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Το εγχειρίδιο
Κωνσταντέλλου
και η αυτοθυσία
του προσωπικού
Πώς με 62 ώρες αδιάκοπων επιχειρήσεων
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κράτησε
ανοιχτό το οδικό δίκτυο στην κακοκαιρία «Ελπίς»
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The Talk of
The Town
Τον Ηλία Μόσιαλο και τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβαλε στο στόχαστρο η τελευταία εγκύκλιος
του μητροπολίτη Αντωνίου
που αναγνώστηκε στους ναούς
της περιοχής τα Θεοφάνεια.
Η προσπάθεια του επισκόπου
να θεμελιώσει στη λογική τα
διδάγματα της πίστης θα ήταν
απλώς μια αποτυχημένη φιλοσοφικά προσπάθεια αν δεν επεκτεινόταν σε σοβαρά ζητήματα,
όπως οι συνθήκες μετάδοσης
του κορονοϊού.

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β

@stamatius

@nikolasplytas

@iloveathens

#Voula

@effievrk
#Varkiza Beach

@sottheod
Εμένα η μάνα μου θαύμαζε τις προβατίνες στα βλάχικα
στην Βάρη, για αυτό βγήκα έτσι, α ρε πατέρα εκεί βρήκες να την πας , δεν την πήγαινες ξέρω γώ στο μουσείο
στην Πατησίων να δει κανα κούρο

@akosmos2
Φάλαινα στον Άλιμο. Μένει να εμφανιστεί το τέρας του
Λοχ Νες στη λίμνη Βουλιαγμένης..

#Vouliagmeni

@Tzazilas
Με 80 τόνους αλάτι ο δήμος Βάρης κράτησε τους δρόμους του ανοιχτούς, με κόστος 80 ευρώ/τόνο κι αλατιέρες επί τω έργω απ’ το πρωί της Δευτέρας. Ναι #μητσοτακη_παραιτησου, φταίνε οι παθογένειες των τελευταίων 30 ετών κι ο ανάδρομος Ερμής.

@elenaserg
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#panorama

@christinageka

#Voula

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

@karmaback

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 προετοιμασία, η επιχείρηση και η ‘συντήρηση’. Οι
τρεις φάσεις που κράτησαν ανοιχτούς τους δρόμους
του στη #Βάρη_Βούλα_Βουλιαγμένη

@BananaJoeVoL4
Εκτός από κάτι ταρίφες που πάνε σαν όρνια αριστερά
μια χαρά πας αεροδρόμιο από Βάρης Κορωπίου

#Vouliagmeni

@thanopoulou.fay

@brinavalm
Βγήκε και φάλαινα στα λιμανάκια Βουλιαγμένης μαθαίνω.Αντε, με το καλό να εμφανιστεί και ο Γκοντζιλα στον
Υμηττό

@pennypvol1582
Καλά με την «είδηση» για τον λύκο στην Πάρνηθα ακόμα
γελάω. Πού περίμεναν να είναι ο λύκος αν όχι εκεί; Στον
Αστέρα Βουλιαγμένης να κάνει μπάνιο;

#Vouliagméni

The talk of the town
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Μητροπολίτης Αντώνιος
εναντίον Ηλία Μόσιαλου;

του Γιώργου Λαουτάρη

T

α όρια και οι αυτοπεριορισμοί στο δημόσιο
λόγο αλλά και οι σχέσεις θρησκείας και επιστήμης δοκιμάστηκαν σοβαρά σε ένα επεισόδιο
αυτά τα Χριστούγεννα, με πρωταγωνιστές τον καθηγητή
και σύμβουλο της ελληνικής κυβέρνησης Ηλία Μόσιαλο
και τον τοπικό Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού και
3Β Αντώνιο. Ο διακεκριμένος καθηγητής πολιτικής της
υγείας στο Λονδίνο αναδημοσίευσε στο Facebook ένα
meme, ένα στιγμιότυπο που φαίνεται να προέρχεται από
κάποια ταινία σχετική με τη ζωή του Ιησού και απεικονίζει έναν ηθοποιό που μοιάζει να υποδύεται τον Ιωσήφ
με το γαϊδουράκι να ανταλλάσσει έναν πλαστό διάλογο
με την Παναγία. Ο μεν Ιωσήφ παρουσιάζεται ως αρνητής
της πανδημίας («Δεν πιστεύω στον κορονοϊό», φέρεται
να απαντά στην ερώτηση «Γιατί δεν φοράς μάσκα;») η δε
Παναγία εμφανίζεται να του απαντά με έναν προκλητικό
και αυτοϋπονομευτικό σαρκασμό («Ότι έμεινα έγκυος από
κρίνο ε; Αμάσητο το κατάπιες»). Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε σάλο και πυροδότησε την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου. Στο πνεύμα αυτό, ο Μητροπολίτης Αντώνιος αφιέρωσε στο συμβάν αυτό την «εγκύκλιο» των Θεοφανείων,
ένα εκτενές κείμενο που αναγνώστηκε από τους ιερείς σε
όλους τους ναούς της περιοχής στις 6 Ιανουαρίου, επιχειρώντας να ανασκευάσει με θεολογικά επιχειρήματα τόσο
το περιεχόμενο του meme όσο και μερικές βασικές αλήθειες της επιστήμης.
Είναι αλήθεια ότι η δραστηριότητα του Ηλία Μόσιαλου
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κάτι το αντισυμβατικό σε σχέση την παρουσία που συνηθίζεται να έχουν
δημόσια πρόσωπα. Πλάι σε επιστημονικές αναρτήσεις
σχετικά με την πανδημία και τα εμβόλια ανεβαίνουν χιουμοριστικές φωτογραφίες και ατάκες ακολουθώντας την

“

Η επιστήμη
στην πανδημία
αποκαθήλωσε το κύρος
της θρησκευτικής
πίστης
ως αποκλειστικού
παράγοντα σωτηρίας
ελαφριά κουλτούρα του διαδικτύου που δεν τα παίρνει
όλα στα σοβαρά. Χωρίς αυτό να απαγορεύεται από κάπου,
η στάση αυτή μπορεί να πυροδοτήσει αντιθέσεις από τη
στιγμή που δεν είναι η αναμενόμενη για ένα πρόσωπο το
οποίο από τον Απρίλιο του 2020 εκπροσωπεί τη χώρα σε
διεθνείς οργανισμούς για θέματα διαχείρισης του Covid19. Ωστόσο, η απάντηση του Μητροπολίτη Αντωνίου δεν
έμεινε στην «προσβολή», στον «φανατισμό» και στην
«έλλειψη σεβασμού» που καταλόγισε στον Ηλία Μόσιαλο η Ιερά Σύνοδος. Προχώρησε πολλά βήματα παραπέρα
και πρώτον επιχείρησε να θεμελιώσει με «αποδείξεις»
την «αειπαρθενία της Θεοτόκου» και δεύτερον υποστήριξε πάλι κομίζοντας «αποδείξεις» ότι η θεία μετάληψη δεν
μεταδίδει τον κορονοϊό.

Και μόνο η αντιπαράθεση ενός μητροπολίτη με έναν
θετικό επιστήμονα είναι ένα αξιοπρόσεκτο φαινόμενο. Η
ορμητική είσοδος της επιστήμης στο προσκήνιο ως υπέρτατης προστάτιδας της εύθραυστης ανθρώπινης ύπαρξης τον καιρό της πανδημίας έχει αποκαθηλώσει σε ένα
βαθμό το κύρος της θρησκευτικής πίστης ως αποκλειστικού παράγοντα σωτηρίας. Η ενοχοποίηση του συνωστισμού στις εκκλησίες και του μυστηρίου της μετάληψης
ως ενός από τους παράγοντες μετάδοσης του φονικού ιού
έθιξε τον πυρήνα μιας θεμελιώδους τελετουργίας για όλο
το εκκλησιαστικό οικοδόμημα. Μολονότι η κορυφή της
ιεραρχίας μετά από παλινωδίες αποδέχτηκε τελικά την
απλή αλήθεια ότι η λατρεία σήμερα είναι καλύτερο να
τελείται ιδιωτικά, ένα σημαντικό κομμάτι της ιεροσύνης
ουδέποτε χώνεψε αυτό τον υποβιβασμό. Για το λόγο αυτό
επίσκοποι όπως ο Αντώνιος αισθάνονται ότι πρέπει να
αντιπαρατεθούν με τους εκπροσώπους της επιστήμης, να
τους βάλουν στη θέση τους. Γι’ αυτό στην «εγκύκλιό» του
ο Αντώνιος ζητά στο τέλος «να ταπεινωθεί ο κ. Μόσιαλος
και να ζητήσει συγγνώμη για τις ύβρεις του εναντίον του
Χριστού».
Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η φύση της επιχειρηματολογίας που παρατάσσει ο Αντώνιος για να κατατροπώσει τον Ηλία Μόσιαλο. Μεταξύ άλλων ο τοπικός ποιμενάρχης θέλει να «αποδείξει» ότι ο Ιωσήφ δεν αμφισβήτησε ποτέ την Παναγία και αναφέρει ότι «εγνώριζε πολύ
καλά την προφητεία του Ησαΐου, που είχε προαναγγείλει
800 χρόνια πριν γεννηθή ο Χριστός, ότι θα εγεννάτο από
Παρθένο». Και παρακάτω, ο Αντώνιος επιχειρηματολογεί
για «την καθαρότητα» της Παναγίας την οποία «πιστοποιούν και τα αναρίθμητα θαύματά Της». Αναφέρει μάλιστα
το πιο κοντινό, σε έναν ναό του Βύρωνα όπου «η εικόνα
Της εδώ και μήνες δακρυρροεί». Πρόκειται για ψευδοεπιχειρήματα που κάνουν κύκλο γύρω από τον εαυτό τους
χωρίς να ακουμπούν πουθενά στην πραγματικότητα. Αν
κάποιος πιστεύει στην εγκυρότητα των προφητειών, θα
δεχτεί και το θαύμα της επιβεβαίωσής τους. Αν κάποιος
δεχτεί ότι η εικόνα δακρύζει, πιστεύει και στην αγιότητα
της Μαρίας. Η αλήθεια της θεολογίας είναι ζήτημα προσωπικής πίστης, πρόβλημα επιλογής και όχι γνώσης. Μόνο
η αλήθεια της επιστήμης έχει ανάγκη θεμελίωσης και
μπορεί να υποβληθεί σε πειραματικό έλεγχο για την επαλήθευσή της. Αυτή είναι η καταστατική διαφορά μεταξύ
επιστήμης και φιλοσοφίας που φαίνεται ο μητροπολίτης
Αντώνιος να μην την αντιλαμβάνεται. Παρόμοιο σφάλμα
λογικής αλλά με πολύ σοβαρότερες προεκτάσεις κάνει ο
τοπικός επίσκοπος σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του κορονοϊού. «Τόσες φορές μετελάβαμε τό Σώμα και το Αίμα του
Χριστού και από την Θεία Μετάληψη ουδείς αρρώστησε»,
υποστηρίζει για να πει ότι ο Ηλίας Μόσιαλος που προειδοποίησε για το φαινόμενο «διεψεύσθη παταγωδώς». Εδώ
δυστυχώς η αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη γενίκευση μιας
προσωπικής εμπειρίας συνδυάζεται με μια επικίνδυνη για
τους άλλους και αυτοκαταστροφική ιδεοληψία.
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Τοπικά

Ο «Διομήδης»
πέρασε
αλλά δεν
ακούμπησε

Αποδίδουν
τα νέα
αντιπλημμυρικά
έργα
σε Βάρη
και Βούλιαγμένη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι ισχυρές καταιγίδες που προκαλούν πλημμυρικά επεισόδια βρίσκονται όλο και συχνότερα στην επικαιρότητα ενώ όπως
τονίζουν οι επιστήμονες, τα φαινόμενα αυτά θα πολλαπλασιάζονται με τον καιρό και θα γίνονται εντονότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Λαμβάνοντας
υπόψη την πραγματικότητα αυτή, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης από το 2015 έχει ξεκινήσει
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης, σε μια προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθούν, όσο είναι δυνατόν, οι επιπτώσεις από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα και να προστατευθούν οι
κάτοικοι και οι περιουσίες τους.
Μετά την σφοδρή κακοκαιρία «Μπάλλος» τον περασμένο Νοέμβριο, στις αρχές του νέου έτους ένα
ακόμα ακραίο καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην Αττική, πλήττοντας και το Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Το διήμερο 11 και 12 Ιανουαρίου η κακοκαιρία «Διομήδης» δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους
του Λεκανοπεδίου, όχι όμως στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και
Βουλιαγμένης. Χάρη στην εκτεταμένη αντιπλημμυρική προστασία
του Δήμου, εικόνες με τους πλημμυρισμένους δρόμους στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη, σχεδόν σε ολόκληρη τη Βουλιαγμένη
αλλά και τους χειμάρρους στο Πανόραμα της Βούλας ανήκουν στο
παρελθόν. Αξίζει να τονιστεί ότι οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας της οδού Παναγούλη στη δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης
έχουν ολοκληρωθεί και μάλιστα ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε προσφέροντας στους διερχόμενους οδηγούς μιας άνετη διέλευση μετά
από αρκετές δεκαετίες. Θυμίζουμε πως η Βουλιαγμένη μέχρι πριν
από λίγο καιρό δεν είχε ούτε ένα μέτρο δίκτυο ομβρίων, με αποτέλεσμα η απορροή των υδάτων της βροχής να γίνεται επιφανειακά

επί των οδοστρωμάτων, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.
Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Διομήδης», μετά από απόφαση
του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Τεχνική Υπηρεσία βρίσκονταν σε 24ωρη επιφυλακή για συνδρομή προς τους δημότες. Μάλιστα, την ώρα που
βρισκόταν σε έξαρση το φαινόμενο, συνεργεία του Δήμου και της
Πολιτικής Προστασίας ήταν στους δρόμους της πόλης και καθάριζαν τις σχάρες των φρεατίων ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή
απορροή των νερών. Η άρτια διαχείριση της κακοκαιρίας από τις
υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έφερε το θετικό
αποτέλεσμα για την πόλη και τους κατοίκους της, ενώ τα ελάχιστα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν κυρίως με σπασμένα κλαδιά
δέντρων αντιμετωπίστηκαν με το πρώτο φως της ημέρας όταν ο
«Διομήδης» αποχωρούσε από την Αττική.

Θανατηφόρο τροχαίο

Πεθαίνοντας με super car στην παραλιακή λεωφόρο

Δυσάρεστες μνήμες από τον θάνατο του τράπερ Mad
Clip έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε
στη λεωφόρο Αθηνάς στη Βουλιαγμένη τον περασμένο
Σεπτέμβριο ξύπνησαν στις 13 Ιανουαρίου έπειτα από το
νέο θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στην παραλιακή οδό

στη Βούλα με θύμα
τον 45χρονο Τζώρτζη
Μονογυιό. Τα δύο
δυστυχήματα έχουν
αρκετές ομοιότητες,
καθώς και οι δύο οδηγοί έχασαν τον έλεγχο
του υπερπολυτελούς
αυτοκινήτου
τους
στην μεγάλη ευθεία
της παραλιακής οδού
ανάμεσα στη Βούλα
και τη Βουλιαγμένη (ο
Mad Clip στο ξεκίνημα
της με κατεύθυνση
από Λιμανάκια προς
Αθήνα και ο Τζώρτζης
Μονογυιός στην άλλη
ακριβώς πλευρά από Βούλα προς Λιμανάκια). Επιπλέον,
και στις δύο περιπτώσεις τα οχήματα ανέβηκαν πάνω
στη νησίδα καταλήγοντας πάνω στους τεράστιους κορμούς των δέντρων.

Τα τροχαία ατυχήματα στην παραλιακή λεωφόρο ειδικότερα στο κομμάτι που διασχίζει το Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης είναι συχνό φαινόμενο. Σύμφωνα με τα
στοιχεία για το 2021, στο Δήμο των 3Β σημειώθηκαν 24
τροχαία, από τα οποία 4 συνάνθρωποι μας άφησαν την
τελευταία τους πνοή στο οδόστρωμα και 17 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ουσιαστικά, στην περιοχή σημειώνονται κάθε μήνα από δύο τροχαία.
«Υπάρχει μια ατυχής παράδοση με αυτές τις κόντρες,
τους άτυπους αγώνες που οργανώνουν κυρίως νεολαίοι
και μαζεύεται κόσμος από όλη την Αττική. Έχουν γίνει
επιχειρήσεις από την Αστυνομία, αλλά συνεχίζονται οι
κόντρες. Έχουμε πάνω από 40 θανάτους τα τελευταία
35-40 χρόνια στον παραλιακό δρόμο, μόνο στην Βούλα
και στην Βουλιαγμένη και έχουμε δυστυχώς και άλλους
τόσους στα Λιμανάκια, όπου έχουμε και αυτούς τους
αγώνες», τόνισε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
προσθέτοντας ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να νομοθετεί χωρίς εξαιρέσεις και πρέπει να πειθαρχούν άπαντες
στους νόμους. Στο σημείο που έγιναν τα δύο πρόσφατα
τροχαία δυστύχημα το όριο ταχύτητας έχει οριστεί στα
70 χιλιόμετρα την ώρα.

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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Σε Βάρκιζα και
Βουλιαγμένη
το Iron
Man του
Οκτωβρίου

Σπάει όλα τα ρεκόρ το Iron Man 70.3 Greece που όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό θα γίνει στη Βάρκιζα και τη Βουλιαγμένη στις
23 Οκτωβρίου 2022. Πρόκειται για μια διεθνή αθλητική διοργάνωση
τριάθλου (κολύμπι – ποδηλασία – τρέξιμο) που απευθύνεται σε υπεραθλητές. Οι εγγραφές άνοιξαν την Τρίτη 18 Ιανουαρίου και μέχρι
το τέλος Ιανουαρίου είχαν εγγραφεί πάνω από 1.900 τριαθλητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά από δύο διοργανώσεις στο
Costa Navarino, η μεγάλη διοργάνωση μετακομίζει στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, την ομορφότερη περιοχή της Αττικής και
αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τους αθλητές και
τους επισκέπτες όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.
Οι διαδρομές που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές είναι οι εξής: Το
κολύμπι των 1,9 χιλιομέτρων θα γίνει στην παραλία της Βάρκιζας
μέσα στον κόλπο. Η ποδηλασία των 90 χιλιομέτρων θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο Βάρκιζας Σουνίου, και οι αθλητές θα κληθούν
να καλύψουν την απόσταση Βάρκιζα – Ανάβυσσος δύο φορές. Η
δοκιμασία τελειώνει με τρέξιμο 21,1 χιλιομέτρων με τους δρομείς
να ξεκινούν από τη Βάρκιζα να στρίβουν μετά τη Λίμνη Βουλιαγμένης και να επιστρέφουν στην παραλία της Βάρκιζας. Η διοργάνωση
υπόσχεται να προσφέρει μία αξέχαστη εμπειρία σε αθλητές και επισκέπτες στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και λόγω της ολοκληρωμένης προσέγγισης που σχεδιάζεται με παράλληλες δραστηριότητες
που θα αξιοποιήσουν τα αγαθά και τη φυσική περιουσία αυτού του
τόπου, θα αποζημιώσουν ολιστικά την τριαθλητική οικογένεια. Η
απόφαση για μετακόμιση της μεγαλύτερης τριαθλητικής διοργάνωσης αποδεικνύεται στην πράξη ότι ήταν πέρα για πέρα σωστή,
δεδομένου ότι οι εγγραφές όχι μόνο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία,
αλλά συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι την
πρώτη μέρα «έτρεχε» μια προσφορά με μειωμένο κόστος συμμετοχής, ενώ από εδώ και στο εξής η τιμή θα είναι κανονική. Με βάση τη
ζήτηση, πάντως, θεωρείται δεδομένο ότι θα σπάσει το ρεκόρ συμμετοχής στη διοργάνωση. Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται από
250 ευρώ και φτάνει στα 430 ευρώ αναλόγως την κατηγορία που

θα επιλέξει ο συμμετέχων. Ο 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.

Αμαυρώθηκε η ειρηνική κατάληψη των μαθητών

Σε κατάληψη των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προχώρησαν οι μαθητές την εβδομάδα 17 έως 21 Ιανουαρίου 2022. Το 2ο Λύκειο Βούλας, το ΕΠΑΛ Βάρης, το
Λύκειο Βάρης και το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης τελούσαν

υπό κατάληψη με τα αιτήματα των μαθητών να είναι σε
αρκετές περιπτώσεις κοινά. Βασικό αίτημα ήταν η τροποποίηση και επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου αλλά και η κατάργηση του ορίου κρουσμάτων
50% +1 για να κλείνει ένα τμήμα.

συνεννόηση με τους μαθητές και ενημέρωνε τακτικά
τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Αξίζει να σημειωθεί, πως σε κανένα από τα σχολικά συγκροτήματα που
τελούσαν υπό κατάληψη δεν σημειώθηκε καμία φθορά
ή βανδαλισμός.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας κοινοποίησαν στη διεύθυνση του σχολείου τα εξής αιτήματα: Να παρθούν αυστηρότερα μέτρα για τον κορονοϊό
στα σχολεία και η πρόβλεψη για κλείσιμο του τμήματος
μετά από νόσηση του 50%+1 να γίνει 20%+1 διότι τίθενται σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικοί λόγω της
υψηλής μεταδοτικότητας της μετάλλαξης «όμικρον». Να
καταργηθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Να αναθεωρηθεί η απόφαση του υπουργείου Παιδείας που αφορά
την επιλογή των σχολών στο μηχανογραφικό, καθώς το
εύρος που καλύπτει το 10% δεν αντιπροσωπεύει τις επιθυμητές σχολές του υποψηφίου. Να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων για κάθε τάξη του Λυκείου. Υλικοτεχνικά
ζητήματα του κτηρίου. Να μειωθεί η ύλη των εξετάσεων
της Γ’ Λυκείου που εξαιτίας του κορονοϊού υποβλήθηκε σε τηλεκπαίδευση 2 χρονιές. Από την πρώτη στιγμή,
η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Μίμα Νικηφοράκη βρίσκονταν σε συνεχή

Η ειρηνική κατάληψη των μαθητών του 2ου Λυκείου
Βούλας αμαυρώθηκε από ένα σοβαρό περιστατικό. Το
πρωί της 19ης Ιανουαρίου και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη
η κατάληψη, μια ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε έξω
από το σχολείο τρικάκια όπου έγραφαν «Ενωμένοι συμμαθητές και antifa γειτονιές» και «ούτε σε σχολεία ούτε
σε σχολές τσακίστε τους φασίστες σε όλες τις γειτονιές»
με την υπογραφή Σύντροφοι/ισσες από τα Νότια ενώ
έγραψαν ανάλογα συνθήματα στους τοίχους εκτός του
σχολείου. Το ίδιο βράδυ, έκαναν την εμφάνισή τους
20 άτομα ηλικίας από 25 έως 35 χρόνων προερχόμενοι
από τον χώρο της ακροδεξιάς, οι οποίοι εισέβαλαν μέσα
στον προαύλιο χώρο και στις αίθουσες διδασκαλίας και
ξυλοκόπησαν άγρια τους περίπου 10 μαθητές που βρίσκονταν στο χώρο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες
του «Δημοσιογράφου», ένας μαθητής οδηγήθηκε στο
νοσοκομείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη σύλληψη των δραστών.
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Λιάνα Σκουλάξενου

Η νέα πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης
Η Λιάνα Σκουλάξενου είναι η νέα πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης ενώ παράλληλα αναπληρωτής πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ανέλαβε ο
Δημήτρης Κακογιαννάκος. Η Λιάνα Σκουλάξενου γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη και η
οικογένειά της είναι από τις παλαιότερες στην περιοχή. Αποφοίτησε από το εμπορικό
κολέγιο Saint George και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού. Από το 2010 μετέχει ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση και
όπως αναφέρει στο βιογραφικό της, οι στόχοι της είναι να διατηρήσει ανέπαφο τον
χαρακτήρα της Βουλιαγμένης, να προστατεύσει τον ήπιο οικιστικό χαρακτήρα της
πόλης και να συμβάλλει με τις γνώσεις και την εμπειρία της, στην ήπια ανάπτυξη της
περιοχής, έχοντας σαν όραμα την διατήρηση και την προστασία του πρασίνου. «Θα
ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρήγορη
Κωνσταντέλλο για την τιμή που μου έκανε. Αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου άμεσα με
μεγάλη ευθύνη για τα κοινά και με γνώμονα το καλό της Βουλιαγμένης μας και των
κατοίκων που με τίμησαν με τις ψήφους τους», δήλωσε η Λιάνα Σκουλάξενου.
Η Λιάνα Σκουλάξενου ανέλαβε τα ηνία του τοπικού συμβουλίου έπειτα από την οικειοθελή αποχώρηση του πρώην προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Το
κίνητρο για την ανεξαρτητοποίησή του παραμένει ακόμη άγνωστο, καθώς ο πρώην
πρόεδρος σχεδόν ένα μήνα μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την παράταξη,
δεν έχει επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ή με τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου για να τους εξηγήσει τους πραγματικούς λόγους της απόφασής του, αντιθέτως επιδίδεται σε διαρροές και αρνείται να συναντήσει από κοντά
τους μέχρι πρότινος στενούς του συνεργάτες. Παράλληλα, δεν παραχώρησε ποτέ και
την υποσχεθείσα στη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του συνέντευξη Τύπου προς τους
τοπικούς δημοσιογράφους.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε σχετική του ανακοίνωση τόνισε μεταξύ άλλων ότι
«ως πρόσχημα για την ανεξαρτητοποίησή του χρησιμοποίησε το έργο ανάπλασης
της μαρίνας Βουλιαγμένης, έργο που υποστήριζε σθεναρά και έμπρακτα σε όλες τις
φάσεις μέχρι και προ ολίγων ημερών, υιοθετώντας σήμερα πλήρως τη ρητορική αλλά
ακόμα και τη φρασεολογία και τον τρόπο γραφής μίας μικρής ομάδας κατοίκων που
αντιμάχονται το έργο για καθαρά πολιτικούς – αντιπολιτευτικούς λόγους εις βάρος
της πόλης. Αποδεικνύεται πλέον ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος
που αποχώρησε, αδυνατώντας να ανταποκριθεί σε μια απαιτητική διαδρομή».

«Κεραυνοί» Κωνσταντέλλου
κατά της Περιφέρειας Αττικής
Την έντονη δυσαρέσκεια του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου προκάλεσε η απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2022 στο οποίο απεντάσσονται αρκετά
έργα υποδομών που αφορούν στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση Πατούλη
βάζει ουσιαστικά στο συρτάρι μεγάλα έργα όπως η
κατασκευή νέου βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού στη
Βούλα, το έργο αποκατάστασης φραγμένου αγωγού στη
Βουλιαγμένη, η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στο Πανόραμα καθώς επίσης αρνείται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή πεζογέφυρας στην παραλιακή
λεωφόρο στο ύψος του «Νότος».
Στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τον
τρόπο που η Περιφέρεια αντιμετωπίζει το Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης: «Το λέω ανοικτά ότι η Περιφέρεια Αττικής με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη κάνει
μια σειρά από αδικίες απέναντι στο Δήμο μας», δήλωσε
εμφατικά ο Δήμαρχος και συνέχισε λέγοντας: «Προφανώς ο Περιφερειάρχης έχει μια δική του ατζέντα που

είναι έξω και πέρα από τη λογική της ανάπτυξης της
πόλης μας. Εμείς δεν κάνουμε κομματική, παραταξιακή
πολιτική και γι’ αυτό το λόγο μάλιστα είχαμε πάρει χρήματα και με τον περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό και με τη
Ρένα Δούρου. Λάβαμε χρηματοδότηση για ό,τι είχαμε
έτοιμο, όπως ο βρεφονηπιακός σταθμός ο οποίος παρότι είχε ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
από το 2019, παραμένει στο συρτάρι του κ. Πατούλη και
δεν υπογράφεται προγραμματική σύμβαση».
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε με γλαφυρό ύφος
ότι δεν πρόκειται να παρακαλέσει τον Περιφερειάρχη
να αλλάξει στάση. «Εγώ να γονατίσω και να φιλήσω
δαχτυλίδι δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Προτιμώ να
δέσω μια πέτρα στο λαιμό και να φουντάρω. Αυτά τα
έργα δυστυχώς έχουν παγώσει κι έχουν κολλήσει». Επιπλέον, ο Δήμαρχος στον επίλογο της τοποθέτησής του
στο Δημοτικό Συμβούλιο έστειλε και ένα μήνυμα προς
αρκετούς αποδέκτες, λέγοντας ότι σε 20 μήνες περίπου
θα έχουμε τις περιφερειακές εκλογές και τότε όλοι οι
δημότες των 3Β θα πρέπει να θυμηθούν πώς συμπεριφέρθηκε η διοίκηση Πατούλη στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
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Μείωση ταχύτητας – έλεγχος στάθμευσης

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό Σωκράτους
Επίσης, προβλέπεται κατασκευή νησίδας επί της οδού Σωκράτους προκειμένου να
διαχωρίζονται τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικά, θα δημιουργηθεί κεντρική
νησίδα μέσου πλάτους 1,50 μ. με προσαρμογή στην απόληξή της πλησίον του κόμβου
της Παπάγου, που ξεκινάει από τη διασταύρωση με την οδό Πορφύρα έως την οδό
Παπάγου εξυπηρετώντας τη δημιουργία οδικού περιβάλλοντος με ηπιότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί διαχωριστική ζώνη μεταξύ των δύο
ρευμάτων κυκλοφορίας, πλάτους από 0,85μ μεταξύ των οδών Ιπποκράτους/Αθηνάς έως
την οδό Αφροδίτης και πλάτους 1,30μ από την οδό Αφροδίτης έως την οδό Παπάγου
που υλοποιείται με διαγράμμιση και μεταλλικά «μάτια γάτας».

Λύση στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη χώρων στάθμευσης στην
οδό Σωκράτους στη Βούλα προτίθεται να δώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.
Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια των οδηγών και ειδικότερα των πεζών, το
όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ/ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Για την
επίτευξη της ανωτέρω ταχύτητας θα διαμορφωθεί αναλόγως το διαθέσιμο πλάτος του
οδοστρώματος. Πιο συγκεκριμένα, θα «στενέψουν» οι εξής δρόμοι: Το τμήμα μεταξύ
των οδών Αθηνάς/Ιπποκράτους και Αφροδίτης. Το τμήμα μεταξύ οδών Αφροδίτης και
Παπάγου. Το τμήμα μεταξύ οδών Παπάγου και Λάμπρου Πορφύρα. Το τμήμα μεταξύ
οδών Λάμπρου Πορφύρα και Λεωφ. Βουλιαγμένης και το τμήμα τριγωνικής νησίδας
στην πρόσβαση Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης κυρίως στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων που δημιουργούν, μεταξύ άλλων, προβλήματα στην ορατότητα προτείνεται η
διαμόρφωση εσοχών παρόδιας στάθμευσης πλάτους 2,00μ επί της οδού Σωκράτους,
στο τμήμα μεταξύ Λεωφ. Βουλιαγμένης και Ιπποκράτους. Στο τμήμα μεταξύ Πανός και
Ιπποκράτους, στην κάθοδο με κατεύθυνση προς την παραλιακή Λεωφ. Κ. Καραμανλή, διαμορφώνονται 6 θέσεις υπό γωνία 45 μοιρών. Στο υπόλοιπο τμήμα μέχρι την
Ιπποκράτους δε προβλέπεται παρόδια στάθμευση ενώ στο τμήμα μεταξύ Πανός και
Ιπποκράτους, στην άνοδο με κατεύθυνση προς την Λεωφ. Βουλιαγμένης, διαμορφώνονται 5 θέσεις υπό γωνία 45 μοιρών. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης στις διασταυρώσεις της
οδού Σωκράτους με το κάθετο δίκτυο, ενώ θα διαπλατυνθεί και η τριγωνική νησίδα επί
της οδού Σωκράτους στη συμβολή με την Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο ρεύμα από Αθήνα
προς κέντρο Βούλας στα αριστερά, κατά 2,00μ.
Τέλος, στη διασταύρωση της οδού Σωκράτους με την οδό Παπάγου, σημείο όπου γίνονται πολλά ατυχήματα, και για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας σε όλο
το μήκος της οδού Σωκράτους, αποφασίστηκε η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου που θα
προσφέρει περισσότερη ασφάλεια.

Μαρίνα Βουλιαγμένης

Απορρίπτονται οι προσφυγές στα πρώτα στάδια της διαδικασίας
Ελάχιστα έως μηδενικά περιθώρια για νέες προσφυγές άφησε το Εφετείο Αθηνών
αλλά και η στάση που κράτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους έξι
πολίτες που τάσσονται ενάντια στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας
Βουλιαγμένης. Μέχρι στιγμής οι έξι κάτοικοι έχουν ασκήσει δύο προσφυγές. Η πρώτη
είναι προς το Εφετείο Αθηνών εναντίον της αδειοδότησης του έργου, στην οποία
έχουν ζητήσει τρία πράγματα. Προσωρινή διαταγή, αναστολή εκτέλεσης εργασιών
και ακύρωση των αδειών. Η προσφυγή των κατοίκων απορρίφθηκε από το Εφετείο
Αθηνών. Το δεύτερο «πακέτο» προσφυγών το έκαναν στις 19 Νοεμβρίου 2021 προς
το Συμβούλιο της Επικρατείας (το ΣτΕ εντός δεκαπενθημέρου εγκρίνει ή όχι την προσωρινή διαταγή), ωστόσο έχουν περάσει δύο μήνες και το ΣτΕ δεν έχει δώσει καμία
προσωρινή διαταγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 18
Μαΐου επί της διαδικασίας όταν θα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί το έργο.
Οι προσφεύγοντες ζήτησαν εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα σχετικά με το έργο της μαρίνας Βουλιαγμένης αλλά τα μόνα έγγραφα
που έλαβαν ήταν τα δημόσια (είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο) και όχι τα ιδιωτικά
που αφορούν τις συμβάσεις του Αστέρα με την ανάδοχο εταιρεία κ.α. Επί της ουσίας,
οι προσφεύγοντες έχουν χάσει όλα τα ένδικα μέσα που έχουν κριθεί μέχρι στιγμής.
Σημειώνεται ότι της επένδυσης για την αναβάθμιση της μαρίνας του Αστέρα έχουν
προηγηθεί όλες οι από τον νόμο επιβεβλημένες μελέτες από ομάδες εξειδικευμένων
επιστημόνων καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με τη βιωσι-

μότητα του έργου, βασισμένες στους πλέον σύγχρονους και αυστηρούς εθνικούς και
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς όρους. Όλες οι μελέτες (ΣΜΠΕ, ΜΠΕ καθώς και οι
επί μέρους μελέτες) έχουν λάβει έγκριση και θετικές γνωμοδοτήσεις από το Ε’ τμήμα
του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και από 14 συνολικά αδειοδοτικούς φορείς.
Μεταξύ των οργάνων που διατύπωσαν θετική γνώμη για το έργο, μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ευρύτατη πλειοψηφία.

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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Δημοτικό Συμβούλιο

Νέο προεδρείο και Επιτροπές
Νέα πρόσωπα
σε Οικονομική
Επιτροπή
και Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής

Την κορυφαία διαδικασία των δημαιρεσιών διεξήγαγε όπως ορίζει
ο νόμος για όλους τους Δήμους, και το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, εκλέγοντας νέο
προεδρείο αλλά και νέες συνθέσεις στην Οικονομική Επιτροπή και
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Η ψηφοφορία κύλησε
χωρίς εκπλήξεις και η πρόταση της διοίκησης να αναλάβει νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος ως
τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 έγινε
δεκτή με διευρυμένη πλειοψηφία. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες
της πανδημίας, το Υπουργείο Εσωτερικών επέμεινε η ψηφοφορία
να γίνει αποκλειστικά διά ζώσης. Απόντες λόγω ασθένειας ήταν 4
σύμβουλοι (τρεις της πλειοψηφίας και ένας της αντιπολίτευσης) και
στις ψηφοφορίες συμμετείχαν συνολικά 29 άτομα.
Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος εξελέγη με 26 ψήφους και 3 λευκά,
απέσπασε δηλαδή τη στήριξη –συμβολική αρχικά αλλά και ουσιαστική για το μήνυμά της– των πέντε εκ των οκτώ παρόντων συμβούλων της αντιπολίτευσης. Αντιπρόεδρος εξελέγη για δεύτερη
θητεία ο Νατάλης Πέτροβιτς από τη μείζονα αντιπολίτευση, συγκεντρώνοντας 27 ψήφους υπέρ και 2 λευκά. Και τέλος, στη θέση της
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε εκ νέου η Ανθή
Βέλλη της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών με 26 υπέρ και 3 λευκά
ψηφοδέλτια.

Η διαδικασία στις 9 Ιανουαρίου
διεξήχθη όπως ορίζει ο
νόμος με μυστική διά ζώσης
ψηφοφορία και τηρουμένων
όλων των υγειονομικών μέτρων
κατά της πανδημίας

Μετά την ψηφοφορία με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Νίκο Ψαλλίδα για την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας καθώς και όλα τα
απερχόμενα μέλη του Προεδρείου και των επιτροπών του Δήμου
για την υψηλού επιπέδου συνεργασία, ενώ ευχήθηκε στο νέο προεδρείο καλή θητεία με πλούσιο έργο προς όφελος της πόλης. Για τον
Διονύση Γεωργουλόπουλο τόνισε: «Η διαδρομή του από το 1975
και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης είναι εγγύηση ότι θα έχουμε
έναν στιβαρό και δίκαιο γνώστη των διαδικασιών. Αυτό θα κάνει
το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ καλύτερο στην παραγωγή έργου».
Παράλληλα ο Δήμαρχος υπογράμμισε το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος υπερψηφίστηκε και από παρατάξεις της αντιπολίτευσης: «Χαίρομαι πολύ που 4 από τις 5 παρατάξεις υπερψήφισαν τις προτάσεις μας. Η θεσμική σύμπλευση ανεξάρτητα από τις διαφορές, είναι
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένας ούριος άνεμος για μια σωστή
πορεία». Ο νέος πρόεδρος με τη σειρά του ευχαρίστησε το σώμα για
τη μεγάλη αποδοχή, υποσχέθηκε σε όσους τον στήριξαν και όσους
δεν τον στήριξαν ότι θα είναι «δίκαιος και θεσμικός» και ευχήθηκε
για όλους μια ομαλή και παραγωγική θητεία. Για τον απερχόμενο
πρόεδρο τόνισε με αβρότητα: «Βοηθήστε με όχι να ξεπεράσω τον
Ψαλλίδα, αλλά να τον φτάσω».
Εν συνεχεία, όπως προβλέπει η διαδικασία με μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκαν τα μέλη των δημοτικών επιτροπών. Στην Οικονομική Επιτροπή, όπου
ex officio πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος
εξελέγησαν με σειρά του αριθυμού
σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι
εξής ως τακτικά μέλη: Νίκος Ψαλλίδας,
Μαίρη Φουρναράκη, Μιχάλης Ανδριόπουλος, Βασίλης Παπαμιχαήλ, Κώστας
Σφέτσας και Ιωάννα Δόγκα (εκπρόσωπος μειοψηφίας). Η σύνθεση της Οικο-

Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος περιστοιχίζεται από τον αντιπρόεδρο
Νατάλη Πέτροβιτς και τη γραμματέα Ανθή Βέλλη, δύο συμβούλους
της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας αντίστοιχα
νομικής Επιτροπής συμπληρώθηκε από τους Αντιδημάρχους Μαίρη
Κανέλλου και Δήμητρα Σουτόγλου που όρισε ο Δήμαρχος. Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκαν κατά σειρά
οι: Κυριάκος Κικίλιας, Τέμου Λέχτινεν, Κατερίνα Σταμπέλου, Αντώνης Κουσαθανάς, Νίκος Ζαχαράτος και Νατάλης Πέτροβιτς.
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επίσης ex officio πρόεδρος είναι ο
Δήμαρχος και μετά την ψηφοφορία αναδείχθηκαν ως τακτικά μέλη
οι: Δημοσθένης Βαμβασάκης, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Νίκος
Βάσης, Νανά Κάραγιαν, Λευτέρης Αργυρουδάκης και Νατάλης
Πέτροβιτς ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας. Με απόφαση Δημάρχου
στην Επιτροπή συμμετέχουν και οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Γεωργιάκος και Παντελής Κασιδόκωστας. Ως αναπληρωματικά μέλη μετά
την ψηφοφορία ορίστηκαν οι: Βίκυ Σφήκα, Όλγα - Άρτεμις Πολίτη,
Σωτήρης Ελευθερίου, Κατερίνα Σταμπέλου, Κυριάκος Κικίλιας και
Ιωάννα Δόγκα.

Συναίνεση ...πλην Λακεδαιμονίων

Η μεγάλη πλειοψηφία που διαθέτει η διοικούσα παράταξη στο
Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η αρραγής μέχρι σήμερα συνοχή
της καθιστούσε τις ψηφοφορίες των δημαιρεσιών εντελώς προβλέψιμες ως προς το αποτέλεσμά τους. Για το λόγο αυτό αποκτά
σημασία το συναινετικό κλίμα που επικράτησε στην ανάδειξη του
προεδρείου και των επιτροπών. Μόνη «ανορθογραφία» οι σύμβουλοι της παράταξης Δαβάκη (Δαβάκης, Πέτροβιτς, Δόγκα) οι οποίοι
αρνήθηκαν να στηρίξουν οποιονδήποτε άλλο εκτός των δικών τους
υποψηφίων, παρόλο που υποστηρίχθηκαν σχεδόν από όλους τους
συναδέλφους τους. Μάλιστα, σε μια διαδικαστική του παρέμβαση
ο Δημήτρης Δαβάκης αισθάνθηκε την ανάγκη να καταγγείλει στο
μικρόφωνο τους συμβούλους της αντιπολίτευσης Μανώλη Δασκαλάκη, Μαρία Σίνα και τον ανεξάρτητο Δημήτρη Αθανασίου που
υπερψήφισαν τους υποψηφίους της διοικούσας παράταξης.
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώστας Πασακυριάκος
απουσίαζε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας. Η Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών με ανακοίνωσή της καυτηρίασε το γεγονός ότι
βάσει νόμου οι παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης δεν
έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης στις Επιτροπές του Δήμου. Όπως
ανέφερε η παράταξη του Θάνου Ματόπουλου, «η συμμετοχή σε
όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου όλων των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης αποτελεί στοιχείο δημοκρατικής λειτουργίας και
πλουραλισμού», χαρακτηρίζοντας την εξαίρεση αυτή «σαφή φαλκίδευση της λαϊκής εντολής που δόθηκε στις τελευταίες εκλογές με
την ψήφο των πολιτών».
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Διονύσης Γεωργουλόπουλος

Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Είναι ο πιο έμπειρος αυτοδιοικητικά δημοτικός σύμβουλος στα 3Β και από τις 9 Ιανουαρίου είναι ο νέος
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος κατά τη
μακρά του πορεία στην τοπική πολιτική σκηνή η οποία
ξεκίνησε με τις εκλογές της μεταπολίτευσης, το 1975,
έχει καθίσει ξανά στη θέση του προέδρου στο Δημοτικό
Συμβούλιο Βουλιαγμένης πλάι στον Δήμαρχο Γρηγόρη
Κασιδόκωστα. Ενώ κατά τα χρόνια 2011-2014, όταν ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος βρισκόταν στη μείζονα αντιπολίτευση υπήρξε ο προερχόμενος από την παράταξή
του αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Εμπειρία και ευγένεια, σοβαρότητα και γνώση της διαδικασίας, σεβασμός στο διάλογο
και στους κανόνες της ευπρέπειας, δημοκρατικός ήθος:
Αυτές είναι οι αρχές που συνοδεύουν την πορεία του
Διονύση Γεωργουλόπουλου στα τοπικά και τις οποίες
θα κληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 από τη θέση
του προέδρου να θέσει στην υπηρεσία της παραγωγής
δημοτικού έργου στα 3Β.
Όπως θυμάται, μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», η
πρώτη του ενασχόληση με τα κοινά ήταν στα 1970-71
όταν κλήθηκε να συμπληρώσει τη σύνθεση του Συλλό-

Την περίοδο 1987-1994 υπήρξε εκ των στενότερων
συνεργατών του Γρηγόρη Κασιδόκωστα από τη θέση του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,
όμως μετά επήλθε ένα ρήγμα που ποτέ δεν έκλεισε

γου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
πριν καν γραφτούν τα παιδιά του στο σχολείο. «Στη
Βουλιαγμένη ήρθα το 1968. Δούλευα τότε 12 ώρες στο
εργοστάσιο και πήγαινα με τη συγκοινωνία. Επιστρέφοντας σπίτι περνούσα από τον Θανάση τον μπακάλη στην πλατεία επιστρέφοντας σπίτι και εκεί μέσα
σύχναζαν οι παλιοί ντόπιοι, ο Χρυσοχόου, ο Βέττος, ο
Διαμαντίδης όπου τους έβρισκες στο πόδι να πίνουν
κρασί». Εκεί έκανε ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος τις
πρώτες ζυμώσεις. Τότε κοινοτάρχης στη Βουλιαγμένη
ήταν ο Πάνος Αδαμόπουλος «ένα σεβαστό πρόσωπο με
κύρος», όπως θυμάται ο σημερινός πρόεδρος. «Έμπαινες στο Κοινοτικό Συμβούλιο και στεκόσουν με δέος.
Ήταν άνθρωποι σοβαροί, αξιοσέβαστοι όλοι». Στις πρώτες τοπικές εκλογές της μεταπολίτευσης το φαβορί στη
Βουλιαγμένη ήταν ο Πατρίκιος Καραγεώργος ο οποίος
εξελέγη άνετα νέος κοινοτάρχης. Ο Γεωργουλόπουλος
έθεσε υποψηφιότητα με τον αντίπαλο, τον Λευτέρη
Αθηνιωτάκη, και παρότι πρωτόβγαλτος κατόρθωσε να
εκλεγεί. Έκανε προεκλογική εκστρατεία γυρνώντας τα
σπίτια πάνω σε ένα μηχανάκι, σε μια εποχή που στη
Βουλιαγμένη η απογραφή έδειχνε 1.500 κατοίκους και
στις εκλογές ψήφισαν περίπου οι μισοί, 750 άτομα.
Ο ίδιος θυμάται τους εκλογικούς σταθμούς: «Το 1978
διαφώνησα με τον Αθηνιωτάκη και έκανα δικό μου συνδυασμό. Βγήκα εγώ αντιπολίτευση στον Καραγεώργο.
Κατέβηκα ξανά το 1982 με το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας πάλι απέναντι από τον Πατρίκιο. Την υποψηφιότητά μου υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
χωρίς καν να τον γνωρίζω». Το 1986 ωστόσο ανατέλλει το αυτοδιοικητικό άστρο του Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος ξεκίνησε μαζί του
με επιτυχία και στις δύο πρώτες θητείες του Κασιδόκωστα, από το 1987 ως το 1994, ήταν ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, ο «νούμερο 2»
της πόλης. Μετά από δύο θητείες όμως επήλθε η ρήξη.
«Κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν με τον Γρηγόρη»
εξηγεί σιβυλλικά χωρίς να θέλει να επεκταθεί σε λεπτομέρειες. Ωστόσο τότε θεώρησε ότι το «γυαλί» ράγισε
οριστικά στις πολιτικές τους σχέσεις και έκτοτε παρότι
δέχτηκε προτάσεις συνεργασίας, όπως το 2010, ποτέ
δεν επέστρεψε. Στις δύο αυτοδιοικητικές θητείες μεταξύ 1998-2006 ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος πολιτεύτηκε στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Στην πρώτη
θητεία εξελέγη με τον Δημήτρη Φράγκο στη διοίκηση,
στη δεύτερη θητεία δεν κατόρθωσε να εκλεγεί. Στις
δημοτικές εκλογές του 2006 επέστρεψε στα δημοτικά
της Βουλιαγμένης και εξελέγη στην αντιπολίτευση του
Γρηγόρη Κασιδόκωστα με τον συνδυασμό του Δημήτρη
Τζιώτη. «Αντικασιδοκωστισμός;», τον ρωτήσαμε. Και η
απάντησή του: «Δεν θα το έλεγα. Όμως από τη στιγμή
που έφυγα το 1994, δεν μπορούσα να επιστρέψω. Διότι
θα με ρωτούσε κανείς, πότε είχα δίκιο και πότε άδικο,
θα ήταν ανακόλουθο». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να σου
πω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην αντιπολίτευση
του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αυτή την άρνηση σε
όλα, εγώ που έκανα πολλά χρόνια στη θέση αυτή, ποτέ

Εκλεγόμενος από το 1975 σχεδόν ανελλιπώς μέχρι
σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Διονύσης
Γεωργουλόπουλος είναι ο πιο έμπειρος δημοτικός
σύμβουλος των 3Β
δεν το ακολούθησα. Ψήφιζα όλα τα σημαντικά έργα της
πόλης γιατί τα θεωρούσα έργα όλων».
Το 2010 ο «Καλλικράτης» τα άλλαξε όλα και η Βουλιαγμένη κλήθηκε να ενωθεί με τη Βούλα και τη Βάρη. Ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος που έφτιαχνε τότε συνδυασμό έκανε «κρούση» στον Διονύση Γεωργουλόπουλο και
συναντήθηκε μαζί του στο Aqua Marina. «Μου άρεσε το
στήσιμό του και η σκέψη του. Είπα ότι θα το σκεφτώ.
Μετά τη δεύτερη συνάντησή μας είδα ότι ο άνθρωπος
αυτός κατέχει τα πράγματα της τοπικής αυτοδιοίκησης
και το μυαλό του παίρνει στροφές. Στην τρίτη συνάντηση του είπα ότι αν πολιτευτώ, θα πάω μαζί του», λέει
για τον σημερινό Δήμαρχο. Όπερ και εγένετο. Σήμερα
ανακεφαλαιώνει ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος: «Δεν
έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Ο τόπος μας έχει ωφεληθεί
από τον Κωνσταντέλλο ως Δήμαρχο. Το 1975 που ξεκίνησα, όπως και πάντα, η Βουλιαγμένη ήταν ένα πάρα
πολύ όμορφο μέρος. Δεν την έκανε κάποιος όμορφη,
είναι από μόνη της. Έγιναν έργα από τον Πατρίκιο και
τον Κασιδόκωστα. Όμως πολύ σοβαρά έργα έγιναν και
τώρα, όπως τα αντιπλημμυρικά, αυτό είναι κάτι αναμφισβήτητο». Ως προς τις αντιδράσεις κατοίκων για τη
μαρίνα Βουλιαγμένης, ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος
είναι σαφής: «Δικαίωμά τους να προσφύγουν, πρέπει
όμως να καταλάβουν κάτι: Δεν μπορούμε να λέμε ότι
η Βουλιαγμένη είναι το καλύτερο προάστιο και άρα
πρέπει να μένει πάντα στάσιμη. Γιατί κάναμε άσφαλτο,
γιατί κάναμε αντιπλημμυρικά έργα; Αν πατούσαμε στο
χώμα θα ήταν καλύτερα; Αν θέλουμε να είναι η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πρέπει να έχει και τις καλύτερες
υποδομές».
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Το σήμερα και το αύριο
των μετακινήσεων στα 3Β
Πώς η βιώσιμη κινητικότητα
γίνεται από σχέδιο, πράξη
Το σημερινό κυρίαρχο μοντέλο
μετακινήσεων έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Το περιβαλλοντικό
κόστος είναι πλέον ανυπολόγιστο, ενώ η καθημερινότητα της
κίνησης στους δρόμους και της
δυσκολίας εύρεσης στάθμευσης
ένας παράγοντας που υποβαθμίζει
την ποιότητα ζωής. Ειδικά ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που
δέχεται μεγάλη εποχική κίνηση
επισκεπτών, βιώνει τα αδιέξοδα
του κυρίαρχου μοντέλου έντονα,
παρά το γεγονός ότι θεωρείται ένα
προνομιακό προάστιο. Η αντίφαση
μεταξύ του τι ισχύει σήμερα και
τι θα θέλαμε να αλλάξει φαίνεται
καθαρά από δύο στοιχεία: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, το
88% των νοικοκυριών του Δήμου
των 3Β διαθέτουν πάνω από ένα
ΙΧ. Την ίδια στιγμή όμως, σύμφωνα
με έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στον Δήμο το 2019, το 96% των ερωτηθέντων απάντησε ότι επιθυμεί να
ζήσει σε μια πόλη για τον άνθρωπο
και όχι για το αυτοκίνητο, ενώ το
86% δήλωσε ότι θα ήθελε μια εναλλακτική μετακίνηση στην πόλη τα
επόμενα 20 χρόνια: Μέσα μαζικής
μεταφοράς (37%), ποδήλατο (31%),
βάδισμα (18%). Μόλις το 10% παραμένει προσκολλημένο στο ΙΧ και τη
μηχανή.
Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο
οποίο η δημοτική αρχή σχεδιάζει
το μοντέλο μιας βιώσιμης κινητικότητας για τα επόμενα χρόνια.
Εργαλείο για την κατάρτιση αυτής
της στρατηγικής, που θα αλλάξει
την οργάνωση της κινητικότητας
των ανθρώπων σχεδιάζοντας ένα
νέο μοντέλο συγκοινωνιών για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής,
είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (με το κακόηχο ίσως
αρκτικόλεξο ΣΒΑΚ) που εκπονείται
στα 3Β ήδη από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ΣΒΑΚ στοχεύει να αντιστρέψει την «πυραμίδα» των μετακινήσεών μας, ώστε

το ΙΧ να φύγει από τη βάση όπου
βρίσκεται σήμερα και τη θέση του
να καταλάβει η πεζή μετακίνηση,
το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής
συγκοινωνίας. Κατανοεί κανείς
εύκολα ότι μια τέτοιου μεγέθους
αλλαγή στην κατεστημένη εδώ
και πολλές δεκαετίες καθημερινή
ρουτίνα απαιτεί μεγάλης κλίμακας
αλλαγές στις υποδομές της πόλης
αλλά και σημαντικές μετατοπίσεις
στις συνήθειες και αντιλήψεις των
πολιτών. Για το λόγο αυτό κύριο
συστατικό του ΣΒΑΚ είναι η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία,
η διαρκής αλληλεπίδραση μέσω
ερευνών που καταγράφουν στάσεις, προτιμήσεις αλλά και οραματικά στοιχεία. Το ΣΒΑΚ εκπονούν
ειδικοί μηχανικοί και μελετητές
που καταγράφουν συστηματικά μια
σειρά από κομβικά στοιχεία: Τον
πραγματικό κυκλοφοριακό φόρτο,
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά
και την επιβατική κίνηση στα μέσα
μαζικής μεταφοράς, τα ατυχήματα
στους δρόμους και βέβαια τις προτιμήσεις και απόψεις των πολιτών
και των συλλογικών φορέων μέσω
ερευνών και ανοιχτών διαδικασιών
διαβούλευσης.

Κολλημένοι με το ΙΧ

Τα στοιχεία από την πρώτη μεγάλη
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το
2019 στα σχολεία του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης ήταν εύγλωττα. 6 στους 10 μαθητές των 3Β μετακινούνται τα πρωινά προς το σχολείο τους με το αυτοκίνητο, 3 στις
10 με τα πόδια και μόλις 1 στους 10
χρησιμοποιεί τη συγκοινωνία. Ως
πιο σημαντικά προβλήματα για τις
μετακινήσεις του ο μαθητικός πληθυσμός υπέδειξε πρώτον την ασφάλεια και επάρκεια των πεζοδρομίων και δεύτερον την ασφάλεια των
διασταυρώσεων και διαβάσεων. Τα
μέτρα που αξιολογούν ως σημαντικότερα οι μαθητές είναι η μείωση
της ταχύτητας των οχημάτων, η
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων

και οι βελτιώσεις στην πρόσβαση
των ατόμων με αναπηρίες. Η έρευνα μετακινήσεων σε όλο το εύρος
του Δήμου των 3Β αποτύπωσε επιπρόσθετα μια πραγματικότητα που
δεν εκπλήσσει κανέναν. Ως κύριο
σκοπό μετακίνησης το 52% δηλώνει την εργασία και ως κύριο μέσο
μετακίνησης το επιβατικό ΙΧ (44%
ως οδηγός και 9% ως επιβάτης). Και
στις δευτερεύουσες μετακινήσεις
των πολιτών όμως (που κατανέμονται: 25% αγορές και εστίαση, 21%
άθληση, 19% επισκέψεις σε φίλους,
15% εκδηλώσεις αναψυχής) το ΙΧ
παραμένει το κύριο μέσο μετακίνησης (46% συνολικά).
Η τοπική κοινωνία αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα αυτή ως
προβληματική και θα ήθελε να την
αλλάξει. Με νέα έρευνα που διεξήχθη εντός του 2021 και έληξε τον
Νοέμβριο, οι δημότες ερωτήθηκαν ποιο βασικό μοντέλο πόλης
προτιμούν για τις μετακινήσεις
τους ώστε να επιβεβαιωθούν ή να
διαψευστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΣΒΑΚ. Η μεγάλη
πλειοψηφία έκρινε προτιμότερη
μια πόλη ιδανική «για βιώσιμες και
πράσινες μετακινήσεις», δεύτερο
με μικρή διαφορά αναδείχθηκε το
μοντέλο μιας πόλης ιδανικής «για
πεζούς και ποδηλάτες» και τρίτο με
διαφορά το σενάριο μιας ιδανικής
πόλης «για μετακινήσεις με ιδιωτικά μηχανοκίνητα μέσα».
Οι στόχοι δεν είναι θεωρητικοί,
αλλά στο σημερινό στάδιο του σχεδιασμού έχουν ποσοτικοποιηθεί
σε ορίζοντα 5 και 10 ετών. Στη στοχοθεσία αυτή ξεχωρίζει το πλάνο
10ετίας για μηδενισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στο
δημοτικό οδικό δίκτυο και η ποσοστιαία αύξηση των μετακινήσεων
με βιώσιμα μέσα. Το 2030 στα 3Β
οι μετακινήσεις με ΙΧ υπάρχει βούληση να μειωθούν στο 28% (από
52%), η χρήση του ποδηλάτου να
αυξηθεί σε 15% (από 5%), η επιλογή με τα πόδια να αντιπροσωπεύει
το 25% (από 15%) και η χρήση της
συγκοινωνίας να ανέβει στο 31%
από (27%).

Κύριος σκοπός μετακίνησης στον Δήμο 3Β

Μέσο για τον κύριο σκοπό μετακίνησης
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Ποδηλατόδρομοι και πράσινα μέσα

Ποιο είναι το κύριο μέσο μετακίνησης
που θα θέλατε να χρησιμοποιείτε
στην πόλη σας σε 20 χρόνια;

Μετακινήσεις
από και προς
το σχολείο στα 3Β

Ενεργή δημόσια
διαβούλευση για τα μέτρα
βιώσιμης αστικής κινητικότητας:
www.vvv.gov.gr/draseis/svak

Η Δημοτική Συγκοινωνία των 3Β
σχεδιάζεται να επεκταθεί κατά τους
θερινούς μήνες στη Βουλιαγμένη,
συνδέοντας τον χώρο στάθμευσης
δίπλα στο εμπορικό κέντρο με το
Λαιμό και τη Λίμνη

Οι προτεραιότητες για τις
μετακινήσεις του μέλλοντος

Τα μέτρα που προτείνει το ΣΒΑΚ –και τα οποία αξιολογούνται
σήμερα στο πλαίσιο μιας δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
στην ιστοσελίδα του Δήμου– στοχεύουν στη βελτίωση των υποδομών προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει ασφαλέστερες μετακινήσεις στο πλαίσιο ενός πράσινου και βιώσιμου μοντέλου. Συνολικά
έχουν προκριθεί 21 εξειδικευμένες προτάσεις που εντάσσονται σε
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες παρεμβάσεων: Ασφαλείς μετακινήσεις, προώθηση των βιώσιμων, των έξυπνων και των ευέλικτων
μετακινήσεων.
Η προώθηση χρήσης του ποδηλάτου είναι μια επιλογή για τη
μείωση της ρύπανσης, την παροχή προσιτών μετακινήσεων και
την ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης μεταξύ άλλων στόχων.
Ένα δίκτυο νέων ποδηλατικών διαδρομών έχει μελετηθεί από τις
δημοτικές υπηρεσίες συνολικού μήκους 24,4 χιλιομέτρων για να
εμφυσήσει μια νέα κουλτούρα στις μετακινήσεις και να δώσει μια
υγιή διέξοδο στην ανάγκη των κατοίκων για φυσική άσκηση. Οι
διαδρομές που έχουν μελετηθεί είναι οι ακόλουθες: 7,5 χιλιόμετρα μεταξύ Βούλας και Βουλιαγμένης με διαδρομή από τη λεωφόρο Καραμανλή (παραλιακή) στις οδούς Ακτής, Ηλίου, Λαμπράκη,
Λητούς και Απόλλωνος (Καβούρι). 10 χιλιόμετρα με διαδρομή στη
Βουλιαγμένη από τη λεωφόρο Καβουρίου στις οδούς Δήμητρας,
Ιάσονος και λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι τα όρια του Δήμου. Στη
Βούλα ποδηλατόδρομος 1,9 χλμ. θα διατρέχει όλη τη λεωφόρο
Βασιλέως Παύλου ως την Αυλώνος. Μια διαδρομή 2 χλμ. σχεδιάζεται στα Δικηγορικά Βούλας μεταξύ των οδών Βουτυρά, Παλαιολόγου, Ιθάκης, Δημητρακοπούλου και Ίου. Τέλος, προτείνεται
στη Βάρη ένας ποδηλατόδρομος 1,3 χλμ. στον Ασύρματο και την
οδό Παπαφώτη, ενώνοντας τη Βάρη με το παραλιακό μέτωπο της
Βάρκιζας και εξυπηρετώντας την περιοχή του Δημοτικού Σταδίου
«Μπαγλατζής» και του Λυκείου Βάρης.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προωθεί όμως και μέτρα
για την αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων όλων των ηλικιακών
ομάδων. Ένας βιωματικός τρόπος για την αποδοχή και υιοθέτηση
νέων σύγχρονων μορφών μετακίνησης με μικρότερο ως μηδενικό
αποτύπωμα άνθρακα είναι η παροχή κοινόχρηστων μέσων δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο. Τα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ΙΧ οχήματα
είναι ένα πρωτότυπο μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης του ΙΧ και εισάγει σε μια κουλτούρα διαμοιρασμού των οχημάτων για τις καθημερινές μετακινήσεις, με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο λόγω της νέας τεχνολογίας. Επίσης, ο στόλος των
κοινόχρηστων ποδηλάτων επιδιώκεται να αυξηθεί, ενώ αυτές τις
μέρες προστίθεται στα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης εντός των
3Β ένας στόλος από κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα (με χρηματοδότηση μάλιστα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
τα οποία θα μισθώνονται με τη χρήση λογισμικού σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Στο μέτρο που του αναλογεί, ο Δήμος των 3Β σχεδιάζει να αφήσει σταδιακά τα ρυπογόνα οχήματα αντικαθιστώντας
τα με νέας τεχνολογίας οχήματα «μηδενικών ρύπων». Σε πρώτη
φάση, όπως τονίζεται στο ΣΒΑΚ, είναι εφικτή η αντικατάσταση
οχημάτων με ώριμες τεχνολογίες καθαρών ρύπων, όπως επιβατικά, ημιφορτηγά και λεωφορεία, αφήνοντας δηλαδή σε δεύτερο
χρόνο τα απορριμματοφόρα και τα οχήματα καθαρισμού.
Κομμάτι του σχεδιασμού για βιώσιμες μετακινήσεις είναι και ο
έλεγχος της στάθμευσης σε επίκαιρα και κεντρικά σημεία. Ένα μη
εισπρακτικό σύστημα, που προβλέπει μια «περίοδο χάριτος» για
δωρεάν τα πρώτα λεπτά στάθμευσης θα οδηγήσει σε ορθολογικότερη κατανομή των οχημάτων. Η εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης διερευνάται στα εξής σημεία του Δήμου: Στη Βάρη επί
της πλατείας Ηρώων, στη Βάρκιζα, στη Βούλα επί της Βασιλέως
Παύλου και στο Ασκληπιείο και στη Βουλιαγμένης στο Καβούρι
και στην πλατεία Νυμφών.
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«Λάμπρος»

Το ζωντανό παρελθόν της Βουλιαγμένης
Το κατάστημα
πέρασε στους
αδερφούς
Λάμπρου το 1935
και παρέμεινε
στην οικογένεια
επί τρεις γενιές,
μέχρι σήμερα

Η ιστορική μαρμάρινη
επιγραφή που μαρτυρά
το έτος οικοδόμησης του
«Λάμπρου», 1889, έμεινε κατά
τη γερμανική κατοχή κρυμμένη
από τον Λουκά Λάμπρου
για να αποκαλυφθεί με την
απελευθέρωση

Δεν είναι απλώς ένα ιστορικό κατάστημα, είναι η παλαιότερη σωζόμενη επιχείρηση της Βουλιαγμένης η οποία,
με μόνη εξαίρεση το αναγκαστικό διάλειμμα που έφερε
η γερμανική κατοχή, βρίσκεται για 130 χρόνια διαρκώς
σε λειτουργία. Ο «Λάμπρος» κλείνει μέσα στις εντυπωσιακές πέτρινες κολώνες που τον στηρίζουν από το 1889
κάτι από την ψυχή της Βουλιαγμένης: Την αλμύρα της
θάλασσας που σκάει λίγα μέτρα κάτω από τα τραπέζια,
τον ήλιο που δύει πίσω από το Λαιμό, την κοσμικότητα
που θα τραβά για πάντα φανατικούς επισκέπτες από την
Αττική, την Ελλάδα και όλη την υφήλιο.
Αδιάψευστος μάρτυρας για τη μακρά ιστορία του καταστήματος είναι μια εντυπωσιακή μαρμάρινη επιγραφή
που χάραξε η ιδιοκτήτρια του χώρου Μονή Πετράκη για
την κατασκευή του καταστήματος και του οικιστικού
συγκροτήματος που τότε αυτό εξυπηρετούσε. «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος σωτηρίω έτει ΑΩΠΘ (1889), βασιλεύοντος
Γεωργίου του Α’, Χαριλάου Τρικούπη πρωθυπουργούντος, τη εγκρίσει του επί των εκκλησιαστικών Υπουργού Παναγιώτου Μανέτα,
το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων η Πετράκη
[...] ανήγειρε δαπάναις της Μονής το πρώτον εν Βουλιαγμένη της
Βάρης του Δήμου Κρωπίας καφεστιατόριον, ΙΙ διορόφους οικοδομάς, ΧΧΧ (30) δωμάτια και ΧΧΧΙΙ (32) λουτήρας, κατεσκεύασε δε την
προς τους λουτήρας αμαξιτήν οδόν μετά γέφυρας». Το κατάστημα
ήταν το συμπλήρωμα της πρώτης οργανωμένης παραθεριστικής
εγκατάστασης της Βουλιαγμένης που περιελάμβανε τρία μακρόστενα συγκροτήματα των δέκα δωματίων με κοινές κουζίνες και
εξωτερικά κοινά αποχωρητήρια και ακόμη δύο διώροφα σπίτια τα
οποία τη δεκαετία του 1920 μετατράπηκαν στο ξενοδοχείο «Ακτή».
Μόνο το «καφεστιατόριον» άντεξε στο πέρασμα του χρόνου.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσογιάννη (στο βιβλίο του Παληά Βουλιαγμένη, έκδοση της Κοινότητας Βουλιαγμένης, 1984, σελ. 71-73)
πριν το κατάστημα περάσει στα χέρια των αδερφών Λουκά και
Κώστα Λάμπρου το 1935, υπήρξαν διάφοροι μισθωτές. Ο συγγραφέας θυμάται τον Γεράσιμο Αποστολάτο, τον Αριστομένη Μουρίκα ή
Μόρρισον και έναν από τους πιο ιδιόρρυθμους μάλλον ανθρώπους
που πέρασαν από τη Βουλιαγμένη, τον Κωνσταντίνο Αυγερινό, έναν
ομογενή από την Αιθιοπία. Ο Αυγερινός χρησιμοποιούσε ως σπίτι
ένα μέρος του καταστήματος και το χειμώνα συνήθιζε να θανατώνει τις γάτες της περιοχής για να παίρνει τα τομάρια τους που τα
κρεμούσε «για να στεγνώσουν επιδεικτικώτα» και μετά τα έστρωνε
για ζεστασιά στο υπνοδωμάτιό του. «Οι κυρίες όταν έβλεπαν αυτό
το θέαμα τρεπόντουσαν σε φυγή,
αλλά αυτός τέτοια δεν χαμπάριζε» σημειώνει καυστικά ο Δημήτρης Κουτσογιάννης. Οι αδερφοί
Λάμπρου έγιναν αρχικά συνέταιροι
με τον Αυγερινό, ο οποίος μετά την
κατοχή εγκατέλειψε την επιχείρηση και επέστρεψε στην Αιθιοπία
μέχρι το τέλος της ζωής του.
Η γερμανική κατοχή πλήγωσε
βαθιά τη Βουλιαγμένη από την
άνοιξη του 1941. Ο «Λάμπρος»
ήταν ένα από τα οικήματα που οι
κατακτητές επέταξαν μαζί με το

Στη φωτογραφία του 1918 διακρίνεται ο «Λάμπρος» κοντά
στην ακτή και στα δεξιά του το διώροφο οίκημα δωματίων που
εξελίχθηκε σε ξενοδοχείο «Ακτή» καθώς και το τριπλό συγκρότημα
δωματίων, εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν πλέον
Ορφανοτροφείο, σταματώντας βίαια τη λειτουργία του. Σύμφωνα
με τις αναμνήσεις της οικογένειας Λάμπρου, ο Γερμανός επικεφαλής
διέταξε την εκκένωση του οικήματος για να παραδοθεί άδειο. Τα
αδέρφια Λάμπρου φόρτωσαν τα υπάρχοντά τους σε ένα φορτηγό
και ετοιμάστηκαν να παραδώσουν το μαγαζί, μεταφέροντας στο
Μοναστηράκι τη δραστηριότητά τους. Πρώτο μέλημα των Γερμανών ήταν το γενικό ασβέστωμα του κτηρίου και οι επισκευές. Ο
Λουκάς Λάμπρου, σε μια πολύτιμη εκδήλωση ιστορικής συνείδησης, αντιλήφθηκε ότι η μαρμάρινη επιγραφή του 1889 κινδύνευε
και έσπευσε να την αποκαθηλώσει με μια σκάλα από τον τοίχο όπου
είχε αρχικά τοποθετηθεί και έπειτα την έκρυψε στο υπόγειο, σκεπάζοντάς την με μπάζα και χώματα. Την απελευθέρωση της χώρας
και την αποχώρηση των Γερμανών ακολούθησε η μάχη της Αθήνας, τον Δεκέμβριο του 1944, ένας απόηχος της οποίας έφτασε και
στη Βουλιαγμένη με το παραλιακό κατάστημα να καταστρέφεται
από φωτιά ολοσχερώς. Τα αδέρφια Λάμπρου ξεκίνησαν από την
αρχή και έκαναν μια νέα εκκίνηση στην ελεύθερη πια μεταπολεμική
Ελλάδα ξαναστήνοντας το κατάστημα. Η επιγραφή ξεθάφτηκε και
αναστηλώθηκε στην παλιά της θέση. Σήμερα κοσμεί την είσοδο του
καταστήματος, σύμβολο μιας βαριάς κληρονομιάς για τους νεότερους και επιβλητικό σημάδι για την ιστορία της περιοχής.
Τα αδέρφια Λάμπρου παρέδωσαν τα μυστικά της παραδοσιακής
κουζίνας και του φρέσκου ψαριού στα παιδιά τους, Δημήτρη, Γιώργο και Μαρία. «Αυτό το μαγαζί κάθε άλλο παρά λέγεται μοντέρνο,
πρέπει όμως να ομολογήσωμε ότι όπως διατηρείται, έχει το δικό
του χαρακτήρα, το δικό του χρώμα και γι’ αυτό είναι το κάτι άλλο,
το ασυνήθιστο», περιέγραφε τον «Λάμπρο» το 1984 ο Δημήτρης Κουτσογιάννης. Οι δεκαετίες πέρασαν, η Βουλιαγμένη εξελίχθηκε από
ειδυλλιακή και δυσπρόσιτη εξοχή σε μια από τις ομορφότερες και
διάσημες γωνιές της Ευρώπης, και το «καφεστιατόριον» του 19ου
αιώνα μπήκε στη σύγχρονη εποχή με το όνομα της επιχείρησης
να απλοποιείται κατά τα χρόνια που πέρασαν στην ονομαστική,
«Λάμπρος». Η τρίτη γενιά της οικογένειας, τα παιδιά του Δημήτρη,
ανέλαβαν πλέον το ιστορικό πια κατάστημα έχοντας ένα διπλό
βάρος: Να ανταποκριθούν στο βαρύ όνομα και στις μεγάλες απαιτήσεις μιας πιστής πελατείας και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν
στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εστίασης.
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Οδοφωτισμός LED

Αποσβέστηκε η επένδυση σε 3,5 χρόνια

1,610 εκ. € €

6,5 εκ. kg CO2

εξοικονόμηση

λιγότερα

11,8 εκ. kWh
εξοικονόμηση
Εξοικονόμηση 2018-2021
Ένα μεγάλο στοίχημα για την οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, την ενίσχυση του φωτισμού στο οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους χώρους
αλλά και το μέλλον της «ψηφιακής πόλης» κερδήθηκε.
Βάσει των δαπανών που κάνει ετήσια ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης για το ρεύμα, προκύπτει ότι με
το τέλος του 2021 το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των 6.300 περίπου νέων λαμπτήρων και φωτιστικών οδοφωτισμού, που καλύφθηκε με εξαιρετικά
χαμηλότοκο δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, αποσβέστηκε ήδη από τις εξοικονομήσεις
που επιτεύχθηκαν. Η αντικατάσταση των φωτιστικών
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε το
καλοκαίρι του 2018. Στα 3,5 χρόνια που το νέο δίκτυο με
τις λάμπες τύπου LED φωτίζει περισσότερο καταναλώνοντας παράλληλα λιγότερο ρεύμα, πραγματοποιήθηκε
εξοικονόμηση που αγγίζει κατά μέσο όρο τις 460.000€
ετησίως. Οι πόροι αυτοί αντί να πάνε στη ΔΕΗ ουσιαστικά κάλυψαν ήδη το δάνειο ύψους 1,6 εκατομμυρίων
ευρώ που σύναψε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκειμένου να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει το
υλικό.

Η μέθοδος ήταν το «κλειδί»

Η διοίκηση του Δήμου ξεκίνησε το φιλόδοξο αυτό σχέδιο τον Ιούλιο του 2016 όταν έλαβε μια τολμηρή απόφαση: Αντί να επιλέξει την εύκολη λύση των συμπράξεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προμήθεια των
LED, παρουσίασε ακλόνητα στοιχεία βάσει μελέτης ότι
η προμήθεια του υλικού από τον ίδιο τον Δήμο θα ήταν
πολύ πιο συμφέρουσα.
Τι απέρριψε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Οι «Συμβάσεις

Ενεργειακής Απόδοσης» που προτάθηκαν από διάφορες
εταιρείες του χώρου στον Δήμο προσφέρουν ως δέλεαρ
προς τους ΟΤΑ το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου με
αυτή τη μεθοδολογία βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιώτη και ο Δήμος δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει ούτε ένα
ευρώ. Το κόστος και το κέρδος της εταιρείας βγαίνει
από μια μακροχρόνια σύμβαση με την οποία ο ιδιώτης καρπώνεται το όφελος της εξοικονόμησης. Με τις
συμβάσεις αυτές επί της ουσίας ο Δήμος παραχωρεί τα
δημοτικά τέλη στην εταιρεία στο αρχικό τους ύψος και
η εταιρεία εισπράττει τη διαφορά των πόρων αυτών με
τη μειωμένη κατανάλωση του ρεύματος.
Τι πρότεινε ο Δήμαρχος των 3Β: Η δημοτική αρχή των 3Β
διαπίστωσε ότι οι παραπάνω συμβάσεις είναι οικονομικά ασύμφορες σε σχέση με την απευθείας αγορά από
τον Δήμο όλου του υλικού και την πληρωμή του μέσω
χαμηλότοκου δανεισμού. Στην περίπτωση αυτή, μετά
την απόσβεση του δανείου το όφελος της εξοικονόμησης ελαφρύνει το ταμείο του Δήμου μόνιμα και προοπτικά τα δημοτικά τέλη. Ωστόσο η μεθοδολογία αυτή
είχε τρία σημαντικά μειονεκτήματα: Πρώτον, το 2016
δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ σε αυτή την έκταση, δηλ. στην
αλλαγή του συνόλου του δικτύου. Δεύτερον, το μέγεθος
της προμήθειας απαιτούσε διεξαγωγή διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, μια διαδικασία που επιφέρει μεγάλο διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος. Και τρίτον, η
απόφαση για σύναψη δανείου απαιτούσε σύμφωνα με
την αυτοδιοικητική νομοθεσία αυξημένη πλειοψηφία
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η διοίκηση Κωνσταντέλλου ξεπέρασε και τα τρία εμπόδια. Τόλμησε διότι το διακύβευμα για την οικονομία του
Δήμου ήταν μεγάλο, δεν φοβήθηκε τη διαδικασία καθώς

ετοίμασε μια επιστημονική μελέτη φωτισμού και μια
αρραγή διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού και τέλος
έπεισε πολιτικά το Δημοτικό Συμβούλιο στη μεγάλη του
πλειοψηφία. Υπενθυμίζεται ότι την 5ετία 2014-2019 η
διοικούσα παράταξη δεν διέθετε την απαιτούμενη
αυξημένη πλειοψηφία και χρειαζόταν τη συναίνεση της
αντιπολίτευσης για να προχωρήσει στο συγκεκριμένο
σχέδιο, μια συναίνεση που παρείχε χωρίς επιφυλάξεις
ο πρώην Δήμαρχος Σπύρος Πανάς.
Στον διεθνή διαγωνισμό προσήλθαν 9 εταιρείες από τις
οποίες οι 6 πέρασαν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.
Σε συνθήκες ανταγωνισμού το προϋπολογισθέν κόστος
της προμήθειας μειώθηκε σημαντικά και μετά την εξέταση όλων των ενστάσεων δικαστικά, μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Globiled. Το έργο ξεκίνησε μεθοδικά,
ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα
και η απόδοσή του στην κατανάλωση ενέργειας έγινε
αισθητή από τους πρώτους μήνες της σταδιακής αντικατάστασης των φωτιστικών. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έγινε εν συνεχεία πιλότος
για παρόμοιες διαγωνιστικές διαδικασίες άλλων δήμων
που δανείστηκαν αυτούσια την τεχνογνωσία των 3Β.
Εκτός από το οικονομικό όφελος, το έργο αντικατάστασης των δημοτικών φωτιστικών έχει και ένα ευεργετικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι περίπου 12 εκατομμύρια κιλοβατώρες που εξοικονομήθηκαν από τους νέας
τεχνολογίας οικονομικούς λαμπτήρες αντιστοιχούν σε
αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα 6.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Πρόκειται για μια ποσότητα αερίων
του θερμοκηπίου που θα χρειάζονταν περίπου 600.000
δέντρα για να απορροφηθεί από τον αέρα.
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Το εγχειρίδιο Κωνσταντέλλου
και η αυτοθυσία του προσωπικού
Η μεθοδολογία αντιμετώπισης της κακοκαιρίας
από τον Δήμο 3Β που παρέταξε όλες του τις
δυνάμεις σε πλήρη ανάπτυξη και δράση
Ο λευκός επισκέπτης έκανε την
εμφάνισή του στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης για δεύτερη
συνεχή χρονιά, ντύνοντας με ένα
πέπλο χιονιού ολόκληρη την περιοχή ακόμα και τις παραλίες και προκαλώντας τον ενθουσιασμό μικρών
και μεγάλων οι οποίοι απόλαυσαν
το αλπικό τοπίο που είχε στηθεί.
Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που
διήρκησε περίπου 24 ώρες. Οι πρώτες νιφάδες χιονιού αφίχθηκαν το
πρωί της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου και
μέχρι τις προμεσηβρινές ώρες της
Τρίτης 25 Ιανουαρίου, η πόλη των
3Β είχε παραδοθεί στον χιονιά. Η
κακοκαιρία «Ελπίς», όπως την βάφτισαν οι μετεωρολόγοι, δημιούργησε
τεράστια προβλήματα στο σύνολο
του Λεκανοπεδίου Αττικής, όχι όμως
στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που ήταν ο μοναδικός Δήμος της
Περιφέρειας που αντιμετώπισε την
επέλαση του χιονιά μεθοδικά και με
οργανωμένο σχέδιο το οποίο είχε
ήδη καταστρωθεί από τις προηγούμενες μέρες.

Η προετοιμασία

Καθώς τα προγνωστικά δεδομένα
ανέφεραν έντονες χιονοπτώσεις
ακόμα και στις παραθαλάσσιες περιοχές, η δημοτική αρχή είχε ξεκινήσει
να καταστρώνει το σχέδιο για την
αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Την
ευθύνη της επιχείρησης ανέλαβαν ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
η αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου
και ο γενικός γραμματέας του Δήμου
Χάρης Κυριακίδης. Από το πρωί του
Σαββάτου –δύο ημέρες πριν την
έλευση της «Ελπίδος»– η δημοτική
αρχή είχε θέσει το Αυτοτελές Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας και όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε
24ωρη επιφυλακή. Στα γραφεία της
Πολιτικής Προστασίας βρίσκονταν
σε θέση μάχης 4 εκχιονιστικά μηχανήματα και άλλα βαρέως τύπου οχή-

ματα, ενώ παράλληλα ο Δήμος των 3Β
είχε προμηθευτεί 25 τόνους αλάτι. Τα
δύο εκ των τεσσάρων εκχιονιστικών
μηχανημάτων προέρχονταν από την
Περιφέρεια Αττικής μετά από αίτημα
του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια
της περσινής κακοκαιρίας «Μήδεια»,
σε αντίστοιχο αίτημα του Δήμου
προς την Περιφέρεια για εκχιονιστικό μηχάνημα, η διοίκηση Πατούλη
ουδέποτε έστειλε όχημα, με τις υπηρεσίες του Δήμου να προσπαθούν να
κρατήσουν τους δρόμους ανοικτούς
με τα δικά τους μέσα.
«Πήραμε το manual που έχουμε στην
πολιτική προστασία του δήμου και
έχει πάχος περίπου δέκα πόντων.
Εκεί έχουμε καταγράψει σε αυτό
κάθε συμβάν, ποιες διαδικασίες
ακολουθήθηκαν (είτε ήταν φωτιά,
είτε πλημμύρα, είτε χιόνι) και τι θα
είναι χρήσιμο να αλλάξουμε, για τη
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Όταν υπάρχει εγχειρίδιο, η προετοιμασία και η ετοιμότητα όλα γίνονται
πιο απλά. Βάλαμε κάτω τους δρόμους και καταλήξαμε στο σχεδιασμό. Υπάρχει το εθνικό δίκτυο και
τρεις κατηγορίες δημοτικών δρόμων. Είχαμε παραγγείλει αλάτι και
θέσαμε σε συνθήκη συναγερμού όλο
το προσωπικό περιμένοντας απόλυτα προετοιμασμένοι την έλευση του
χιονιά», σημειώνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Στο πεδίο της μάχης

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της
Δευτέρας και πριν ξεσπάσει ο χιονιάς,
η επιχείρηση «ανοικτοί δρόμοι» είχε
ξεκινήσει από το Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης καθώς υπάλληλοι της
Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούσαν ρίψεις αλατιού στους ορεινούς
όγκους της πόλης. «Όταν βγήκαμε
στους δρόμους, είχε ακόμα ήλιο. Ο
κόσμος που μας έβλεπε, μας έκανε
πλάκα. Μας ρωτούσε αν είχαμε τρελα-

θεί τελείως», δηλώνει χαρακτηριστικά
ο Δήμαρχος των 3Β. Φτάνοντας στο
σημείο «μηδέν», δηλαδή την στιγμή
που ξεκίνησε η σφοδρή χιονόπτωση
να πλήττει και το Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, περισσότεροι από 40
εργαζόμενοι του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,
της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος βρίσκονταν σε όλους
τους δρόμους της πόλης. Χαρακτηριστικό της δυναμικής που είχε η κακοκαιρία «Ελπίς» ήταν ότι το χιόνι στρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά όχι μόνο
στις εύκολες επιφάνειες (αυτοκίνητα,
δέντρα) αλλά και στους δρόμους.
Από την πρώτη στιγμή 22 οχήματα
και μηχανήματα έργου «όργωναν»
το οδικό δίκτυο της πόλης. Από αυτά,
τα 14 ήταν επιχειρησιακά και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά. Συγκεκριμένα,
τέσσερα εκχιονιστικά, με μηχανισμό
ρίψης αλατιού, ένας αλατοδιανομέας
(ρίχνει μόνο αλάτι), τρία μηχανήματα
έργου JCB (έχουν λεπίδες που απομακρύνουν το χιόνι), δύο μηχανήματα
έργου Bobcat (κάνουν ό,τι και τα προηγούμενα και διαφέρουν μόνο στη
μάρκα), αυτοκίνητα υποστήριξης για
μεταφορά εγκλωβισμένων και προσωπικού και φορτηγά για μεταφορά
και μετάγγιση αλατιού. Και ενώ η χιονόπτωση σφυροκοπούσε το Λεκανοπέδιο και οι περισσότερες κεντρικές
οδικές αρτηρίες ήταν απροσπέλαστες
(όπως οι λεωφόροι Βουλιαγμένης και
Ποσειδώνος αλλά και η Αττική οδός),
η παραλιακή από το ύψος της Βούλας προς τη Βουλιαγμένη αλλά και
το αντίστοιχο κομμάτι της λεωφόρου Βουλιαγμένης είχε ήδη καθαριστεί από το Δήμο των 3Β. Έπειτα από
εντολή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, με έναν μεθοδικό συγχρονισμό
ακριβείας, τρία εκχιονιστικά μηχανήματα παρατάχθηκαν το ένα δίπλα
στο άλλο κατευθύνοντας το χιόνι το
καθένα προς τα δεξιά του και εντέλει

62 ώρες
40 εργαζόμενοι
20 πτώσεις δέντρων
80 τόνοι αλάτι
22 οχήματα
1. Το πολυμηχάνημα UNIMOG λειτουργεί ως
πυροσβεστικό, για καθαρισμό επιφανειών διαφόρων
ειδών, π.χ. οδόστρωμα, πεζοδρόμια, και φυσικά
ως εκχιονιστικό. Το όχημα ήταν παροπλισμένο για
περισσότερο από οκτώ χρόνια και η δημοτική αρχή
αποφάσισε την ανακατασκευή του, μετατρέποντάς το σε
ένα λειτουργικό όχημα για τις ανάγκες της πόλης.

2. Συνολικά 62 ώρες διήρκησε η επιχείρηση του
δημοτικού μηχανισμού, ενώ περισσότεροι από 40
εργαζόμενοι του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας,
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος εργάστηκαν με αυτοθυσία και υπό
αντίξοες συνθήκες.

3. Από το Σάββατο 22 Ιανουαρίου κατόπιν αιτήματος του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου προς την Περιφέρεια Αττικής,
τα δύο υπερσύγχρονα εκχιονιστικά οχήματα βρίσκονταν
στο κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου προκειμένου να
συμβάλλουν στην επιχείρηση «καθαροί δρόμοι».

4. 20 πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν εξαιτίας του υγρού
χιονιού που έπεφτε. Το υγρό χιόνι, το οποίο παρατηρείται
όταν οι θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος κυμαίνονται
κοντά στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, είναι το βαρύτερο
λόγω μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε νερό και έχει
προσεγγιστικά επταπλάσιο βάρος από το ξηρό χιόνι.

5. Τεράστιες ποσότητες χιονιού έπεσαν στο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Στο παραλιακό μέτωπο το ύψος
χιονιού έφτασε τα 20 εκατοστά, στα πεδινά τμήματα
εντός των δημοτικών ενοτήτων έφτασε τα 35 εκ. ενώ
το Πανόραμα Βούλας δέχτηκε τοπικά έως και 50 εκ.
Ανάλογες ποσότητες χιονιού έπεσαν και σε Πεντέλη,
Χαλάνδρι και Μαρούσι.
6. Θα μπορούσε να είναι κάποιος δρόμος της Νορβηγίας
αλλά είναι η λεωφόρος Καραμανλή στη συμβολή με τη
Λ. Βουλιαγμένης στη Βούλα, την στιγμή της μεγάλης
έξαρσης της χιονόπτωσης το μεσημέρι της Δευτέρας 24
Ιανουαρίου 2022.

17

1

2

3

4

6

5

έξω από τα περιθώρια του δρόμου.
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως
υπογράμμισε ο Δήμαρχος των 3Β,
εφαρμόζεται στα διεθνή αεροδρόμια
και στους μεγάλους δρόμους του εξωτερικού. Πέρα από τους οδικούς άξονες, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επιχείρησε και στο Ασκληπιείο
Βούλας, διατηρώντας τους δρόμους
εντός της έκτασης καθαρούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. «Με πολλή
προσπάθεια και χάρη στις πολύωρες
και ολονύχτιες επιχειρήσεις που καταβάλαμε, η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου διασφαλίστηκε απρόσκοπτη.
Οι διακομιδές των ασθενών στα κτίρια νοσηλείας έγιναν με ασφάλεια, οι
απαραίτητες προμήθειες υγειονομικού υλικού το ίδιο, κυρίως, όμως, το
οδικό δίκτυο εντός του νοσοκομείου
παρέμεινε –παρά τα πολύ έντονα και
ασυνήθη καιρικά φαινόμενα– διαρκώς λειτουργικό και προσπελάσιμο,
κάτι που αποτελούσε, άλλωστε, την
απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα
ανωτέρω. Σημειώνεται πως η συνολική έκταση του Ασκληπιείου είναι 106
στρέμματα με συνολικό οδικό δίκτυο
πέραν των 2 χιλιομέτρων. Ευχαριστώ
θερμά το προσωπικό του νοσοκομείου που διανυκτέρευσε υπό αντίξοες
συνθήκες, διασφαλίζοντας την παροχή περίθαλψης σε όσους συμπολίτες
μας το είχαν ανάγκη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και προσωπικά
στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
με τον οποίο, ιδίως καθ’ όλη τη νύχτα,
επιχειρούσαμε μαζί, ευρισκόμενοι
σε διαρκή επικοινωνία, καθώς και σε
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε
προβλήματος που παρουσιαζόταν»,
δήλωσε ο Αναπληρωτής Διοικητής του
Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης. Αποτέλεσμα του οργανωμένου και συντονισμένου σχεδίου ήταν
ότι την επόμενη ημέρα της χιονόπτωσης, το σύνολο του οδικού δικτύου της
πόλης ήταν απολύτως καθαρό και τα
μοναδικά προβλήματα που υπήρχαν
ήταν στο τριτεύον αστικό δίκτυο δηλαδή στο Πανόραμα της Βούλας, όπου σε
πολλά σημεία ο δρόμος έχει κλίση έως
30%, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση ακόμα και τον εκχιονιστικών
μηχανημάτων.

Η επόμενη ημέρα

Και ενώ το σύνολο των Δήμων του
παραλιακού μετώπου επιχειρούσαν
να απομακρύνουν το χιόνι από τις
κεντρικές οδικές αρτηρίες –οι δρόμοι

εντός των πόλεων ήταν απροσπέλαστοι– ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ολοκλήρωνε μετά από 62 ώρες
την επιχείρηση «καθαροί δρόμοι».
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη το απόγευμα όλοι οι δρόμοι της περιοχής
ακόμα και στο υψηλότερο σημείο του
Πανοράματος είχαν καθαριστεί και
η πόλη ήταν έτοιμη να επιστρέψει
στην κανονικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απόφαση του
Δημάρχου να ανοίξουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου
την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, τη στιγμή
που οι περισσότεροι Δήμοι της Αττικής (στα νότια, ανατολικά, βόρεια
και κεντρικά) αποφάσισαν να μην
ανοίξουν καθώς οι δρόμοι παρέμεναν κλειστοί. Οι συντονισμένες προσπάθειες του δημοτικού μηχανισμού
πολιτικής προστασίας απέδωσαν καρπούς και το σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης ήταν προσπελάσιμο,
ασφαλές και προσβάσιμο για όλους
ενώ Δήμος και Πολιτική Προστασία
μερίμνησαν για τη ρίψη αλατιού στα
προαύλια των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, έτσι
ώστε οι χώροι να είναι καθαροί και
ασφαλείς για να υποδεχτούν τους
μικρούς δημότες. Συνολικά ο Δήμος
έριξε 80 τόνους αλάτι από τη Δευτέρα
έως και την Τετάρτη (στην πόλη και το
εθνικό δίκτυο). Διάστημα στο οποίο
τα μηχανήματα πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, από δυο φορές.
Φυσικά, σε μια μάχη υπάρχουν και οι
παράπλευρες απώλειες. Μια από αυτή
ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου,
Χάρης Κυριακίδης, ο οποίος κατά τη
διάρκεια επιτηρήσεων αποχιονισμού
στο ορεινό τμήμα του Πανοράματος,
γλίστρησε και τραυματίστηκε σοβαρά,
αφού υπέστη κάταγμα και οδηγήθηκε
σε χειρουργική επέμβαση. Επίσης, ένα
εκχιονιστικό που επιχειρούσε σε πολύ
στενό και απότομο δρόμο όπου έχουν
πρόσβαση μόνο ερπυστριοφόρα και
ιδανικά, τα τηλεσκοπικά, γλίστρησε
και έπεσε σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας μικρές υλικές
ζημιές τις οποίες θα τις καλύψει ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η άρτια αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς» από το Δήμο των 3Β προβλήθηκε από τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της χώρας
και από τα τηλεοπτικά δίκτυα ενώ
αρκετοί ήταν οι Δήμαρχοι αλλά και
στελέχη της Περιφέρειας Αττικής που
έδωσαν συγχαρητήρια στη δημοτική
αρχή για την εξαιρετική αντιμετώπιση του φαινομένου.

18 Διάλογος

Ηθική, δημοσιογραφία και παραποίηση

Η ιστορία του Δημαρχείου Βούλας
γράφει ο Δημήτρης Κιούκης

Ο πραγματικός
ρόλος
του Δημάρχου
Γιάννη Κιούκη

Με έκπληξη διάβασα στην εβδομαδιαία εφημερίδα Εβδόμη άρθρο
του Κώστα Βενετσάνου στο οποίο επιχειρεί να καπηλευτεί με θράσος
την υπόθεση της παραχώρησης στο Δήμο Βούλας του κέντρου πρώην
«Παμέλας» και νυν Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η διαδρομή του Κώστα Βενετσάνου ως δημοσιογράφου και αιώνιου υποψήφιου Δημάρχου είναι γνωστή και τίποτα δεν μας εκπλήσσει πλέον.
Για την προσπάθειά του όμως αντιστροφής της πραγματικότητας
θα πρέπει να του θυμίσω ότι την επίμαχη περίοδο ήμουν εκλεγμένος πρόεδρος Συνοικιακού συμβουλίου Κάτω Βούλας και όχι μόνο
έχω γνώση των θεμάτων εκείνης της εποχής, αλλά για κακή του τύχη
διατηρώ και ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο με έγγραφα και έντυπα, πολλά από τα οποία είναι της μηνιαίας εφημερίδας «Αδέσμευτη
Δημαρχία» που ο ίδιος εξέδιδε στην Βούλα. Όταν θα κρίνω σκόπιμο,
θα εκδώσω βιβλίο που ήδη έχω ολοκληρώσει με το δημοτικό γίγνεσθαι της Βούλας την περίοδο 1974-1986.
Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, θα αναφέρω ότι το αίτημα παραχώρησης του χώρου στον Δήμο Βούλας διατυπώθηκε για
πρώτη φορά από το Δήμαρχο Γιάννη Κιούκη στο συνέδριο για την
πολιτιστική αποκέντρωση στους Δελφούς (πηγές: «Τοπική Ενημέρωση» Νοέμβριος 1983, «Αδέσμευτη Δημαρχία» Δεκέμβριος 1983). Ο
υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεννηματάς και ο Γενικός Γραμματέας Θανάσης Τσούρας αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το αίτημα του
Δήμου και ορίστηκε άμεσα συνάντηση στο υπουργείο για να εξεταστεί η υλοποίηση της παραχώρησης. Σημειώνω ότι παρά το ότι ο
Δήμος δεν διέθετε Δημαρχείο, προτάθηκε η λύση του πολιτιστικού
κέντρου και καφετέριας μέσω δημοτικής επιχείρησης αφενός γιατί
ήταν μια διαδικασία πιο κοντά στην πολιτική της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ και αφετέρου γιατί είχε δρομολογηθεί η δημιουργία νέου
σύγχρονου Δημαρχείου στο οικοδομικό τετράγωνο παραλιακής λεωφόρου, Νηρέως, Ήρας και Διός.
Το «Παμέλας» παραχωρήθηκε στον Δήμο Βούλας τελικά τον Αύγουστο του 1985 για 25 χρόνια χωρίς αντάλλαγμα. Η παραχώρηση υπεγράφη από τον Δήμαρχο Γιάννη Κιούκη και τον
Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Νίκο Σκουλά (πηγή: «Τα Νέα»
2 Αυγούστου 1985). Ο Αντιδήμαρχος Κώστας Βενετσάνος
είχε αναλάβει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του την
εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης που θα έπρεπε να
υποβληθεί στη Νομαρχία και να εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ όμως ο ανεξάρτητος συνδυασμός
του Γιάννη Κιούκη άρχισε να εμφανίζει αποκαρδιωτική
εικόνα λόγω των κομματικών αντιθέσεων που εισχώρησαν
στην πλειοψηφία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο μετείχαν ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και
ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και το
ΚΚΕ. Ο έντονος κομματικός ανταγωνισμός και φανατισμός,
η ύπαρξη ιδιοτελειών πάσης φύσεως στην ενασχόληση με
την πολιτική από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους,
οδήγησαν σε μία παραλυτική λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η εξασφάλιση ισορροπιών από τον Δήμαρχο κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολη
υπόθεση.
Ο Κώστας Βενετσάνος παραιτήθηκε από Αντιδήμαρχος μετά
την καταψήφιση από το ΔΣ ψηφίσματός του για το Κυπριακό
που καταδίκαζε το ΝΑΤΟ. Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή

από τον Δήμαρχο, αλλά ορίστηκε και πάλι Αντιδήμαρχος. Ο Κώστας
Τσιριγώτης που είχε αποχωρήσει από την πλειοψηφία και είχε ενταχθεί στην παράταξη «Δημοτική Αλλαγή» του Πέτρου Μπίκου έχοντας
εν τω μεταξύ αναλάβει κυβερνητική θέση στο ΠΑΣΟΚ, κατάφερε να
ψηφιστεί απόφαση που ακύρωσε τις προηγούμενες και όρισε τη λειτουργία του χώρου αποκλειστικά ως πολιτιστικού κέντρου και όχι ως
δημοτικής επιχείρησης. «Αρχιτέκτονα εξαμβλωματικής απόφασης»
χαρακτήρισε τότε τον Τσιριγώτη η «Αδέσμευτη Δημαρχία» και ο ίδιος
ο Βενετσάνος του αποδίδει διαλυτικές ικανότητες και μεθοδευμένη
πολεμική εναντίον του (πηγή: «Αδέσμευτη Δημαρχία» Ιούνιος 1985).
Η αδυναμία ολοκλήρωσης της οικονομοτεχνικής μελέτης, το μεγάλο
κόστος ανακατασκευής του κτηρίου και η αδυναμία εύρεσης χρηματοδότησης για τη δημοτική επιχείρηση, έκαναν ορατό τον κίνδυνο
ανάκλησης της παραχώρησης και ήδη ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων
είχαν πλησιάσει τον Μένιο Κουτσόγιωργα και ζητούσαν να αναλάβουν
τη μετατροπή του «Παμέλας» σε νυχτερινό κέντρο (μπουζουξίδικο).
Την κρίσιμη αυτή περίοδο γνώρισα προσωπικά τον κ. Σγούρδα Καράμπελα πρόεδρο της Olympic Catering, που κατασκεύαζε τότε οικοδομή
στη Βάρκιζα. Η εταιρεία έχει πλεονάζον προσωπικό, ειδικευμένους
τεχνίτες, υφάσματα και οικοδομικά υλικά σε απόθεμα. Συζήτησε με
τον πατέρα μου Δήμαρχο Γιάννη Κιούκη την δυνατότητα μίσθωσης του
χώρου και ανακατασκευής του κτηρίου με λειτουργία καφετέριας και
δυνατότητα οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων από το Δήμο στον
ισόγειο χώρο. Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μίσθωση του χώρου στην Olympic Catering, μειοψηφούντος και του Κώστα
Βενετσάνου του οποίου η θητεία ως αντιδημάρχου δεν είχε ανανεωθεί. Σε ελάχιστο χρόνο ανακατασκευάστηκε το κτήριο, αγοράστηκαν
τα έπιπλα (αυτά που υπάρχουν και σήμερα) κατασκευής Βαράγκη, ενώ
για τις ταπετσαρίες και τις κουρτίνες χρησιμοποιήθηκαν υφάσματα
της Ολυμπιακής. Το κέντρο λειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα
διότι η Olympic Catering τέθηκε σε εκκαθάριση. Η επόμενη δημοτική
αρχή με τον Άγγελο Αποστολάτο μετέτρεψε το χώρο σε Δημαρχείο και
«La Playa»!
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι παρά τα προβλήματα η περίοδος
1982-1986 ήταν η πλέον δημιουργική περίοδος για το Δήμο Βούλας
με σημαντικές επιτυχείς διεκδικήσεις, πολλά σχολεία και έργα υποδομής που δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι επιτυχίες πιστώνονται κυρίως
στον Δήμαρχο αλλά και όσους συνεισέφεραν, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Οι επιτυχίες εκείνες ήταν προσφορά στην πόλη και τις επόμενες
γενιές.

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

20 Fake News
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.

ΝΟΒ: Άρτιες οι αναλύσεις νερού στον κόλπο της Βουλιαγμένης
«Ποδαρικό» στο νέο έτος με ένα ακόμα ψευδές δημοσίευμα έκανε η τοπική εφημερίδα Εβδόμη, φιλοξενώντας επιστολή κατοίκου η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι
οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης έχουν ασθένειες και διαγνώσθηκαν
με δερματικές παθήσεις εξαιτίας των έργων που πραγματοποιούνται στη μαρίνα
Βουλιαγμένης. Η ευθύνη του μέσου που δημοσίευσε την συγκεκριμένη επιστολή
είναι μεγάλη, καθώς όπως αποδείχθηκε, δεν έλεγξε αν ισχύει η σοβαρή καταγγελία
που δημοσίευσε, αντιθέτως δημιούργησε για άλλη μια φορά δυσμενείς εντυπώσεις
για την περιοχή θεωρώντας προφανώς ότι την ευθύνη όσων δημοσίευσε έχει μόνο
ο επιστολογράφος. Προς αποκατάσταση της αλήθειας η διοίκηση του Ναυτικού
Ομίλου Βουλιαγμένης έστειλε επιστολή προς δημοσίευση στην εφημερίδα που
απέρριπτε κατηγορηματικά την πληροφορία ως εντελώς ατεκμηρίωτη και μακριά
από την πραγματικότητα, ωστόσο οι υπεύθυνοι του εντύπου δεν την δημοσίευσαν.
Αφού η επιστολή του ΝΟΒ κοινοποιήθηκε κατόπιν και σε άλλα τοπικά μέσα, οπότε
αποκαλύφθηκε η επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας, στο επόμενο φύλλο της η
Εβδόμη δημοσίευσε την επίσημη θέση του ΝΟΒ, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι
άνοιξε την ηλεκτρονική αλληλογραφία μία εβδομάδα αφότου το αρχικό μήνυμα είχε
σταλεί. Η επιστολή του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης είναι η ακόλουθη:
«Αναφορικά με την επιστολή της κυρίας Παλούμπη και φιλοξένησε η εφημερίδα
Εβδόμη με ημερομηνία 1/1/22 στη στήλη «απόψεις», είναι χρέος μας να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Οι προσωπικές εκτιμήσεις και οι απόψεις της κας Παλούμπη
απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και είναι εντελώς ατεκμηρίωτες. Στον ιστορικό ναυταθλητικό ΝΟΒ που λειτουργεί από το 1937, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
για τον πρότυπο τρόπο λειτουργίας των Αθλητικών Ακαδημιών μας και στα επτά
αθλήματα του υγρού στίβου που εξασκούμε, όπου περί τους 1.000 αθλητές απασχολούνται ετησίως. Είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί αναφορικά με το υγειονομικό πρωτόκολλο και τις συνθήκες άθλησης που προσφέρουμε στους αθλητές μας, σεβόμενοι
απόλυτα την ιστορία μας, καθώς και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον αθλητισμό
του τόπου μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στον ΝΟΒ πραγματοποιούνται
σε τακτά χρονικά διαστήματα χημικές αναλύσεις νερού για την καταλληλότητα της
κολύμβησης σε θάλασσα και κολυμβητήριο και τα αποτελέσματα είναι άρτια.

Ουδέποτε παρατηρήθηκε περίπτωση «ασθένειας, δερματικών παθήσεων» ή οτιδήποτε συναφές όπως αναφέρει το χωρίς τεκμηρίωση δημοσίευμα της κας Παλούμπη.
Παράλληλα, είναι γεγονός ότι εντός των εγκαταστάσεων του ΝΟΒ εδώ και δεκαετίες
φιλοξενείται συγκεκριμένος περιορισμένος αριθμός γατών, οι οποίες όμως είναι
ταυτοποιημένες με τσιπ, έχουν στειρωθεί και φροντίζονται τακτικά ως προς την
αποπαρασίτωσή τους. Οι οικόσιτες αυτές γάτες ζουν σε απόλυτη εναρμόνιση με
το περιβάλλοντα χώρο του ΝΟΒ χωρίς να ενοχλούν αθλητές και μέλη. Κλείνοντας,
είναι πεποίθησή μας ότι η αποκατάσταση της αλήθειας στο δυσφημιστικό δημοσίευμα που φιλοξενήσατε είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις άμεσες
ενέργειές σας».

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στη μαρίνα Βουλιαγμένης
Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το 2021, τοπική ιστοσελίδα προχώρησε στη δημοσίευση ενός διθυραμβικού
άρθρου με τίτλο «Σταμάτησαν επ’ αόριστον τα χερσαία
έργα στη μαρίνα Βουλιαγμένης». Το κείμενο που αναρτήθηκε αναφερόταν στην αρχαιολογική υπηρεσία η
οποία -σύμφωνα με τον ανώνυμο συντάκτη- σταμάτησε
τη συνέχιση των εργασιών εξαιτίας των αρχαιολογικών
ευρημάτων.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι τελείως διαφορετική.
Το ζήτημα των αρχαίων ευρημάτων είναι γνωστό από
το περασμένο καλοκαίρι, κάτι που το είχε δημοσιεύσει
και ο «Δημοσιογράφος». Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο
όταν τα ρωμαϊκά ευρήματα ανασκάφτηκαν, ενεπλάκη
ανώτερο αρχαιολογικό κλιμάκιο από το Υπουργείο
Πολιτισμού μετά από κλήση των τοπικών εντεταλμένων αρχαιολόγων του έργου για την εκτίμηση της
σπουδαιότητας των ευρημάτων. Έγιναν εξειδικευμένες

εργασίες, συντάχθηκαν σχέδια και προτάσεις (ενώ το
έργο προχωρούσε αφού μόνο στα 200 τ.μ. των ευρημάτων είχε ανασταλεί μέχρι νεοτέρας) τις οποίες το
ανώτερο κλιμάκιο αρχαιολόγων διαβίβασε προς το
ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) το οποίο με τη
σειρά του και με ομόφωνη απόφαση του ενέκρινε. Τα
σχέδια της περιοχής που βρέθηκαν τα ευρήματα τροποποιήθηκαν μερικώς έτσι ώστε όσα εκ των ευρημάτων
ήταν αξιόλογα να διασφαλιστούν και να αναδειχθούν.
Το συγκεκριμένο τμήμα της μαρίνας λόγω της ανεύρεσης των αρχαίων θα παραδοθεί με περίπου 3-4 μήνες
καθυστέρηση από τον αρχικό προγραμματισμό που
ήταν ο Ιούλιος του 2022. Μπορεί και σε άλλες φάσεις
της κατασκευαστικής διαδικασίας στο εγγύς μέλλον
να υπάρξουν αντίστοιχα ευρήματα και τότε η ίδια
αυστηρή διαδικασία θα επαναληφθεί. Οι εργασίες της
αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης συνεχίζονται

με αμείωτη ένταση ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα λιμενικά έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον
Απρίλιο και το χερσαίο κομμάτι θα παραδοθεί προς τα
τέλη του τρέχοντος έτους.
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Δαμιανός Ασλάνογλου

Εμβολιασμός ο πιο υγιεινός τρόπος να περάσει η πανδημία
Ο διευθυντής παθολόγος του Κέντρου
Υγείας δηλώνει αισιόδοξος ότι το τείχος
ανοσίας είναι κοντά

Ένα έτος συμπλήρωσε στο τέλος Δεκεμβρίου η εθνική εκστρατεία εμβολιασμού κατά
του Covid-19. Η περιοχή του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε ψηλότερα επίπεδα από
τον εθνικό μέσο όρο και στα όριά του βρίσκονται δύο σημαντικές δομές υγείας που
έχουν χορηγήσει, σύμφωνα με στοιχεία που
φέρνει στο φως ο «Δημοσιογράφος» από την
αρχή της εκστρατείας συνολικά πάνω από
136.000 δόσεις σε ενήλικες και από τα τέλη
Δεκεμβρίου σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.
Μιλήσαμε με τον παθολόγο, διευθυντή του
ΕΣΥ Δαμιανό Ασλάνογλου που υπηρετεί στο
Κέντρο Υγείας Βάρης και έχει μεταξύ άλλων
την ευθύνη του εμβολιαστικού κέντρου.
Όπως τονίζει, οι επιφυλάξεις που είχαν στις
αρχές της εμβολιαστικής εκστρατείας πολλοί πολίτες έχουν αμβλυνθεί, ενώ υπάρχει
πλέον η αισιοδοξία ότι η πανδημία θα ελεγχθεί σύντομα.
Ρωτήσαμε ποιες είναι οι ανησυχίες που
εκφράζουν όσοι πολίτες προσέρχονται
στον εμβολιασμό. Ο Δαμιανός Ασλάνογλου
επισημαίνει: «Στο τελευταίο αυτό κύμα
έχουν αλλάξει οι φόβοι και οι επιφυλάξεις
σε σύγκριση με πέρσι. Παραμένουν βέβαια
πολλοί άνθρωποι που είναι σκεπτικιστές.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι υπέργηροι, το
βλέπουν σαν θείο δώρο και δεν μας δημιουργούν κανένα θέμα. Μια συχνή ερώτηση
που δεχόμαστε είναι το «τι να φάμε σήμερα», υπάρχει μια απορία για τη διατροφή
σε σχέση με το εμβόλιο. Έχουμε επίσης δει
φόβο ως πανικό με την ένεση, έχουν παρατηρηθεί και κάποια λιποθυμικά επεισόδια,
κυρίως σε νεότερες ηλικίες και σε γυναίκες.
Ο φόβος του εμβολίου, το αν θα μπει «τσιπάκι» ή οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες,
πλέον έχει ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό.
Φέτος οι εμβολιαζόμενοι φοβούνται για τις
πρόσκαιρες παρενέργειες ή φοβούνται αν
λαμβάνουν περίεργα φάρμακα ή αν έχουν
σοβαρά νοσήματα, τότε μας ρωτούν. Η πλειοψηφία έχει πειστεί ότι το εμβόλιο θα τους
κάνει καλό. Εκείνοι που φοβούνται κάπως
περισσότερο είναι όσοι έχουν παρουσιάσει
στο παρελθόν κάποιο σοβαρό επεισόδιο
αλλεργίας ή αναφυλαξίας. Τότε προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι τα έκδοχα που
περιέχει το εμβόλιο δεν έχουν κάτι κοινό με
αυτά που αναφέρουν, όπως αντιβιοτικά ή
τσιμπήματα υμενόπτερων όπως σφήκα και
μέλισσα. Τίποτα από όλα αυτά δεν επηρεάζει το εμβόλιο».
Στην ερώτηση αν το μέτρο της υποχρεω-

ότι πονάει το πόδι τους και φοβούνταν για
θρόμβωση. Επρόκειτο για το φαινόμενο
nocebo, την αρνητική αυθυποβολή από την
τηλεόραση και τις αρνητικές ειδήσεις περί
θρομβώσεων κ.λπ. Φέτος είχαμε δύο τρεις
λιποθυμίες, δευτερόλεπτα μετά την ένεση.
Φυσικά δεν είχε να κάνει με το εμβόλιο ήταν
ο ψυχολογικός παράγοντας, απόδειξη ότι οι
άνθρωποι αμέσως συνήλθαν».

τικότητας απέδωσε, ο ιατρός του Κέντρου
Υγείας Βάρης απαντά θετικά. Σχολιάζοντας
τη στάση των αρνητών υπογραμμίζει: «Δεν
κατηγορώ τους αντιεμβολιαστές, πρέπει να
τους καταλάβουμε. Έχουν την παραπληροφόρηση ότι το εμβόλιο παρήχθη πολύ
γρήγορα, ή έχουν πανικό με τις ενέσεις και
τα νέα φάρμακα. Υπάρχουν και αυτοί που
πιστεύουν ότι η νέα τεχνολογία mRNA μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
στην υγεία. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι η
μακροπρόθεσμη ασφάλεια ενός εμβολίου
φαίνεται το πρώτο εξάμηνο. Πλέον έχουν
γίνει δισεκατομμύρια δόσεις σε όλο τον
πλανήτη και πάμε στον δεύτερο χρόνο,
γνωρίζοντας ότι είναι ασφαλή. Άλλωστε,
η πλατφόρμα για την ανάπτυξη εμβολίων
mRNA άνοιξε το 2009 για άλλους παρόμοιους κορονοϊούς, όπως το σύνδρομο της
ερήμου. Είχαν λοιπόν ήδη δουλέψει πολλοί επιστήμες διαφόρων ειδικοτήτων εδώ
και χρόνια, δεν έγινε στο πόδι. Φοβούνται
τέλος κάποιοι άνθρωποι ότι θα έχουν επιπτώσεις στο μέλλον. Πρέπει να σκεφτούν
όμως ότι ο άμεσος κίνδυνος είναι πολύ
μεγαλύτερος, τόσο από τη νόσηση όσο και
μετά από αυτήν».
Επίσης, μια ομάδα πολιτών –χωρίς να είναι
αρνητές– επηρεάζονται από την αρνητική
δημοσιότητα και χρειάζονται καθοδήγηση
και συμβουλές από το ιατρικό προσωπικό.
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δαμιανός Ασλάνογλου: «Πέρσι κυρίως είχαμε περιστατικά
ανθρώπων που έπαιρναν τηλέφωνο έχοντας κάνει το εμβόλιο και παραπονούνταν

Πώς εξελίσσεται λοιπόν η πανδημία σήμερα; «Είμαι αισιόδοξος», απαντά ο γιατρός.
«Έχουν νοσήσει πάρα πολλοί, έχουν εμβολιαστεί πάρα πολλοί και φαίνεται ότι το
τέταρτο κύμα κάνει τον κύκλο του. Επειδή
η μετάλλαξη «όμικρον» δεν κάνει σοβαρές
νοσήσεις άρα δεν κάνει πολλές εισαγωγές, μόλις περάσει η «δέλτα» θα έχουμε
λιγότερες διασωληνώσεις και θανάτους.
Είναι θέμα δύο τριών μηνών πιστεύω. Δεν
είναι ευκταίο να κάνεις τείχος ανοσίας
μέσω ανοσίας της αγέλης διότι αυτό έχει
αποδειχτεί επικίνδυνο: Κάποιοι θα αρρωστήσουν και θα αποκτήσουν σύνδρομα
μετά-κορονοϊού. Ο πιο υγιεινός τρόπος
για να περάσει η πανδημία είναι το εμβόλιο, όχι να νοσήσει κάποιος. Δεν ξέρεις αν
θα εμφανιστεί κάποια επιπλοκή ακόμη και
μετά από κάποια πολύ ήπια νόσηση». Ένα
σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει είναι
η ασυνέπεια στα ραντεβού. «Κάποιοι δεν
εμφανίζονται στο ραντεβού τους. Δεν τους
βρίσκαμε στο τηλέφωνο, δεν έρχονται και
πρέπει να βρούμε τελευταία στιγμή κάποιον
για να μη χαθεί το εμβόλιο. Πρέπει να μας
ενημερώνουν νωρίς όσοι δεν σκοπεύουν να
έρθουν για να μην πεταχτεί η δόση» τονίζει
ο Δαμιανός Ασλάνογλου.

Παραπληροφόρηση
ότι τα εμβόλια
παρήχθησαν
πολύ γρήγορα
ή ότι έχουν
μακροπρόθεσμες
παρενέργειες

Εμβολιασμοί στα 3Β
(μέχρι 28/1/2022)
Κέντρο Υγείας
Βάρης

83.000

Ασκληπιείο
(ενηλίκων)

52.000

Ασκληπιείο
(παιδιών)

1.200

Το Κέντρο Υγείας Βάρης
λειτουργεί σήμερα
παράλληλα μονάδα για
τεστ, 24ωρη λειτουργία
επειγόντων, τακτικά
ραντεβού και κέντρο
εμβολιασμού

22 Τοπικά
Νέο ξεκίνημα

Στέγαση και
εργασία
για τους
αστέγους
των 3Β
20 άτομα
θα
υποστηριχθούν
για μια
αυτόνομη
διαβίωση

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμος
Σαρωνικού μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη
παρέμβαση για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση ενοικίου για διάστημα
έως και 24 μήνες, την κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και την επιδότηση εργασίας για
διάστημα έως και 12 μήνες. Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική
στήριξη στους ωφελούμενους με στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους, ώστε να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και να επανενταχθούν
ομαλά στον κοινωνικό ιστό.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» αφορά οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε
Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων, σε άτομα που έχουν
καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι
που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (αυτοσχέδιες
κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες), γυναίκες που φιλοξενούνται
σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και άτομα που φιλοξενούνται σε
Δομές Παιδικής Προστασίας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών
στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν εντοπιστεί 15 άστεγοι
άνδρες που διαβιούν στο δρόμο και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν

να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία». Οι 14 έχουν
εντοπιστεί στην περιοχή της Βούλας και 1 στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Η ηλικία τους αντιστοιχεί σε αυτήν του οικονομικά ενεργού πληθυσμού όπως αυτό ορίζεται από την Γιούροστατ. Συνεπώς,
όλοι μπορούν δυνητικά να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην
αγορά εργασίας, με το 1/3 από αυτούς να έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία να εργαστεί. Από τους ανθρώπους αυτούς οι περισσότεροι
λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι μισοί σιτίζονται
από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Σίτισης (παροχή έτοιμων γευμάτων που υλοποιεί ο Δήμος με ίδιους πόρους) και συμμετέχουν σε
επισιτιστικό πρόγραμμα διανομής τροφίμων (Μητρώο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Δήμου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΤΕΒΑ), και κάποιοι
είναι δικαιούχοι στο Κοινωνικό Φαρμακείο. Επίσης, στο Ίδρυμα
Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης υπάρχουν 5 άστεγοι,
οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν σε αυτόνομη μορφή διαβίωσης.
Πρόκειται για 3 ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών
και για 1 γυναίκα με 1 ανήλικο παιδί, η οποία επιθυμεί να ενταχθεί
στην αγορά εργασίας.

Ένας αγαπητός ιερέας της Βάρης

Εκδήμησε εις Κύριον ο παπα-Χρήστος
Μητροπολίτη Αντωνίου και εξέπνευσε λίγο αργότερα,
πιθανόν μετά από ανακοπή. Ο αείμνηστος π. Χρήστος
Τσεβάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, όπου και φοίτησε. Έχοντας τον πόθο για την ιεροσύνη σπούδασε στη
Ριζάρειο Ανωτέρα Ιερατική Σχολή και στη συνέχεια στην
Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Το 1979 χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Το
1981 μετατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης
όπου το ίδιο έτος χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος. Στη
συνέχεια τοποθετήθηκε Εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στη Βουλιαγμένη και το 1983 μετατέθηκε στον
Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης. Το 1990 παράλληλα
με τα καθήκοντα του, ανέλαβε και τη διοίκηση της νεοσύστατης τότε ενορίας του Προφήτη Ηλία Κόρμπι Βάρης.

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου άφησε την τελευταία του
πνοή ο π. Χρήστος Τσεβάς, εφημέριος του Ιερού Ναού
Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης. Ο μακαριστός τέλεσε την
τελευταία του λειτουργία χοροστατούντος μάλιστα του

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος εκτιμώντας την ιεροπρεπή εν γένει παρουσία του π. Χρήστου Τσεβά, του απέμεινε το οφφίκιον του Οικονόμου
το 2010 ενώ το 2015 του Σταυροφόρου - Οικονόμου. Ο
νυν Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης
και Βουλιαγμένης Αντώνιος, τον χειροτόνησε Πνευματικό το 2020. «Ο μακαριστός π. Χρήστος ήταν απλός στη

συμπεριφορά, ταπεινός στην καρδιά, λιτός ως ιερεύς και
σεβάσμιος. Διακατεχόταν η ευλογημένη του ψυχή από
ιεροπρέπεια και αγαθότητα. Διακατεχόταν επίσης από
ευλάβεια και πιστότητα του Θεού, με καρδιά Μικρού
Παιδιού και άκακος», ανέφερε ο π. Μάριος Χανόπουλος
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Δίλοφο Βάρης. «Υπήρξε υπόδειγμα ταπεινού,
σεμνού, αγνού και αγαθού κληρικού. Ο Κύριος θέλησε
την ώρα που ετοιμαζόταν να τελέσει την εσπερινή ακολουθία, το εσπέρας της Κυριακής 16 Ιανουαρίου 2022,
να τον καλέσει κοντά του. Να έχουμε την ευχή του!»,
ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Μητρόπολης
Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης.
Το απόδειπνο τελέστηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου
στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης και η Εξόδιος
Ακολουθία μια ημέρα αργότερα, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Αντωνίου. Να σημειωθεί πως με απόφαση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, στον μακαριστό π. Χρήστο Τσεβά παραχωρήθηκε τάφος στη ζώνη επί τιμή στο Κοιμητήριο της
Βάρης.
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Απεικονίζει η γλώσσα την πραγματικότητα;
του Θεόδωρου Γεωργίου*

100 χρόνια
από το θεμελιώδες
έργο
του Βίτγκενσταϊν
για τη σχέση
του κόσμου
με τη λεκτική του
αποτύπωση
Στο φιλοσοφικό σύστημα εντοπίζουμε, μεταξύ των
άλλων, και μια ειδική φιλοσοφική επιστήμη, η οποία
ονομάζεται: φιλοσοφία της γλώσσας. Ο κλάδος αυτός
της φιλοσοφικής σκέψης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά
τον εικοστό αιώνα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εμφανίσθηκαν φιλοσοφικοί προβληματισμοί για την γλώσσα
και σε ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας. Αναφέρω
ενδεικτικά μόνον την πλατωνική θεωρία περί γλώσσας
(βλ. τον διάλογο Κρατύλος). Κατά τον εικοστό αιώνα
όμως, οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί περί γλώσσας
συγκροτούν ιδιαίτερη φιλοσοφική επιστήμη. Η αγγλοσαξονική αναλυτική φιλοσοφία αποτελεί το κυρίαρχο
φιλοσοφικό ρεύμα των πρώτων δεκαετιών του εικοστού
αιώνα. Φιλόσοφοι όπως ο Frege, Russell, Bradley, Moore
κ.ά. (έχουν χαρακτηρισθεί εκπρόσωποι της αναλυτικής
φιλοσοφίας) στις έρευνές τους εξετάζουν την γλώσσα
ως το κατεξοχήν φιλοσοφικό αντικείμενο. Και αυτό το
κάνουν στο πλαίσιο της λογικής ανάλυσης της γλώσσας.
Δεν εξετάζουν την γλώσσα ως δομή του κόσμου, αλλά ως
στοιχείο της λογικής, η οποία με την σειρά της αναπτύσσει την αναφορική σχέση της με την πραγματικότητα.
Κεντρική θέση μεταξύ των φιλοσόφων του εικοστού
αιώνα που ερευνούν την γλώσσα κατέχει ο αυστριακός
φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein (1889-1951), του οποίου το έργο με τον τίτλο Tractatus Logico-Philosophicus
(Λογικο-φιλοσοφική Πραγματεία) εκδόθηκε το έτος
1922 και θεωρείται η «Βίβλος» της λογικής ανάλυσης
της γλώσσας.
Ο Wittgenstein διακατέχεται από μια ιμπρεσιονιστική
ιδέα σύμφωνα με την οποία η βιωματική σχέση του
ανθρώπου με τον κόσμο και η γλωσσική έκθεση (διατύπωση) αυτής της σχέσης είναι δύο διαφορετικά πράγ-

ματα. Η γλώσσα και
η πραγματικότητα
αποτελούν δύο διαφορετικά επίπεδα
συγκρότησης του
κόσμου. Η σύνδεση
ή η διαμεσολάβηση
των δύο αυτών επιπέδων συνιστά και
το μείζον φιλοσοφικό πρόβλημα στην
ιστορία του ανθρώπου. Η συμβολή του
Wittgenstein στην
επίλυση του συγκεκριμένου φιλοσοφικού προβλήματος
είναι ανεκτίμητη. Η
βιβλιογραφία μέχρι
και σήμερα (100 χρόνια μετά την έκδοση του Tractatus)
είναι ανεξάντλητη και η έρευνα «καλά κρατεί» δεδομένου ότι στα προβλήματα του ανθρώπινου κόσμου δεν
υπάρχουν οριστικές λύσεις. Εξ άλλου να μην ξεχνάμε,
ότι και ο ίδιος ο Wittgenstein για το υπό συζήτηση
ζήτημα της σχέσης της γλώσσας με την πραγματικότητα
διατύπωσε δύο ριζικά διαφορετικές μεταξύ τους θεωρίες: την πρώιμη (στη φιλοσοφική εξέλιξή του) θεωρία
της λογικής απεικόνισης της πραγματικότητας και την
ύστερη θεωρία της πραγματολογικής σύνδεσης γλώσσας και πραγματικότητας. Η τελευταία εκτίθεται στο
βιβλίο του Wittgenstein με τον τίτλο: Philosophische
Untersuchungen (Φιλοσοφικές έρευνες) που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του το έτος 1953.
Για εκείνους που ενδιαφέρονται για την φιλοσοφική
εξέλιξη του κορυφαίου αυτού φιλόσοφου, του Ludwig
Wittgenstein, τους παραπέμπω στο βιβλίο μου που
κυκλοφορεί στις Εκδόσεις Σάκκουλα με τον τίτλο: «Η
φιλοσοφική σκέψη στον εικοστό αιώνα» (2015). Ας εξετάσουμε όμως τώρα το πρόβλημα της γλώσσας με την
πραγματικότητα σε δυο επίπεδα: έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο κοινός νους και έτσι όπως θεωρητικά το
αναλύει στο Tractatus ο φιλόσοφος Wittgenstein. Όλοι
μας έχουμε ζήσει και ζούμε κάθε φορά που θέλουμε
να αφηγηθούμε ένα περιστατικό της ζωής μας σ’ έναν
φίλο μας, σ’ έναν συνομιλητή μας ποια τιτάνια προσπάθεια κάνουμε για να το αναπαραστήσουμε γλωσσικά
με λέξεις, με προτάσεις. Παλεύουμε με τη γλώσσα. Μα
φυσικά αυτό ισχύει, ότι μόνον στον καθημερινό κοινωνικό βιόκοσμο, αλλά και σε ολόκληρη την δημιουργική
προσπάθεια του ανθρώπου, όταν η γλώσσα γίνεται το
εργαλείο της έκφρασης (π.χ. στη λογοτεχνία, στην ποίηση).
Στη φιλοσοφική σύλληψη του πρώιμου Wittgenstein τα
προβλήματα που εντοπίζονται στη σχέση γλώσσας και
πραγματικότητας χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: στα
καθημερινά προβλήματα της φυσικής γλώσσας και στα
φιλοσοφικά προβλήματα της φιλοσοφικής γλώσσας. Η
καθημερινή φυσική γλώσσα είναι παραπλανητική. Οφεί-

λει κάθε ομιλητής για να αναπαραστήσει τα βιώματά
του και τις εμπειρίες του στο επίπεδο της γλώσσας να
«παλεύει με την γλώσσα» για να νιώσει και ο ίδιος ως
αυθεντικός αφηγητής.
Τι γίνεται όμως με τον φιλόσοφο, ο οποίος χρησιμοποιεί την φυσική γλώσσα για να μιλήσει για κοινωνικά και
πολιτικά ζητήματα της εποχής μας; Στο ερώτημα αυτό
ο πρώιμος Wittgenstein δεν διστάζει να απαντήσει με
τη μέθοδο της «λογικής ανάλυσης» της γλώσσας. Σε δύο
προτάσεις κωδικοποιούνται οι έρευνές του. Πρώτη πρόταση: η δομή του κόσμου είναι μια λογική δομή. Δεύτερη πρόταση: η γλώσσα έχει με τον κόσμο κοινή λογική
μορφή. Και το φιλοσοφικο-θεωρητικό συμπέρασμά του
είναι: η γλώσσα αναπαριστά (απεικονίζει) την πραγματικότητα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι μπορεί στα
«μάτια του κοινού νου» η απεικονιστική σχέση γλώσσας
και πραγματικότητας να φαίνεται «λογική» ή «αληθής»,
αλλά κανείς δεν θα πρέπει να εκλαμβάνει μια φιλοσοφική θεωρία ως το επίτευγμα της σοφίας. Εξ άλλου, ούτε
ο ίδιος ο φιλόσοφος υπερασπίσθηκε μέχρι τέλους αυτή
την απεικονιστική άποψη. Ο Wittgenstein πέθανε το
έτος 1951. Και όταν το έτος 1953 κυκλοφόρησε το βιβλίο
του «Φιλοσοφικές έρευνες» άνοιξε νέος κύκλος θεωρητικών συζητήσεων για τη σχέση γλώσσας και πραγματικότητας. Αυτός ο ερευνητικός κύκλος συνεχίζεται μέχρι
σήμερα και σας ενημερώνω, αγαπητοί αναγνώστες ότι
συμμετέχω και εγώ ως πολιτικός φιλόσοφος και ερευνητής σ’ ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τον
τίτλο: «Πολιτική και γλώσσα». Από τις γλωσσικές έρευνες του Wittgenstein σημειώνω με έμφαση την τελευταία πρόταση του Tractatus: «Για όσα δεν μπορεί κανείς
να ομιλεί, γι’ αυτά θα πρέπει να σωπαίνει».

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και επισκέπτης
καθηγητής (θερινό εξάμηνο του 2022) στο Πανεπιστήμιο της
Φρανκφούρτης.

24 Τοπικά
Υπογειοποίηση
καλωδίων

Πυροπροστασία
και αισθητική
αναβάθμιση
Νέα φάση
«εξαφάνισης»
στύλων ρεύματος
σε Καβούρι,
Λ. Ευελπίδων,
Χέρωμα και Βάρη

Σε μια ουσιαστική παρέμβαση που αφορά τόσο την προστασία της
δημόσιας ασφάλειας όσο και στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης,
προχωράει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος. Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να συμβάλει σημαντικά στη θωράκιση του Δήμου έναντι βίαιων καιρικών
φαινομένων, από τα οποία και συχνά έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αλλά και στην αποτροπή πυρκαγιών. Να
σημειωθεί πως το έργο της υπογειοποίησης συγχρηματοδοτείται
από τη ΔΕΔΔΗΕ και το δημοτικό ταμείο ενώ ο Δήμος των 3Β είναι από
τους πρώτους Δήμους της χώρας που αιτήθηκε να συμπεριληφθεί
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τελικώς να ενταχθεί.
Οι εργασίες της πρώτης φάσης που αφορά την περιοχή του Καβουρίου, χωρίζονται σε τρία μέρη και περιλαμβάνουν αναλυτικά τις
ακόλουθες εργασίες: Μέρος Α: Διαδρομή 1.070 μ. επί της Λ. Καβουρίου (500 μ.) και επί της Οδού Δημ. Λαμπράκη (570 μ.). Συνολικά στη
διαδρομή του Α μέρους θα αποξηλωθούν 13 φωτιστικά σώματα και
ιστοί και θα τοποθετηθούν 44 νέα ισχύος 60W σε ιστούς 6 μέτρων
και σε απόσταση 25 μέτρα μεταξύ τους, αποκαθιστώντας μεταξύ
άλλων την έλλειψη φωτισμού που υπάρχει σήμερα σε 350 μέτρα
της διαδρομής. Μέρος Β: Διαδρομή 815 μ. επί των Οδών Λητούς (225
μ.), Ζεφύρου (170 μ.), Αρεθούσας (75 μ.), Νηλέως (75 μ.) και Βάκχου (270 μ.). Θα αντικατασταθούν συνολικά 33 ιστοί οδοφωτισμού
με καινούργιους. Μέρος Γ: Διαδρομή 2.000 μ. επί των οδών Ακτής
(900 μ.), Λ. Καβουρίου (90 μ.), Θέσπιδος (350 μ.), Αρχιμήδους (420
μ.), Αριστοτέλους (120 μ.) και Ανέμων (120 μ.). Στη διαδρομή του
μέρους Γ συνολικά αποξηλώνονται 85 φωτιστικά σώματα και ιστοί
και τοποθετούνται 153 καινούργιοι. Η Β φάση του έργου αφορά την
υπογειοποίηση των καλωδίων μέσης τάσης από τον υποσταθμό της
ΔΕΔΔΗΕ στο Χέρωμα Βάρης σε εύρος 13 χιλιομέτρων επί της Λεω-

φόρου Ευελπίδων και εντός του οικιστικού ιστού της δημοτικής
ενότητας Βάρης.
Οι εργασίες υπογειοποίησης ιστών και καλωδίων μεταφοράς ρεύματος που έχουν ξεκινήσει από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου
αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συμπεριλαμβάνουν τις εξής υπογειοποιήσεις: Στην Πλατεία Ιμίων στη Βούλα, στην
παραλία της Βάρκιζας, στην Πλατεία 25ης Μαρτίου στη Βάρη και
στην Πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη. Παράλληλα έχουν υπογειοποιηθεί οι υποσταθμοί σε Βούλα και Βουλιαγμένη. Τέλος, εντός
του έτους η δημοτική αρχή έχει προγραμματίσει την υπογειοποίηση
καλωδίων και ιστών μέσης και χαμηλής τάσης από τη Βάρκιζα έως
την Πλατεία Δήμα στη Βάρη.

Ενοποίηση υπηρεσιών

Στη Βούλα η ταμειακή εξυπηρέτηση του Δήμου 3Β
Εκτός από τον γκισέ
οφειλές
εξυπηρετούνται
και ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Στην ενοποίηση της ταμειακής εξυπηρέτησης των πολιτών προχώρησε ο Δήμος
Βάρης Βουλιαγμένης από την Δευτέρα
17 Ιανουαρίου 2022. Η απόφαση αυτή
λήφθηκε από τη δημοτική αρχή προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα το κοινό. Κατά
συνέπεια, η ταμειακή εξυπηρέτηση των
υποθέσεων που αφορούν τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και
του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίες μέχρι
τώρα διεκπεραιώνονταν από το Δημοτικό
Κατάστημα Βουλιαγμένης, πλέον θα εξυπηρετούνται από το κεντρικό ταμείο του
Δήμου στο δημοτικό κατάστημα (Δημαρ-

χείο) της Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα).
Υπενθυμίζουμε πως ο Δήμος των 3Β
δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της
περιοχής να αποφεύγουν τις ουρές που
σχηματίζονται στα γκισέ του Δημαρχείου
και να εξυπηρετούνται πλέον ταχύτατα
και με ασφάλεια από τον υπολογιστή ή
και από το κινητό τους τηλέφωνο. Αρκεί
μόνο μια ταυτοποίηση του χρήστη μέσω
των κωδικών taxis net και η χρήση μιας
έγκυρης διεύθυνσης email ώστε να έχει
κανείς online πρόσβαση στον αναλυτικό
κατάλογο των οφειλών του.
Ο Δήμος έχει δημιουργήσει έναν ψηφιακό
χάρτη εξυπηρέτησης πολιτών, ο οποίος
διευρύνεται καθημερινά με νέες ψηφιακές υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των υπαλλήλων του Δήμου ευκολότερη. Συνολικά οι
ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν φτάσει τις 48.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

της η Δημοτική Αρχή, το σύνολο των
πληρωμών προς το Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης μπορούν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Για τις βεβαιωμένες
οφειλές γίενται χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται
στο ειδοποιητήριο. Για τις υπόλοιπες
πληρωμές με κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου στη Eurobank – ΙΒΑΝ

GR89026030500000464745 και την αναγραφή αιτιολογίας κατάθεσης, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ. Εντός του έτους η
δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων προς
το Δήμο θα επεκταθεί και σε ακόμα τρεις
τράπεζες για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση
του κοινού και την αποφυγή χρεώσεων
μεταφοράς, καταλήγει η ανακοίνωση του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΣΤΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ
Προβάλλετε το μήνυμά σας
στον καλύτερο διαφημιστικό
χώρο της πόλης
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Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο»
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διαφημιστικών καταχωρήσεων
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Μαρία Κουφογιαννάκη
Πρόεδρος Ομίλου Ρόταρυ Βούλας

Στον Δήμο
των 3Β υπάρχει
μια εδραιωμένη
κουλτούρα
αλληλοβοήθειας
Μια γυναίκα δυναμική, άνθρωπος της προσφοράς και οργανωτικό πνεύμα βρίσκεται στο
τιμόνι μιας ιδιαίτερα δραστήριας εθελοντικής οργάνωσης της περιοχής, του Ροταριανού
Ομίλου Βούλας. Η Μαρία Κουφογιαννάκη συστήθηκε στην τοπική κοινωνία διά του έργου
της, με εξωστρεφείς πρωτοβουλίες, δράσεις αλληλεγγύης αλλά και πανηγυρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έφεραν κοντά τους ανθρώπους του εθελοντισμού. Έχοντας διανύσει μια
μεγάλη διαδρομή στη δημοσιογραφία και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, σήμερα διευθύνει την
ενημερωτική ιστοσελίδα newsberg.gr και επίσης έχει αναλάβει την εταιρική επικοινωνία σε
έναν κορυφαίο όμιλο. Πρόσφατα διοχέτευσε τη λογοτεχνική της ενέργεια σε ένα μυθιστόρημα που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει.

ληλη δραστηριότητα. Λόγω της δουλειάς μου ίσως είμαι πιο δυναμική και χαίρομαι
που αυτό παράγει αποτέλεσμα.

Υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις για τη φυσιογνωμία του Ρόταρυ. Αυτό
έχει φέρει εμπόδια στη δράση σας;

Όχι, εμπόδια δεν έχουμε δει. Η δραστηριότητα δεν σταματά, όλοι οι Όμιλοι της Ελλάδας
αλλά και το διεθνές Ρόταρυ κάνει έργο που φαίνεται. Στην όποια καχυποψία απαντάμε
με ανοιχτές πόρτες στον κόσμο, διότι δεν κρυβόμαστε. Κάνουμε εθελοντισμό όπως
όλοι, βοηθάμε όπου υπάρχει ανάγκη και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Βγαίνουμε
στην κοινωνία και ανταποκρινόμαστε σε οποιονδήποτε χρειάζεται τη βοήθειά μας.

Τι σημαίνει η ταυτότητα του ροταριανού για εσάς;

Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ροταριανός, σημαίνει πολλά:
Εθελοντισμός, βοήθεια, αλληλεγγύη, συναδέλφωση, δράση για τους άλλους. Θεωρώ
ότι στο Ρόταρυ υπάρχουν όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Αρκεί κάποιος
να θέλει να βοηθήσει και να αισθάνεται εθελοντής, γιατί κατά βάση αυτό είμαστε,
εθελοντές.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Ομίλου της Βούλας;

Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Η δική μου θητεία στη θέση της προέδρου
λήγει στις 30 Ιουνίου. Τους μήνες αυτούς, παρά την πανδημία που αντιμετωπίσαμε
και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, πήραμε πολλές πρωτοβουλίες τόσο σε τοπικό
επίπεδο όσο και γενικότερα.

Η τοπική κοινωνία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει κουλτούρα προσφοράς;
Φυσικά και έχει, αυτό το βλέπουμε και στα μέλη μας αλλά και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που είναι ανοιχτός σε οτιδήποτε ζητήσουμε. Έχουμε μια άψογη
συνεργασία και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται σε μια εδραιωμένη αντίληψη περί αλληλοβοήθειας.

Πώς μπορεί ένας πολίτης να συνδράμει στο έργο σας;

Κατ’ αρχάς πρέπει να μας γνωρίσει μέσα από το έργο μας. Πολύ συχνά μας προσεγγίζουν άνθρωποι μέσα από τις ανοιχτές μας εκδηλώσεις. Καλούμε κατόπιν κάθε
ενδιαφερόμενο σε μια από τις επόμενες ανοιχτές μας συγκεντρώσεις και ξεκινά να
μας γνωρίζει και βλέπει αν του κάνουμε, βλέπουμε κι εμείς αν μας κάνει.

Βρίσκεστε πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, τι κρατάτε από όλη αυτή
τη διαδρομή;

Είναι πολλά όσα κρατώ από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Αγαπώ αυτή τη δουλειά και
αυτό με γεμίζει. Οι σημαντικότερες στιγμές στη δημοσιογραφία είναι αυτές που έχεις
ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, ένα θέμα που έχεις εσύ και κανένας άλλος. Είναι μια πολύ
όμορφη εμπειρία να αισθάνεσαι πρώτος. Άνθρωπος που πραγματικά ξεχώρισε για
μένα καθώς τον γνώρισα στο ξεκίνημά μου ήταν ο Νίκος Κακαουνάκης από τον οποίο έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Στο
καλλιτεχνικό ρεπορτάζ μεγάλο μου δάσκαλο θεωρώ
τον Μάκη Δήμου.

Παρατηρούμε έντονη δραστηριότητα και εξωστρέφεια του τοπικού
Ρόταρυ στη Βούλα. Ποια είναι η προσέγγισή σας;

Ο Ροταριανός Όμιλος Βούλας είναι ένας νέος όμιλος και διανύει τη δεύτερη χρονιά
λειτουργίας του. Πάντα το Ρόταρυ είναι προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια, βρίσκεται βέβαια και στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου να δρομολογήσει την κατάλ-

Στο Ρόταρυ υπάρχουν
όλα τα κοινωνικοοικονομικά
στρώματα, αρκεί κάποιος
να θέλει να βοηθήσει

Τι σας ώθησε στη λογοτεχνία;

Σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια να γράψω αυτό
το βιβλίο, αλλά δεν είχα χρόνο λόγω της δουλειάς. Βέβαια ήταν και μια υπόσχεση, καθώς το
βιβλίο αυτό βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία
μίας γυναίκας που για κάποιους λόγους
δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά της.
Έπρεπε να το «δέσω» σαν παραμύθι. Η
συγκεκριμένη γυναίκα δεν ζει πλέον
και για μένα ήταν ένα χρέος. Το
βιβλίο λέγεται Φυλακισμένες
καρδιές και αυτές τις μέρες
βρίσκομαι σε επαφές με τον
εκδότη για την κυκλοφορία του.
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Μνήμη

100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης
Σοκαρισμένος ο ελληνικός Τύπος
προσπαθεί να αποτυπώσει τη φρίκη των
γεγονότων στις 2 Σεπτεμβρίου 1922
χώρο. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από
τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022 και οι
ενδιαφερόμενοι θα τις παρακαλουθήσουν
μέσω της πλατφόρμας zoom.

Τα γεγονότα

Έτος μνήμης της μικρασιατικής καταστροφής
και του ξεριζωμού του ελληνικού στοιχείου
από τις πατρογονικές εστίες της Ανατολής
είναι το 2022, με τη συμπλήρωση ενός αιώνα
από τα δραματικά γεγονότα. Μια βαθιά πληγή
που ακόμα ανιχνεύεται στο κοινωνικό σώμα
της χώρας καθώς η προσφυγική μνήμη ποτέ
δεν ξεθώριασε. Η Βούλα, τόπος υποδοχής
προσφύγων και ζωντανή εστία μνήμης για
εκατοντάδες σήμερα ανθρώπους με μικρασιατική καταγωγή, έχει διαχρονικά ζωηρό
ενδιαφέρον για την ιστορία των μικρασιατών προγόνων, την ακμή και τον διωγμό
τους. Από το 2015, ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης διοργανώνει κάθε χρόνο στις
αρχές Σεπτεμβρίου το Μικρασιατικό Φεστιβάλ το οποίο συνιστά ραντεβού αναφοράς
για τους απογόνους των προσφύγων όλης της
Αττικής, καθώς με τη γλώσσα του πολιτισμού
(του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, της
φωτογραφίας) οι μνήμες ζωντανεύουν και
παίρνουν το σύγχρονο νόημά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δημοτική αρχή,
το φετινό Φεστιβάλ δεν θα περιοριστεί στο
γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια τριήμερο πλαίσιο με δύο ημέρες πολιτιστικών εκδηλώσεων που κορυφώνονται στο τρισάγιο που
ψάλλεται στο μνημείο των μικρασιατών στην
πλατεία Βούλας. Πρόθεση των ανθρώπων
που ήδη συντονίζονται για την κατάρτιση του
προγράμματος είναι να αποτελέσει η φετινή
διοργάνωση σταθμό στα πολιτιστικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής, με εκπαιδευτικά
προγράμματα, επιστημονικές συζητήσεις και

διαδραστικά γεγονότα να εμπλουτίζουν το
κλασικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Προφανώς ο λόγος γίνεται για ένα πολυήμερο φεστιβάλ, λεπτομέρειες για το οποίο θα
έχουμε τις προσεχείς εβδομάδες.

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις ετοιμάζονται σε όλη την Ελλάδα.
Έχει ενδιαφέρον ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων
Ελλάδος φιλοτέχνησε ήδη και δημοσιοποίησε
ένα λογότυπο για να χρησιμοποιηθεί σε όλη
τη διάρκεια του 2022 σε σχετικές εκδηλώσεις,
έτος σταθμός για τον προσφυγικό ελληνισμό.
Μάλιστα, ο Δήμος Χαλανδρίου υιοθέτησε το
λογότυπο, δημιούργησε σημαία με αυτό
και την ανάρτησε έξω από το Δημαρχείο.
Ήδη στη Νέα Ιωνία και στο χώρο του Παναιτωλίου (Αλσούπολη) πραγματοποιήθηκαν
στις 31 Ιανουαρίου τα εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφίας με τίτλο Μικρασία Αλησμόνητες πατρίδες που θα διαρκέσει μέχρι τις 13
Φεβρουαρίου. Επίσης, το Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη, διοργανώνει σειρά δωρεάν διαδικτυακών ομιλιών και ξεναγήσεων, με οδηγούς
τους ιστορικούς Ιόλη Βιγγοπούλου και Δημήτρη Λούπη. Κάθε «περιήγηση» αποτελείται
από δύο ομιλίες: Στην πρώτη παρουσιάζονται επιλεγμένα κατάλοιπα της ελληνικής και
ρωμαϊκής αρχαιότητας, ενώ στη δεύτερη το
ταξίδι ξεκινά από τη βυζαντινή περίοδο έως
το 1922, προσφέροντας τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να αντιληφθούν την ιστορική
και πολιτισμική εξέλιξη στον μικρασιατικό

Ένα καλογραμμένο ιστορικό βιβλίο για τα
γεγονότα του 1922 που ξεχώρισε ήταν του
καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης Λου Γιουρένεκ, το οποίο
κυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το βιβλίο εστιάζει στη μορφή του Αμερικανού μεθοδιστή πάστορα Έιζα Τζένινγκς,
μια ιεραποστολική προσωπικότητα ιδιαίτερα χαμηλών τόνων που βρέθηκε στη Σμύρνη
λίγες εβδομάδες πριν την καταστροφή με την
οικογένειά του, έχοντας αναλάβει μια μάλλον αδιάφορη θέση στην τοπική Χριστιανική
Αδελφότητα Νέων. Ο άνθρωπος αυτός που
δεν είχε τις τυπικές αρμοδιότητες να αναλάβει την παραμικρή πρωτοβουλία, μέσα σε μια
πόλη υπό συμμαχική κατοχή και οθωμανική
πολιορκία, κατά τις αδιανόητα δραματικές
στιγμές της πυρπόλησης της Σμύρνης από τα
στρατεύματα του Κεμάλ και της εθνοκάθαρσης που ήδη συντελούνταν, αναδείχθηκε σε
κεντρικό πρωταγωνιστή της εκκένωσης του
ελληνικού πληθυσμού και της διάσωσης περίπου ενός εκατομμυρίου προσφύγων.
Το Η Μεγάλη Φωτιά είναι γραμμένο από έναν
πολίτη των ΗΠΑ και από την αμερικανική
σκοπιά. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία καθώς η
οπτική του αποστασιοποιείται από τις εγχώριες πολιτικές και επιστημονικές διενέξεις,
που συνήθως προσθέτουν διάφορων αποχρώσεων ιδεολογικά φίλτρα στην ανάγνωση
των συγκεκριμένων γεγονότων. Ο Λου Γιουρένεκ έκανε μια εντυπωσιακά εκτεταμένη
έρευνα σε δημόσια, αποχαρακτηρισμένα και
ιδιωτικά αρχεία της χώρας του, επισκέφτηκε
ο ίδιος τα σημεία όπου διαδραματίστηκαν τα
γεγονότα και συνέλεξε προφορικές μαρτυρίες
όσων μπορούσαν να παράσχουν πρωτογενείς
πληροφορίες στη σημερινή εποχή. Το άνω
των 500 σελίδων βιβλίο του είναι κατάφορτο από ένα πραγματολογικό υλικό που θα το
κατατάξουν οπωσδήποτε στις κλασικές μονογραφίες για τα γεγονότα του 1922, καθώς αναπαριστά γλαφυρά και με μια αξιοσημείωτα
ευαίσθητη ματιά την εποχή και την κοινωνική
γεωγραφία εκείνης της μοναδικής πολυπολιτισμικής πόλης που χάθηκε για πάντα στο
παρελθόν.

Το λογότυπο της Ομοσπονδίας
Προσφυγικών Σωματείων
Ελλάδος
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Δρόμεια 2022

Ζωηρό ενδιαφέρον από αθλητές του εξωτερικού
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενεί ένα
διεθνές μίτινγκ που από φέτος θα συμπεριλαμβάνεται στην παγκόσμια σειρά του
Continental Tour. Πρόκειται για τα «Δρόμεια», αγώνες ταχύτητας ανοικτού στίβου.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου 2022 και συνδιοργανωτές είναι ΑΟ Δρομέας Βάρης και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο
πήχης στη φετινή διοργάνωση έχει ανέβει προσφέροντας ένα αγώνα υψηλού επιπέδου στους Έλληνες και ξένους αθλητές που θα συμμετάσχουν.
Όπως έγινε γνωστό, στα φετινά «Δρόμεια» θα στείλουν ομάδες τόσο στους άνδρες
όσο και στις γυναίκες οι ομοσπονδίες της Γερμανίας και της Δανίας ενώ δεν αποκλείεται, αθλητές να στείλει και η ομοσπονδία της Φινλανδίας. Ο Δήμος των 3Β συμβάλλει
τα μέγιστα στη διοργάνωση του διεθνούς μίτινγκ. «Αγαπάμε τον κλασικό αθλητισμό
και έχουμε τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για να στηρίξουμε αυτό το μίτινγκ. Το
δημοτικό αθλητικό κέντρο της Βάρης που λειτούργησε και ως προπονητικό κέντρο το
2004 έπρεπε να γίνει το σημείο που θα πραγματοποιηθεί μια παγκόσμια διοργάνωση.
Τα Δρόμεια χρόνο με το χρόνο μεγαλώνουν και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, έχουμε
μια πολύ καλή συνεργασία με τους συνδιοργανωτές και ευελπιστούμε τα επόμενα
χρόνια να γίνουν τα Δρόμεια ακόμη πιο θεαματικά», τονίζει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η στήριξη που παρέχει η δημοτική αρχή ενισχύεται στο πλαίσιο του εφικτού
και του λογικού. «Είναι δύσκολο να μετατρέψουμε τα Δρόμεια σε ένα gold meeting

Ο Πάνος Τριβυζάς στα περσινά Δρόμεια
καθώς για να γίνει αυτό απαιτείται να προσελκύσουμε μεγάλους χορηγούς, κάτι που
δεν είναι δεδομένο. Κάνουμε μετρημένα βήματα στο πλαίσιο που μπορούμε ώστε να
είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που γεννούνται για τη πραγματοποίηση της διοργάνωσης», συμπληρώνει ο Δήμαρχος.
Tα «Δρόμεια» ξεκίνησαν ως ιδέα από την πρόεδρο του ΑΟ Δρομέας Βάρης, Αριάδνη
Δάδα, με την προοπτική να αναπτυχθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όπως αναφέρει
ο Χάρης Παπαδιάς, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία έπαιξε η συμμετοχή και
η στήριξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα του Δημάρχου
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ενώ σημαντικό και καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι μεγάλοι
χορηγοί του αγώνα όπως ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Καλλίστη» του Πάρη Κασιδόκωστα Λάτση, η κλινική «Λευκός Σταυρός» του Γεωργίου Δημητριάδη και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Αιγαίας» του Αθανάσιου Μαρτίνου. Αξίζει να αναφέρουμε
πως η περσινή διοργάνωση για τους συμμετέχοντες αποτέλεσε πρόκριμα για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο.

Άρης Βούλας

Νέα σύγχρονα αποδυτήρια
Οι τελευταίες πινελιές μένουν για να παραδοθούν τα νέα
αποδυτήρια του δημοτικού γηπέδου Βούλας. «Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μας στηρίζει οικονομικά
αλλά η μεγαλύτερη στήριξη που μας παρέχει είναι η
ανακατασκευή των αποδυτηρίων. Μετά από 40 χρόνια
αποκτήσαμε νέα αποδυτήρια, νέα γραφεία», σημειώνει
ο Πρόεδρος του Άρη Βούλας, Στέλιος Τσαλδάρης.
Συγκινητικές στιγμές έζησε ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου Ησαΐας Βασιλειάδης επισκεπτόμενος τις νέες εγκαταστάσεις της ομάδας. «Όποιος ποδοσφαιριστής έρχεται
στον Άρη Βούλας θα πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του

πολύ τυχερό. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
που τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει για
την κατασκευή των αποδυτηρίων πριν από
χρόνια», δήλωσε ο κ. Βασιλειάδης.
Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία του,
είναι ένας ζωντανός θρύλος του αθλητισμού
και γενικά των συλλόγων της Βούλας για πάνω
από 60 χρόνια και συγκινήθηκε όταν είδε την
σημερινή μορφή που παίρνει το γήπεδο με τις νέες εγκαταστάσεις και την εικόνα των αποδυτηρίων. Φέτος, ο

Άρης Βούλας κλείνει 70 χρόνια αθλητικού βίου, ήθους
και υπερηφάνειας λαμβάνοντας από τη δημοτική αρχή
ένα δώρο ζωτικής σημασίας για το μέλλον του συλλόγου.
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Λύδια Αργυροπούλου

Ο αθλητισμός ως τρόπος ζωής
Ευρύτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία έγινε από τη μεγάλη αυτοδιοικητική της
πορεία στον πρώην Δήμο Βάρης ως δημοτική σύμβουλος και πρόσφατα (ως το 2019)
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Λυδία Αργυροπούλου ωστόσο είναι ένα πρόσωπο απόλυτα συνδεδεμένο με την
αθλητισμό, ως αθλήτρια η ίδια, ως πρόεδρος του πρώτου αφοσιωμένου στην κλασική
κολύμβηση συλλόγου της περιοχής (ΑΚΟΒΒ), του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βάρκιζας
και ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής του Δήμου. Με αφορμή άλλη μία πρόσφατη «κορυφή» που κατέκτησε, την ανακήρυξη της ομάδας του Αναγυρούντα Βάρης ως πρωταθλητή χειμώνα,
η Λυδία Αργυροπούλου μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για την αθλητική ζωή της και
την πορεία της στα κοινά.
Φοίτησε στο Κολέγιο Θηλέων της Αγίας Παρασκευής, ένα σχολείο που προωθούσε
ιδιαίτερα τον αθλητισμό. Ως μαθήτρια έπαιξε στον ομάδα του Συλλόγου Αποφοίτων
Αμερικανικού Κολεγίου Θηλέων, η οποία συμμετείχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Ο Σύλλογος ερχόταν δεύτερος μετά τον Παναθηναϊκό. Με την αποφοίτησή της πήρε
μεταγραφή στον Ζηρίνειο Αθλητικό Όμιλο Νεανίδων (ΖΑΟΝ) Κηφισιάς με τον οποίο
κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Από τα 15 της συμμετείχε στην εθνική ομάδα νεανίδων και γυναικών. «Δοκίμασα μια μεγάλη απογοήτευση όταν με απέκλεισαν λόγω
ύψους από την εθνική νεανίδων. Έχασα τότε τους Μεσογειακούς Αγώνες», αναφέρει
όταν ρωτάμε για το αν η σωματική διάπλαση έπαιξε ρόλο στην αθλητική της εξέλιξη.
Προσθέτει όμως: «Ευτυχώς μετά από έναν μήνα έγινε το αναπάντεχο και με κάλεσαν
στην εθνική ομάδα γυναικών». Ποιες αναμνήσεις έμειναν από την αθλητική αυτή
πορεία; «Τα απίθανα ταξίδια που κάναμε με την Εθνική Ελλάδος αλλά και με τον ΖΑΟΝ
στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα», σημειώνει η Λυδία Αργυροπούλου. Το γυναικείο
βόλεϊ δεν ήταν ποτέ μια πλήρης επαγγελματική ενασχόληση, αν και της άφηνε κάποια
χρήματα με τη μορφή των οδοιπορικών.
Σταμάτησε τελείως τον αθλητισμό στα 35 της χρόνια, όταν ετοιμαζόταν να αποκτήσει
οικογένεια. Έπαιζε τένις, αλλά το ψηλό φιλέ το άφησε στις αναμνήσεις της. Ώσπου
μια μέρα του 2016, όταν ως δημοτική σύμβουλος πήγαινε σε μια εκδήλωση στη Βάρη,
πέρασε από το κλειστό γήπεδο της οδού Άττιδος και άκουσε από μέσα γυναικείες ώριμες φωνές να παίζουν. «Μπήκα μέσα και είδα να παίζουν βόλεϊ γυναίκες άνω των 30
ετών. Ήταν οι μητέρες των αθλητριών των γυναικείων τμημάτων. Μου είπαν έλα και
πήγα. Δυσκολεύτηκα πολύ στην αρχή», αφηγείται για το πώς το βόλεϊ ξαναμπήκε στη
ζωή της. Και περιγράφει: «Στην αρχή παίζαμε τελείως ερασιτεχνικά αλλά έπειτα έπεσε
η ιδέα να συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα vintage της ανατολικής Αττικής για μη
ενεργές αθλήτριες και αθλητές, όπου συμμετείχαμε με αρκετές επιτυχίες. Και έπειτα
λάβαμε μέρος στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Δυτικής Αττικής που γίνεται σε άλλη
περίοδο. Σιγά σιγά στην ομάδα άρχισαν να έρχονται παίκτριες που είχαν μια διαδρομή στο άθλημα και παίκτριες του beach volley. Έτσι έχουμε κάνει πλέον μια ομάδα
που ξέρουν καλό βόλεϊ και μπορούν να ταιριάζουν. Παίζουμε και ευχαριστιόμαστε».
Τα Χριστούγεννα η ομάδα του Αναγυρούντα ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα
στο vintage πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΑ. Λίγο πριν την πανδημία, τον Φεβρουάριο του
2020, η ομάδα έγινε πρωταθλήτρια και σήκωσε το κύπελλο στο γήπεδο της Βάρης.
Πώς περιγράφει την εμπειρία της: «Είμαι η μεγαλύτερη με αρκετή διαφορά ηλικίας
από τις υπόλοιπες της ομάδας. Το γεγονός ότι συναναστρέφομαι με γυναίκες νεότερες
που έχουν άλλη ζωντάνια και άλλο τρόπο ζωής με αναζωογονεί πολύ. Η παρέα που
κάνουμε μεταξύ μας, η ομαδικότητα που έχουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
αλλά και μετά τον αγώνα, μου δίνει ενέργεια, περνάμε πολύ όμορφα».
Βέβαια, η Λυδία Αργυροπούλου είχε συνδεθεί με τον αθλητισμό της περιοχής πολύ
νωρίτερα, από την ίδρυση του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας, του
οποίου είναι μέχρι σήμερα πρόεδρος. Η ίδρυση του ομίλου ωρίμασε σαν ιδέα όταν η
κόρη της κολυμπούσε στα 13 της χρόνια και όπως περιγράφει η Λυδία Αργυροπούλου,
«δεν υπήρχε σύλλογος για να καλύψει την ανάγκη των παιδιών της περιοχής μας
στην κλασική κολύμβηση. Υπήρχε βέβαια ο ΝΟΒ, όμως πιστεύω ότι δεν επαρκούσε.
Αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τον Σύλλογο ξεκινώντας με λίγα παιδιά αλλά με πολύ
καλές βάσεις». Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο Σύλλογος έγινε πολύ γνωστός

Την γνωρίσαμε ως
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και σήμερα προπονεί πάνω από 400 παιδιά σε όλες τις ηλικίες και σε κάθε επίπεδο.
«Έχουμε παιδιά από 3 ετών και πάνω, προαγωνιστικά τμήματα, αγωνιστικό τμήμα και
ένα τμήμα αγαπημένο μου, παιδιά άνω των 12 ετών που δεν κατεβαίνουν σε αγώνες
αλλά κολυμπάνε με τεχνική και περνούν πάρα πολύ καλά. Τέλος, έχουμε και τμήμα
ενηλίκων, καθώς και αθλητές με αναπηρίες», αναφέρει.
Η ενασχόληση με τα τοπικά τεκταινόμενα είναι επίσης μια αναπόσπαστη πλευρά στην
κοινωνική ζωή της Λυδίας Αργυροπούλου. Έγινε μέλος του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Βάρκιζας από το 2003 και σύντομα εξελέγη πρόεδρος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα
δραστήρια συλλογικότητα της περιοχής, με πλούσιο κοινωνικό έργο. Στη Βάρκιζα η
οικογένεια της Λυδίας Αργυροπούλου βρίσκεται από τη δεκαετία του 1960. «Έχει η
Βάρκιζα διαφορετική ψυχή από τη Βάρη;», ρωτάμε. Και απαντά: «Όχι πλέον, παλιά
ίσχυε αυτό. Κάποτε υπήρξε και πρωτοβουλία να γίνει η Βάρκιζα αυτόνομη κοινότητα
που δεν τελεσφόρησε για λίγο. Τότε υπήρχαν τεράστιες διαφορές. Πλέον όμως οι
Βαρκιζιώτες δεν αισθάνονται έτσι. Έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι κάτοικοι, έχουν
δημιουργηθεί νέες γειτονιές. Είμαστε ένας Δήμος» αναφέρει.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020 η Βάρη σήκωσε το πρωτάθλημα για το γυναικείο vintage
βόλεϊ, όπου αγωνίζονται μη ενεργές αθλήτριες

30 Βιβλίο

Από την πανώλη στον Covid-19

Πώς τα μικρόβια γράφουν ιστορία
Είναι ένα από τα βιβλία που πρέπει να
διαβάσουμε αν θέλουμε να τοποθετήσουμε την πανδημία του κορονοϊού στο
σωστό της πλαίσιο. Το Επιδημίες και Κοινωνία του Φρανκ Σνόουντεν που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη εξετάζει
τον τρόπο με τον οποίο τα μαζικά ξεσπάσματα λοιμωδών νόσων διαμόρφωσαν
την κοινωνία, από τον Μαύρο Θάνατο
μέχρι σήμερα. Με μια διεξοδική διερεύνηση του αντίκτυπου των επιδημικών
νόσων, το βιβλίο αυτό που πρωτοκυκλοφόρησε στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του
2019, αποκαλύπτει με ποιους τρόπους
αυτές οι νόσοι όχι μόνο επηρέασαν την
ιατρική επιστήμη και τη δημόσια υγεία,
αλλά μεταμόρφωσαν επίσης τις τέχνες,
τη θρησκεία, την ιστορία των ιδεών και
τον πόλεμο. Ο Σνόουντεν θίγει θέματα
όπως η εξέλιξη των ιατρικών θεραπειών,
η λογοτεχνία της πανώλης, η φτώχεια,
το περιβάλλον και η μαζική υστερία. Δεν
αναπτύσσει μόνο την ιστορική διάσταση νόσων όπως η ευλογιά, η χολέρα και
η φυματίωση, αλλά εξετάζει και τις επιπτώσεις πρόσφατων επιδημιών, καθώς
και το ζήτημα της παγκόσμιας ετοιμότητας ενώπιον της νέας γενιάς νοσημάτων,
ενώ σε έναν νέο πρόλογο πραγματεύεται

και την παγκόσμια απειλή της COVID-19.
«Η αρχική έκδοση του βιβλίου συνέπεσε
με την εκδήλωση της πανδημίας COVID19. Για πολλούς, υπήρξε ένα πολύτιμο
εγχειρίδιο, ενώ είναι δεδομένο ότι σε
αυτό ανέτρεξαν στελέχη του κρατικού
μηχανισμού, ακόμη και στο ανώτατο
επίπεδο, τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν πτυχές της πανδημίας στην Ελλάδα» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης. Και προσθέτει: «Με δεδομένα όσα συνέβησαν τους τελευταίους
μήνες, το βιβλίο του Φρανκ Σνόουντεν
αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα συγγράμματα της εποχής που διανύουμε».
«Ο Σνόουντεν εξετάζει τους τρόπους με
τους οποίους τα ξεσπάσματα των νόσων
διαμόρφωσαν τα πολιτικά πράγματα,
συνέτριψαν επαναστάσεις και παγίωσαν
φυλετικές και οικονομικές διακρίσεις. Η
αφήγησή του είναι γιγαντιαίου εύρους,
απλώνεται σε πολλούς αιώνες και ηπείρους και παράλληλα επιχειρεί να εξηγήσει με ποιους τρόπους επέτρεψαν οι
κοινωνικές δομές στις νόσους να ευδο-

Θανάσης Σκρουμπέλος

Κατίνα Μπέλο

Από τον Κολωνό στην επαναστατημένη Βαρκελώνη του
1936 και ξανά, το 1957, στον Κολωνό, στις «αρχαίες γειτονιές του κόσμου». Ενδιάμεσα τα χιτλερικά εργαστήρια ευγονικής, το Αουσβιτς, το γκέτο της Βαρσοβίας.
Και ύστερα έρχονται οι αρχές της αμερικανοκρατίας,
η άνοιξη της ΕΔΑ (ή κάτι που μοιάζει με άνοιξη) και
το σκοτάδι της απριλιανής χούντας. Η Κατίνα Μπέλο
τα έζησε όλα: την έκρηξη και την ήττα της ελευθερίας στην Ισπανία αλλά και τη φρίκη του φασισμού. Το
νέο μυθιστόρημα του Θανάση Σκρουμπέλου από τις
εκδόσεις Τόπος είναι μια ιστορία επιβίωσης αλλά και
πρόωρης ενηλικίωσης του γιου της Κατίνας Μπέλο, του
Ζάκο. Ταυτόχρονα είναι μια ιστορία του θαύματος και
της δύναμης της αγάπης, αλλά και της αντοχής και της
ομορφιάς της φιλίας.
Έζησε το μεγάλο πλιάτσικο ζωών και περιουσιών. Στο
σήμερα του βιβλίου στέκεται όρθια απέναντι στο εκδι-

κητικό κράτος της Δεξιάς. Με όνομα δανεικό, μια που
το πραγματικό της –Σιμόνη Μέλχιο– ανήκει στη λίστα
των καταζητούμενων «εγκληματιών» της κατοχής κι ας
ήταν εκείνα τα χρόνια έγκλειστη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί. Λεηλατημένη αλλά όχι γονατισμένη,
η Κατίνα - Σιμόνη στέκεται όρθια, μαχόμενη. Δεν γυρεύει εκδίκηση μόνο δικαιοσύνη.
Πλάι στους ήρωες του βιβλίου, περνούν ή αχνοφαίνονται και πρόσωπα υπαρκτά, όπως ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και ο Γιάννης Ρίτσος, ο Αντόνιο Μασάδο, ο
στρατηγός Σαράφης, ο Κώστας Βάρναλης, ο Ντάριο Φο
και η Φράνκα Ράμε, αλλά και ο διαβόητος εγκληματίας
πολέμου Μαξ Μέρτεν και οι δωσίλογοι συνεργάτες του.
Το «Va, pensiero» του Βέρντι συναντιέται με λαϊκά ισπανικά τραγουδάκια, με το «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου»
του Καζαντζίδη αλλά και με το θρυλικό «Αβαβά».

κιμήσουν», αναφέρει βιβλιοκριτική στο
περιοδικό New Yorker. «Μια εξαιρετικά
χρήσιμη, εκτεταμένη ανασκόπηση των
πολλαπλών δεσμών ανάμεσα στις επιδημικές νόσους και στην ιστορική αλλαγή
και εξέλιξη», αναφέρει άλλη παρουσίαση
του βιβλίου στο Choice. Ενώ οι Financial
Times το ενέταξαν στα καλύτερα βιβλία
του 2020 με το σχόλιο «εξαιρετικά καλογραμμένο, επίκαιρο και συναρπαστικό».
Όπως τονίζει στην εισαγωγή του ο Φρανκ
Σνόουντεν, «τα λοιμώδη νοσήματα είναι
τόσο σημαντικά για την κατανόηση της
ιστορικής εξέλιξης όσο και οι οικονομικές κρίσεις, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις
και η δημογραφική αλλαγή». Ο συγγραφέας είναι ομότιμος καθηγητής Ιστορίας και Ιστορίας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και το συγκεκριμένο
βιβλίο ξεκίνησε ως προπτυχιακό μάθημα
και βασίστηκε πάνω στις διαλέξεις που
έδωσε στους φοιτητές. Ωστόσο, όπως
σημειώνει «είναι ένα ιστορικό βιβλίο,
όχι κείμενο βιολογίας», παρόλο που στην
ανάλυση κάθε νοσήματος οι αναγνώστες
θα λάβουν κάποιες γνώσεις για την προέλευσή του, τον τρόπο μετάδοσης και την
εξέλιξή του στο ανθρώπινο σώμα.
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Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση της κακοκαιρίας από
το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν έτυχε αλλά
πέτυχε. Ο συνδυασμός προετοιμασίας, τεχνογνωσίας
σωστού συντονισμού και η συμμετοχή στο πεδίο δράσης του επικεφαλής έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναγκάζοντας τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες,
τα τηλεοπτικά δίκτυα και τα ραδιόφωνα της χώρας, να
διερωτώνται πώς ο Δήμος των 3Β κατάφερε και κράτησε ανοικτούς τους δρόμους την ώρα που όμοροι Δήμοι
έψαχναν να βρουν εκχιονιστικά.

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με αυτήν του Δήμου Γλυφάδας ως προς τη διαχείριση της κακοκαιρίας. Δύο περιοχές που έχουν κοινά γεωλογικά στοιχεία, διαθέτουν
μεγάλη ακτογραμμή, δύο κεντρικούς οδικούς άξονες
(παραλιακή, λεωφόρος Βουλιαγμένης) και γειτονιές σε
ορεινούς όγκους (Πανόραμα και Τερψιθέα αντίστοιχα).
Προφανώς, όλοι και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και βάσει των γεγονότων ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αποδείχθηκε προετοιμασμένος σε μια
ακόμα μεγάλη δοκιμασία και ταυτόχρονα ο Δήμος Γλυφάδας μένει μεταξεταστέος για δεύτερη φορά όσον
αφορά τη διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Δεν πρέπει να προσπεράσουμε το γεγονός ότι στην
ισχυρότερη κακοκαιρία μετά από αυτή του 2004 για την
Αττική, ο Δήμος 3Β χαρακτηρίστηκε παράδειγμα προς
μίμηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Την Τρίτη το βράδυ ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανακοίνωσε πως το σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης ήταν καθαρό, με μοναδικές εξαιρέσεις
συγκεκριμένες οδούς στο Πανόραμα της Βούλας που
ήταν αδύνατο να τις προσεγγίσουν ακόμα και τα εκχιονιστικά εξαιτίας της μεγάλης κλίσης που παρουσιάζει
το έδαφος.

Οι ποσότητες χιονιού που έπεσαν στην Αττική Οδό και
σε περιοχές των βορείων προαστίων σύμφωνα με τα
στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου ήταν ανάλογες
με αυτές που έπεσαν στα νότια προάστια. Και μπορούμε κάλλιστα να συγκρίνουμε την ετοιμότητα του Δήμου

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε πως
όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης είναι ανοικτοί και το
βάρος των αρμόδιων υπηρεσιών είχε πέσει στο τοπικό
οδικό δίκτυο. Τα σχόλια των κατοίκων της Γλυφάδας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούν ότι οι δρόμοι

Τι συνδέει τον αστερισμό αυτό των υπερφιλόδοξων Τίποτα είναι ακόμη προς διερεύνηση
Αν εξαιρέσεις τις δύο παρατάξεις της Αριστεράς, το «αντικωνσταντελλικό» μέτωπο καθορίζεται μόνο από την προσωπική αντίθεση στον
Δήμαρχο Σε λίγους μήνες που θα υποδεχτεί
επισκέπτες και η μαρίνα της Βουλιαγμένης θα
απομακρυνθεί και το τελευταίο φύλλο συκής
Ένδεια οράματος, απουσία γνώσης, άγνοια των
θεμάτων, οκνηρία για μελέτη, απροθυμία διαλόγου Ένα «κάτω οι πάνω» που έλεγαν στα Εξάρχεια, αλλά χωρίς άλλο περιεχόμενο Προφανώς
έχουν αποδεχτεί τους πολιτικούς συσχετισμούς
και κυριαρχεί η αμηχανία Μόνο αρνητισμός,
προσβολές, συκοφαντίες και δηλητηριώδη σχόλια ως πολιτικό κεφάλαιο Καλή μέθοδος για να
ξεχωρίσεις Και βέβαιος τρόπος για να περιθωριοποιηθείς.
Ευχαριστημένα μαθαίνει η στήλη ότι είναι
τα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ από την Απογραφή στα
3Β Ακόμη δεν έχει γίνει μια επίσημη καταμέτρηση όμως φαίνεται ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, αποτυπώθηκε η πραγματική άνοδος του
πληθυσμού Υπήρξαν λοιπόν και εδώ αρνητές
Άνθρωποι που συνειδητά δεν άνοιγαν την
πόρτα στους απογραφείς
Η «μαύρη τρύπα»
αυτή παρουσιάζεται ειδικά – και απροσδόκητα –
στη Βουλιαγμένη...

•

•

Μπήκαμε στην περίοδο που κάθε παρέα
δηλώνει και παράταξη και κάθε παράγοντας θέλει
να γίνει Δήμαρχος
Ματαιόδοξοι στρατηγοί
χωρίς στρατό Όμως το περιθώριο που άφησε η
νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναπτυχθούν σε «παρατάξεις» ολιγάριθμες ομάδες τελείωσε πλέον Το
λάθος διορθώθηκε Στα 3Β παράταξη δεν περνά
το κατώφλι του Πρωτοδικείου αν δεν συγκεντρώσει 62 τουλάχιστον ανθρώπους πρόθυμους να
εκτεθούν Οι παρέες μένουν στο καφενείο, οι
παρατάξεις προχωρούν Δεν το ξέρουν αυτό
όσοι ανακοινώνουν καθόδους; Το ξέρουν, όπως
ξέρουν και ότι το παιχνίδι έχει δυσκολέψει πάρα
πολύ Η τακτική της πρώιμης ανακοίνωσης είναι
στην πραγματικότητα μπλόφα Οι πονηροί αυτοί
έτσι ξεχωρίζουν από τον σωρό των απλών υποψηφίων, οπότε θεωρούν ότι αποκτούν ένα καλό
χαρτί για τη διαπραγμάτευση της επόμενης μέρας
Με τον πραγματικό υποψήφιο Δήμαρχο...

• •
•

•

•

•

•

••
•

Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο Δήμαρχοι
κρίνονται για τα αντανακλαστικά τους. Νωπές παραμένουν οι μνήμες από το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ τον
Σεπτέμβριο του 2017, όταν η πετρελαιοκηλίδα έφτασε
ανενόχλητη μέχρι τις ακτές της Γλυφάδας, την ώρα που
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τοποθετούσε
υδατόφραγμα με σκοπό να προστατευτούν οι ακτές της
Βούλας όπως και έγινε τελικά. Καλός ο «δρόμος των ποιητών», καλύτερη όμως η προστασία του περιβάλλοντος
και η προστασία των κατοίκων.

•••
•

bullets

•••

της Άνω Γλυφάδας αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα. Τρανό παράδειγμα οι αναρτήσεις στον επίσημο
λογαριασμό του Δήμου Γλυφάδας, με υπαλλήλους του
Δήμου να ρίχνουν αλάτι με φτυάρια στους ήδη παγωμένους δρόμους της πόλης. Τέσσερις μέρες μετά την
έλευση του χιονιά, ο Δήμος 3Β αποφάσισε να ανοίξει
τους παιδικούς σταθμούς, καθώς πλέον δεν υπήρχε
ίχνος χιονιού σε κανένα σημείο της πόλης ενώ ο Δήμος
Γλυφάδας ανακοίνωσε την παράταση κλεισίματος των
σταθμών και παράλληλα τόνισε στους κατοίκους ότι
συνεχίζεται αδιάκοπα η προσπάθεια αποχιονισμού
και των μικρών στενών στις γειτονιές. «Δεσμευόμαστε
στο επόμενο ακραίο καιρικό φαινόμενο να είμαστε πιο
έτοιμοι και αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας.

•

•••
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•
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ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ
ΖΙΦΙΟΣ, ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΟ ΕΙΔΟΣ
ΦΑΛΑΙΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΑΞΕ ΣΤΟ 3ο
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΣΤΙΣ 27/1 ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΑ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΤΟ ΚΗΤΟΣ ΕΛΑΒΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΗΤΩΔΩΝ
«ΑΡΙΩΝ».



Ο νέος πρόεδρος έκοψε τη βασιλόπιτα του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 19/1 στην πρώτη διά ζώσης τακτική
συνεδρίαση. Μοιράστηκαν κομμάτια σε παρόντες
συμβούλους και παρατηρητές καθώς και σε όσους
παρακολουθούσαν διαδικτυακά. Το φλουρί πέτυχε
η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Δώρα Τριάντη.

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



Ούτε η πανδημία, ούτε το δυνατό κρύο εμπόδισε και φέτος
δεκάδες πιστούς να κολυμπήσουν στη θάλασσα των 3Β για
το έθιμο του σταυρού στα Θεοφάνεια. Η δημοτική αρχή
απηύθυνε έκκληση για τήρηση των υγειονομικών μέτρων,
ενώ φέτος δεν ανακοίνωσε όπως κάθε χρόνο το πρόγραμμα
των εορτασμών για την αποφυγή του συνωστισμού.



Οι υγειονομικές συνθήκες δεν
επέτρεψαν φέτος την πραγματοποίηση
εκδήλωσης μνήμης για τους πεσόντες
των Ιμίων (η φωτογραφία από την
τελευταία εκδήλωση τον Ιανουάριο του
2020) όμως ο Δήμαρχος με δήλωσή του
μνημόνευσε και φέτος τη θυσία των
Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη
Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού στις
31/1/1996 τονίζοντας ότι «η πόλη μας
τους τιμά και κρατάει πάντα ζωντανή τη
μνήμη τους».

ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/1 ΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΣΕ
ΦΟΥΡΝΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ



