Μπένι Σκαντίσι όπου με δύο ήττες γνώρισε τον αποκλεισμό. Φυσικά, δεν είχε καμία σημασία το
αποτέλεσμα για την ομάδα της Θέτιδας, καθώς οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι αθλήτριες σε αυτή την πρώτη
διαδρομή στην Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για
το μέλλον του συλλόγου. Ένα μέλλον που στην Ελλάδα
προδιαγράφεται λαμπρό. Η Θέτιδα Βούλας συνεχίζει την
εξαιρετική της πορεία στο Ελληνικό πρωτάθλημα, λυγίζοντας μάλιστα την αντίσταση μεγάλων ομάδων όπως είναι
η ΑΕΚ η οποία έγινε «σάκος του μποξ» στις ορέξεις των
παικτριών της Θέτιδας.

Συγκεκριμένα, η κολυμβητική πίστα στον όρμο
της Βουλιαγμένης θα έχει σηματοδοτημένες
τρεις εναλλακτικές διαδρομές στα 750, 1.500
και 3.000 μέτρα, όπου θα βρίσκεται μεγάλη
ομάδα έμπειρων ναυαγοσωστών της Lifeguard
Hellas, ενώ η εκκίνηση και ο τερματισμός θα
γίνουν εντός νερού.
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης χαρακτηρίζει τον διάπλου ως «μια μεγάλη γιορτή για
την κολύμβηση», ενώ τα έσοδα του διάπλου θα
διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών του
μη κερδοσκοπικού ναυταθλητικού σωματείου
ΝΟΒ, και συγκεκριμένα των Αθλητικών Σχολών
του, που προάγουν τον αθλητισμό του υγρού
στίβου στα παιδιά.
Όλοι οι συμμετέχοντες κολυμβητές θα λάβουν
kit, όπου περιέχεται τσιπάκι χρονομέτρησης,
σκουφάκι κολύμβησης, τεχνικό μπλουζάκι και
βραχιολάκι, ενώ όλοι όσοι τερματίσουν θα
λάβουν μετάλλιο συμμετοχής.
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Παγκόσμιος πρωταθλητής ο σύλλογος Λεύκαρος Βούλας
Μετά από δύο χρόνια αποχής, η καρδιά του Διεθνούς
ζίου ζίτσου ξαναχτύπησε δυνατά στο Άμπου Ντάμπι
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ελλάδα επανέλαβε την τεράστια επιτυχία του 2018 αφού κατέκτησε την
6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανάμεσα σε 61 κράτη
και 1.375 αθλητές, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά
ότι το ελληνικό ζίου ζίτσου είναι πλέον υπερδύναμη
στον διεθνή χώρο. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική ομάδα
συμμετείχε με 101 αθλητές στις ηλικιακές κατηγορίες
Κ16, Κ18, Κ21 και +21 στα τρία αγωνιστικά συστήματα
(Fighting system, Ne Waza system και Duo system) και
κατέκτησε συνολικά 8 χρυσά, 9 ασημένια και 25 χάλκινα
μετάλλια. Επίσης η χώρα μας υπό την καθοδήγηση του
ομοσπονδιακού προπονητή Γιώργου Ζαντιώτη κατέλαβε την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στο Duo
System (Duo Classic and Duo show).
Ο σύλλογος Λεύκαρος Βούλας συμμετείχε με 20 αθλητές
στην εθνική ομάδα και κατέλαβε συνολικά 14 μετάλλια,
2 χρυσά, 5 ασημένια και 7 χάλκινα. Αναλυτικά, χρυσό
μετάλλιο στην κατηγορία Duo System Men K18 κατέκτησαν τα αδέλφια Άγγελος και Κωνσταντίνος Μυλωνάς,
και στην κατηγορία Κ16 ο Κωνσταντίνος Γαλανής και
Βαγγέλης Μπαλιούσης. Αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Fighting System έλαβαν οι αθλητές, Αρά Τζανικιάν,
Άγγελος Μυλωνάς, Βαγγέλης Μπαλιούσης, Κωνσταντίνος Γαλάνης και στην κατηγορία Duo Show K16 το δίδυμο Γιώργος Μαυρογιάννης και Στράτος Μαυρογιάννης.
Στην ίδια κατηγορία χάλκινο μετάλλιο στο στήθος τους
φόρεσαν ο Δημήτρης Παπασταύρου, Ευαγγελία Κρομμύδα, Λουκάς Γιαννακουδάκης, Θεοδόσης Σερπάνος
και Σταμάτη Μποϊκος ενώ στις κατηγορίες Duo System
K16 και Ne Waza System Κ16 την 3η θέση κατέκτησαν ο
Στέφανος Καντιώτης, Λουκάς Γιαννακουδάκης και Κωνσταντίνος Μυλωνάς αντίστοιχα. Σημαντικές διακρίσεις
σημείωσαν και οι υπόλοιποι αθλητές του Λεύκαρου
Βούλας, όπως οι Νίκη Καλπακίδου, Λεωνίδας Μιχταριάν, Θανάσης Ζαντιώτης, Χρήστος Ζύγουρας, Χάρης
Καλπακίδης, Στρατός και Γιώργος Μαυρογιάννης κατακτώντας τις θέσεις 4-7 στις κατηγορίες που αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Όπως αναφέρει στον «Δημοσιογράφο» ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Ζαντιώτης, αυτό το πρωτά-

20 αθλητές των 3Β
συμμετείχαν
στην εθνική ομάδα
παίρνοντας
συνολικά 2 χρυσά,
5 ασημένια και 7
χάλκινα μετάλλια

θλημα χαρακτηρίστηκε από τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την
προστασία των αθλητών και συμμετεχόντων σε αυτό.
Επετράπη η συμμετοχή και στους εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους αλλά με πολύ αυστηρούς κανονισμούς
καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα θα έπρεπε να κάνουν τεστ
ανίχνευσης κορονοϊού πριν και μετά την πτήση προς το
Άμπου Ντάμπι, καθώς επίσης και στο ξενοδοχείο ή στο
στάδιο. Σε περίπτωση νόσησης όπως και στο Πανευρωπαϊκό της Γερμανίας ο θετικός σε covid-19 θα έπρεπε να
παραμείνει σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις για 15 μέρες
καραντίνα. Επίσης υπήρχε το ενδεχόμενο όλοι οι αγώνες να πραγματοποιηθούν σε κενές κερκίδες πράγμα
που τελικά δεν έγινε και έτσι οι αθλητές εισέπραξαν
την δύναμη και τον παλμό της ελληνικής κερκίδας όταν
έπαιζαν Έλληνες αθλητές. Με την εξαιρετική συνεργασία των τριών συνοδών της ομάδας, Ουρανίας Χατζηγεωργίου, Γιώργου Κυρίδη και Έλβας Διαγγελάκη, η
αποστολή του Λεύκαρου Βούλας κατάφερε να λειτουργήσει μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους με
υποδειγματικό τρόπο κερδίζοντας το σεβασμό Ελλήνων
και ξένων παραγόντων, προπονητών και αθλητών.
Οι διοργανωτές ήθελαν να εντυπωσιάσουν όλους τους
συμμετέχοντες και τους ανθρώπους της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο
αφού για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκαν
Παγκόσμια πρωταθλήματα εκεί. Η εμπειρία, το μεράκι

έκαναν όλη την διοργάνωση να είναι φαντασμαγορική.
Το εξαιρετικό στάδιο με τις ιδανικές εγκαταστάσεις,
οι εθελοντές και η εσωτερική οργάνωση αλλά και το
φαντασμαγορικό σόου των τελικών, έδινε την αίσθηση
σε όλους όσοι το παρακολουθούσαν, ότι πρόκειται για
ένα γεγονός -ενώ είμαστε ακόμη μέσα στην πανδημίαεξαιρετικό.
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του παγκοσμίου
πρωταθλήματος αρτιμελών, πραγματοποιήθηκε και το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Jiu Jitsu με αρκετούς αθλητές από όλον τον κόσμο. Οι αθλητές με διαφορετικές
κινητικές και νοητικές δυσκολίες, βρήκαν τον τρόπο να
λειτουργήσουν αγωνιστικά και ανταγωνιστικά, παραδίδοντας μαθήματα ευγενούς άμιλλας και σεβασμού και
αγάπης για την ζωή. Την εποπτεία των αγώνων την είχε
ο Γιώργος Ζαντιώτης ο οποίος είναι και Υπεύθυνος της
Τεχνικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για
τον τομέα του Para Jiu Jitsu.
Η βαριά κληρονομιά των 28 ετών διαρκούς λειτουργίας και μεγάλων επιτυχιών του ΑΣ Λεύκαρος Βούλας
δημιουργεί υποχρεώσεις και υποσχέσεις για ένα ακόμα
πιο λαμπρό μέλλον. Η πολύ καλή συνεργασία με την
Ελληνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου ΕΦΕΟΖΖ αλλά και με
τους φορείς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
ο σύλλογος ατενίζει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία.
Επόμενοι αγωνιστικοί στόχοι είναι το διεθνές τουρνουά
Acropolis που θα πραγματοποιηθεί αρχές Δεκεμβρίου,
το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
που θα πραγματοποιηθεί
τέλη Ιανουαρίου
του 2022 και το
Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Κ16, Κ18, Κ21 που
θα πραγματοποιηθεί τέλη Μαρτίου στο Ηράκλειο
της Κρήτης.
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Εισαγόμενες συμμορίες ανηλίκων στα 3Β
χρόνια πέρασαν και η πλατεία της Γλυφάδας «καθάρισε»
από τέτοιους είδους φαινόμενα, ωστόσο η έδρα των ανήλικων συμμοριών έχει μεταφερθεί στην Άνω Γλυφάδα,

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η παραβατικότητα των ανηλίκων στη μετά τον κορονοϊό εποχή σημειώνει ραγδαία αύξηση όχι μόνο στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και σε πολλές
ακόμα περιοχές του Λεκανοπεδίου. Αδικήματα όπως οι
σωματικές βλάβες, οι μικροκλοπές σε βάρος συνομηλίκων καθώς και οι παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων
έχουν ενταθεί τον τελευταίο χρόνο. Γενικότερα, υπάρχει
μεγάλος προβληματισμός και ανησυχία στην Ελληνική
Αστυνομία για την έξαρση περιστατικών παραβατικότητας και βίας μεταξύ νεαρών. Οι συμπλοκές μεταξύ
παιδιών δεκατεσσάρων, δεκαπέντε και δεκαέξι ετών
αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο με το κίνητρό τους
να είναι άλλοτε οπαδικές διαφορές και άλλοτε ακόμα
και η ληστεία ενός κινητού τηλεφώνου και των λίγων
χρημάτων, που έχουν στις τσέπες τους τα θύματα.
Η περιοχή της Γλυφάδας από την εποχή της αμερικανικής βάσης έχει μια πλούσια ιστορία σε περιστατικά βίας
και επεισοδίων μεταξύ νεαρών. Κακοποιά στοιχεία έβρισκαν την ευκαιρία να διεισδύουν στους αμερικανικούς
κύκλους με αποτέλεσμα να σημειώνονται αρκετά συχνά
συμπλοκές που πολλές φορές ήταν και αιματηρές. Τα

bullets
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σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Ελληνική Αστυνομία. Οι εν λόγω συμμορίες, έχουν ανοίξει
τα πλοκάμια των δραστηριοτήτων τους και στα διαχρονικά φιλήσυχα 3Β. Ειδικότερα, τον τελευταίο χρόνο και
μετά την καραντίνα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της
«μάζωξης» μαυροφορεμένων νεαρών ομάδων στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα. Τα συγκεκριμένα άτομα ηλικίας
από δεκατεσσάρων έως δεκαοκτώ χρόνων εμφανίζονται
κυρίως τις βραδινές ώρες καταστρώνοντας ίσως τα σχέδιά τους για την επόμενη παραβατική ενέργεια. Μπροστά
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να δοξάσει και μέσα από αυτήν να δοξαστεί Και
πράγματι πλέον τα 3Β δεν είναι μόνο συνώνυμο
της θάλασσας Αυτό το rebranding έχει δρόμο
ακόμη αλλά βρίσκεται ήδη σε τροχιά.
Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες μπορούσε
να προσέξει κανείς από την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Παιδικό Χωριό SOS
της Βάρης στις 20/12 Η Πρόεδρος είναι ένας
άνθρωπος που ακούει Τα στελέχη των Παιδικών Χωριών και η υφυπουργός Πρόνοιας της
μιλούσαν για πάνω από είκοσι λεπτά Δεν διέκοψε κανέναν, μίλησε ελάχιστα και ζήτησε να της
στείλουν σημειώματα για τα θέματα στα οποία
μπορούσε να βοηθήσει θεσμικά Ο Δήμαρχος
της ανέλυσε ότι η τοπική κοινωνία έχει εντάξει τη
δομή στην καθημερινότητα και τη ζωή της κοινότητας, γεγονός που η ΠτΔ σχολίασε εγκωμιαστικά
Η επαφή της με τα παιδιά ήταν πολύ φυσική
και ευγενική Επισκέφτηκε ένα από τα σπίτια
και έμεινε με τα παιδιά και τη μητέρα SOS πάνω
από 40 λεπτά συζητώντας εντελώς ιδιωτικά, αφήνοντας όλη τη συνοδεία έξω από την πόρτα Μια
σεμνή παρουσία που απέπνεε σοβαρότητα.

•••

Όλο και περισσότερο ανοίγει ο κύκλος
όσων παρακολουθούν τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
Οι ηχηρές παρεμβάσεις του
Δημάρχου στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική και η προθυμία που έχει να λέει
τα πράγματα ως έχουν, χωρίς στρογγυλοποιήσεις, συγκεντρώνουν την προσοχή Για πρώτη
φορά στη συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου στη
Βούλα στις 17 Νοεμβρίου ήρθαν εκπρόσωποι από
τρία μέσα ενημέρωσης εκτός των 3Β Το όνομα
«Κωνσταντέλλος» παίζει πλέον καθημερινά σε
ηλεκτρονικά ΜΜΕ, περιφερειακά και υπερεθνικά Κάποτε τον ζητούσαν σε κάθε αεροπορικό
ατύχημα, τώρα η ατζέντα Κωνσταντέλλου είναι
περιβάλλον, καθαριότητα και έξυπνη πόλη
Την υπεραξία από αυτή την προβολή δεν την
εισπράττει εν τω μεταξύ ο Δήμαρχος ως πρόσωπο
Πολλοί τα βλέπουν όλα αυτά και ανησυχούν ότι
θα πάει για βουλευτής Κι όμως στην πόλη του
θέλει να παραμείνει ο Δήμαρχος Αυτήν θέλει

•
•

Μαυροφορεμένοι
νεαροί δίνουν
ραντεβού
στην πλατεία Βούλας
και βανδαλίζουν
σχολεία

•

••

•

•

•

σε ένα «ραντεβού» μεταξύ συμμοριών έγινα μάρτυρας το
περασμένο καλοκαίρι. Ομάδα αποτελούμενη από είκοσι
και πλέον ανήλικους, με κουκούλες και full face, διέσχισε
το πάρκο του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα σκορπώντας τον
φόβο σε γονείς και μικρά παιδιά με σκοπό να συναντήσουν τους αντιπάλους στα γύρω στενά της Κάτω Βούλας.
Για κακή τους τύχη, έγιναν αντιληπτοί από την ομάδα
ΔΙΑΣ και έτσι το «ραντεβού» αναβλήθηκε για κάποια άλλη
στιγμή. Εκτός όλων των άλλων, οι συγκεκριμένες ομάδες
νεαρών, προχωρούν και σε βανδαλισμούς σε παιδικές
χαρές αλλά και σε σχολικά συγκροτήματα. Συγκεκριμένα,
κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας έγινε τρεις φορές στόχος, καθώς άγνωστοι
το βανδάλισαν με γκράφιτι, γράφοντας άσεμνα συνθήματα στους τοίχους του κτιρίου. Η τοποθέτηση καμερών
θα μπορούσε να ήταν μια καλή λύση, προκειμένου να
αναγνωριστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές. Φυσικά, τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχει και
το οικογενειακό περιβάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην προσπάθεια
που κάνει για την αναχαίτιση των εισαγόμενων συμμοριών στην πόλη, έχει δημιουργήσει ένα νέο θεσμό με
αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας. Είναι
προφανές πως δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και τη βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία και σε τελική
ανάλυση, είναι υπεύθυνη για να τηρήσει την τάξη.

•

•

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ

Πλαστήρα 8, Βούλα
Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580
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Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
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210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000
Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr
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ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΙΩΝΟΒΙΑ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ
ΠΟΥ ΔΙΑΣΩΖΕΙ ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ



Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποδέχτηκε την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
το Σάββατο 20 Νοεμβρίου κατά την επίσκεψή της στο
Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, υπό το βλέμμα του προέδρου
των Χωριών SOS καθηγητή Κωνσταντίνου Συρίγου, με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του
παιδιού

ΔΩΡΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΚΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΨΑΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΜΙΑ ΕΛΙΑ



Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συμμετείχε στις 16 Νοεμβρίου
στο πάνελ Δημάρχων του πρώτου Forum του Συνδέσμου
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) με θέμα «η Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας» που
επεξεργάστηκε προτάσεις προστασίας των δασών



Εκλογοαπολογιστική
συνέλευση ενόψει
αρχαιρεσιών είχε στις 22
Νοεμβρίου ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης,
όπου τοποθετήθηκαν εκτός
από τον πρόεδρο του ΔΣ
Μανώλη Λουδάρο και ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
των δημοτικών υπαλλήλων
(ΠΟΕ-ΟΤΑ) Νίκος Τράκας

ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ
ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ,
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ



