
The Talk of 
The Town
Η τιμολογιακή πολιτική της 
ΕΤΑΔ στην Ακτή Βουλιαγμένης 
απέναντι στους δημότες δεν 
είναι απλώς άδικη και ατεκμη-
ρίωτη οικονομικά και κοινω-
νικά. Στην πραγματικότητα, η 
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 
χρωστά στη Βουλιαγμένη και 
η δωρεάν ή έστω με συμβολικό 
αντίτιμο είσοδος των κατοίκων 
θα ήταν η ελάχιστη ανταπόδο-
ση για όσα η πόλη επωμίζεται 
προκειμένου να έχει η πλαζ 
εμπορική επιτυχία.
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@elenatsavalia

#Vouliagmeni

@chrysanthospanas

#islandathensriviera

@Mavrogiorgos

Πρωτέας Βούλας. Μια μπασκετική κυψέλη στα νότια.

@OikonomouVasili

Ένα από τα καλύτερα σωματεία μπάσκετ ο Πρωτέας 
Βούλας. Διοίκηση, προπονητές, αθλητές και γονείς μια 
γροθιά με άριστα αποτελέσματα. Πάντα κοντά στον 
αθλητισμό της ανατολικής Αττικής.

@katjasonnewend

#Varkiza

@mikelangel_o

Ποιες είναι αυτές οι τροφές Βάρκιζας που λένε ότι είναι 
επικίνδυνες;

@ateneo_vero

#limanakia

@prof_touristas

Η άλλη χτες μου έλεγε πόσο ξετρελάθηκε με την Αθήνα. 
Έμενε Μεγάλη Βρετανία και πήγε Ακρόπολη, Κολωνάκι, 
Φλοίσβο, Μικρολίμανο, Βουλιαγμένη, Σταύρο Νιάρχο 
και Βάρκιζα...

@panpan1975

Ήμουν για ηλιοθεραπεία και μπάνιο και ήταν όλες κάτω 
από 1,60. Είχα πάει στο Varkiza reshort.

@konstantinaspyropoulou

#RivieraCoast

@Evelyn_JotD

-Πρώτη μέρα γυμναστική;
-Μάλιστα.
-Ξέρετε τίποτα από βάρη;
-Τα Βλάχικα, κάθε Κυριακή εκεί πάω.

@miltoss

#voula

@george_fst

#Voula

@SUN262622409

Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις από τον νέο πρέσβη των 
ΗΠΑ. Ήδη ζήτησε η πρεσβεία να μεταφερθεί στα Βλά-
χικα στη Βάρη.

Έγραψαν στα social media για τα 3Β2
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Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

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

Ε  ίναι η απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και των 
δημοτών συγκεκριμένα για δωρεάν είσοδο στην 
Ακτή Βουλιαγμένης όλο τον χρόνο και όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας ένα αίτημα μαξιμαλιστικό, το 
οποίο προέρχεται ίσως από ανθρώπους που αποζη-
τούν περισσότερα προνόμια από αυτά που απολαμ-
βάνουν στην καθημερινότητά τους; Η πραγματικότητα 
είναι ότι η ολόκληρη η πόλη, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και η Βουλιαγμένη ειδικότερα επιβαρύ-
νεται υπέρμετρα από τη λειτουργία της πλαζ. Είναι η 
μοναδική τουριστική εγκατάσταση στην οποία το ελλη-
νικό Δημόσιο, μέσω της ΕΤΑΔ ΑΕ, ασκεί απευθείας διοί-
κηση και διαχείριση, χωρίς ενδιάμεσους μισθωτές. Η 
δωρεάν είσοδος ή το συμβολικό εισιτήριο όπως ίσχυε 
προ λίγων ετών είναι μια ελάχιστη μόνο ανταπόδοση 
και όμως οι διοικούντες λειτουργοί του Δημοσίου το 
αρνούνται.

Τα δεδομένα είναι τα εξής: Η είσοδος για τους δημότες 
των 3Β μέχρι το καλοκαίρι του 2020 κόστιζε 2 ευρώ. Τον 
Μάιο του 2021, στο μέσο των αλλεπάλληλων κυμάτων 
της πανδημίας, το εισιτήριο των δημοτών ανέβηκε στα 
3 ευρώ (μια αύξηση 50%). Και φέτος τον Μάιο ανακοι-
νώθηκε ότι η είσοδος για τους δημότες εξισώνεται με 
όλες τις κατηγορίες που δικαιούνται μειωμένο εισιτή-
ριο, το οποίο πλέον ανέρχεται στα 5 ευρώ (μια αύξηση 
200% σε σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα). Δικαιολογείται 
από κάποια αναβάθμιση των υποδομών ή των προσφε-

ρόμενων υπηρεσιών η αύξηση αυτή; Επουδενί. Το μόνο 
που άλλαξε μέσα στα χρόνια στην Ακτή Βουλιαγμένης 
είναι η δημιουργία της «ζώνης VIP» η οποία λειτουργεί 
από το 2020 και ανέβασε το κόστος εισόδου για όσους 
την επιλέξουν σε 40 ευρώ (50 τα Σαββατοκύριακα) με 
ζευγάρι νέων ξύλινων ξαπλωστρών και ομπρέλα. Ο 
υπόλοιπος εξοπλισμός που ποτέ δεν επαρκεί για όσους 
εισέρχονται στην ακτή, φθείρεται χρόνο με τον χρόνο, 
αποπνέοντας φθήνια και έλλειψη αισθητικής ή ενός 
σχεδίου για την οπτική ταυτότητα ενός μοναδικού στη 
χώρα και στη Μεσόγειο φυσικού τοπίου. 

Ασφαλώς, κανείς ποτέ δεν εκπόνησε κάποια οικονο-
μοτεχνική μελέτη ή ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την 

πλαζ που να τεκμηριώνει την απόφαση να αυξηθεί σε 
αυτό το επίπεδο το εισιτήριο των δημοτών. Οι δικαι-
ούχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν οπωσδήποτε ένα μικρό 
κλάσμα των επισκεπτών της παραλίας, επομένως δεν 
μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι οι αυξήσεις αυτές 
θα έχουν κάποιο αντίκτυπο στους ισολογισμούς της 
ΕΤΑΔ που είναι γνωστό ότι παλεύει να αυξήσει τα έσοδά 
της από τα τουριστικά ακίνητα του Δημοσίου. Άλλωστε, 
δεν είναι άσχετοι ούτε γενικώς γαλαντόμοι οι ιδιώτες 
μισθωτές των άλλων δύο κλειστών ακτών του Δήμου, 
στη Βάρκιζα και τη Βούλα, που καταβάλλουν στο Δημό-
σιο αντίτιμο για την εκμετάλλευση της παραλίας και 
όμως έχουν προσφέρει αυτό ακριβώς που αρνείται πει-
σματικά η ΕΤΑΔ: Δωρεάν είσοδο στους δημότες (έστω 
τους προερχόμενους από την οικεία δημοτική ενότητα). 

Στην πραγματικότητα, η ΕΤΑΔ χρωστάει στη Βουλιαγ-
μένη. Με αυστηρά οικονομικούς όρους, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης που επωμίζεται το κόστος 
αποκομιδής και διαχείρισης για τα απορρίμματα που 
παράγονται εντός της οργανωμένης ακτής, είναι σημα-
ντικά μεγαλύτερο από τα δημοτικά τέλη που πληρώνει 
η ΕΤΑΔ. Στο πλαίσιο των μόνιμων και με ένταση δια-
πραγματεύσεων που κάνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
με τη διοίκηση της εταιρείας σχετικά με το εισιτήριο, 
κοστολόγησε αναλυτικά την επιβάρυνση του Δήμου για 
τις υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας που 
προσφέρει στην Ακτή, βρίσκοντας ότι η πόλη επιβαρύ-
νεται περίπου 50.000 ευρώ τον χρόνο σε σχέση με τα 
ισχύοντα δημοτικά τέλη που εισπράττει από την εγκα-
τάσταση. 

Υπάρχουν όμως κι άλλες παράμετροι. Η επιβάρυνση του 
κέντρου της Βουλιαγμένης στο μικρό και στενό οδικό 
της δίκτυο από τους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου 
που έχουν ως βασικό προορισμό την πλαζ είναι δυσα-
νάλογα μεγάλη, καθιστώντας την πόλη απροσπέλαστη 
για τους κατοίκους της. Επιπλέον, η ίδια η εισπρακτική 
και εμπορική επιτυχία της Ακτής, που έχει μετονομα-
στεί από το 2018 σε «Ακτή Βουλιαγμένης - Λουκιανός 
Κηλαηδόνης» θυμίζοντας τον θρύλο του «πάρτυ στη 
Βουλιαγμένη» το 1986, δεν οφείλεται μόνο στην ομορ-
φιά της αμμουδιάς, αλλά και στην ίδια την πόλη, ένα 
διεθνούς εμβέλειας brand name που προσελκύει επι-
σκέπτες υψηλού επιπέδου όλο το χρόνο από όλο τον 
κόσμο ως κύριος τουριστικός προορισμός. Η πλαζ λοι-
πόν παίρνει από τη Βουλιαγμένη, δεν δίνει. Αναγνωρί-
ζοντας την πραγματικότητα αυτή, η διοίκηση της Ακτής 
επιτρέπει μία φορά τον χρόνο να κάνουν μαθητές των 
τριών σχολείων της Βουλιαγμένης μια εκδρομή εντός 
της παραλίας, χωρίς αντίτιμο. Οφείλει να επιστρέψει 
περισσότερα στους κατοίκους και σε κάθε περίπτωση, 
όχι να τους τιμωρεί με ανούσια εισπρακτικά μέτρα. 

“Η πόλη επιβαρύνεται 
περίπου 50.000 ευρώ 
τον χρόνο σε σχέση με 
τα ισχύοντα δημοτικά 
τέλη που εισπράττει 
από την εγκατάσταση

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Το Σάββατο 21 Μαΐου άνοιξε και πάλι τις πύλες της για το κοινό η Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης έπειτα από σχεδόν έξι μήνες εξαιτίας των εργασιών που πραγματοποιούνταν και 
είχαν να κάνουν με κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις παράνομων κατασκευών περασμέ-
νων δεκαετιών που κρίθηκαν αυθαίρετες βάσει δικαστικής απόφασης. Οι συγκεκριμένες 
κατεδαφίσεις αφορούσαν μέρος τμήματος του υδροθεραπευτηρίου, εμβαδού 110 τ.μ. 

το οποίο χρειαζόταν ειδικές υποστυλώσεις στατικότητας για 
το υπόλοιπο κτήριο και δύο μικρότερα κτήρια στο πίσω μέρος 
της Λίμνης, εκ των οποίων το ένα ήταν εγκαταλελειμμένο και 
το άλλο αποθηκευτικός χώρος, συνολικού εμβαδού 280 τ.μ. Τα 
υπόλοιπα περίπου 480 κατεδαφιστέα τ.μ. αφορούσαν πέργκο-
λες εξωτερικών χώρων. Να σημειωθεί ότι τα κτίρια που θεω-
ρήθηκαν παράνομα ήταν κατασκευασμένα πριν το 1975, όταν 
τη διαχείριση της Λίμνης Βουλιαγμένης είχε ο ΕΟΤ.

Οι τιμές εισόδου διαμορφώνονται ως εξής: Η γενική είσοδος 
για μπάνιο στην κεντρική σάλα κοστίζει για τους δημότες 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 10 ευρώ τις καθημερινές και 13 
ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Για τους υπόλοιπους επισκέπτες το 
εισιτήριο ανέρχεται σε 15 και 18 ευρώ. Ενώ για τα μέλη της 
Λίμνης, οι τιμές διαμορφώνονται σε 12 και 15 ευρώ αντίστοι-
χα, ενώ τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών έχουν ελεύθερη είσοδο. 
Παράλληλα, για όλους όσοι επιδιώκουν περισσότερη άνεση, 
υπάρχει ένας διαμορφωμένος χώρος με ειδικό εξοπλισμό με 
το κόστος όπως είναι αναμενόμενο να είναι αρκετά υψηλό. 
Συγκεκριμένα, το σετ για δύο άτομα κοστίζει 60 ευρώ τις καθη-
μερινές και 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και αργίες. Επιπλέον, 

υπάρχουν και καναπέδες που έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν έως και έξι άτομα 
με την χρέωση να είναι 120 ευρώ από Δευτέρα έως Παρασκευή και 140 ευρώ τα Σαββατο-
κύριακα και τις αργίες. Τέλος, έχει διαμορφωθεί και ένας ειδικός χώρος που προσφέρει 
ιδιωτικότητα στους επισκέπτες με την τιμή να διαμορφώνεται στα 35 ευρώ για κάθε 
άτομο ξεχωριστά της καθημερινές και 45 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Πρωτοποριακό 
πρόγραμμα 
στείρωσης 

700 
αδέσποτων

γατών

Από την 1η Ιουνίου 2022 ξεκινάει το δημοτικό πρόγραμμα στεί-
ρωσης αδέσποτων γατών με την ονομασία «Οι Γάτες μας», όπως 
ανακοίνωσε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σκοπός 
του προγράμματος είναι η καταγραφή και η σταδιακή μείωση του 
αριθμού των αδέσποτων γατών, μέσω της σήμανσης, στείρωσης 
και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση 
της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα 
ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής και νερού και οι παρεμβατι-
κές δράσεις σε θέματα προστασίας τους. 

Τα φιλοζωικά σωματεία με έδρα το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, οι ενδιαφερόμενοι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 
που επιθυμούν να στειρώσουν αδέσποτη γάτα της περιοχής που 
διαμένουν μπορούν να επικοινωνούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο oigatesmas@vvv.gov.gr. Τα φιλοζωικά σωματεία με έδρα το 
Δήμο, οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι θα παραλαμβάνουν ένα 
ηλεκτρονικό κουπόνι από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, που 
θα επιτρέπει τη δωρεάν εκτέλεση του συνόλου των κτηνιατρικών 
εργασιών που απαιτούνται εκ του νόμου για τη στείρωση αδέσπο-
των γατών, σε έναν εκ των τριών συμβεβλημένων με το Δήμο κτη-
νιάτρων που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η διαδικασία που 
απαιτείται είναι η εξής: Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας του δημότη, κατοίκου ή του εκπροσώπου 
του φιλοζωικού σωματείου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυν-
ση. Προσκομίζεται έγγραφο (πιστοποιητικό δημοτολογίου, λογα-
ριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο πρόσφορο μέσο) από το οποίο να προκύπτει 
η ιδιότητα του δημότη ή η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου 
φιλόζωου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επισυνάπτεται 
τέλος φωτογραφία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφε-
ρόμενου καθώς και μια φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, μαζί με 
την πλήρη περιγραφή της τοποθεσίας που βρίσκεται.

Η σχετική δαπάνη του Δήμου για φέτος θα μπορέσει να καλύψει 
την στείρωση περίπου 700 γατών. «Για την επιτυχία αυτής της 
προσπάθειας πολύτιμη θα είναι η συμμετοχή και δράση όλων των 
φιλοζωικών σωματείων του Δήμου, των δημοτών και κατοίκων του 
προκειμένου να προσφέρουμε στους μικρούς μας φίλους ευπρε-
πείς συνθήκες διαβίωσης», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος των 
3Β για την φροντίδα των αδέσποτων θα δαπανήσει συνολικά το 
ποσό των 130.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
60.000 ευρώ που θα διατεθούν αποκλειστικά για τη στείρωσή τους. 
Από το 2014 ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου για τα αδέσπο-
τα ζώα έχει αυξηθεί κατά 1000%.

Άνοιξε και πάλι η Λίμνη Βουλιαγμένης



Για περισσότερα από 40 χρόνια, αποδεικνύουμε σταθερά ότι έχουμε την ιδανική εμπειρία όταν πρόκειται για 

πωλήσεις ακινήτων. Η πώληση του ακινήτου σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα – και πάνω απ’ όλα με επιτυχία. 

Οι σύμβουλοι ακινήτων μας δεν γνωρίζουν μόνο την αγορά, αλλά και κάθε βήμα μιας επιτυχημένης πώλησης 

ακινήτου. Θα σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία της πώλησης - από την εκτίμηση της αξίας και το 

επαγγελματικό μάρκετινγκ του ακινήτου σας έως την οργάνωση των επισκέψεων και την υπογραφή του 

συμβολαίου αγοράς ακινήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 211 105 5000 ή διαδικτυακά στο AthensMMC@engelvoelkers.com για 

μια δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας!

*Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς

να λάβουμε για εσάς.

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

Engel & Völkers Ελλάδος
Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών,
10ος όροφος · Αθήνα · 11527
Τηλ. +30  211 105 5000
athensmmc@engelvoelkers.com · www.ev.gr
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Νέα 
πλατφόρμα

επιβραβεύει
την 

ανακύκλωση

36 τοπικές 
επιχειρήσεις 

δίνουν κίνητρα 
για την 

ενδυνάμωση
της 

περιβαλλοντικής 
συνείδησης

Μια νέα πλατφόρμα που επιβραβεύει τους πολίτες που επαναχρη-
σιμοποιούν ή ανακυκλώνουν είναι το Followgreen που έδωσε στο 
κοινό ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι πολίτες δημιουρ-
γούν λογαριασμό και κερδίζουν πόντους μέσω online εκπαιδευτι-
κών δράσεων για την ανακύκλωση και μέσω καταχώρησης της ανα-
κύκλωσης που κάνουν στον Δήμο. Στη συνέχεια, εξαργυρώνουν τους 
πόντους επιβράβευσης σε κληρώσεις, ειδικές παροχές και εκπτώ-
σεις τοπικών επιχειρήσεων ή τους δωρίζουν σε σχολεία στο πλαίσιο 
σχολικών δράσεων ανακύκλωσης. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, 
αποτελεί η αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιοποίηση της πληροφορίας 
των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, ώστε να είναι προσβάσιμη 
σε όλους και η ανάγκη για επιβράβευση μέσα από την ενημέρωση 
σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Η καινοτόμα δια-
δικτυακή πλατφόρμα Followgreen του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης έρχεται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των προγραμ-
μάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται και λαμβάνουν τη 
θερμή στήριξη των πολιτών από το 2019 και επεκτείνονται συνεχώς 
σε νέες γειτονιές του Δήμου, μέσα από ένα εύχρηστο, ευχάριστο και 
διαδραστικό περιβάλλον.

Οι πολίτες, μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα διαλογής στη πηγή και 
κυκλικής οικονομίας, καθώς και μέσω των προγραμμάτων που ήδη 
συμμετέχουν, θα λαμβάνουν επιβράβευση υπό τη μορφή πόντων, 
τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε προσφορές προϊό-
ντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων τοπικών επιχειρήσεων 
του Δήμου. Οι επιχειρήσεις μέσω της στήριξης του εγχειρήματος 
αυτού επωφελούνται λαμβάνοντας δωρεάν προβολή στη δημοτική 
πλατφόρμα και προσφέρουν ένα ακόμη κίνητρο στους πολίτες να 
κινητοποιηθούν και να κάνουν πράξη την κυκλική οικονομία.

Για την ένταξη των τοπικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιβρά-
βευσης πραγματοποιήθηκαν συστηματικές επισκέψεις με τη συν-
δρομή του εντεταλμένου συμβούλου Καθαριότητας, Υπηρεσίας 

Δόμησης και Τεχνικών Έργων Νίκου Βάση και των προέδρων των 
Τοπικών Συμβουλίων, στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. 
Όλες οι επιχειρήσεις έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον στην ενημέρωση 
που πραγματοποιήθηκε και αγκάλιασαν θερμά το νέο εγχείρημα του 
Δήμου, με αποτέλεσμα πλέον να συμμετέχουν σε αυτό 36 τοπικές 
επιχειρήσεις με 46 προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Περισσό-
τερες πληροφορίες και οδηγίες για το πώς λειτουργεί το πρόγραμ-
μα, παρέχονται στην ιστοσελίδα www.followgreen.gr/vvv. 

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί όλους τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις του Δήμου να αγκαλιάσουν και να δυναμώ-
σουν το εγχείρημα του Followgreen και να γίνουν μέρος της προσπά-
θειας του Δήμου για μία πόλη καθαρή και πραγματικά πράσινη», 
τονίζεται σε σχετικό κάλεσμα.

Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος 
και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, η οποία θα διαρκέσει 
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022. Για 
τους επόμενους έξι μήνες και σε 
καθημερινή βάση ο Δήμος, η Πολι-
τική Προστασία και οι εθελοντικές 
ομάδες θα βρίσκονται επί ποδός, 
με στόχο τον καλύτερο συντονισμό 
και την πρόληψη για την άμεση 
αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. 
Η Πολιτική Προστασία διαθέτει 
ανθρώπινο δυναμικό 8 ατόμων 
και σε αυτό θα προστεθούν επι-
πλέον 50 εποχικοί υπάλληλοι, ενώ 
παράλληλα ο στόλος των οχημά-
των πυρόσβεσης ανέρχεται σε 19. 
Η πρόληψη είναι η καλύτερη θερα-
πεία και στο πλαίσιο αυτό πραγμα-
τοποιήθηκαν εργασίες συντήρη-
σης σε όλα τα οχήματα της Πολι-
τικής Προστασίας, συντηρήθηκαν 

και οι 28 δεξαμενές νερού (12 στη 
Βούλα, 8 στη Βουλιαγμένη, 8 στη 
Βάρη), έγινε αυτοψία και στους 
36 πυροσβεστικούς κρουνούς (17 
στη Βούλα, 11 στη Βουλιαγμένη, 6 
στη Βάρη και 2 στη Βάρκιζα) ενώ 
ορίστηκαν και τα εννέα σημεία 
που θα βρίσκονται όλο το 24ωρο 
τα οχήματα της Πολιτικής Προστα-
σίας και θα παρατηρούν τα ορεινά 
σημεία της πόλης. 

Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ενεργοποίησε τις 
δύο θερμικές κάμερες πυρανίχνευ-
σης που βρίσκονται στο Πανόραμα 
Βούλας και στο λόφο δίπλα από το 
κοιμητήριο Βουλιαγμένης, προκει-
μένου όταν εντοπίζουν σε ακτίνα 
1,5 χλμ καπνό ή φλόγα να «ειδο-
ποιούν» την Πολιτική Προστασία 
και την Πυροσβεστική. Παράλ-
ληλα, η Διεύθυνση Πρασίνου σε 

συνεργασία με την Πολιτική Προ-
στασία, ξεκίνησαν τον καθαρισμό 
και την αποψίλωση από ξερόχορτα 
και πάσης φύσης εύφλεκτα υλικά 
στους κοινόχρηστους χώρους 
(πλατείες, πεζοδρόμια, αλσύλλια, 
πάρκα, δημοτικά οικόπεδα, ρέμα-
τα) προκειμένου να προστατευτεί 
ο Δήμος από τον κίνδυνο της πυρ-
καγιάς. Μιλώντας στον «Δημοσιο-
γράφο», η εντεταλμένη σύμβουλος 
Πολιτικής Προστασίας Δήμητρα 
Σουτόγλου τόνισε ότι στις ημέρες 
που ο δείκτης επικινδυνότητας 
για εκδήλωση φωτιάς (καύσωνας, 
ριπές ανέμου κ.λπ.) είναι στο «κόκ-
κινο», οι υπάλληλοι της Πολιτικής 
Προστασίας θα κάνουν διπλές 
βάρδιες στα πυροφυλάκια των 
τριών δημοτικών ενοτήτων και θα 
βρίσκονται σε επιφυλακή όλο το 
24ωρο.

Θωράκιση για τις φωτιές 

Σε ετοιμότητα από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου



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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Έναν συγκλονιστικό επίλογο στη ζωή του έγραψε μετά 
από μια σταδιοδρομία σκληρών μαχών ο Στρατηγός 
Κωνσταντίνος Κόρκας. Την Κυριακή 29 Μαΐου και αφό-
του κατέθεσε στεφάνι υπέρ των πεσόντων συναδέλφων 
του καταδρομέων, ως τιμώμενο πρόσωπο του ετήσιου 
Μνημοσύνου που διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών 
Δυνάμεων του Γενικού επιτελείου Στρατού, «έσβησε» 
κατά τη διάρκεια του μικρού γεύματος που παρέθεσε η 
ηγεσία του στρατεύματος στους επισήμους. 

Ο Στρατηγός Κόρκας ανέβηκε από νωρίς τα σκαλιά του 
Μνημείου Εθνικής Ενότητας στο Καβούρι και πήρε θέση 
ανάμεσα στους παριστάμενους ανώτερους και ανώτα-
τους αξιωματικούς, αναμένοντας την έναρξη της τελετής 
σε μια καρέκλα με το μπαστούνι του. Μόλις έφτασε ο 
επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έσπευσε 
να τον χαιρετίσει με σεβασμό και αντάλλαξαν λίγες κου-
βέντες. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στην οποία 

χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ελληνικού 
Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος και έπειτα 
πραγματοποιήθηκε το συγκινητικό προσκλητήριο των 
πεσόντων. Μετά από την ανάγνωση του αριθμού των 
νεκρών αξιωματικών και οπλιτών που έπεσαν σε κάθε 
επιχείρηση που πήραν μέρος Έλληνες καταδρομείς, στη 
Μέση Ανατολή, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον ελληνι-
κό εμφύλιο πόλεμο και κατόπιν στην Κύπρο, ακουγόταν 
το «έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος» μαζί με τιμη-
τικές βολές ενός αγήματος στο λόφο. Μετά τις ομιλίες 
του Διευθυντή των Ειδικών Δυνάμεων και του αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ ο οποίος τον προσφώνησε ως τιμώμενο πρόσω-
πο, η τελετή κατάθεσης στεφάνων ξεκίνησε με το στεφά-
νι του Κωνσταντίνου Κόρκα. Τον βοήθησε ο Στρατηγός 
Φλώρος, όμως δεν κατάφερε να ανεβεί τα τελευταία 
απότομα σκαλιά του μνημείου. 

Η τελετή έληξε και οι ανώτατοι αξιωματικοί μαζί με την 
ηγεσία και τα πολιτικά πρόσωπα κατέβηκαν στο λόφο 
όπου είχε στηθεί από τους στρατιώτες ένας υπαίθριος 

χώρος δεξίωσης, με τραπέζια και καρέκλες. Στο τιμη-
τικό τραπέζι κάθισαν ο Στρατηγός Φλώρος, ο αρχηγός 
ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Κωνσταντίνος Κόρκας με 
τη σύζυγό του. Λίγα λεπτά αργότερα, ο τιμώμενος βετε-
ράνος έχασε τις αισθήσεις του, παραμένοντας ορθός 
στη θέση του, με μια ήρεμη έκφραση και κλειστά μάτια. 
Άμεσα έφτασε στρατιωτικός γιατρός. Περιμένοντας το 
ασθενοφόρο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αξιοποίησε 
την ψυχραιμία και τις γνώσεις του, και μαζί με τον για-
τρό και άλλους δύο στρατηγούς έκανε στον ηλικιωμένο 
που ψυχορραγούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνη-
ση, με θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις. Μόλις το 
ασθενοφόρο ξεκίνησε για το Ασκληπιείο, οι παριστάμενοι 
ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «άξιος». Λίγο 
αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν 101 ετών. 

Ποιος ήταν
Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας Κωνσταντίνος του 
Αθανασίου γεννήθηκε στο χωριό Πουλίτσα Κορινθίας 
το 1921. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελ-
πίδων το 1943 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ). 
Αποστρατεύτηκε το 1980 με το βαθμό του Αντιστρα-
τήγου και με τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητού της 1ης 
Στρατιάς. Έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της 
Κρήτης (1941), της Β. Αφρικής (1942-43), στα νησιά του 
Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (1943-45) και τέλος στις επι-
χειρήσεις του εμφυλίου 1947-49 όπου και τραυματίσθη-
κε δύο φορές. Υπήρξε Διοικητής στις μονάδες: 14 ΛΟΚ 
(1947-49), Γ’ ΜΑΚ (1954-55), 3ο ΣΠ «Ρίμινι» (1971-72), ΧΙ 
ΜΠ (1973-74) και κατόπιν το Β΄ Σώμα Στρατού (1974-
1976), το Δ΄ Σώμα Στρατού του οποίου υπήρξε ο πρώ-
τος διοικητής το 1976 και τέλος, την 1η Στρατιά. Μεταξύ 
των πολλών ηθικών αμοιβών που έλαβε, ήταν 6 φορές 
το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας, επτά φορές τον Πολεμικό 
Σταυρό Γ’ Τάξεως, τρεις φορές μετάλλιο εξαιρέτων πρά-
ξεων, το Βρετανικό Μετάλλιο Ανδρείας και το Ανώτατο 
Παράσημο Εθνικής Αξίας της Γαλλίας.

Στην είδηση του θανάτου του, ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για έναν «μεγά-

λο Έλληνα» και πρόσθεσε: «Πέρασε στο πάνθεον των 
Ηρώων του Έθνους, αφού τίμησε τους πεσόντες συμπο-
λεμιστές του. Κρατώ μια φράση του, από το πρόσφα-
το ταξίδι μας στη Σύμη: «Το Αιγαίο είναι η καρδιά της 
Ελλάδος. Δεν κόβεται, δεν διχοτομείται». Αθάνατος!». 
Στο δικό του μήνυμα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος έγραψε: «Αντίο Στρατηγέ, μέντορα, 
φίλε, πατέρα, αδερφέ εν όπλοις! Αντίο Μεγάλε Έλληνα! 
Άξιο τέκνο της Πατρίδος! Έφυγες στο Καβούρι, εκεί που 
μνημονεύσαμε μαζί και σήμερα όλους τους συμπολεμι-
στές σου! Σε ευχαριστώ για όλα! Θα ’σαι πάντα ο φάρος 
κι η πυξίδα μας!». Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
σημείωσε: «Είχα την τιμή σήμερα να σφίξω το χέρι του 
στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα και να συνομιλήσω για 
μια ακόμα, αλλά δυστυχώς τελευταία φορά, με αυτόν 
τον σπουδαίο πατριώτη, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. 
Στο ηρώο των ΛΟΚ στο Καβούρι ο θρύλος των καταδρο-
μέων έδωσε το «παρών» και το «ύστατο χαίρε». Αιωνία 
του η Μνήμη».

Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας 
Στο Καβούρι «έφυγε» τιμώμενος ο τελευταίος Ιερολοχίτης

Τελευταίο στεφάνι στους συμπολεμιστές του στο λόφο 
των ΛΟΚ για τον βετεράνο καταδρομέα, λίγα ώρα πριν 

πάει να τους συναντήσει

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συνομιλεί με τον Στρατηγό 
Κόρκα

Μπαίνοντας στο ασθενοφόρο, οι παριστάμενοι 
στρατιωτικοί τον αποχαιρέτησαν με ένα θερμό 
χειροκρότημα και την κραυγή «άξιος»
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«Θα προβούμε σε ενέργειες που 
θα έχουν δυσμενείς για εσάς 
συνέπειες» τόνισε στην επιστολή 
διαμαρτυρίας του προς την 
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Μάχη για να μειωθεί το εισιτήριο στην Ακτή Βουλιαγμένης

Η αρχική 
απόφαση 
της ΕΤΑΔ να 
πληρώνουν και τα 
ΑμεΑ ανακλήθηκε

Σάλο προκάλεσε η μονομερής απόφαση της 
διοίκησης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου 
που διαχειρίζεται την Ακτή Βουλιαγμένης 
να αλλάξει αιφνιδίως την τιμολογιακή πολι-
τική της εισόδου στην πλαζ, γεγονός που 
έφερε την έντονη και άμεση αντίδραση της 
δημοτικής αρχής και ειδικότερα του Δημάρ-
χου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Σύμφωνα με 
την αρχική απόφαση της ΕΤΑΔ, αποκλειό-
ταν φέτος η δωρεάν είσοδος στα άτομα με 
αναπηρία ποσοστού μικρότερου από 80%. 
Μέχρι πέρσι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 
67% εισέρχονταν δωρεάν. Παράλληλα, η 
ΕΤΑΔ φαίνεται να τιμωρεί οικονομικά του 
δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, καθώς η νέα τιμή εισόδου αυξήθηκε 
στα 5 ευρώ από 3 ευρώ που ίσχυε μέχρι το 
2021, αύξηση δηλαδή σε ποσοστό 66%, ενώ 
για τους υπόλοιπους χρήστες της ακτής το 
εισιτήριο εισόδου παρέμεινε στα ίδια επί-
πεδα, δηλαδή στα 10 ευρώ. Η αντίδραση 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ήταν αστραπιαία καθώς την ίδια ημέρα που 
ανακοινώθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική 
για την Ακτή Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος απέστειλε επιστολή προς 
στη διοίκηση της ακτής μιλώντας με σκλη-
ρή γλώσσα, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε 
σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα ενη-
μέρωσης κάνοντας λόγο για αισχροκέρδεια 
από την πλευρά της ΕΤΑΔ. 

«Θα υποστεί τις ανάλογες  
συνέπειες»
Η επιστολή του Δημάρχου στην ΕΤΑΔ είχε 
πολύ αυστηρό τόνο, αφήνοντας ευθείς 
απειλές: «Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσα-
με ότι η τιμολογιακή πολιτική της εταιρεί-
ας άλλαξε δραματικά χωρίς προηγούμενη 
συνεννόηση με τη δημοτική αρχή, γεγονός 
που πλέον αποτελεί πάγια τακτική της εται-
ρείας σας. Συγκεκριμένα, έγινε αλλαγή ως 
προς τη δωρεάν είσοδο των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες, όπου τέθηκε για πρώτη φορά η 
προϋπόθεση του ποσοστού αναπηρίας άνω 
του 80% αντί για 67% που ίσχυε ως πέρσι. Η 
κίνησή σας αυτή είναι ιδιαίτερα σκληρή και 
σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το κοι-
νωνικό προφίλ τόσο της ίδιας της εταιρεί-
ας όσο και του Δήμου μας όπου οι πολίτες 
και ιδίως οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό και απολαμ-
βάνουν ιδιαίτερης προνομιακής μεταχείρι-
σης. Παράλληλα, η αύξηση της τιμής εισό-
δου σε ποσοστό 66% για τους δημότες μας, 
σε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες 
της περιοχής (οι οποίοι επισκέπτονται την 
παραλία σε καθημερινή βάση) και κυρίως 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της δημο-
τικής αρχής, όπως άλλωστε επιβάλλεται 

από την μέχρι τώρα καλή μας συνεργασία, 
βρίσκει επίσης αντίθετη τη δημοτική αρχή. 
Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση την οποία 
βιώνει η χώρα απαιτεί να σταθούμε όλοι 
στο ύψος των περιστάσεων και ως κρατικοί 
φορείς να είμαστε αρωγοί στις προσπάθειες 
που καταβάλει σύσσωμη η δημόσια διοίκη-
ση για ανακούφιση των πολιτών. Για όλους 
τους άνω λόγους, σας καλούμε να λάβετε 
σοβαρά υπόψη τις έντονες διαμαρτυρίες 
των πολιτών και της δημοτικής αρχής και να 
επανεξετάσετε άμεσα τις ληφθείσες αποφά-
σεις σας, να αναδείξετε το κοινωνικό πρό-
σωπο της εταιρείας σας και να διατηρήσετε 
την μέχρι πρότινος ισχύουσα τιμολογιακή 
πολιτική για όλες της ως άνω κατηγορίες. 
Στην περίπτωση που επιμείνετε στην εφαρ-
μογή της νέας σκληρής τιμολογιακής πολι-
τικής, σας δηλώνουμε ότι ως δημοτική αρχή 
θα ακολουθήσουμε τη σκληρή πολιτική που 
εσείς επιλέγετε και θα προβούμε σε ενέργει-
ες, που θα έχουν δυσμενείς για εσάς συνέ-
πειες και θα πυροδοτήσουν το καλό κλίμα 
συνεργασίας που και τα δύο μέρη σφυρη-
λατούν τα τελευταία 5 χρόνια».

Σε συνέχεια των κινήσεών του, ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος δημοσιοποίησε το θέμα, 
μιλώντας σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθ-
μό. Επισήμανε ότι η πλαζ της Βουλιαγμέ-
νης είναι μια δημόσια παραλία την οποία 
διαχειρίζονται κατευθείαν υπάλληλοι του 
Δημοσίου στην ΕΤΑΔ: «Για λόγους ανεξήγη-
τους εδώ και αρκετά χρόνια, η ΕΤΑΔ κάθε 
χρόνο στην συγκεκριμένη παραλία αυξάνει 
την τιμή εισόδου και κρατώ πολύ μεγάλη 

επιφύλαξη αν η αύξηση αυτή είναι συμβατή 
με την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσι-
ών που προσφέρονται», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Δήμαρχος των 3Β, προσθέτοντας: 
«Οι δημότες της περιοχής όπου στις άλλες 
παραλίες έχουν ελεύθερη πρόσβαση ως μια 
αντιπαροχή διαχρονικά της επιβάρυνσης 
που δέχεται η πόλη αυτό το διάστημα, στην 
Βουλιαγμένη που είναι δημόσια παραλία 
είναι η μόνη στην οποία δεν έχουν ατέλεια, 
αντιθέτως φέτος αποφασίστηκε αύξηση 
66% επί του εισιτηρίου για να μπουν μέσα. 
Πράγματα ακατανόητα» υποστήριξε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος.

Οι πιέσεις έφεραν αποτέλεσμα
Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλή-
θηκαν και το στενό «μαρκάρισμα» του 
Δήμου, η ΕΤΑΔ πήρε πίσω την απόφαση για 
την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες 
στην Ακτή Βουλιαγμένης, εκδίδοντας την 
παρακάτω ανακοίνωση: «Η Εταιρεία Ακινή-
των Δημοσίου ΑΕ με αίσθημα ευθύνης και 
αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της ελληνι-
κής κοινωνίας, αναπροσαρμόζει την ειδική 
της τιμολογιακή πολιτική για τα Άτομα με 
Αναπηρία και των συνοδών τους. Συγκεκρι-
μένα, η είσοδος στην Ακτή Βουλιαγμένης 
για τα άτομα με αναπηρία (άνω του 67%) 
θα είναι δωρεάν, ενώ για τους συνοδούς (1 
άτομο) θα ισχύει το μειωμένο εισιτήριο». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιέσεις από 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς 
την ΕΤΑΔ θα ενταθούν το επόμενο διάστημα 
με στόχο, τη μείωση της τιμής εισόδου για 
τους δημότες στα περσινά επίπεδα. 



Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έλαβε κάποιο μήνυμα από τις εσωκομματι-
κές σας διαδικασίες; Εστάλη ο λογαριασμός όπως ζητήσατε;
Ο λογαριασμός εστάλη και θα συνεχίσει να στέλνεται, μέχρι να υπάρξει μια κυβέρνη-
ση που νοιάζεται για τα προβλήματα και τον αγώνα επιβίωσης κάθε συμπολίτη μας. 
Μέχρι η κάθε οικογένεια να μην βρίσκεται σε απόγνωση στα μέσα κάθε μήνα αντιμε-
τωπίζοντας το δίλημμα αν θα πληρώσει τους λογαριασμούς ή αν θα αγοράσει τα απα-
ραίτητα για να ζήσει. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέκεται μακριά από την 
δραματική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας. Αντιμετωπίζει τα σοβαρά ζητήματα 
ως δημοσιογράφος, επιχειρώντας να μην χρεωθεί τις βαρύτατες ευθύνες της και την 
αδράνειά της. Αφήνει την ελληνική κοινωνία απροστάτευτη σε κερδοσκοπικά παιχνί-
δια. Μένει εγκλωβισμένη σε δογματισμούς όπως η αυτορρύθμιση της αγοράς, χωρίς 
την παραμικρή  σκέψη παρέμβασης. Η ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, πίστευε ότι 
στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει μέσω 
μεγάλων δημόσιων εταιρειών. Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη χάρισε τη ΔΕΗ, μέσω 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα τα ζούμε. Η ΔΕΗ πρωτοστατεί στις 
αυξήσεις και στα υπερκέρδη. Η διοίκησή της αμείβεται σκανδαλωδώς, με εκατοντάδες 
χιλιάδες μπόνους και οι πολίτες υποφέρουν. Είναι μια άλλη ΝΔ, από αυτή που ήξεραν 
όλοι, είτε την υποστήριζαν είτε είχαν πολιτικές διαφωνίες. 

Οι 172.000 συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, έδωσαν καθαρό 
μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ, να μετασχηματισθεί 
και να συνεχίσει. Οι τομές που αποφασίστηκαν  στο  Συνέδριό μας, όπως η πρόβλε-
ψη κρίσιμων αποφάσεων και θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να ψηφίζονται καθολικά από τα 
μέλη του, λαμβάνονται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από δεκαετίες 
απαξίωσης του θεσμού του «κόμματος» στην ελληνική κοινωνία, τα μέλη ενός κόμ-
ματος, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δεν θα είναι μέλη ενός εκλογικού μηχανισμού ή μηχανισμών 
παλαιοκομματικής πρακτικής, βουλευτών, τάσεων ή δομών εξυπηρέτησης, αλλά θα 
διαμορφώνουν τις θέσεις μας και τις κρίσιμες επιλογές. Συνεχίζουμε, με την κοινωνία 
και τους προοδευτικούς πολίτες συμμέτοχους.

Κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής σχολίασαν τον κατευθυνόμενο 
χαρακτήρα της ψηφοφορίας, άλλοι τις οικογενειακές σχέσεις μεταξύ 
των εκλεγέντων. Υπήρξε μία μάχη μηχανισμών;
Οι δημοκρατικές και διαφανέστατες διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είναι αδιαμφη-
σβήτητες. Προφανώς, σε κάθε κόμμα εμπεριέχονται διαφορετικές ιδεολογικές και 
πολιτικές θεωρήσεις και θεωρώ υγιέστατο και δημοκρατικότατο να υπάρχουν. Η 
πλειοψηφική έκφραση και επομένως η εκλογή των ανθρώπων που εκφράζουν τις 
πολιτικές απόψεις που αποδέχεται η πλειοψηφία ενός κόμματος δεν σημαίνει κατευ-
θυνόμενη ψηφοφορία. Είναι βασική δημοκρατική λειτουργία. Είναι άλλωστε προφα-
νές σε ένα δημοκρατικό χώρο ότι υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες απόψεων 

και πολιτικών ρευμάτων, που εκφράζονται και στα αποτελέσματα των οργάνων κάθε 
στοιχειωδώς δημοκρατικού κόμματος.

Χρεώνετε το κύμα ακρίβειας στην αγορά και ειδικά στην ενέργεια στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια δική σας διακυβέρνηση τι διαφορετικό θα 
μπορούσε να έχει πράξει;
Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον κ. Μητσοτάκη, αλλά φωνή βοώ-
ντος... Προτείναμε να υπάρξει πλαφόν στη χονδρική και λιανική τιμή του ρεύματος. 
Προτείναμε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και πλαφόν στα σκανδαλώ-
δη υπερκέρδη των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας τα οποία όφειλαν να είχαν 
άμεσα φορολογηθεί και να επιστραφούν στους πολίτες. Προτείναμε τη μείωση του 
Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Προτείναμε την αύξηση του κατώτατου 
μισθού. Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης έχει κατεβάσει ρολά στις προτάσεις, που αφο-
ρούν την κοινωνία. Με ρωτάτε τι διαφορετικό θα κάναμε. Από τον Σεπτέμβριο του 
2021, που θέσαμε το ζήτημα των αυξήσεων, λαμβάναμε απαντήσεις ότι είναι ένα 
παροδικό φαινόμενο και η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Όταν προχώρησαν στο χάρι-
σμα της ΔΕΗ σε ιδιώτες, μας κατηγόρησαν για δογματικούς και κρατιστές. Μας είπαν 
ότι δεν μπορεί να γίνεται κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική μέσα από την ΔΕΗ, 
όπως εμείς κάναμε, και επιχειρηματολόγησαν ότι οι ιδιώτες θα έδιναν τα απαραίτητα 
κεφάλαια για την ανάπτυξή της. Σήμερα η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη επιχειρηματολογεί ότι έδωσε πάνω 
από 2,5 δισ. για να συγκρατήσει τις τιμές του 
ρεύματος. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε όλοι. 
Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε αν η ΔΕΗ 
λάμβανε από το δημόσιο αυτά τα 2,5 δισ., που 
πάνω από τα μισά είναι υπερκέρδη ελάχιστων 
εταιρειών,  πόσο χαμηλότερα θα ήταν η τιμή 
του ρεύματος και ποια θα ήταν η ανάπτυξη 
και οι επενδύσεις της ΔΕΗ. Σήμερα μπορού-
με όλοι να καταλάβουμε πως επί κυβερνή-
σεων Αλέξη Τσίπρα δεν ανέβηκε η τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος ούτε ένα 
λεπτό, πως μπορεί να 
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Η «δεύτερη φορά» 
Αριστερά θα μας 
βρει ανανεωμένους 
και αποφασισμένους

Χρήστος Σπίρτζης  
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 
στην Ανατολική Αττική “Πλειοψηφικές στον ΣΥΡΙΖΑ 

οι απόψεις να υπερβούμε 
τα κομματικά 
αυτοδιοικητικά σχήματα

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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συμβάλει το Δημόσιο στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, πως δεν μπορεί να 
αυτορυθμιστεί η αγορά και πόση μεγάλη αδράνεια,  εγκληματικές καθυστερήσεις και 
ποιες σκοπιμότητες εξυπηρέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ασκήσατε κριτική στην κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη στην 
Ουκρανία και την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Πιστεύετε ότι μια 
πιο ουδέτερη στάση στον πόλεμο αυτό θα ήταν ορθότερη;
Δεν ζήτησε κανείς ουδετερότητα. Η βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου με τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι απόλυτα καταδικαστέα και οφείλουμε να συμ-
βάλουμε στη λήξη του πολέμου και στην τήρηση του διεθνούς δικαίου ενάντια στον 
αναθεωρητισμό της Ρωσίας. Επομένως, οφείλουμε να συμμετέχουμε στις κυρώσεις 
που αποφάσισαν οι διεθνείς οργανισμοί που μετέχουμε. Οφείλουμε να στηρίξου-
με τους Ουκρανούς πρόσφυγες, τα παιδάκια, την προσφυγιά, την δυστυχία και την 
κόλαση που ζουν. Εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτές τις αρχές και αξίες. Άλλοι μας 
κατηγορούσαν για την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και εργαλειοποιούσαν το 
προσφυγικό ζήτημα. Οφείλουμε επίσης με βάση το παραπάνω πλαίσιο να αναδεί-
ξουμε τα εθνικά μας δίκαια και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Να επαναφέρουμε 
στις διεθνείς συζητήσεις την εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Τέλος, οφείλουμε να 
ακολουθήσουμε μια πολιτική πρωτοβουλιών για την ειρήνευση της περιοχής. 

Στον αντίποδα των παραπάνω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προέβη σε επιπόλαιους χειρι-
σμούς, αλλάζοντας διαχρονικές εθνικές πολιτικές των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων 
και αφήνοντας στην Τουρκία πολιτικό χώρο και αναβάθμιση του ρόλου της. Η αποστο-
λή όπλων στην Ουκρανία μας αφαίρεσε το πλεονέκτημα να λάβει η χώρα μας πρωτο-
βουλίες για την ειρήνη στην περιοχή, εκμεταλλευόμενοι τις διαχρονικές φιλικές σχέσεις 
του λαού μας, τη θρησκεία μας και την συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς. Με 
τη λαθεμένη πολιτική του «δεδομένου και προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης» και 
με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, παραχωρήσαμε αυτό το ρόλο στην Τουρκία, 
αντί να αναδείξουμε τον αναθεωρητισμό της και την εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Η 
Ελλάδα οφείλει να είναι πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και να αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ 
των γειτονικών λαών καθώς και βασικό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η θέση 
μας είναι αυτή της υπεράσπισης της ειρήνης, της συνεργασίας και της σταθερότητας 
και όχι της κατά περιόδους α λα καρτ συμπάθειας ή αντιπάθειας. Η συνεχής επιδίωξη 
της ειρήνης, της σταθερότητας και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων της 
χώρας είναι η μοναδική μας πυξίδα που θα οδηγήσει τη χώρα να δικαιωθεί.

Στη «δεύτερη φορά Αριστερά», αν σας δώσουν οι πολίτες αυτή την 
ευκαιρία, ποια λάθη της πρώτης περιόδου θα διορθώνατε;
Η  «δεύτερη φορά Αριστερά» είναι σίγουρο ότι θα μας βρει με ένα κόμμα ανανεωμένο 
και πολύ αποφασισμένο. Με συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πολιτικό σχέ-
διο και κυβερνητικό πρόγραμμα. Εύχομαι τη δεύτερη φορά να μην πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε μια χώρα πτωχευμένη, εντός μνημονίων, έναν λαό σε ανθρωπιστική κρίση 
και άδεια ταμεία. Από τις άδικες πολιτικές που εφαρμόστηκαν λόγω των μνημονιακών 
επιβολών των δανειστών ήταν η φορολογική πολιτική και οι ασφαλιστικές εισφορές. 
Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσουμε με το δικό μας 
κυβερνητικό σχέδιο, με τις δικές μας πολιτικές. Έχουμε πραγματικά να αλλάξουμε 
πάρα πολλά σε όλους τους τομείς. Θεωρώ ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας, η κοινωνική πολιτική και το κράτος δικαίου οφείλουμε να είναι οι προτεραι-
ότητές μας, μετά την πλήρη αποδιοργάνωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Μια σειρά μεγάλων επενδύσεων, όπως το Ελληνικό, ο Αστέρας Βουλιαγ-
μένης, η ανάπλαση σημείων του παραλιακού μετώπου, βρίσκονται σε 
εξέλιξη και αλλάζουν τα δεδομένα στα νότια. Είστε θετικά διακείμενοι 
στις εξελίξεις αυτές;
Έργα τα οποία αναβαθμίζουν και βοηθούν ποιοτικά στην ανάπτυξη εν γένει της χώρας 
και ειδικά της οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας, μας βρίσκουν θετικά διακείμε-
νους. Εργαστήκαμε πολύ ώστε τέτοιες επενδύσεις να αποτελέσουν μια θετική εξέλιξη 
για τη περιοχή, να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν με θετικό πρόσημο προς όφε-
λος της ελληνικής κοινωνίας, του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και της αειφό-
ρου ανάπτυξης και όχι των μεγάλων συμφερόντων. Θα ήθελα όμως να θυμηθούμε τι 
έλεγε η σημερινή κυβέρνηση για την έναρξη του Ελληνικού, πώς διαψεύστηκε και πού 
βρίσκεται σήμερα η εξέλιξη του έργου. Για να μπορούν να κρίνουν οι πολίτες για την 
αναποτελεσματικότητα, τη διαχειριστική και τεχνοκρατική ανεπάρκεια και τα ψεύδη 
που έλεγαν για να παραπληροφορήσουν τον ελληνικό λαό. 

Είχατε καίρια συμβολή, ως υπουργός Υποδομών, στο να ξεκολλήσει το 
βαλτωμένο επί δεκαετίες έργο διευθέτησης του ρέματος στο Κόρμπι 
Βάρης. Πώς ήταν η συνεργασία σας με τη δημοτική αρχή Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης;
Η αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής και όλης της χώρας ήταν δυστυχώς σχεδόν 
ανύπαρκτη. Μεγάλα και μικρότερα αντιπλημμυρικά έργα είχαν δοθεί στον πρώτο και 
δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως να υπάρχουν τόσο οι πόροι όσο 
και το ανθρώπινο δυναμικό για να ωριμάσει και να υλοποιήσει αυτά τα απαραίτητα 
έργα για την κοινωνική ασφάλεια. Η συνεργασία μας με τους Δημάρχους ήταν έξω 
από την πολιτική ένταξή τους και είναι προς τιμή τους που το αναγνωρίζουν και 
η αναγνώριση αυτή αποτελεί δική μας πολιτική ικανοποίηση, ιδιαίτερα όταν δεν 
έχουμε κοινή πολιτική ένταξη. Πιστεύω ότι όσοι έχουν υπηρετήσει σε κοινωνικούς 
φορείς όπως τα επιμελητήρια, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς, εκεί 
που μπορείς να δεις άμεσα τα αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα, υπερβαί-
νουν κομματικούς διαχωρισμούς και θέτουν διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την προσπάθεια να πάμε μπροστά σαν κοινωνία, 
την προσωπική στάση του καθένα να διαφοροποιείται από την παράταξη του όταν 
πρόκειται για το κοινό καλό.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλλος, υπήρξε από τους λίγους 
Δημάρχους που στην προσπάθειά του να προχωρήσει υποδομές που αφορούσαν τον 
Δήμο, με ενημέρωσε για τις τεράστιες καθυστερήσεις που οφείλονταν στις απαλλο-
τριώσεις για το έργο του ρέματος Κόρμπι Βάρης. Η ένταξη του έργου στο άρθρο 7Α, 
έδωσε την δυνατότητα να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, χωρίς την αναμονή 
των χρονοβόρων δικαστικών αποφάσεων ορισμού της αποζημίωσης των απαλλοτρι-
ώσεων. Είχαμε άριστη συνεργασία, που αφορούσε τόσο τοπικά θέματα υποδομών, 
όσο και τις απόψεις του για μια σειρά προβλημάτων της αυτοδιοίκησης και του θεσμι-
κού πλαισίου των έργων.  Οφείλω να πω ότι παρακολουθώντας την αυτοδιοίκηση, 
ο κ. Κωνσταντέλος έχει υπηρετήσει το θεσμό του Δημάρχου και το τι πιστεύει πάνω 
από την πολιτική παράταξή του, αφού πολλές φορές έχει διαφοροποιηθεί με συγκε-
κριμένες καταγγελίες από πολιτικές στελεχών του πολιτικού χώρου που προέρχεται.  

Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το κόμμα σας θα υποδείξει υπο-
ψηφίους Δημάρχους; 
Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι αποτελούν το πρώτο κύτταρο της δημοκρατί-
ας. Είναι ο δημόσιος θεσμός που έρχεται σε καθημερινή άμεση επικοινωνία με τους 
πολίτες και τα προβλήματά τους. Θεωρώ υγιές να υπάρχουν αυτοδιοικητικά σχήματα, 
συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων και μεγάλου πολιτικού εύρους. Όπως σας 
είπα και νωρίτερα, οι αποφάσεις μας συνδιαμορφώνονται συλλογικά από τα μέλη 
μας και θεωρώ ότι οι απόψεις να υπερβούμε κομματικά αυτοδιοικητικά σχήματα 
και να στηρίξουμε ευρεία σχήματα με προοδευτικό πρόγραμμα είναι πλειοψηφικές. 
Οι ανάγκες των πολιτών δεν αφορούν την κομματική ένταξη των Δημάρχων και των 
σχημάτων της αυτοδιοίκησης, αλλά το πρόγραμμα και τις πολιτικές που υπηρετούν 
τα προβλήματά τους, τον χώρο που ζουν, την ποιότητα της ζωής τους και την απο-
τελεσματικότητά τους. 
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Συμφωνία αρχών 
για καθαρή πόλη

Οι κανόνες για την Καθαριότητα  
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μια δυναμική συμφωνία υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
μεταξύ Δήμου και πολιτών διέπει μια από τις σημαντικότερες 
δημοτικές λειτουργίες, την καθαριότητα της πόλης. Ένα σύνο-
λο αρχών και δυνατοτήτων ωθεί τους δημότες όχι απλώς να 
συμπεριφέρονται με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για την 
εικόνα της περιοχής τους, αλλά επίσης να γίνονται συμμέτο-
χοι στις πρωτοποριακές για τη χώρα πολιτικές της δημοτικής 
αρχής σε σχέση με τη διαχείρηση απορριμμάτων που απαιτεί 
μια σύγχρονη περιβαλλοντική αντίληψη. 

Η μεγαλύτερη και αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου είναι η 
οργάνωση της τακτικής αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης 
των οικιακών δημοτικών απορριμμάτων που κατευθύνονται σε 
εργοστάσια διαλογής και ανακύκλωσης, σε κατάλληλα πεδία για 
κομποστοποίηση και για ό,τι απομένει, σε χώρους υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων. Ο Δήμος παραλαμβάνει δωρεάν και τα 
ογκώδη αστικά απορρίμματα (όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες 
συσκευές, στρώματα κ.λπ.). Βασική προϋπόθεση για την εύρυθ-
μη λειτουργία της πόλης είναι της απόθεσης στο πεζοδρόμιο να 
προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας ώστε 
τα απόβλητα να παραμείνουν το μικρότερο δυνατό διάστημα 
σε κοινόχρηστο χώρο. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότη-
τας, ως προϋπόθεση της αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων 
ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε 
ιδιοκτησίας, ανά μήνα, δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει χώρο 
μεγαλύτερο από 3 κυβικά μέτρα. Σημειώνεται επίσης ότι η 
τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντός των 
πράσινων κάδων απαγορεύεται αυστηρά. 

Η τοποθέτηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμ-
μάτων (πράσινοι, μπλε, καφέ και κίτρινοι) σε συγκεκριμένα 
σημεία καθώς και η πυκνότητά τους είναι αντικείμενα που 
ρυθμίζουν κατ’ αποκλειστικότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου, ενώ η μετακίνησή τους από αναρμόδια άτομα είναι 
κάτι που απαγορεύεται και επισύρει πρόστιμο. Ο Κανονισμός 
αναφέρει ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμά-
των έξω από τους κάδους για κανένα λόγο «γιατί εγκυμονεί 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία, επιβαρύνει το περιβάλλον 
και δημιουργεί αρνητική εικόνα για την αισθητική της πόλης». 
Ειδική μνεία κάνει ο Κανονισμός στη στάθμευση ΙΧ μπροστά σε 
κάδους η οποία απαγορεύεται αυστηρά διότι προκαλεί κυκλο-
φοριακό πρόβλημα και παρεμποδίζει την Υπηρεσία Καθαρι-
ότητας, δημιουργώντας παράλληλα αρνητική εικόνα για την 
αισθητική της πόλης. 

Χωριστά άρθρα του Κανονισμού αφορούν στους ιδιοκτήτες 
και συνοδούς των κατοικίδιων ζώων. Όπως προβλέπει και 
η νομοθεσία, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επι-
βάλλεται ο άμεσος καθαρισμός του περιβάλλοντος από τα 
περιττώματα των μικρών ζώων, ενώ το προβλεπόμενο πρό-
στιμο διπλασιάζεται αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, σε 
εισόδους σχολείων ή βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια 
εκκλησιών ή μπροστά από δημόσια και δημοτικά κτήρια. 

Αυστηρό πλαίσιο έχει θεσπίσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης για τις διαφημίσεις στο δημόσιο χώρο. Απαγορεύ-
εται επί ποινή προστίμου η εμπορική διαφήμιση εκτός των 
ειδικών πλαισίων και των καθορισμένων θέσεων (φυλλάδια, 
συνθήματα, αφίσες), η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφη-
μιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 
χώρους, η επικόλληση διαφημιστικών αυτοκόλλητων. Προ-
βλέπεται η χορήγηση άδειας για ανάρτηση πανό, αεροπανό 
και άλλων σχετικών αντικειμένων μετά από σχετική αίτηση 
και υπόδειξη του χώρου από τον Δήμο. 

Ειδικές ρυθμίσεις του Κανονισμού αφορούν στις οικοδομικές 
εργασίες που ξεκινούν ιδιώτες (ανέγερση οικοδομής ή ανακαι-
νίσεις) και απαιτούν κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την 
απομάκρυνση αδρανών υλικών. Η κανονιστική απόφαση του 
Δήμου ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες χρειάζονται άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου για τον κάδο των κατασκευαστικών απο-
βλήτων για την οποία καταβάλλεται ένα ειδικό τέλος. 

Άλλες διατάξεις του Κανονισμού ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος (όπως εστιατόρια) καθώς και όσους φορείς παράγουν 
επικίνδυνα απόβλητα. Ο γενικός στόχος του κειμένου με το 
σύνολο των αρχών που τον διέπουν είναι η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμά-
των και η διαφύλαξη της αισθητικής εικόνας της πόλης στο 
επίπεδο που αρμόζει. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια το ακροτελεύτιο άρθρο του 
Κανονισμού το οποίο υπογραμμίζει ότι «η καθαριότητα της 
πόλης η προστασία του περιβάλλοντος και γενικά η αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής, στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία 
των δημοτών με τις Υπηρεσίες του Δήμου». Και συνεχίζει: 
«Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και 
να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του 
που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος 
κανονισμού. Κάθε δημότης επίσης, οφείλει να γνωστοποιεί 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραβάσεις που υπο-
πίπτουν στην αντίληψή του, ούτως ώστε να λαμβάνονται τα 
απαραίτητα μέτρα. Κάθε δημότης 
οφείλει να έχει κατά νου 
ότι η καθαριότητα είναι 
και δική του υπόθεση 
και ότι, σε τελευταία 
ανάλυση, ο Δήμος δεν 
ανήκει μόνο σ’ εκεί-
νον ή στο γείτονά του, 
αλλά σε όλους μας».

Ογκώδη
(στρώματα,  
έπιπλα, μεγάλες 
συσκευές,  
κλαδέματα)

-  Πρώτα ειδοποίηση 
στο 15888

- Μετά στο πεζοδρόμιο
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Νέα και υφιστάμενα ρεύματα ανακύκλωσης
Ένα νέο ρεύμα ανακύκλωσης ήρθε να προστεθεί στα υπάρχο-
ντα κανάλια εναλλακτικής διαχείρισης υλικών στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Από τα μέσα Μαΐου εγκαταστάθηκαν σε 
επίκαιρα σημεία της πόλης 15 ειδικοί κάδοι συλλογής τηγανελαί-
ων. Το χρησιμοποιημένο λάδι κουζίνας είναι ένα ιδιαίτερο υλικό 
του οποίου η απόρριψη στο αποχετευτικό σύστημα προκαλεί 
κοστοβόρα και δυσάρεστα τεχνικά προβλήματα, ενώ η διάθεσή 
του στα κοινά απορρίμματα και στο έδαφος δημιουργεί σοβαρή 
οικολογική επιβάρυνση. Αντίθετα, η χωριστή συλλογή του μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή βιοντίζελ, ενός «πράσινου» 
καυσίμου που μειώνει εντυπωσιακά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, την ίδια στιγμή που βοηθά την εθνική οικονομία 
να μειώσει την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. 

Από τα νοικοκυριά ζητείται απλώς η τοποθέτηση του προς απόρ-
ριψη τηγανελαίου σε ένα πλαστικό δοχείο. Κάδοι υπάρχουν στα 
εξής σημεία της Βούλας: Πλατεία 25ης Μαρτίου, Λακωνίας και 
Μεταξά, Άγιος Ιωάννης, 4ο Δημοτικό Βούλας, Πλατεία Σοφοκλή 
Βενιζέλου (έναντι Στεργίου), Άγιος Νεκτάριος. Στη Βουλιαγμένη: 
Δημαρχείο (οδός Θησέως έναντι σούπερ μάρκετ), πλατεία Μου-
σών, Λ. Ποσειδώνος (σούπερ μάρκετ), Παναγούλη και Ηλέκτρας. 
Στη Βάρη: Πλατεία Δήμα, πλατεία Φιλικής Εταιρίας, Κόρμπι 
(Αθλητικό Κέντρο Μπάσκετ). Στη Βάρκιζα: Πλατεία Ζησιμοπού-
λου, πλατεία Βάρκιζας (απέναντι από το φαρμακείο).

Πρόκειται για άλλο ένα βήμα στην κεντρική πολιτική επιλογή 
της δημοτικής αρχής να εξελιχθεί ο Δήμος σε μία πόλη μηδενι-
κών αποβλήτων, που επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει τα 
υλικά που καταναλώνει. Άλλωστε, η αποφυγή της ταφής των 
απορριμμάτων, αυτών δηλαδή που καταλήγουν στον πράσινο 
κάδο, είναι μια στρατηγική που υπηρετείται μέσω ενός μεγάλου 
δικτύου εναλλακτικής συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων 
που παράγουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κεντρικό ρόλο στη 
στρατηγική αυτή έχει η ανάπτυξη των καφέ κάδων για τη συλ-
λογή βιοαποβλήτων (υπολείμματα κουζίνας) που σήμερα λει-
τουργούν στη Βουλιαγμένη, στα Πηγαδάκια και τα Δικηγορικά 
της Βούλας, στο Δίλοφο και τη Μηλαδέζα της Βάρης αλλά και στα 
καταστήματα εστίασης. Το επόμενο βήμα ανάπτυξης του καφέ 
κάδου θα γίνει στην Ευρυάλη, την κάτω Βούλα, το Πανόραμα και 
το Κόρμπι τους επόμενους μήνες. Τα υπολείμματα κουζίνας που 
συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος σε όγκο και βάρος των παραγό-
μενων αποβλήτων ενός νοικοκυριού οδηγούνται από τον Δήμο 
σε πεδίο κομποστοποίησης όπου μαζί με τα πράσινα απόβλητα 
των κήπων παράγουν εδαφοβλετιωτικό υλικό πρώτης ποιότητας 
που διατίθεται στην αγορά. 

Ταυτόχρονα, στα Πηγαδάκια υλοποιείται πιλοτικά πρόγραμμα 
διαλογής στην πηγή σε χωριστά ρεύματα ανά υλικό, ενώ πειρα-
ματικά δοκιμάζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας συστήματα 
χρέωσης δημοτικών τελών ανάλογα με τον όγκο των απορριμμά-
των (πληρώνω όσο πετάω), μια πολιτική που όταν υλοποιηθεί σε 
μεγάλη κλίμακα, θα επιβραβεύει υλικά την ανακύκλωση. 

Φυσικά, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναπτύσσεται 
το δίκτυο των μπλε κάδων ανακύκλωσης για υλικά συσκευασίας, 
αλλά και δευτερεύοντα δίκτυα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 
όπως οι γαλάζιοι κώδωνες για το γυαλί, οι κόκκινοι κάδοι για 
ρουχισμό κ.ά. Σήμερα, βάσει των επίσημων μετρήσεων, ο Δήμος 
των 3Β έχει την πρωτιά στην ανακύκλωση και ετοιμάζεται για το 
επόμενο μεγάλο βήμα που είναι η πλήρης αποφυγή της ταφής, 
με την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων της πόλης.

Παράβαση Πρόστιμο

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, 
αραχαιολογικών χώρων, δημόσων 
κτηρίων

750 €

Επικόλληση αυτοκόλλητων ή 
γράψιμο συνθημάτων σε κάδους 
απορριμμάτων

100 €

Ρύπανση ή καταστροφή αστικού 
εξοπλισμού 250 €

Εναπόθεση υλικών συσκευασίας 
εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων 
υλικών σε πράσινους κάδους

200 €

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από 
κάδους 100 €

Χύμα κλαδέματα σε κάδους 
απορριμμάτων 300 €

Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε 
κοινόχρηστους χώρους 1.000 €

Απόρριψη νερού πισίνας στις οδούς 500 €

Υπαίθριο ψήσιμο σε κινητές ή 
ακίνητες εστίες (μπάρμπεκιου) σε 
παραλίες του Δήμου 

50 €

Ρύπανση από περιττώματα 
κατοικίδιων ζώων 100 €

Στάση / στάθμευση μπροστά από 
κάδους απορριμμάτων 80 €

Εναπόθεση οικοδομικών υλικών 
σε κάδους απορριμμάτων ή 
ανακύκλωσης

250 €

Ρύπανση από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
περιπτέρων, κυλικείων κ.λπ. 
από επιτόπια κατανάλωση 
προσφερόμενων ειδών

150 € 

Tοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων 
σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους 
χώρους χωρίς ειδοποίηση του Δήμου

100 €

Απόρριψη χαρτιών ή 
μικροαντικειμένων σε παραλίες, 
πεζοδρόμια και κοινόχρηστους 
χώρους

50 €

Ενδεικτικός πίνακας παραβάσεων με τα  
προβλεπόμενα πρόστιμα 

Νέοι κάδοι 
ανακύκλωσης 
για τηγανέλαιο
Βούλα
- Πλατεία 25ης Μαρτίου
-  Λακωνίας & Μεταξά
- Άγιος Ιωάννης
- 4ο Δημοτικό Βούλας
-  Πλατεία Σοφοκλή 

Βενιζέλου (έναντι 
Στεργίου)

- Άγιος Νεκτάριος

Βουλιαγμένη
-  Δημαρχείο (οδός 

Θησέως έναντι Market 
In)

- Πλατεία Μουσών
-  Λ. Ποσειδώνος 

(Σκλαβενίτης)
- Παναγούλη & Ηλέκτρας

Βάρη
- Πλατεία Δήμα
-  Πλατεία Φιλικής 

Εταιρίας
-  Κόρμπι (Αθλητικό 

Κέντρο Μπάσκετ)

Βάρκιζα
- Πλατεία Ζησιμοπούλου
-  Πλατεία Βάρκιζας 

(απέναντι από το 
φαρμακείο)
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Ουρανία Γαβαλά 
Μια φωνή από τον Τσεσμέ του 1922

«Περνούσαν  
καλά, 

ήταν πλούσιοι 
και μετά 

δεν είχαν  
τίποτα»

Η μνήμη της Μικράς Ασίας σήμερα, 100 χρόνια μετά την Καταστρο-
φή, δεν είναι αποκλειστικά τραυματική. Το βαρύ αίσθημα της απώ-
λειας, των μαζικών δολοφονιών και του ξεριζωμού που χρωμάτισε 
τα άγρια βιώματα των πρώτων γενιών προσφύγων, έχει συμπλη-
ρωθεί στις κατοπινές γενιές με τη νοσταλγία και την περιέργεια να 
γνωρίσουν αυτόν τον τόσο διαφορετικό κόσμο που χάθηκε οριστικά 
στις φλόγες από την πυρπόληση της Σμύρνης. Για το λόγο αυτό και 
αποκτούν σήμερα μεγαλύτερη αξία οι αναμνήσεις όσων βίωσαν τα 
γεγονότα που χώρισαν δραματικά τη ζωή τους στο πριν και το μετά 
το 1922. Εκτός από την καταγεγραμμένη πολιτική ιστορία και τη 
συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τις διπλωματικές ενέργειες και 
τα πολεμικά συμβάντα, υπάρχει και η κοινωνική ιστορία, που κατα-
γράφει την αντανάκλαση όλων των παραπάνω στη ζωή των απλών 
ανθρώπων. Των ανθρώπων που κατά κανόνα δεν αφήνουν γραπτά 
απομνημονεύματα, αλλά μεταδίδουν προφορικά τις αναμνήσεις 
τους στους νεότερους. Με αυτή την πρωτόλεια ιστορική συνείδηση, 
ένας απόγονος προσφύγων από τον Τσεσμέ που έζησε και μεγάλωσε 
στη Βούλα, ο Μάνος Πουλάκης, ηχογράφησε τον Απρίλιο του 1998 
σε μια κασέτα τη θεία του, αδερφή του πατέρα του, Ουρανία Γαβα-
λά, η οποία ήταν ήδη τότε 98 ετών και έζησε τα γεγονότα του ’22 
ως νέα γυναίκα. Σαν να ρίχνει ένα μπουκάλι με μήνυμα στο πέλα-
γος, ο Μάνος Πουλάκης, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 
2020, ακούγεται στην αρχή της ηχογράφησης να λέει εισαγωγικά 
ότι «κάποτε ίσως το βρει αυτό κάποιος, το ακούσει και το γράψει»...

Όπως θυμάται η Ουρανία, το Ουρανάκι όπως την έλεγαν μέχρι το 
τέλος, στην ευρύτερη οικογένεια Πουλάκη από τον Τσεσμέ ανήκει και 
ο Μίκης Θεοδωράκης. «Η μάνα του Μίκη Θεοδωράκη ήταν συμμα-
θήτρια δική μου, Πουλάκη λεγόταν. Ήταν πρώτη ξαδέρφη μου. Πήγε 
μετά στην Κρήτη» θυμάται. Και πράγματι, στο έργο που έγραψε το 
1996 με τίτλο Ασίκικο Πουλάκη, ο Μίκης Θεοδωράκης διέσωσε μικρα-

σιατικούς ήχους και οικογενειακές του μνήμες. «Ο πατέρας μου είχε 
τρία κορίτσια, την Ειρήνη, τη Μαρία και την Ουρανία. Και τα αγόρια 
ήταν Μάνος, Δημήτρης, Αντώνης και Γιάννης. Τα αδέρφια μου πήγαν 
στην Αμερική. Τα έδιωξαν ο πατέρας μου και η μητέρα μου, να πάνε 
πρώτα στην Αίγυπτο που ήταν Πουλάκηδες πολλοί και τους βοήθη-
σαν να πάνε Αμερική. Εκεί τα παιδιά μας πλουτίσανε, έκαναν εστια-
τόριο και όλοι εργάζονταν», θυμάται η Ουρανία Γαβαλά την πρώτη 
έξοδο από την πατρογονική γη που είχε χαρακτηριστικά μετανάστευ-
σης. Παρά τη φυλλοξήρα που κατέστρεψε τις οικογενειακές καλλιέρ-
γειες σταφίδας, ανακαλεί ότι ήταν ημέρες ευημερίας: «Ο πατέρας μου 
είχε ένα σεντούκι με τις λίρες. Ό,τι κέρδιζε, το έκανε λίρες. Πήγαινα 
εγώ μικρή και τις ανακάτευα. Με έλεγαν Ουρανάκι. Περνούσαν καλά 
στη ζωή, ήταν πλούσιοι». Και προσθέτει: «Ο παππούς μου ήταν ο 
πιο πλούσιος του Τσεσμέ και ήταν χρόνια χήρος. Είχε σπίτια πολλά, 
νοίκιαζε και πουλούσε, είχε μπακάλικο μεγάλο. Ο πατέρας μου έκανε 
πολλές δουλειές». Θυμάται ακόμα: «Ο πατέρας μου έκανε λουκουμά-
δες και τους πήγαινε στους Τούρκους αστυνομικούς. Είχε μάθει λογι-
στική με δάσκαλο». Η αντίθεση με την περίοδο μετά την Καταστροφή 
είναι άμεση: «Και μετά δεν είχαν τίποτα, τίποτα. Βγήκαν στη Χίο, στα 
Καρδάμυλα, και μετά ήρθαμε στην Αθήνα».

«Στον Τσεσμέ υπήρχε Γυμνάσιο για τα αγόρια και Γυμνάσιο για τα 
κορίτσια» ανακαλεί, ενώ η ίδια τελείωσε το Δημοτικό θηλέων εκεί 
και το Γυμνάσιο το ολοκλήρωσε στην Αθήνα. «Στη σειρά ήταν τα 
σπίτια στα Πουλακέικα, στο κέντρο του Τσεσμέ κοντά στην εκκλησία 
της Παναγίας. Ήταν μεγάλη εκκλησία και όταν φύγαμε οι Τούρκοι 
μαυροφορεμένοι την φρουρούσαν γύρω γύρω». Ο αδερφός της «ο 
Αντώνης είχε μαγαζί στον Τσεσμέ μεγάλο. Το χειμώνα πουλούσε 
ξυλεία για να φτιάχνουν τα σπίτια που ήταν χαλασμένα. Και το 
καλοκαίρι ήταν ζαχαροπλαστείο και πουλούσε γλυκά που τα έφερνε 
από τη Χίο». Το νησί αυτό, που απέχει μόλις 9 ναυτικά μίλια, ήταν 
το καταφύγιο των Ελλήνων κατοίκων και στις πρώτες εκκαθαρίσεις 
που έκαναν οι νεότουρκοι, το 1914: «Στον πρώτο διωγμό πήγαμε 
στη Χίο. Γυρίσαμε πίσω όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός το ’20», 
θυμάται η Ουρανία Γαβαλά που σε μια στιγμή πικρής διαύγειας 
αναφέρει: «Η ζωή μου όλη, αν ήταν βιβλίο, θα ήταν ανάρπαστο. 
Τίτλος, Η προσφυγοπούλα». 

Η οικογένεια έφυγε το 1922 κυνηγημένη. «Φύγαμε με ένα καΐκι στη Χίο. 
Ήθελε ο πατέρας μου να επιστρέψει όμως και πήρε μια βάρκα μαζί με 
μια θεία μου και ξεκίνησε. Αλλά γύρισε πίσω. Τον σταμάτησε ο στρατός 
του Πλαστήρα, του είπε τώρα πια έκλεισε ο δρόμος. Τον βγάλανε στα 
Καρδάμυλα και ήρθε και μας βρήκε με τα πόδια». Στην αρχή τα προς 
το ζην της οικογένειας τα εξασφάλιζε ο μεγάλος αδερφός. «Ο Αντώ-
νης πήγε με τους Αμερικάνους και έκανε τον μάγειρα σε νοσοκομεία. 
Είχαν κάνει νοσοκομείο στη Μυτιλήνη. Έβαζε σε ένα τσουβάλι τρό-
φιμα, ψητά, αυγά για όλους. Αυτός ο άνθρωπος μας έσωσε, έτρωγαν 
τρεις οικογένειες», θυμάται δεκαετίες μετά η προσφυγοπούλα Ουρα-
νία. «Αφού ήρθα εδώ παντρεύτηκα με προξενιό. Πρώτα ήθελαν να πάω 
στην Αμερική. Η μάνα μου μου είπε αν πας εκεί, θα πεθάνω. Είπα ότι θα 
μείνω και ο θεός να με προστατεύσει. Και μου έφεραν άντρα πλούσιο, 
όχι στην τσέπη, αλλά στην ψυχή», συνοψίζει τη ζωή της. 

Σημ.: Η έρευνα για καταγραφή προφορικών μαρτυριών από τη Βούλα 
που διασώζουν μνήμες της ελληνικής Μικράς Ασίας θα συνεχιστεί και 
στα επόμενα φύλλα. 

Γιώργος Λαουτάρης

Μετανάστευση στην Αμερική, 
πρώτος διωγμός το 1914 
και δεύτερος διωγμός το 
1922 ήταν οι περιπέτειες 
που πέρασε η οικογένεια 
Πουλάκη πριν φτάσει στην 
Αθήνα (Φωτογραφία: 1922, 
προσφυγικές σκηνές μπροστά 
στο Θησείο.

Πηγή: Βιβλιοθήκη  
του Κονγκρέσου)
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53 σημεία φόρτισης, 82 φορτιστές σε όλη την πόλη 

Υποδομή για ηλεκτροκίνηση σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Η ηλεκτροκίνηση στα οχήματα έρχεται ταχέως στη χώρα μας και ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ετοιμάζεται εντατικά ώστε να αποτελεί μια πόλη φιλική σε 
όσους αναζητούν δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε και 
το ολοκληρωμένο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) εκπονήθηκε με 
επιτυχία, όπως επιτάσσει πλέον και η εθνική νομοθεσία. Επρόκειτο για μια σημαντική 
μελέτη που είχε ως αντικείμενο την αναγνώριση των αναγκών για φόρτιση ηλεκτρι-
κών οχημάτων, βάσει των συνθηκών του ευρύτερου ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπι-
κού κοινωνικό - οικονομικού περιβάλλοντος, την αποτίμηση των κατευθύνσεων του 
υφιστάμενου εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού, την χαρτογράφηση 
και ανάλυση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών και των συνθηκών κινητικότη-
τας, υποδομών πεζών και στάθμευσης. Το σχέδιο κάνει και την τελική χωροθέτηση 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών φόρτισης για την συνολική έκταση του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη χωροθέτηση των 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων πραγματοποιήθηκαν διάφορα διακριτά 
επίπεδα διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, στη φάση συμμετοχικού 
σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε έρευνα προτιμήσεων στους κατοίκους και επισκέπτες 
του Δήμου. Ειδική έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τους φορείς της πόλης 

προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΦΗΟ και να αξιο-
λογήσουν τις πιθανές χωροθετήσεις. 

Ως αποτέλεσμα της εκτενούς διαβούλευσης, προέκυψε ένα σύνολο 53 σημείων στα 
οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα εν λόγω σημεία αντιστοιχούν σε 82 φορτιστές εκ των οποίων: 72 θέσεις χωροθετή-
θηκαν με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες φόρτισης ΙΧ. 3 θέσεις χωροθετήθηκαν στους 
σταθμούς των ταξί για τις ανάγκες των επαγγελματιών. 4 θέσεις χωροθετήθηκαν για 
οχήματα Ατόμων με αναπηρίες. 3 θέσεις χωροθετήθηκαν για τουριστικά λεωφορεία.

Σήμερα σταθμοί φόρτισης λειτουργούν στην πλατεία Βούλας, κοντά στον ναό Αγίου 
Ιωάννου, στο Δημαρχείο Βούλας, στο Ασκληπιείο Βούλας, στην Οδό Ζακύνθου κοντά 
στον ναό Αγίου Νεκτάριου (πλατεία Άγγελου Αποστολάτου), στο δημοτικό πάρκινγκ 
της λεωφόρου Ποσειδώνος 8 στη Βάρκιζα (γυάλινο κτίριο), στο πάρκινγκ του Δημο-
τικού Αθλητικού Κέντρου «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής», στο πάρκινγκ επί της οδού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη, στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης, στο δημοτι-
κό πάρκινγκ της πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη και στο δημοτικό πάρκινγκ κοντά 
στο ξενοδοχείο Divani Apollon στο Καβούρι.

Με κόκκινο χρώμα οι υφιστάμενοι σταθμοί, με πράσινο οι μελλοντικοί
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Η ενεργειακή κρίση ενέσκυψε στον 
πλανήτη προβληματίζοντας τις 
κυβερνήσεις και δυναμιτίζοντας 
τους προϋπολογισμούς των νοι-
κοκυριών παγκοσμίως ήδη από το 
τέλος του 2021. Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων 
στη Ρωσία επιβάρυνε ένα ήδη ναρ-
κοθετημένο πεδίο, στο οποίο οι 
εθνικές, υπερεθνικές αλλά και τοπι-
κές αρχές καλούνται να χαράξουν 
μια νέα ενεργειακή πολιτική, θέτο-
ντας πιο επιτακτικά από ποτέ τους 
στόχους της απανθρακοποίησης 
και της εξοικονόμησης. Δεν είναι 
τυχαίο ότι στις 26 Μαΐου ψηφίστη-
κε από τη Βουλή μετά από ημέρες 
συζητήσεων ο πρώτος «κλιματικός 
νόμος» της χώρας, ο οποίος θέτει 
τον στόχο της «κλιματικής ουδετε-
ρότητας» με ορίζοντα το έτος 2050, 
θεσπίζοντας ως ενδιάμεσους κλι-
ματικούς στόχους για τα έτη 2030 
και 2040 τη μείωση των καθαρών 
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
55% και 80% αντίστοιχα, σε σύγκρι-
ση με τα επίπεδα του έτους 1990. 
Κομβική διάταξη είναι η απαγόρευ-
ση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από στερεά ορυκτά καύσιμα από 
την 31η Δεκεμβρίου 2028. Πλέον 
έχει γίνει ξεκάθαρο ότι οι στόχοι 
αυτοί εκτός από περιβαλλοντικό 
όφελος, έχουν και ένα πολύ σημα-
ντικό οικονομικό αποτύπωμα, όχι 
μόνο στο επίπεδο των νοικοκυριών 
αλλά και αυτό της εθνικής οικονομί-
ας. Μιλώντας για τη διείσδυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας 
Σκρέκας αναφέρθηκε στη μεγάλη 
πρόοδο στη σύνδεση νέων έργων, 
τονίζοντας ότι «για κάθε 1.000 MW 
νέων έργων που συνδέονται στο 
δίκτυο, εξοικονομούμε 200 με 250 
εκατ. ευρώ από εισαγωγές φυσικού 
αερίου». 

Στο εθνικό αυτό κλίμα προετοιμα-
σίας για την ενεργειακή μετάβα-

ση, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχει ήδη - στο μέτρο που του ανα-
λογεί - πραγματοποιήσει μεγάλης 
κλίμακας προσαρμογές στην υπο-
δομή του, μειώνοντας τις ενεργει-
ακές καταναλώσεις, αυξάνοντας 
την αυτονομία των κτηρίων του 
με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και μειώνοντας εντυ-
πωσιακά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Έχοντας διανύσει 
ήδη τη διαδρομή που άλλοι Δήμοι 
και άλλοι φορείς τώρα θα ξεκινή-
σουν, το όφελος ήδη καρπώνονται 
οι δημότες: Οι μεγάλες αυτές περι-
βαλλοντικές πρωτοβουλίες της 
δημοτικής αρχής, περιόρισαν δρα-
στικά την έκθεση του Δήμου στην 
έκρηξη του ενεργειακού κόστους. 
Το γεγονός αυτό επιτρέπει στη 
δημοτική διοίκηση να εκτελεί κανο-
νικά το τεχνικό της πρόγραμμα και 
να ανταποκρίνεται σε όλες τις υπο-
χρεώσεις που έχει αναλάβει, παρά 
την εκτόξευση των τιμολογίων της 
ΔΕΗ και των καυσίμων. 

Δημοτικός φωτισμός 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης ήταν ο πρώτος της χώρας που 
εγκατέστησε σε ολόκληρο το δίκτυό 
του νέα φωτιστικά εξοικονόμησης 
ενέργειας, σε οδούς και σε κοινό-
χρηστους χώρους, κατορθώνοντας 
να μειώσει στο 60% ήδη από το 
2017 την κατανάλωση ενέργειας. 
Ο οδοφωτισμός δεν είναι μόνο μια 
πολύ ενεργοβόρα υπηρεσία. Είναι 
και ένα κονδύλι που πληρώνουν 
απευθείας οι δημότες μέσω των 
τελών, καθώς ο νόμος την κατατάσ-
σει μαζί με την καθαριότητα στις 
υποχρεωτικά ανταποδοτικές υπη-
ρεσίες των Δήμων. Ακούγεται απλό 
ίσως να αλλάξεις τις παλιές λάμπες 
νατρίου με νέες LED. Ωστόσο, οι 
απαιτήσεις ενός διεθνούς διαγω-
νισμού και η πρωτότυπη μεθοδο-
λογία που επέλεξε ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ώστε να μην 

παραχωρήσει τα δημοτικά τέλη σε 
μια ιδιωτική εταιρεία - όπως ήταν 
και είναι ακόμη ο εύκολος δρόμος 
των Δήμων εις βάρος βέβαια του 
ταμείου - απαίτησαν μεγάλη προ-
ετοιμασία που έγινε πάντως στον 
κατάλληλο χρόνο ώστε ήδη να απο-
δώσει οφέλη. 

Σύμφωνα με τους μετρητές, από 
τον Δεκέμβριο του 2017 (όταν εγκα-
ταστάθηκε η πρώτη λάμπα LED) 
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022, 
η συνολική κατανάλωση με τα νέα 
φωτιστικά ανήλθε σε 7.428.523 
κιλοβατώρες, όταν τα παλαιά 
φωτιστικά νατρίου θα κατανάλω-
ναν 11.857.531 κιλοβατώρες. Η 
διαφορά είναι 4.429.008 κιλοβα-
τώρες. Η εξοικονόμηση αυτή με τις 
παλιές τιμές ενέργειας αντιστοιχεί 
σε πόρους 1.719.342,02 ευρώ. Στην 
πραγματικότητα λοιπόν, μέσα σε 4 
χρόνια η επένδυση που έγινε για 
την αγορά και εγκατάσταση του 
υλικού, που απαίτησε τη λήψη ενός 
χαμηλότοκο δανείου ύψους 1,6 εκα-
τομμυρίων, αποσβέστηκε πλήρως. 
Πλέον οι πόροι από την εξοικονό-
μηση ενέργειας αποτελούν «έξυπνο 
έσοδο» του Δήμου, σύμφωνα με τη 
τεχνοκρατική ορολογία καθώς ελα-
φρύνουν το δημοτικό ταμείο. Οι 
πρόσφατες μεγάλες ανατιμήσεις 
στην τιμή του ρεύματος ασφαλώς 
επηρέασαν και τον Δήμο που φωτί-
ζει δεκάδες κτήρια, οδούς, αθλητι-
κά κέντρα κ.ο.κ. Ωστόσο, οι μειωμέ-
νες καταναλώσεις που επιτεύχθη-
καν με την αλλαγή της υποδομής 
έφεραν μικρότερη ζημιά.

Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο η 
πόλη μόνο από τον φωτισμό απάλ-
λαξε την ατμόσφαιρα από σχεδόν 
2,5 τόνους διοξειδίου του άνθρακα. 
Για να γίνει κατανοητό πόσο μεγά-
λη ποσότητα είναι αυτή, για να 
απορροφηθεί αντίστοιχη ποσότη-
τα διοξειδίου του άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα, θα έπρεπε να φυτευ-
τούν 592.877 δέντρα. 

Πόλη εξοικονόμησης 
και ανανεώσιμης ενέργειας

Η έγκαιρη απάντηση του Δήμου 3Β 
στην ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή

Εξοικονόμηση 2017-2021 
από τον δημοτικό φωτισμό

Ενεργειακή αναβάθμιση

Φωτοβολταϊκά

1.719.342€
4.438.523 kWh
6.521.642 kg CO2

40 κτήρια
1.175.000 kWh / έτος
1.500.000 kg CO2 / έτος

4 σχολικά συγκροτήματα
40% ενεργειακή αυτονομία
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Ενεργειακή θωράκιση  
Σημαντική πλευρά της εξοικονόμησης πόρων επιτυγχάνεται από 
την αναβάθμιση των δημοτικών κτηριακών υποδομών και την 
ενεργειακή θωράκιση των σχολείων του Δήμου καθώς και των 
διοικητικών κτηρίων. Αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους (πρόγραμμα Prodesa, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 
ΠΕΠ «Αττική») 40 κτήρια σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη ξεκι-
νούν σύντομα εργασίες ώστε να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια 
για ψύξη και θέρμανση. Προγραμματίζεται θερμομόνωση του 
κελύφους των παλιών κτηρίων, εγκατάσταση αντλιών θερμότη-
τας για ψύξη και θέρμανση, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ 
στις οροφές και αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με νέας 
τεχνολογίας φωτιστικά εξοικονόμησης LED. Μετά την ολοκλή-
ρωση των παρεμβάσεων, οι μελέτες δείχνουν θα επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση 1,2 εκατομμυρίων κιλοβατωρών ετησίως! Η δημο-
τική αρχή δηλώνει έτοιμη να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση 
αναβάθμισης όλων των υπόλοιπων δημοτικών κτηρίων στο νέο 
σχετικό πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Άλλωστε, οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες του Δήμου με 
την ηλιοφάνεια κατά τις περισσότερες ημέρες του χρόνου είναι 
σύμμαχοι στην πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής να εγκατα-
στήσει στις οροφές όλων των δημοτικών κτηρίων φωτοβολταϊ-
κά πάνελ για την παραγωγή ενέργειας. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 
φωτοβολταϊκά σε τέσσερα σχολικά συγκροτήματα της πόλης, 
τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο και βάσει των μετρή-
σεων παράγουν περίπου το 40% των ενεργειακών αναγκών των 
κτηρίων, μια επίδοση που με τον συμψηφισμό ενέργειας που 
πραγματοποιείται αφαιρείται αυτόματα από τους λογαριασμούς 
ενέργειας.  

Δήμος μηδενικών εκπομπών
Η διοίκηση Κωνσταντέλλου δεν κρύβει τις προθέσεις της να 
προχωρήσει σε όσο πιο τολμηρές παρεμβάσεις απαιτούνται 
προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου που επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα, 
ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του πλανήτη. Όπως είπε ο Δήμαρ-
χος σε πρόσφατη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο 
Δήμος χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό έργο C-Track 50 ως ένα επι-
στημονικό εγχειρίδιο το οποίο περιέχει τον οδικό χάρτη για την 
επίτευξη του μεγάλου στόχου των μηδενικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, μέχρι το έτος 2050. «Ήδη την περίοδο 2010-
2018, είχαμε ξεπεράσει κατά πολύ τη δέσμευσή μας όπως διατυ-
πώθηκε στο σύμφωνο των Δημάρχων για τους στόχους του 2020 
και μειώσαμε τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας 
κατά 27% σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυ-
τεχνείου, ενώ το 2020 η αντίστοιχη μείωση ήταν περίπου στο 
34%», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Στο μέτρο που του αναλογεί, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης προωθεί υποδομές αλλά και μια φιλοσοφία εναλλακτικών 
μετακινήσεων, πιο φιλικών στο περιβάλλον που αφήνουν στο 
παρελθόν τα ορυκτά καύσιμα. Οι ήδη λειτουργούντες σταθμοί 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το πρώτο στη χώρα σύστημα 
κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα νέα κοινόχρηστα 
ηλεκτρικά ποδήλατα, έρχονται να συμπληρώσουν μια πολιτική 
παρέμβασης στο δημόσιο χώρο, που δίνει έμφαση στους ποδη-
λατόδρομους, την ήπια τοπική κίνηση και την αποτροπή χρήσης 
ΙΧ με την παροχή της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Αν θέλουμε να δούμε πώς η χώρα θα προσαρμοστεί στους μεγά-
λους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους της ενεργεια-
κής μετάβασης σε μια εποχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
εξορθολογισμού στην κατανάλωση, αρκεί να δούμε τι γίνεται 
στο «εργαστήριο» καινοτομιών που ήδη λειτουργεί στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Καταναλώσεις ενέργειας 
από τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης το 2010 
και το 2018

Ηλεκτρισμός

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Βενζίνη
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Ευρωπαϊκή ακτινοβολία του Δήμου
Η πρωτοπορία των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας 
φιλοξενήθηκε στα 3Β

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης χτύπησε η καρδιά 
του Civitas, του ευρωπαϊκού δικτύου των 300 και πλέον 
Δήμων που έχουν εντάξει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 
στο επίκεντρο των πολιτικών τους καθώς η Πολιτική Συμ-
βουλευτική Επιτροπή του Civitas, στην οποία Αντιπρόεδρος 
έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος, πραγματοποίησε διήμερη συνεδρία-
ση στο Δήμο των 3Β την Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Μαΐου.

Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Civitas, 15 εκπρό-
σωποι Δήμων από πόλεις της Ευρώπης που είτε έχουν 
διακριθεί, είτε επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο σε πολιτικές 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, υψηλόβαθμοι εκπρόσω-
ποι της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων, όπου ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι εταίρος, συζήτη-
σαν για τις τελευταίες πρωτοβουλίες και εξελίξεις για πιο ασφαλείς 
και καθαρές πόλεις στην Ευρώπη με συνθήκες βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας για όλους.

Τα μέλη της Πολιτικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτομίες του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
όπως το πρώτο σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
της χώρας, το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων, το δίκτυο φορ-
τιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα νέα σύγχρονα κοινόχρηστα 
ηλεκτρικά ποδήλατα, το δίκτυο πεζοδρόμων της πόλης, το δίκτυο 
της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τηλεματική, τα σημεία φόρτισης 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς και το σύνολο των μεγάλων 
και μικρών παρεμβάσεων που έχουν προγραμματιστεί το προσεχές 
διάστημα και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
και αναμένεται να αλλάξουν την φυσιογνωμία της πόλης, στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης του πράσινου χαρακτήρα των κοινόχρη-
στων χώρων, του εκσυγχρονισμού των υποδομών της πόλης και 
μιας νέας φιλοσοφίας εναλλακτικών μετακινήσεων για όλους, χωρίς 
αποκλεισμούς. 

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η επίσκεψη 
των προσκεκλημένων στην πλατεία 
Νυμφών στη Βουλιαγμένη, όπου ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είχε την 
ευκαιρία να ξεναγήσει τους Ευρω-
παίους εταίρους του στη φιλοσο-
φία της δημοτικής αρχής για τη 
διαμόρφωση του δημόσιου χώρου 
και τις μετακινήσεις των πολι-
τών. Ο πρόεδρος του Civitas Κεν 
Κένις, αντιδήμαρχος της βελγικής 
Αμβέρσας του μισού εκατομμυρί-
ου κατοίκων, πήγε μια βόλτα με το 
κοινόχρηστο ποδήλατο του Δήμου 
μαζί με τον Γρηγόρη Κωνστανέλλο, 
έμαθε για την ιστορία των υπεραι-
ωνόβιων ελιών της πλατείας, ενώ 
όλη η αποστολή έβγαλε αναμνη-
στικές φωτογραφίες στην επιγραφή 
#vouliagmeni. 

«Είναι μεγάλη χαρά που φιλοξενήσαμε στη πόλη μας διακεκρι-
μένους Ευρωπαίους Δημάρχους και αυτοδιοικητικούς και είχαμε 
την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, καλές πρακτικές και να 
συζητήσουμε για το μέλλον της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
στην Ευρώπη. Είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί ο ρόλος των τοπι-
κών κοινωνιών, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσε-
ων και να ακουστεί η φωνή τους στο κομμάτι του σχεδιασμού των 
μεταφορών, καθώς εκείνοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής», δήλωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά την 
πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Civitas που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Το Civitas δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και είναι ένα δίκτυο πόλεων που έχει ως στόχο την προώθηση 
της βιώσιμης κινητικότητας για πιο ασφαλείς και καθαρές πόλεις 
στην Ευρώπη. Μέλη του Civitas είναι περισσότεροι από 300 Δήμοι 
σε όλη την Ευρώπη που προωθούν τις αρχές μιας διαφορετικής 
ανάπτυξης και από την έναρξη της λειτουργίας του έχει εφαρμό-
σει πάνω από 800 προτάσεις σε ζητήματα αστικών μεταφορών σε 
περισσότερες από 80 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Η Πολιτική Επι-
τροπή του Civitas αποτελείται από 15 μέλη, διακεκριμένους Δημάρ-
χους από πόλεις της Ευρώπης και έχει διετή θητεία. Η εκλογή των 
μελών γίνεται έπειτα από την υποβολή σχετικής υποψηφιότητας 
από τους ενδιαφερόμενους, η οποία αξιολογείται από το τμήμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της Κινητικότητας και των Μεταφορών και τη 
Γραμματεία του Civitas.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο της 
Συνόδου Civitas Forum 2021 του συμβουλευτικού οργάνου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Άαχεν 
της Γερμανίας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απέσπασε 
τη δεύτερη θέση στα βραβεία Civitas Awards 2021 για τις δράσεις 
που υλοποιεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλα-
γής και του στόχου για τη μετάβαση ως το 2030 και επίτευξη της 
ανθρακικής ουδετερότητας το 2050. Η διάκριση απονεμήθηκε στο 
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ο οποίος είχε δηλώσει πως ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει με ακόμα μεγα-
λύτερο ζήλο τις πρωτοβουλίες προς τη κατεύθυνση της ανθρακικής 
ουδετεροποίησης της πόλης, με στόχο να καταστεί πρότυπη πόλη 
στον τομέα αυτό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

Οι πόλεις 
διεκδικούν 

ρόλο στον 
σχεδιασμό 

της πολιτικής 
μεταφορών



Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστια-
τόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της 
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη. 

Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμα-
ρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο 
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές 
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Τέσσερις Γαλάζιες Σημαίες θα 
κοσμούν και φέτος τις ακτές κολύμ-
βησης του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, πιστοποιώντας ταυ-
τόχρονα ότι οι ακτές αυτές πληρούν 
αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την 
καθαριότητα, την οργάνωση, την 
πληροφόρηση, την ασφάλεια λουο-
μένων και επισκεπτών, την προστα-
σία του φυσικού πλούτου της ακτής 
και του παράκτιου χώρου και της 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίη-
σης. Οι παραλίες που βραβεύτηκαν 
σε ειδική εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε την Δευτέρα 16 Μαΐου στο 
γκολφ της Γλυφάδας είναι η Ακτή 
Βουλιαγμένης, η πλαζ της Βάρκιζας, 
η Α’ πλαζ της Βούλας και η παραλία 
του Αστέρα Βουλιαγμένης. 

Σημειώνεται ότι η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον 
αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό 
σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται με αυστη-
ρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη 
«Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να 
είναι στο επίπεδο «εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση 
της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι αποδεκτή 
από το Πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε και ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ). «Αναμφισβήτητα είναι μεγάλη χαρά να βλέπου-

με κάθε χρόνο πως στη χώρα μας, και ειδικότερα 
στην Αττική, να υπάρχει πληθώρα ακτών, περισσότε-
ρες από 500, που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές και 
στις οποίες κυματίζει κάθε χρόνο το διεθνώς αναγνω-
ρισμένο σύμβολο ποιότητας. Οι περισσότεροι δήμοι 
της χώρας και ειδικότερα του παραλιακού μετώπου της 
νότιας Αττικής έχουν σε επάρκεια όλα τα απαιτούμενα 
και ακόμα περισσότερα. Παράλληλα όμως με την έμπρα-
κτη πιστοποίηση των δεκάδων χιλιάδων κατοίκων του 
Λεκανοπεδίου που επισκέπτονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού τις πανέμορφες παραλίες μας αλλά και 
την αυστηρή κρίση και αξιολόγηση των φυσικών μας 
εντολοδόχων, των δημοτών που μας έχουν εμπιστευτεί 
τη διαχείριση όχι μόνο των παραλιών μας αλλά συνο-
λικά τις πόλεις που διοικούμε, χαιρετίζουμε την πρω-

τοβουλία της Γαλάζιας Σημαίας, μία πρωτοβουλία που 
μας ωθεί να γίνουμε καλύτεροι, να προσφέρουμε στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες των πόλεων μας παραλί-
ες υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στο περιβάλλον, 
την υγεία του κάθε λουόμενου και των ατόμων με κινη-
τικές δυσκολίες», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Συνολικά 581 ελληνικές ακτές, δεκαπέντε μαρίνες και έξι 
τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος «Γαλάζια Σημαία», 
φέρνοντας την Ελλάδα για ακόμα μία φορά στην 2η θέση 
παγκοσμίως, ανάμεσα σε 53 χώρες, ενώ πρώτος στην 
Ελλάδα σε αριθμό συνολικών βραβεύσεων, αναδείχθη-
κε ο νομός Χαλκιδικής, με 96 σημαίες, ενώ ακολουθούν 
η Αττική, η Κρήτη και η Ρόδος.

Εσωκομματική εκλογική διαδικασία είχαν τα μέλη του 
ΠΑΣΟΚ την Κυριακή 8 Μαΐου σε ολόκληρη τη χώρα, με 
τριπλές κάλπες. Από τις εκλογές αναδείχθηκαν οι νομαρ-
χιακές επιτροπές του κόμματος, οι συντονιστικές γραμ-
ματείες ανά Δήμο, ενώ αποφασίστηκε και το νέο όνομα 
του ιστορικού πολιτικού φορέα. Στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης λειτούργησαν δύο εκλογικά τμήμα-
τα εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Δημαρχείο της πόλης στη Βούλα. Ψήφισαν συνολικά 604 
άτομα, ενώ υπέρ της αλλαγής του ονόματος του κόμμα-
τος σε ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, τάχθηκε το 95%. Παρό-
λο που η καταμέτρηση τελείωσε επιτυχώς, μέχρι τρεις 
εβδομάδες μετά δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι 
συνθέσεις των νέων οργάνων. Με δεδομένο ότι οι ψήφοι 
που λαμβάνει το κόμμα στον Δήμο των 3Β κυμαίνονται 

από το 2015 μεταξύ 800 και 1.200 ψήφων, η συμμετοχή 
μελών κρίνεται μάλλον υψηλή.

Ωστόσο, επώνυμες καταγγελίες δημοσιεύτηκαν στον 
τοπικό Τύπο επισημαίνοντας το φαινόμενο της «εισα-
γωγής» ψηφοφόρων από άλλες άσχετες περιοχές, καθώς 
μεμονωμένοι υποψήφιοι αξιοποίησαν τη δυνατότητα 
που δίνει το Καταστατικό του κόμματος να ψηφίζει 
οποιοσδήποτε οπουδήποτε. Καθώς τα κόμματα ανοί-
γουν τις διαδικασίες τους στους πολίτες, παρατηρείται 
το γεγονός να προσέρχονται, να εγγράφονται έναντι 
αντιτίμου και να ψηφίζουν, άτομα που έχουν χαλα-
ρούς πολιτικούς δεσμούς με το συγκεκριμένο κόμμα, 
κάνοντας εξυπηρέτηση και βοηθώντας μεμονωμένο 
υποψήφιο στέλεχος, μια στάση που δύσκολα μπορεί να 

ερμηνευτεί ως πολιτική δήλωση. Σχολιάζοντας πάντως 
στον «Δημοσιογράφο» το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο 
απερχόμενος γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης του 
ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Τζανέτος είπε για τον συγκεκριμένο 
αρθρογράφο ότι «δεν εκφράζει τις απόψεις ή τις θέσεις 
του κινήματος και κινείται με δικά του κίνητρα, ούτε οι 
απόψεις του για τα τοπικά έχουν κάποιο έρεισμα στην 
οργάνωσή μας», κρατώντας πολλές αποστάσεις. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζανέτος θα είναι εκ νέου 
υποψήφιος για τη θέση του τοπικού επικεφαλής, αφού 
πρώτευσε σε σταυρούς στην κάλπη για τη νέα συντο-
νιστική γραμματεία. Στην κάλπη για τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ανατολικής Αττικής πρώτος αναδείχθηκε ο 
Γιώργος Σμέρος, πατέρας του Περιφερειακού Συμβού-
λου Αττικής Γιάννη Σμέρου. 

Γαλάζιες σημαίες 
Βραβεύτηκαν οι ακτές σε Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη

Τοπικές κάλπες 

Εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
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Πηγαδάκια Βούλας 
Παράδειγμα για την χώρα το «Πληρώνω όσο πετάω»

Στις εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου «Επενδυτι-
κός αναπτυξιακός προγραμματισμός και διοίκηση οικο-
νομικών αξιών στην τοπική αυτοδιοίκηση», που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Ξάνθη από τις 12 έως τις 15 Μαΐου, 
συμμετείχε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με την ιδιότητα του προέδρου 
του Δικτύου Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη. 

Το Σάββατο 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ομιλία του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ο οποίος μίλησε στην ενότη-
τα για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, τη 
διασυνοριακή - περιφερειακή συνεργασία και για τις 
δραστηριότητες της «Εύξεινης Πόλης», ενώ παράλληλα 
στη θεματική ενότητα «Αρμοδιότητες της τοπικής αυτο-

διοίκησης και του κεντρικού κράτους» ο Δήμαρχος των 
3Β ήταν ο συντονιστής. 

Οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, παρακολούθησαν ένα 
πυκνό πρόγραμμα, όπως σχεδιάστηκε από τους διοργα-
νωτές, που «ακουμπούσε» σε όλα τα πεδία ευθύνης των 
ΟΤΑ, με στόχο την ενημέρωση στις τρέχουσες εξελίξεις, 
την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών, την ενίσχυση της πορείας των οργα-
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μια δύσκολη, αλλά 
γεμάτη ευκαιρίες και δυναμική, περίοδο.

Το εγκώμιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έπλε-
ξε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γρα-

φάκος ο οποίος ανέφερε ότι ο Δήμος των 3Β είναι παρά-
δειγμα για όλη την Ελλάδα στη διαχείριση των οικιακών 
αποβλήτων. «Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι 
από τους πρώτους δήμους της χώρας που δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος 
Πληρώνω όσο πετάω, τόνισε ο κ. Γραφάκος. Από την πλευ-
ρά του ο Δήμαρχος είπε πως ο Δήμος 3Β βρίσκεται στο 
35% της εξέλιξης του προγράμματος όταν την ίδια ώρα 
το συνολικό ποσοστό στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 
12%. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 800 
αντιπρόσωποι από όλη τη χώρα, διοργανώθηκε από την 
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης «Κλεισθένης», τον οικοδεσπότη Δήμο Ξάνθης και 
τον φορέα επιμόρφωσης στελεχών της τοπικής αυτοδιοί-
κησης Forum Training & Consulting.

Στη Διεθνή Έκθεση Ύδα-
τος, Αποχέτευσης, Ανα-
κύκλωσης, Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και Καθα-
ριότητας Πόλης που θα 
πραγματοποιηθεί στο 
Μόναχο από τις 30 Μαΐου 
έως τις 3 Ιουνίου θα βρεθεί 
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος. Η έκθεση 
με την ονομασία IFAT λαμ-
βάνει χώρα κάθε δύο χρό-
νια και αποτελεί σημαντικό 
εκθεσιακό γεγονός, καθώς 
συγκεντρώνει πολλές 
κορυφαίες και εξειδικευ-

μένες επιχειρήσεις από διάφορες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν νέες τεχνολογικές προτάσεις 
και καινοτόμες λύσεις, καθώς και τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σχετικά με τη αξιοποίηση 
και διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, δημιουργία υποδομών. 

Η θεματολογία που παρουσιάζεται στην IFAT είναι ευρεία και αφορά: Άντληση και επεξεργασία 
υδάτινων πόρων, επεξεργασία νερού και λυμάτων, διανομή νερού και συστήματα αποχέτευ-
σης, προστασία ακτών και χειρισμός πλημμύρας, αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση, 
παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων, αντιμετώπιση χει-
μερινών συνθηκών, αποκατάσταση και επεξεργασία εδάφους, καθαρισμός καυσαερίων, έλεγχος 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης, τεχνολογία μέτρησης 
και ελέγχου, παροχή υπηρεσιών, επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και γεωθερμία. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα επισκεφτεί την έκθεση και θα έχει την ευκαιρία 
να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις σε κάθε κλάδο σε διεθνές επίπεδο, να 
διερευνήσει δυνατότητες αξιοποίησης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην περιοχή, πραγ-
ματοποιώντας στοχευμένες συναντήσεις αλλά και συζητώντας με δυνητικούς εταίρους για τις 
εφαρμογές που ήδη υλοποιούνται στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η επισκεψιμότητα 
της έκθεσης είναι μεγάλη και σύμφωνα με τα στοιχεία πολλές από τις επαφές οδηγούν στη 
δημιουργία νέων συνεργασιών, στην υλοποίηση νέων έργων.

Κύμα βανδαλισμών πλήττει το τελευταίο διάστημα το Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς δημοτικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει 
στόχος παραβατικών στοιχείων. Ειδικότερα, την Τετάρτη 26 Μαΐου, 
υπάλληλοι του Δήμου διαπίστωσαν μεγάλες καταστροφές στο Δημο-
τικό Αθλητικό Κέντρο Διλόφου στη Βάρη, όπου άγνωστοι κατέστρεψαν 
με μανία τις νέες τουαλέτες που είχε τοποθετήσει η δημοτική αρχή. Οι 
δράστες έσπασαν τα παράθυρα, πέταξαν πέτρες, διέλυσαν τις τουα-
λέτες και κατέστρεψαν τις πόρτες. Σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών θα ανέλθει 
σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Επιπλέον, την Παρασκευή 27 Μαΐου, από 
τη μανία των αγνώστων δεν γλίτωσε το ανοικτό θέατρο «Βέμπο» στη 
Βούλα. Οι βάνδαλοι έγραψαν με σπρέι διάφορα συνθήματα ακρο-
δεξιού περιεχομένου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως την προ-
ηγούμενη μέρα, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είχαν 
προχωρήσει στον εξωραϊσμό 
του θεάτρου με τις εργασίες 
μεταξύ άλλων να περιλαμ-
βάνουν και βάψιμο. Όπως 
τόνισε ο εντεταλμένος σύμ-
βουλος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου, 
Νίκος Βάσης, τα γκράφιτι 
αποκαταστάθηκαν άμεσα 
καθώς είχε προγραμματι-
στεί εκδήλωση. «Είναι κρίμα 
πραγματικά να καταστρέφο-
νται έτσι οι δημοτικοί χώροι, 
τα θέατρα, τα σχολεία και οι 
παιδικές χαρές από κακο-
ποιά στοιχεία», αναφέρει ο 
Νίκος Βάσης. 

Φαινόμενα 
βανδαλισμών 
σε Βάρη και Βούλα

Στη Γερμανία για το «αύριο» 
της πόλης ο Δήμαρχος
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Ρομποτική - 4o Δημοτικό Βούλας
Πρώτοι στην Ελλάδα, δεύτεροι στον κόσμο

Τις κορυφές της εκπαιδευτικής ρομποτικής κατέκτησαν και πάλι οι μαθητές του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Βούλας, ένα σχολείο που δημιούργησε τα τελευταία 4 χρόνια 
μια σημαντική παράδοση επιτυχιών και μεθοδικής δουλειάς σε ένα νέο και πολλά 
υποσχόμενο αντικείμενο. Η αρχή έγινε τον Απρίλιο στον πανελλήνιο διαγωνισμό 
First Lego League, όπου οι Inventors όπως είναι το όνομα της ομάδας, διαγωνίστη-
καν ανάμεσα σε 149 ομάδες από όλη την Ελλάδα και κατάφεραν να κερδίσουν τη 2η 
θέση με το πρότζεκτ καινοτομίας που παρουσίασαν και την τρίτη θέση στο παιχνίδι 
ρομποτικής. Τα «άριστα» που έλαβαν συνολικά στις κατηγορίες αξιολόγησης τους 
έδωσαν το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της διοργάνωσης (με την ονο-
μασία First Lego League Western Invitational championship) όπου συναγωνιζόμενοι 
με ομάδες από 80 χώρες κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ο 
αγώνας πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά. 

Η τρίτη σπουδαία διάκριση για τους μαθητές της Βούλας ήρθε σε μια διαφορετική διορ-
γάνωση που καλούσε παιδιά 11-15 ετών (Δημοτικού και Γυμνασίου δηλαδή) να παρου-
σιάσουν ολοκληρωμένες ιδέες νεανικής επιχειρηματικότητας. Ήταν ο διαγωνισμός του 
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων με την επωνυμία Junior Achievement Greece, 
ενός διεθνούς οργανισμού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευ-
ση. Στο διαγωνισμό «Company Junior» που εντάσσεται στα εργαστήρια δεξιοτήτων του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής συμμετείχαν φέτος πάνω από 1.000 μαθητές από 
όλη την Ελλάδα αλλά και από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού και οι Inventors, σε 
μια ειδική τελετή στις 13 Μαΐου στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος παρέλαβαν το 1ο Βραβείο Company Junior 2022. Η ιδέα που βραβεύτηκε ήταν 
η εικονική μαθητική επιχείρηση MPS PolyMorfic Packaging System, που δημιούργησε 
ένα πολυμορφικό σύστημα συσκευασιών, με στόχο τη μείωση της χρήσης χαρτόκουτων 
και την περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση που αυτά επιφέρουν. 

Βράβευση από τον Δήμαρχο
Την πορεία της ομάδας και την εμπνευσμένη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του 
σχολείου επιβράβευσε συμβολικά σε μια όμορφη εκδήλωση στις 9 Μαΐου στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του σχολείου ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ενώπιον μαθη-
τών, του Συλλόγου Γονέων του σχολείου και διευθυντών από τα υπόλοιπα δημοτικά 
σχολεία της πόλης. «Αξιοποιείτε με πολύ ευρηματικό τρόπο τα υπάρχοντα μέσα και 
είναι πολύ σημαντικό για όλους να σας βλέπουμε να προχωράτε καλπάζοντας», είπε 
στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος, πλέκοντας το εγκώμιο στους εκπαιδευτικούς που 
βγήκαν από το στενό υπαλληλικό τους καθήκον για να προσφέρουν στα παιδιά εμπει-
ρίες «εκτός ύλης». «Το 4ο Βούλας είναι μια κυψέλη ιδεών όπου δουλεύουν όλοι αρμο-
νικά. Έγινα θαυμάστριά σας γιατί είδα στα μάτια σας τη φλόγα», είπε με η σειρά της 
η Δώρα Τριάντη, πρόεδρος της Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης. Οι Inventors πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή επίδειξη του παιχνιδιού 
ρομποτικής που σχεδίασαν για τον διαγωνισμό πάνω στην προβλεπόμενη «πίστα» με 
μηχανισμούς που κατασκευάζονται από τουβλάκια lego. Στις κινήσεις των παιδιών 
διέκρινε κανείς τη δουλεμένη συνεργατικότητα, την ταχύτητα στον χειρισμό πολύ-
πλοκων αντικειμένων και τη σύνθετη αποστολή που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν 
από τον διαγωνισμό. Εν συνεχεία, παρουσίασαν στους συμμαθητές τους αλλά και 
στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης το project καινοτομίας που επεξεργάστηκαν, 
δηλαδή το πρωτοποριακό σύστημα συσκευασίας που είναι επαναχρησιμοποιούμενο 
και μπορεί να αντικαταστήσει το χαρτί. Η ομάδα μοίρασε λειτουργικούς ρόλους, όπως 
συμβαίνει σε μια πραγματική επιχείρηση, και τον λόγο πήραν διαδοχικά η «διευθύ-
νουσα σύμβουλος» της επιχείρησης Σοφία, ο «διευθυντής παραγωγής» Γιώργος, η 
«διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού» Νικολέτα κ.ο.κ. αναπτύσσοντας την ιδέα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ομάδα υποστηρίζουν έμπρακτα με χορηγίες άνθρωποι της 
τοπικής κοινωνίας. Με δημοσίευσή τους στη σελίδα τους, οι Inventors ευχαρίστησαν 
δημοσίως προσωπικά τον Πάρη Δράγνη «που από την πρώτη μέρα που δημιουργή-
θηκε η ομάδα πριν 4 χρόνια είναι δίπλα μας υποστηρίζοντάς μας χορηγικά». Η ομάδα 
επισκέφτηκε τα γραφεία της Goldenport Shipmanagement στη Βουλιαγμένη όπου 
παρουσίασε τη φετινή της δραστηριότητα.

Η απονομή 1ου 
βραβείου νεανικής 
επιχειρηματικότητας 
από το Junior 
Achievement Greece

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δώρα 
Τριάντη, η διευθύντρια Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου και ο υποδιευθυντής του σχολείου 
και υπεύθυνος δάσκαλος της ομάδας Αντώνης Σκέλλας στην αίθουσα εκδηλώσεων

Το κύπελλο 
από τον Δήμο 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης 
στην ομάδα 
του 4ου 
Δημοτικού 
Βούλας για τις 
επιτυχίες της
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Δήμος περιφρουρημένης ησυχίας 
Νέος Κανονισμός περιορίζει όλες τις οχλούσες δραστηριότητες

Ένα ακόμη εργαλείο για τη διαφύλαξη της ποιότητας 
ζωής και της προαστιακής φυσιογνωμίας του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσέθεσε η δημοτική 
αρχή στο «οπλοστάσιό» της. Ο νέος Κανονισμός Λει-
τουργίας Πόλης, που εγκρίθηκε αρχικά από τα τρία 
τοπικά συμβούλια και κατόπιν από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο τη Δευτέρα 30 Μαΐου, θεσπίζει ένα ενιαίο τοπικό 
πλαίσιο «για την προστασία της υγείας και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του 
Δήμου θέτοντας όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς 
σε δραστηριότητες με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από την εκπομπή ηχητικών ρύπων (ηχο-
ρύπανσης), θορύβων, κτύπων και άλλων ανάλογων 
επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος», όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό κεφάλαιο. Η νέα κανο-
νιστική αυτή απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει την 
ηχορύπανση ως μια σοβαρή περιβαλλοντική απειλή 
και παράλληλα να εξισορροπήσει με «βιώσιμο» όπως 
τονίζεται τρόπο τον σεβασμό στην κοινή ησυχία μιας 
πόλης η οποία έχει αμιγώς οικιστικό χαρακτήρα, με την 
τουριστική και οικονομική δραστηριότητα της περιο-
χής. Τα όρια που θέτει η δημοτική αρχή πρωτίστως στις 
δραστηριότητες της «βιομηχανίας της διασκέδασης» 
και δευτερευόντως στους υπόλοιπους δημότες και επι-
σκέπτες, με σαφήνεια δείχνουν την πολιτική απόφαση 
να περιφρουρηθεί η ησυχία στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Τα πεδία που επηρεάζει η κανονιστική 
αυτή απόφαση αφορούν πρώτον, στη χρήση μουσικής 
και μουσικών οργάνων από τις επιχειρήσεις σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους και δεύτερον, στις υπό-
λοιπες οχλούσες δραστηριότητες, όπως τα βεγγαλικά, 
τα θορυβώδη εργαλεία κήπου και οι ρακέτες. 

Ωράριο μουσικής
Ο Κανονισμός ορίζει ότι σε όλα τα καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, σε στεγασμένους ή υπαίθριους 
χώρους, επιτρέπεται η λειτουργία μουσικής και μουσι-
κών οργάνων για τη μεν χειμερινή περίοδο, μέχρι τις 
10 μ.μ. (με παύση της μουσικής κατά τις ώρες κοινής 

ησυχίας 3.30 - 5.30 μ.μ.), για τη δε θερινή περίοδο, το 
ωράριο παρατείνεται ως τις 11 μ.μ. (με παύση τις ώρες 
3-5 μ.μ.). Το σημαντικότερο κεφάλαιο του Κανονισμού 
είναι το 12ο, όπου ορίζεται αιτιολογημένα και με σαφή-
νεια ότι απαγορεύεται πλέον στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία σε 
άλλες περιοχές χορήγηση παράτασης του ωραρίου 
μουσικής στους υπαίθριους χώρους των καταστημά-
των. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι υπαίθριοι χώροι σε 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές εκτός του 
εγκεκριμένου σχεδίου και σε απόσταση τουλάχιστον 
300 μέτρων από τα όριά του. 

Το σκεπτικό του κανονισμού που απαγορεύει τη χορή-
γηση παράτασης έχει μεγάλο ενδιαφέρον: «Ο σεβασμός 
της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και επισκεπτών του Δήμου, ειδικότερα δε των περιοίκων 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτε-
λεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα αυτών, αλλά και 
υποχρέωση όλων. Ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να 
διασφαλίσει την προστασία της υγείας των κατοίκων και 
επισκεπτών του, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της 
πόλης εν γένει», σημειώνεται. Και το κείμενο συμπληρώ-
νει ότι για την απαγόρευση ελήφθησαν υπόψη οι εξής 
παράγοντες: «Οι ισχύουσες χρήσεις γης στην περιοχή 
και ειδικότερα το γεγονός ότι η κυρίαρχη χρήση είναι 
αυτή της κατοικίας, το απαράμιλλο κάλλος του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής, οι υψηλού επιπέδου, ήπιας 
μορφής υπηρεσίες που παρέχουν οι τουριστικές υπο-
δομές και εγκαταστάσεις που υφίστανται και λειτουρ-
γούν νομίμως εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 
το γεγονός ότι οι επισκέπτες (τουρίστες) επιλέγουν για 
ήπια αναψυχή το Δήμο μας». Το ωράριο χρήσης μουσι-
κής μπορεί να παραταθεί πλέον μόνο στους εσωτερικούς 

χώρους των καταστημάτων. Τα πρόστιμα που προβλέπει 
ο νέος Κανονισμός για το ωράριο έχουν ύψος που καθι-
στά απαγορευτική για κάθε επιχείρηση την απόφαση να 
αψηφήσουν τους κανόνες. Για βεβαίωση κάθε παράβα-
σης χρήσης μουσικής σε εξωτερικό χώρο, χωρίς σχετική 
άδεια παράτασης ωραρίου ή πέραν του επιτρεπόμενου 
ωραρίου σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια, επιβάλλε-
ται πρόστιμο 5.000 €.  

Όρια στον καθημερινό θόρυβο
Μια καινοτομία που θεσπίζει η δημοτική αρχή Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι η επιβολή χρήσης «αθόρυ-
βων» βεγγαλικών. Η διάταξη που ξεκινά να έχει ισχύ 
από το 2023 και εξής ορίζει ότι «εφεξής επιτρέπεται, 
αποκλειστικά, η καύση αθόρυβων ή χαμηλού θορύβου 
βεγγαλικών, ανεξαρτήτως κατηγορίας, προκειμένου για 
την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες 
δραστηριότητες, το μέγιστο επίπεδο θορύβου των 
οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 ντεσιμπέλ». 
Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η καύση βεγγαλικών 
επιτρέπεται μέχρι τις 11 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο. 
Στους παραβάτες που θα χρησιμοποιήσουν τα κλασικά 
θορυβώδη πυροτεχνήματα, η Δημοτική Αστυνομία θα 
επιβάλει πρόστιμο 3.000 €.

Νέα ήθη σεβασμού προς τους περιοίκους επιθυμεί να 
εμπνεύσει ο Δήμος και στους κατοίκους της περιοχής. 
Με χωριστό άρθρο ορίζεται ότι κατά τις Κυριακές και 
τις επίσημες αργίες απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού 
καθαριότητας (όπως χορτοκοπτικά μηχανήματα, φυση-
τήρες φύλλων και αλυσιπρίονα) που παράγουν θόρυβο 
άνω των 65 ντεσιμπέλ. Τέλος, η δημοτική αρχή επαναδι-
ατυπώνει σε πιο αυστηρό τόνο την παλιά απόφαση του 
Δήμου Βουλιαγμένης να απαγορεύσει τις ρακέτες στο 
παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου στο Καβούρι 
και στον όρμο Μαλτσινιώτη. Η απαγόρευση της χρήσης 
ξυλορακέτας πλέον θα επισύρει πρόστιμο 1.000 € στους 
παραβάτες. 

Από το 2023 θα επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση των 
νέας τεχνολογίας χαμηλού θορύβου βεγγαλικών και 
ποτέ μετά τις 11 μ.μ.  

Ο Δήμος και η Υπηρεσία Πρασίνου παρέλαβε και 
χρησιμοποιεί νέα ηλεκτρικά μηχανήματα κήπου που 

παράγουν σημαντικά μικρότερο θόρυβο σε σχέση με τα 
βενζινοκίνητα
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Λειτουργεί και φέτος το καλοκαίρι η Α’ Πλαζ της Βού-
λας, όπως χρόνια τώρα έχει καθιερωθεί να ονομάζεται η 
παραθαλάσσια έκταση από το ΠΙΚΠΑ μέχρι το τέλος των 
συρμών του Τραμ. Με τα χρόνια η Α’ Πλαζ της Βούλας 
έχει εξελιχθεί σε μια όαση για όλους μας κάθε καλοκαίρι. 
Τον ισχυρισμό μου ότι έχουμε να κάνουμε με μια όαση 
θα τον εξηγήσω στη συνέχεια αφού προηγουμένως διευ-
κρινίσω, ότι στην περίπτωση της Α’ Πλαζ της Βούλας 
έχουμε να κάνουμε με μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα 
στους κρατικούς φορείς και στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
που εκτελεί επενδυτικό έργο.

Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα εκπονείται ένα πρό-
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων (όπως ονομάζεται), αλλά δεν 
πρόκειται για μια τέτοιου τύπου αναπτυξιακή λογική. 
Εκπονούνται και τελικά υλοποιούνται αναπτυξιακά 
προγράμματα, για τα οποία εργάζονται πυρετωδώς 
δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο 
συνεννοητικών και συνεργατικών διαδικασιών. Το κρά-

τος στην ελληνική πολιτική κοινωνία στην εποχή μας, 
δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας όπως π.χ. συνέβαινε 
παλαιότερα με την κρατική αεροπορική εταιρία, δηλ. 
την Ολυμπιακή. Το ίδιο ισχύει και για τους θεσμούς της 
περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης. Ούτε η περιφέρεια 
αλλά ούτε και οι δήμοι μπορούν να διαθέτουν επενδυ-
τικά κεφάλαια και να λειτουργούν ως διαχειριστές του 
σχετικού καπιταλιστικού κέρδους.

Στο πλαίσιο αυτών των πραγματολογικών δεδομένων, 
με καθυστέρηση είκοσι ετών (2001-2021), προωθήθηκαν 
τα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή του Ελληνικού και 
τελικά προχωρούν και άλλα επενδυτικά προγράμματα 
στην παραθαλάσσια έκταση της νότιας Αττικής. Και 
φθάνουμε τώρα να εξετάσουμε όλα όσα συντελούνται 
στην Α’ Πλαζ της Βούλας χωρίς προκαταλήψεις και ιδε-
ολογικές εμμονές. Αλλά με το καθαρό και αντικειμενικό 
μάτι του παρατηρητή, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον 
τόπο του. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον συγγραφέα 
του κειμένου που διαβάζετε, αγαπητοί αναγνώστες.

Η Α’ Πλαζ της Βούλας ως συνθήκη του κοινωνικού βιό-
κοσμου (χρησιμοποιώ την φιλοσοφική γλώσσα), αλλά 
και ως καθημερινή κατάσταση του «ελληνικού καλοκαι-
ριού» (χρησιμοποιώ την καθημερινή γλώσσα), μπορεί 
να αναλυθεί σε τρία επίπεδα (σε τρία κεφάλαια). Αυτά τα 
τρία επίπεδα χωρίς αξιολογική κατάταξη είναι τα εξής: 
πρώτον: η δημοσιο-ιδιωτική σύμπραξη για να δημιουρ-

γηθεί ο καλοκαιρινός βιόκοσμος στην παραθαλάσσια 
αυτή έκταση. Δεύτερον η Α’ Πλαζ λειτουργεί εντός αστι-
κού ιστού και συνυπάρχει με την ευρύτερη αστική περι-
οχή. Και το τρίτο σημείο, το οποίο είναι και το σημαντι-
κότερο κατά την άποψή μου: οι εγκαταστάσεις της Α’ 
Πλαζ της Βούλας μετράνε το «ελληνικό καλοκαίρι» με 
τα φυσικά στοιχεία: τον ήλιο, τον ουρανό, τη θάλασσα 
(κ.λπ.) σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες επαφές και τα 
ανθρώπινα μέτρα.

Δύο-τρία σχόλια ακόμη για το καλοκαίρι στην Α’ Πλαζ 
της Βούλας. Ο συγγραφέας αυτού του κειμένου σας 
εκμυστηρεύεται ότι γεννήθηκε μέσα στο νερό, τη θάλασ-
σα και είναι από γεννησιμιού αυτό που λέμε «χειμερινός 
κολυμβητής». Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει, ότι 
τα προσωκρατικά στοιχεία της φύσης (δηλ. το νερό, ο 
άνεμος, η φωτιά κ.λπ.) είναι αυτά που διαπλάθουν τον 
ίδιο τον άνθρωπο και την κοινωνία μέσα στην οποία ζει 
εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Θέλω λοιπόν να πω το εξής και να καταλήξω: όταν ισχυ-
ρίζομαι ότι η Α’ Πλαζ της Βούλας είναι μια παραθαλάσ-
σια όαση στη νότια Αττική εννοώ, ότι οι ιδιώτες επιχει-
ρηματίες έφτιαξαν μια δομή αναψυχής και καλοκαιρινής 
ραστώνης σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της 
Αθήνας, χωρίς να υπερ-κοστολογήσουν τα κέρδη τους. 
Και επιπλέον, οι εγκαταστάσεις της Α’ Πλαζ Βούλας είναι 
το πρότυπο της καθαρής κοινωνικής συμβίωσης.

Μια τελευταία επισήμανση: κάθε πρωί εδώ και χρόνια 
(χειμώνα – άνοιξη – καλοκαίρι – φθινόπωρο) κάνω τον 
παραθαλάσσιο περίπατό μου και την κολύμβησή μου 
σ’ αυτή την έκταση της Β’ Πλαζ. Εδώ και χρόνια ολό-
κληρα αυτή η έκταση έχει γίνει σκουπιδότοπος, έχει 
γίνει έκταση στην οποία βρίσκει κανείς σκουπίδια και 
όσους ανθρώπους συναντά είναι και αυτοί σκουπίδια! 
Η Α’ Πλαζ της Βούλας ως επενδυτικό σχέδιο λειτουργεί 
ευεργετικά για τους σκουπιδότοπους ανά τις περιοχές 
της νότιας Αττικής. Αλλά προ πάντων καθίσταται πρότυ-
πο συνεργασίας του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών 
κεφαλαίων.

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

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Η Α’ Πλαζ της Βούλας: μια παραθαλάσσια όαση

Ένα πρότυπο 
συνεργασίας δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα

Οι ιδιώτες επιχειρηματίες έφτιαξαν μια δομή αναψυχής 
και καλοκαιρινής ραστώνης σε απόσταση αναπνοής 
από το κέντρο της Αθήνας



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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Τρία χρόνια μακριά από τα σαλόνια της Α1 κατηγορίας μπάσκετ γυναικών για τον Πρωτέα 
Βούλας ήταν αρκετά. Μετά τις περιπλανήσεις στα γήπεδα της Α2, η ομάδα της Βούλας 
στις 8 Μαΐου πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο της ανόδου, επιστρέφοντας στην κορυφαία 
εθνική κατηγορία. Όταν την Άνοιξη του 2019 ο Πρωτέας υποβιβαζόταν στη δεύτερη τη 
τάξη κατηγορία, άπαντες πίστευαν ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που η ομάδα θα επανέλθει 
εκεί που της αξίζει.  Στόχος πλέον είναι να παραμείνει στην Α1 όχι μόνο την επόμενη αγω-
νιστική χρονιά αλλά και πολλές άλλες στο μέλλον, χτίζοντας το πρώτο σερί παραμονής 
του μετά την εξαετία 2013-2019 που πρωταγωνιστούσε και μάλιστα συμμετέχοντας στους 
μεγάλους τελικούς του πρωταθλήματος την σεζόν 2013-14 όπου έχασε το πρωτάθλημα 
από το Ελληνικό. 

Ο Πρωτέας Βούλας πραγματοποίησε μια ονειρεμένη χρονιά καθώς στην κανονική διάρ-
κεια του πρωταθλήματος τερμάτισε στην 1η θέση με απολογισμό 19 νίκες και μόλις μια 
ήττα. Στο μπαράζ ανόδου που διεξήχθη στο Χαλκιοπούλειο της Λαμίας, ο Πρωτέας διέ-
λυσε τον Πιερικό Αρχελάου με το εντυπωσιακό 90-47 εξασφαλίζοντας με εντυπωσιακό 
τρόπο το τρίτο εισιτήριο που τον οδήγησε εν τέλει στην μεγάλη κατηγορία. 

Αυτή θα είναι η 8η παρουσία του Πρωτέας Βούλας στην μεγάλη κατηγορία μπάσκετ 
γυναικών έπειτα από τις σεζόν, 2010-11, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 και 
2018-19. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύλλογος της Βούλας θα γίνει μόλις η 22η ομάδα  
στην ιστορία της Α1 με τουλάχιστον 8 παρουσίες εκεί προσπερνώντας τους ΑΟ Σερρών, 
ΓΑΣ Κομοτηνής, Ηρόδοτο και Ολυμπιακό και ισοφαρίζοντας τους Άρη και Κρόνο Αγίου 
Δημητρίου.

«Δρόμεια 2022»
Στη Βάρη η κορυφαία συνάντηση κλασικού αθλητισμού
Την Πέμπτη 2 Ιουνίου στο δημοτικό στάδιο της Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» 
θα γίνει το διεθνές μίτινγκ δρόμων ταχύτητας και σκυταλοδρομιών εθνικών ομάδων 
με την επωνυμία «Δρόμεια» το οποίο έχει ενταχθεί στη διεθνή σειρά μίτινγκ στίβου 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «Continental Tour Bronze» Special. Το κορυφαίο και 
μοναδικό στην Ελλάδα διεθνές μίτινγκ εθνικών ομάδων «Δρόμεια», διοργανώνεται 
από το 2018 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Αθλητικό Όμιλο Βάρης 
«Δρομέας» υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στη 
διοργάνωση θα λάβουν μέρος οι εθνικές ομάδες της Γαλλίας, του Βελγίου, της Μ. 
Βρετανίας, της Δανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας, 
της Σλοβενίας, της Νορβηγίας και της Ουγγαρίας οι οποίες θα αγωνιστούν για πρώτη 
φορά στην χώρα μας μαζί με την εθνική μας ομάδα, διεκδικώντας την πρόκριση στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Κορυφαίοι αθλητές από την Αμερι-
κή, τη Γαλλία, την Αργεντινή, τη Σερβία, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Μ. Βρετανία, 
τη Δανία, την Πορτογαλία στις σκυταλοδρομίες και επιπροσθέτως στα ατομικά οι 
κορυφαίοι αθλητές της Κύπρου και της Ελλάδας θα κυνηγήσουν τα όριά τους στις 
κούρσες της μίας ανάσας και το θέαμα αναμένεται να είναι συγκλονιστικό. «Αγαπάμε 
τον κλασικό αθλητισμό και έχουμε τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για να στηρί-
ξουμε αυτή την αθλητική συνάντηση. 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 μεγα-
λώνουν και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους 
συνδιοργανωτές», τονίζει ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

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. Τέλος, το κυρίως 
πρόγραμμα των αγώνων θα διαρκέσει δύο ώρες και μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΑ 
SPORT και την ΕΡΤ1.

Μπάσκετ 
Επέστρεψαν οι γυναίκες του Πρωτέα Βούλας 

12 εθνικές ομάδες διεκδικούν 
στο «Κ. Μπαγλατζής» την πρόκριση 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ΗΠΑ

Άνοδος στην Α1 με 19 νίκες και 1 ήττα 
στο φετινό πρωτάθλημα
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Άρης
Οι «κιτρινόμαυροι» έφεραν 
το κύπελλο στη Βούλα

Εβδομήντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημερομηνία που ο Άρης Βούλας ιδρύ-
θηκε και οι «κιτρινόμαυροι» στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) νίκησαν την αξιόμαχη Τριγλία 
Ραφήνας, κατακτώντας το κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία τους, γιορτάζοντας 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα γενέθλια του συλλόγου. Στις 20 Απριλίου 2022, ο 
Άρης Βούλας φρόντισε να προσθέσει άλλη μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας 
του, γεμίζοντας χαρά και ενθουσιασμό όλους όσοι ακολουθούν πιστά την ομάδα τα 
τελευταία χρόνια. Ο τελικός διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Κερατέας, μπροστά 
σε 1.000 φιλάθλους και των δύο ομάδων, με τον Άρη Βούλας να κερδίζει τη μάχη της 
εξέδρας καθώς στις κερκίδες βρέθηκαν περισσότεροι από 600 φίλοι της ομάδας, οι 
οποίοι έφτασαν στο γήπεδο από νωρίς καθώς η διοίκηση του Άρη Βούλας είχε νοι-
κιάσει λεωφορεία για τη μετακίνηση των φιλάθλων. Το «παρών» στον μεγάλο τελικό 
έδωσε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δημο-
τικοί και τοπικοί σύμβουλοι οι οποίοι προσπάθησαν και αυτοί με τη σειρά τους να 
εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές του Άρη Βούλας να πετύχουν τον στόχο τους και 
να φέρουν το πολυπόθητο κύπελλο στη Βούλας όπως και τελικά έγινε. 

Κύπελλο στη ρωσική ρουλέτα
Στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε ο τελικός, με τον Άρη Βούλας να 
επικρατεί με σκορ 4-2 πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου. Οι «κιτρινό-
μαυροι» ξεκίνησαν πιο δυνατά τον αγώνα και άρχισαν να φέρνουν την μπάλα προς 
την εστία της Ραφήνας, έχοντας ως πρωτεργάτες τους Μιραφιόρι και Γκαβασιάδη, οι 
οποίοι έχασαν κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Όσο κυλούσαν τα λεπτά, 
οι παίκτες του Άρη βλέποντας να χάνουν τις ευκαιρίες τη μια μετά την άλλη, οπισθο-
χώρησαν, με αποτέλεσμα οι αντίπαλοι να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να 
απειλήσουν την εστία της Βούλας, χάνοντας και αυτοί με τη σειρά τους δύο μεγάλες 
ευκαιρίες προς το τέλος του αγώνα. Η «λευκή» ισοπαλία έμεινε μέχρι το τέλος των 90 
λεπτών και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Στο έξτρα μισάωρο, η κούρα-
ση ήταν εμφανής και στους 22 ποδοσφαιριστές, με τον ρυθμό του αγώνα να πέφτει 
φυσιολογικά χωρίς να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στις δύο 
εστίες. Έτσι, ο μεγάλος τελικός οδηγήθηκε στη ρωσική ρουλέτα, μια διαδικασία που 
έχει χαρακτηριστεί ψυχοφθόρα. Εκεί, οι ποδοσφαιριστές του Άρη Βούλας φάνηκαν 
περισσότερο ψύχραιμοι και με τέσσερις εύστοχες βολές πέναλτι αλλά και την εξαι-
ρετική απόδοση του τερματοφύλακα του Άρη Βούλας, Προβίδα που απέκρουσε το 
τελευταίο πέναλτι, οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το κύπελλο πανηγυρίζοντας μαζί 

με τους φιλάθλους τους στο δημοτικό στάδιο Κερατέας. 

Υποδοχή των κυπελλούχων
Μετά την απονομή και τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο γήπεδο και στα αποδυτή-
ρια, το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα. Το γήπεδο του Άρη Βούλας 
φωταγωγήθηκε ενώ παράλληλα στήθηκε μια μικρή γιορτή στην πλατεία για την υπο-
δοχή των κυπελλούχων. Αρκετός κόσμος είχε μαζευτεί για να χειροκροτήσει τους 
πρωταγωνιστές και να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο. Καθώς η αποστολή του Άρη Βού-
λας έφτασε στην πλατεία Ιμίων, πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της Βούλας ενώ 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποδέχτηκε την ομάδα μοιράζοντας για μια ακόμα φορά 
συγχαρητήρια. Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε και ο πρόεδρος του Άρη Βούλας, Στέλιος 
Τσαλδάρης, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η κατάκτηση του πρώτου τροπαί-
ου στα 70 χρόνια ζωής της ομάδας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών έξι ετών, 
διάστημα στο οποίο ο σύλλογος έχει αλλάξει επίπεδο τόσο στο αγωνιστικό όσο κυρί-
ως στο οργανωτικό κομμάτι. Παράλληλα, ανέφερε ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις 
ακαδημίες της ομάδας, με σκοπό σε βάθος τετραετίας ο Άρης Βούλας να γίνει πρότυπο 
λειτουργίας και να αγωνίζονται στην ανδρική ομάδα ποδοσφαιριστές προερχόμενοι 
από τα σπλάχνα του συλλόγου. Τέλος, ο Στέλιος Τσαλδάρης εμφανώς συγκινημένος 
από τη μεγάλη επιτυχία ανέφερε ότι στα 20 χρόνια που βρίσκεται δίπλα στην ομάδα 
είτε ως πρώην ποδοσφαιριστής είτε ως μέλος της διοίκησης και μετέπειτα πρόεδρος, 
η κατάκτηση του τροπαίου θα του μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του. 

Πλέον, είναι η τρίτη φορά που το κύπελλο της ΕΠΣΑΝΑ έρχεται στο Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς ο Αστέρας Βάρης το έχει κατακτήσει το 2011-12 και το 
2019-20 έπειτα από κλήρωση εξαιτίας της πανδημίας, ενώ δύο φορές ήταν φιναλίστ 
(2003-04, 2010-11). Στον τελικό έχει αγωνιστεί και η Βουλιαγμένη το 2004-05 χάνοντας 
το κύπελλο από τον πολυνίκη του θεσμού Κεραυνό Κερατέας, ενώ και ο Άρης Βούλας 
πριν την φετινή κατάκτηση του τροπαίου, είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό 
το 2018-19 χάνοντας το κύπελλο στα πέναλτι. Η μοίρα κάτι του χρωστούσε...

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Βάρκιζα
Ο κόσμος αγκάλιασε την 31η Γιορτή Λουλουδιών

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 31η Έκθεση Λουλουδιών στη Βάρκιζα που 
πραγματοποιήθηκε από τις 27 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου. Μια πανδαισία 
χρωμάτων και αρωμάτων γέμισε το πλακόστρωτο της παραλίας Βάρκιζας 
ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Φυτωριούχοι και ανθοπαραγωγοί 
προβάλλοντας τα προϊόντα τους με εντυπωσιακό τρόπο και σε ανταγωνι-
στικές τιμές προσέλκυσαν από την πρώτη ημέρα το ενδιαφέρον των επισκε-
πτών. Χαρακτηριστικό της μαζικής προσέλευσης των κατοίκων και επισκε-
πτών στην έκθεση είναι το γεγονός ότι οι φυτωριούχοι σχεδόν ξεπούλησαν 
τα φυτά που είχαν προς πώληση και σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης, την τελευ-
ταία ημέρα δώρισαν σχεδόν 550 φυτά σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλα-
κόστρωτο της παραλίας, καθώς επίσης και στα καταστήματα της περιοχής. 
Αξίζει να τονιστεί πως κατά τη διάρκεια της έκθεσης όλες οι επιχειρήσεις 
εστίασης που βρίσκονται στη Βάρκιζα ήταν γεμάτες από κόσμο, ξυπνώντας 
μνήμες από το παρελθόν, όταν την Ανθοκομική Έκθεση της Βάρκιζας επισκέ-
πτονταν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. 

Στη Γιορτή Λουλουδιών είχαν στηθεί 25 περίπτερα των φυτωριούχων, 
καθώς επίσης περίπτερο είχε και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο 
οποίο ο κόσμος ενημερωνόταν για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει για 
το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες ενημερώνονταν για μια εξαι-
ρετικά πετυχημένη πράσινη πολιτική η οποία μετατρέπει χιλιάδες τόνους 
αποβλήτων κάθε χρόνο (κλαδέματα και οργανικά τα οποία περισυλλέγονται 
από τους καφέ κάδους) σε ένα πρώτης ποιότητας εδαφοβελτιωτικό υλικό, 
με την ονομασία Vita Green.

Η ανθοκομική έκθεση της Βάρκιζας είναι από τις παλαιότερες και πιο ανα-
γνωρίσιμες στο χώρο της ελληνικής ανθοκομίας. Εμπνευστής της έκθεσης 

ήταν ο πρώην Δήμαρχος Βάρης, Κωνσταντίνος Μπαγλατζής ο οποίος εγκαι-
νίασε την 1η διοργάνωση τον Μάιο του 1987, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη 
πήρε ο Αντιδήμαρχος Λευτέρης Αργυρουδάκης ο οποίος από το 1990 μέχρι 
και σήμερα είναι ο στυλοβάτης της. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής, Αλέξανδρος 
Μεταξάς, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων τόνισε ότι «όσο υπάρχει ο Λευτέ-
ρης Αργυρουδάκης, η Ανθοκομική Έκθεση θα γίνεται στη Βάρκιζα», θέλοντας 
με αυτό τον τρόπο να δείξει την άψογη συνεργασία που έχουν οι δύο πλευ-
ρές τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Την 31η Έκθεση Λουλουδιών οργά-
νωσε για ακόμα μια χρονιά ο Λευτέρης Αργυρουδάκης, συνεπικουρούμενος 
από τους τοπικούς συμβούλους της δημοτικής ενότητας Βάρης, Παναγιώτη 
Παππά και Βασίλη Λανάρη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο πρόεδρος των 
φυτωριούχων έστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο των 3Β 
και τον κ. Αργυρουδάκη τονίζοντας τα εξής: «Στον απόηχο της 31ης Γιορτής 
Λουλουδιών και σε συνέχεια της άριστης συνεργασίας που έχουμε όλα αυτά 
τα χρόνια, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την άψογη συνδιοργάνωση 
και επιτυχία και αυτής της έκθεσης. Οι ευχαριστίες μας συνοδεύονται από 
φυτά και λουλούδια που αφενός θα στολίσουν το Δήμο 3Β και αφετέρου θα 
συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών και στη 
βελτίωση του πρασίνου. Γι’ αυτό τον σκοπό σας αποστέλλουν ιδιαίτερα 
ανθεκτικά φυτά ενδεδειγμένα για το κλίμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης». Άπαντες έδωσαν ραντεβού για την 32η έκθεση Λουλουδιών την 
Άνοιξη του 2023.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Αν η πανδημία ήταν παραμύθι... 
Ο ιός περνά από το φίλτρο της παιδικής λογοτεχνίας

Τι μένει από την περιπέτεια του κορονοϊού και την πρωτόγνωρη σε όλα τα επίπεδα 
εμπειρία της καραντίνας; Τις αντανακλάσεις μιας περίεργης περιόδου στις παιδικές 
ψυχές περιέγραψαν με το μοναδικό τρόπο του παραμυθιού δύο πολύ έμπειρες εκπαι-
δευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης για 
χρόνια σε σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Κατερίνα Κουφοπούλου 
και η Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου. Το βιβλίο τους Ένας ιός από ...μακριά, με εικονογράφη-
ση της Ελίζας Βαβούρη, μέσα από δύο όμορφους παιδικούς χαρακτήρες, τον Αχιλλέα 
και την Ελπίδα, αναδεικνύει το θετικό καταστάλαγμα που μπορεί να εντοπίσει κανείς 
από την εμπειρία του εγκλεισμού, της τηλεκπαίδευσης και της κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης που επέβαλε η αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Με την ιδιαίτερη γλώσσα της παιδικής λογοτεχνίας, που δημιουργεί αυτόματα ταυτί-
σεις στους μικρούς αναγνώστες, η ιστορία φέρνει στην επιφάνεια τους σύγχρονους 
ρυθμούς ζωής στην πόλη, το «γρήγορα - γρήγορα» που καταδυναστεύει μέσω του 
άγχους των γονέων τη μαθητική καθημερινότητα. Η στιγμή μηδέν όμως έφτασε, όταν 
«οι μεγάλοι σαν να τα ξέχασαν όλα» και ξεκίνησαν να μιλούν μόνο για τον κορονοϊό. 
Τότε ήρθε στη ζωή όλων το «σιγά - σιγά», ο κοινός χρόνος μέσα στο σπίτι, και μια δια-
φορετική σχολική καθημερινότητα που μπορεί να συνοψιστεί στο αδιανόητο μέχρι 
τότε γεγονός να εμφανίζονται οι συμμαθητές ως «μικρά κουτάκια με ονόματα» σε 
μια οθόνη. Βγαίνοντας από αυτή την περίοδο και επιστρέφοντας στην κανονικότη-
τα, το βιβλίο των δύο εκπαιδευτικών έρχεται να «λειτουργήσει με μια ιστορικότητα, 
κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις των πρωτόγνωρων ημερών που ζήσαμε», όπως 
γράφουν η Κατερίνα Κουφοπούλου και η Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου 
στην εισαγωγή τους.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 9 Μαΐου στο 
4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, όπου είναι 
διευθύντρια η Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου, 
σε μια ζεστή διαδραστική εκδήλωση στην 
οποία πήραν το λόγο και μοιράστηκαν βιώ-
ματα αρκετοί μαθητές. «Συμπορευόμαστε χρό-
νια, γράφουμε με έναν κοινό λόγο», είπε η Αλε-
ξάνδρα Μαρκοπούλου αναφερόμενη στα άλλα 
τρία βιβλία παιδικής λογοτεχνίας που έχουν 
συγγράψει από κοινού και πρόσθεσε ότι η τελευ-
ταία τους προσπάθεια επιχείρησε να καταγράψει 
μια πολύ φορτισμένη χρονική περίοδο, στοιχεία 
της οποίας αξίζει να μείνουν στις μνήμες μαθητών 

και ενηλίκων. «Η πανδημία έφερε θάνατο, πόνο και μοναξιά αλλά και κάποια θετικά 
στοιχεία που μπορούν να γίνουν μαθήματα, ότι ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να 
προσαρμόζεται στις δυσκολίες», σημείωσε σχετικά η Κατερίνα Κουφοπούλου. Με την 
παραίνεση των συγγραφέων, μαθητές πήραν το λόγο και περιέγραψαν τα αισθήματά 
τους και την εικόνα τους γι’ αυτή την άγνωστη και αόρατη απειλή: «Μου τυραννούσε 
συνέχεια το μυαλό», «νοιαζόμασταν μόνο για το αν φοράμε μάσκα», «δεν πήγαινα 
στη γιαγιά μου», «σκεφτόμουν ότι από την Κίνα δεν θα ερχόταν ποτέ σε μας», ήταν 
μερικές σκέψεις παιδιών Δημοτικού που ακούστηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου στα Πηγαδάκια. Πολύ κοντινές ανησυχίες και διατυπώσεις σε αυτά που 
συζητούν μεταξύ τους τα δύο αδέρφια της ιστορίας. 

Δώρο σε όλους τους μαθητές
Με απόφαση της δημοτικής αρχής των 3Β, το βιβλίο Ένας ιός από ...μακριά μοιράστη-
κε στους μαθητές όλων των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του Δήμου. 
«Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τη μετάδοση θετικών μηνυμάτων», είπε για την 
ιδέα του βιβλίου ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος χαιρετίζοντας την εκδήλωση. «Ζούμε σε μια συμπεριληπτική κοινωνία όπου το 
βασικότερο ρήμα είναι το νοιάζομαι - αυτό σημαίνει να συμμετέχω στον Σύλλογο 
Γονέων, να μαζεύω ένα σκουπιδάκι από το δρόμο, αυτό δείχνουν και οι συγγραφείς με 
αυτό τους το βιβλίο, μια ιδέα που την δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά», τόνισε. Άλλωστε, 
τη «γραμματική» της παιδικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με τα παιδιά της 
πόλης ο Δήμος την χρησιμοποίησε πρόσφατα και μια ακόμη έκδοση που ενημέρωνε 
τη μαθητική κοινότητα για ζητήματα πολιτικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής. 
«Είμαστε ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογής καινοτομιών, ένα θερμοκήπιο καλών ιδεών, 
μη διστάσει κανείς να μας απευθυνθεί για βοήθεια σε όμορφες πρωτοβουλίες όπως 
αυτή», κατέληξε ο Δήμαρχος. 

Τα όμορφα σχέδια της Ελίζας Βαβούρη δίνουν πνοή και οπτική υπόσταση στους 
χαρακτήρες της ιστορίας αποπνέοντας τη θετικότητα και τη ζωντάνια της γραφής. 
Εκτός από αισιόδοξα μηνύματα, οι δύο εκπαιδευτικοί και συγγραφείς δίνουν και ένα 
κίνητρο στα παιδιά για ένα αξιόλογο εξωσχολικό ανάγνωσμα, γνωρίζοντας καλά ότι η 
αγάπη για το βιβλίο είναι μια καλή συνήθεια που καλλιεργείται και απαιτεί τα σωστά 
ερεθίσματα για να αποδώσει καρπούς.  

Οι συγγραφείς Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου και Κατερίνα Κουφοπούλου με τον Δήμαρχο  
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και την πρόεδρο της δημοτικής Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δώρα Τριάντη
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Το «1922» χωρίς αποσιωπήσεις

Μια σημαντική ιστορική συμβολή στη 
μεγάλη συζήτηση για τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή και τις πολύπλευρες 
συνέπειές της στο κοινωνικό σώμα της 
χώρας μας 100 χρόνια μετά, κάνουν 
δύο πανεπιστημιακοί στους τομείς των 
διεθνών σχέσεων και της ιστορίας. Ο 
Άγγελος Συρίγος, που σήμερα υπηρετεί 
και ως υφυπουργός Παιδείας αρμόδι-

ος για την ανώτατη εκπαίδευση, και ο 
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, με το βιβλίο 
τους Μικρασιατική Καταστροφή, 50 ερω-
τήματα και απαντήσεις από τις εκδόσεις 
Πατάκη, κάνουν μια καίρια και ψύχραιμη 
παρέμβαση αποτίμησης, που δεν κλείνει 
τα μάτια στα διαπραχθέντα εγκλήματα, 
όμως ταυτόχρονα δεν χαρίζεται στην 
ευκολία ή τις αστόχαστες βεβαιότητες 
των πολωμένων πολιτικών προσεγγίσε-
ων. Στην ουσία πρόκειται για ένα πολιτι-
κό και όχι ιστορικό βιβλίο. Το ευσύνοπτο 
μέγεθός του (250 σελίδες), η διάρθρωσή 
του βάσει των σημερινών ερωτημάτων 
που διατυπώνουν όσοι αναστοχάζονται 
σήμερα τα γεγονότα και η απουσία εκτε-
ταμένης παράθεσης πηγών και υποση-
μειώσεων, φανερώνει ότι στόχος των 
συγγραφέων ήταν η διατύπωση καίριων 

επιχειρημάτων στην εν εξελίξει σήμε-
ρα συζήτηση, και όχι η τεκμηρίωση 

των ιστορικών γεγονότων ή η 
συγγραφή ενός συνοπτικού 

χρονικού. Οπωσδήποτε 
όμως στον αναγνώστη 

δίνεται μια εμβρι-
θής επισκόπηση των 

κεντρικών σημείων. 

Βασικές θέσεις των συγγραφέ-
ων που ξεχωρίζουν είναι πρώτον, η 
υπεράσπιση της βενιζελικής πολιτικής 

στο σύνολό της, ως αποτέλεσμα μιας 
εργώδους προσπάθειας με ρεαλιστικούς 
στόχους και φιλελεύθερες στοχεύσεις, η 
οποία προσαρμόστηκε στα δεδομένα και 
πέτυχε για τη χώρα το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Δεύτερον, η τεκμηριωμένη 
θέση ότι ο διωγμός του ελληνικού πλη-
θυσμού της Ιωνίας μετά την υποχώρηση 
των ελληνικών στρατευμάτων που περι-
έλαβε και την πυρπόληση του συνόλου 
των ελληνικών κατοικιών «εκτός από 
εθνοκάθαρση, συνιστά και έγκλημα 
γενοκτονίας κατά τη σχετική σύμβαση 
του 1948».

Από τα σημαντικά στοιχεία που οι συγ-
γραφείς εισφέρουν στη συζήτηση για τη 
Μικρασιατική Καταστροφή με την «σημα-
ντικά αποστασιοποιημένη ανάλυσή» τους 
όπως υπόσχονται προγραμματικά στην 
εισαγωγή, είναι πρώτον τα δημογραφι-
κά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής 
στη δυτική Μικρά Ασία, τα οποία περιο-
ρίζουν στη ζώνη της Σμύρνης αποκλει-
στικά την υπεροχή του ελληνικού στοι-
χείου, δεύτερον τη διαπίστωση ότι τα 
δραματικά γεγονότα έλαβαν χώρα μέσα 
σε μια «ραγδαία μεταβατική περίοδο», 
κατά την οποία διαλυόταν μια μακραίω-
νη παράδοση πολυεθνικών αυτοκρατο-
ριών στην περιοχή για να έρθει η εποχή 
των εθνών κρατών και τρίτον, ότι όπως 

έδειξαν ξεκάθαρα οι εκλογές του 1920, «το 
δημοφιλέστερο πολιτικό πρόσωπο, με τη 
μεγαλύτερη λαϊκή αποδοχή, της δεκαε-
τίας του 1910 δεν ήταν ο Βενιζέλος αλλά 
ο βασιλιάς (Κωνσταντίνος)». Οι συγγρα-
φείς εμβαθύνουν την ανάλυσή τους στις 
πολιτικές εξελίξεις της εποχής που είχαν 
ευθεία αντανάκλαση στη στρατιωτική 
τακτική και στρατηγική. «Το πιο σημαντι-
κό πρόβλημα για τη συνεχιζόμενη μικρα-
σιατική εκστρατεία το 1922 ήταν η έλλει-
ψη στρατηγικού στόχου» όπως γράφουν, 
που δημιουργούσε μια διάχυτη «αίσθηση 
αδιεξόδου». Ενώ αποτιμώντας την «Δίκη 
των Εξ» σημειώνουν ότι ο θάνατος των 
πολιτικών και του στρατιωτικού που κρί-
θηκαν ένοχοι εσχάτης προδοσίας «ήταν 
ένας τρόπος να διοχετευτεί η λαϊκή οργή 
για την ήττα και την Καταστροφή», διατυ-
πώνοντας χωρίς περιστροφές την άποψη 
ότι επρόκειτο για «δικαστική δολοφονία». 
Τέλος, το βιβλίο δεν διστάζει να απαντή-
σει και στο υποθετικό πολιτικό ερώτημα 
που γεννά σενάρια εναλλακτικής ιστορί-
ας, αν τα γεγονότα μπορούσαν να πάνε 
αλλιώς: «Ακόμη και εάν θεωρήσουμε ανα-
πόφευκτη την ήττα, το ίδιο το 1922, δηλα-
δή αυτής της εκτάσεως την καταστροφή 
όπως εμείς σήμερα την γνωρίζουμε επει-
δή συνέβη, δεν ήταν αναπόφευκτη», υπο-
στηρίζουν θαρραλέα οι συγγραφείς. 

Μια μυθιστορηματική εκδοχή των περιπετειών που σημάδε-
ψαν τον μεγάλο αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας, τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη, δίνει με το νέο του βιβλίο Ο τελευταίος Πρίγκιπας, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη, ο δημοσιογράφος 
Πέτρος Κασιμάτης. Το βιβλίο σκιαγραφεί μια ρομαντική, φλο-
γερή και ηρωική προσωπικότητα γεμάτη ιδεαλισμό και αγάπη 
για την πατρίδα που μάλλον έχει αδικηθεί από την ιστοριο-
γραφία, ενώ η επέτειος των 200 ετών από την εθνική παλιγ-
γενεσία άφησε στην αφάνεια. Η αφήγηση επικεντρώνεται 
στα χρόνια μετά την αποτυχία του κινήματος του Υψηλάντη 
να ξεκινήσει την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες, τα οποία πέρασε μέσα σε απίστευ-
τες κακουχίες, σιδεροδέσμιος του καγκελάριου Μέτερνιχ. 

Το βιβλίο ακροβατεί μεταξύ ενός ιστορικού δοκιμίου για την 
περίοδο αιχμαλωσίας του Υψηλάντη και ενός μυθιστορήματος 
που αναπλάθει λογοτεχνικά ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο 
μέσα από την ανθρώπινη πλευρά του. Τα εκτενή παραθέματα 
από επιστολές, οι εμβριθείς λεπτομέρειες σημαντικών μαχών 
που προηγήθηκαν της έναρξης της επανάστασης, το ιστορι-
κό υλικό γύρω από τα περιφερειακά πρόσωπα που πλαισίω-

ναν τον αιχμάλωτο πρίγκιπα, φανερώνουν ότι ο συγγραφέας 
πραγματοποίησε μια μεγάλη και πρωτότυπη έρευνα σε πηγές 
και τόπους που σημάδεψαν την αρχή της εθνικής παλιγγενε-
σίας. Η επιμονή του Πέτρου Κασιμάτη να υπογραμμίσει επα-
νειλημμένα τις ηθικές αρχές του Αλέξανδρου Υψηλάντη που 
καθοδήγησαν τις πιο δραματικές του αποφάσεις για την ίδια 
του τη ζωή είναι μια σημαντική επιλογή.

Συνολικά, πρόκειται για μια αξιόλογη ιστορική προσπάθεια 
που ντύνεται με ένα πλούσιο και παραστατικό λεξιλόγιο, ενός 
έμπειρου τεχνίτη του λόγου. Ωστόσο, είναι ασαφή τα όρια του 
δοκιμιακού και του μυθιστορηματικού λόγου, με πολλαπλούς 
αφηγητές που πότε αναπλάθουν το κλίμα της εποχής, πότε 
διεισδύουν στον εσωτερικό κόσμο και την ...κρεβατοκάμαρα 
των ηρώων, και πότε παραδίδουν μάθημα ιστορίας. Ο Πέτρος 
Κασιμάτης ανακάλυψε ένα πολύτιμο υλικό στο οποίο θέλησε 
να δώσει τη γλώσσα του μυθιστορήματος, όμως δεν ακολού-
θησε τους συμβατικούς κανόνες στη δόμηση των χαρακτήρων, 
στην αφηγηματική τεχνική και στην πλοκή, με αποτέλεσμα η 
ανάγνωση να κυλά με κάποιες αρρυθμίες. 

Ο ρομαντικός επαναστάτης Αλέξανδρος Υψηλάντης

Ο συγγραφέας πραγματοποίησε μια 
μεγάλη και πρωτότυπη έρευνα σε πηγές 
και τόπους που σημάδεψαν την αρχή της 
εθνικής παλιγγενεσίας

Εθνοκάθαρση και γενοκτονία  
υποστηρίζουν ότι υπέστησαν οι Έλληνες 
στη Μικρασιατική Καταστροφή,  
οι πανεπιστημιακοί Άγγελος Συρίγος  
και Ευάνθης Χατζηβασιλείου
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Το χρηματιστήριο της ξαπλώστρας
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Σε είδος πολυτελείας έχουν μετατραπεί τα «μπάνια του 
λαού» σε συγκεκριμένες παραλίες των 3Β, με την τιμή 
για μια απλή ξαπλώστρα να φτάνει και στα 160 ευρώ το 
σετ. Φυσικά υπάρχουν και οικονομικότερες λύσεις για 
όποιον θέλει μια οργανωμένη παραλία για να απολαύ-
σει τον ήλιο και τη θάλασσα. Στην κορυφή της λίστας με 
το ακριβότερο αντίτιμο για ξαπλώστρα βρίσκεται για 
μια ακόμα χρονιά η παραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης. 
Συγκεκριμένα οι τιμές για online κρατήσεις διαμορφώ-
νονται ως εξής: Τις καθημερινές η τιμή για 2 ξαπλώστρες 
και ομπρέλα είναι 50 ευρώ (Σαββατοκύριακα 80 ευρώ) 
και για παιδιά 4-12 ετών στα 12,5 ευρώ (Σαββατοκύριακα 
20 ευρώ). Ενώ, το κόστος χωρίς κράτηση για την πρώτη 
σειρά είναι 80 ευρώ (Σαββατοκύριακα 160 ευρώ) και από 
τη δεύτερη σειρά και πίσω στα 70 ευρώ (Σαββατοκύριακα 
140 ευρώ). Το χρηματιστήριο της ξαπλώστρας συνεχίζε-
ται στη Λίμνη Βουλιαγμένης, η οποία ανέβασε τις τιμές 
συγκριτικά με την περσινή καλοκαιρινή σεζόν. Η είσοδος 
της καθημερινές κοστίζει 15 ευρώ και τα Σαββατοκύρια-

κα 18 ευρώ, ενώ το σετ για ξαπλώστρα κυμαίνεται από 40 
έως 50 ευρώ και δώρο ένα μπουκάλι νερό. Τουλάχιστον, 
στον Αστέρα και στη Λίμνη οι υπηρεσίες που παρέχονται 
στους επισκέπτες αγγίζουν τα πρότυπα της Μυκόνου. 
Εκεί που σηκώνει συζήτηση η τιμή της ξαπλώστρας είναι 
στην οργανωμένη παραλία της Α’ πλαζ Βούλας. Η τιμή 
εισόδου είναι 6 ευρώ τις καθημερινές και 7,5 τα Σαββα-
τοκύριακα (οι δημότες Βούλας μπαίνουν δωρεάν) αλλά 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ξαπλώστρα. Θα στρώσεις 
την πετσέτα σου στην καυτή αμμουδιά για να απολαύσεις 
το μπάνιο σου, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να βάλεις 
βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσεις 30 ή 20 ευρώ 
για το σετ ξαπλώστρας ανάλογα τη σειρά. Βέβαια, υπάρ-
χουν και οι οργανωμένες παραλίες της Βουλιαγμένης 
και της Βάρκιζας, οι οποίες παρά την αύξηση των τιμών, 

παραμένουν σε λογικά επίπεδα. Στην Ακτή Βουλιαγμένης 
η είσοδος για όλες τις ημέρες της εβδομάδας είναι στα 10 
ευρώ και για τους δημότες των 3Β στα 5 ευρώ, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα επιδείξουν την κάρτα του δημότη. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η χρήση ξαπλώστρας. 
Φυσικά, οι παραπάνω τιμές ισχύουν έως το τέλος Μαΐου 
και δεν αποκλείεται να αλλάξουν με απόφαση της ΕΤΑΔ. 

Άλλη μια εναλλακτική λύση και οικονομική είναι η οργα-
νωμένη παραλία του Varkiza Resort με τις τιμές να είναι 
οι εξής: Τις καθημερινές το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ 
(περιλαμβάνεται δωρεάν ξαπλώστρα) ενώ μειωμένο εισι-
τήριο 3,5 ευρώ δικαιούνται παιδιά 6-12 ετών, ενήλικες 
άνω των 65 ετών και φοιτητές. Τα Σαββατοκύριακα η τιμή 
είναι στα 7,4 ευρώ (+ 5 ευρώ για ξαπλώστρα) ενώ το μει-
ωμένο εισιτήριο παραμένει στα 3,5 ευρώ. Οι δημότες των 
3Β που προέρχονται από τη δημοτική ενότητα Βάρης, 
εισέρχονται στην πλαζ δωρεάν ενώ οι δημότες Βούλας 
και Βουλιαγμένης πληρώνουν εφάπαξ 20 ευρώ και έχουν 
δωρεάν πρόσβαση για όλο το καλοκαίρι. Σε κάθε περί-
πτωση, το μπάνιο σε οργανωμένη παραλία είναι ακριβό 
σπορ και ευτυχώς που στην περιοχή της Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης υπάρχουν αρκετές ελεύθερες παραλίες. 

bullets

••• Σε μια πόλη δεν γίνεται να συμφωνούν όλοι 
σε όλα • Ένα από τα θέματα που διχάζουν, προ-
καλώντας ατελείωτες συζητήσεις είναι αυτό των 
βεγγαλικών • Πολλοί ενοχλούνται όταν το βράδυ 
από το πουθενά ξεκινούν οι ομοβροντίες πάνω 
από τη Βάρκιζα ή τη Βουλιαγμένη • Πολλοί επί-
σης βγαίνουν με κινητά στο μπαλκόνι για να δουν 
και απαθανατίσουν τη σκηνή εντυπωσιασμένοι • 
Τα πυροτεχνήματα συνοδεύουν πάντα ευτυχισμέ-
νες στιγμές και είναι ένα εντυπωσιακό νυχτερινό 
θέαμα στον ουρανό • Κάποιοι όμως αντιτείνουν 
ότι τρομάζει τα ζώα και μολύνει το περιβάλλον • 
Στο ρόλο του ρυθμιστή που πρέπει να συμβιβάσει τα 
πράγματα βρίσκεται ο Δήμος • Δεν μπορεί φυσικά 
η δημοτική αρχή να νομοθετήσει και να απαγορεύ-
σει τα βεγγαλικά • Μπορεί όμως να περιορίσει τη 
χρήση τους, ορίζοντας ωράριο και προδιαγραφές • 
Με τον Κανονισμό που ψηφίστηκε τη Δευτέρα γίνε-
ται αυτό ακριβώς • Μπαίνει όριο στις 11 το βράδυ  

• Και θεσπίζεται ότι στο εξής θα γίνονται ανεκτά 
μόνο νέας τεχνολογίας «αθόρυβα» πυροτεχνήματα 

• Ο παραβάτης ρισκάρει πρόστιμο 3.000 ευρώ...

••• Σε φιάσκο κατέληξε μια ακόμη διαμαρτυρία - 
ξενάγηση στον Αστέρα • Λίγοι άνθρωποι που αντι-

δρούν στην αναβάθμιση της μαρίνας, συγκεντρώθη-
καν από όλη την Αττική και πήγαν να κάνουν «ντου»  

• Καθώς δεν υπήρχε κάποια πρότερη συνεννόηση, 
η ασφάλεια της παραλίας τους σταμάτησε • Είναι 
αλήθεια ότι η υποχρέωση του Αστέρα να αυτονο-
μήσει την είσοδο του ναού του Απόλλωνα δεν έχει 
εκπληρωθεί ακόμα • Είναι επίσης αλήθεια όμως 
ότι ευθύνες γι’ αυτό έχει το ελληνικό Δημόσιο που 
δεν εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη που είναι έτοι-
μη και έχει κολλήσει σε κάποια συρτάρια γραφειο-
κρατών.

••• Ακαριαία αντανακλαστικά έδειξε η δημο-
τική αρχή στις καταγγελίες για κοπές δέντρων στο 
κάμπινγκ Βούλας • Απέδειξε ότι σε κανέναν δεν 
χαρίζεται και ότι αναγνωρίζει εμπράκτως τη συμβο-
λή πολιτών και παρατάξεων • Έπεσαν «καμπάνες» 
σχεδόν 50.000 ευρώ για 13 παράτυπα  κομμένα 
δέντρα μετά από αυτοψίες της υπηρεσίας Δόμησης  

• Κι όμως... • Αντί να ακουστεί ένα μπράβο για 
το μήνυμα μηδενικής ανοχής που εστάλη, οι επαγ-
γελματίες «απέναντι» βγήκαν πάλι στην κόντρα  

• Ότι ο Δήμος πήγε λέει «κατόπιν εορτής» • Δηλα-
δή τι; •  Έπρεπε να τους κόψει πρόστιμο προκατα-
βολικά; • Έπρεπε να στείλει στο εργοτάξιο Δημοτι-
κή Αστυνομία να παρακολουθεί; • Μα αν το έκανε 
αυτό σε κάθε γιαπί του Δήμου, τότε θα χρειαζόταν 
στρατιές υπαλλήλων μόνο γι’ αυτό • Κάποιοι ονει-
ρεύονται ένα αστυνομικό ολοκληρωτικό κράτος και 
νομίζουν ότι προβάλλοντας τις απόψεις τους στον 
Δήμο, θα κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα • 
Ε, όχι!

  
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11

210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ

Ευτυχώς που υπάρχουν 
αρκετές ελεύθερες παραλίες 
γιατί η οργανωμένη παραλία
είναι ένα ακριβό σπορ
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Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Έλληνας Επίτροπος 
Μαργαρίτης Σχοινάς και ο αντιδήμαρχος της Αμβέρσας 
Κεν Κένις συναντήθηκαν στο Καβούρι, στο δείπνο 
που παρέθεσε ο Δήμος στα μέλη της της Πολιτικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του δικτύου CIVITAS με 
αφορμή την 5η συνεδρίαση των μελών της, στις 5/5

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης παρουσίασε μαζί 
με τον Δήμαρχο και τον διδάσκοντα της Σχολής Ευελπίδων 
Δημήτρη Μάλεση, το βιβλίο του δημοσιογράφου Πέτρου 
Κασιμάτη για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στην αίθουσα 
«Ιωνία» στις 27/5, σε μια βραδιά που παρουσίασε η Μαριάννα 
Μαυραγάνη, απήγγειλε χωρία ο Ρένος Χαραλαμπίδης και 
έπαιξε φλάουτο η Ρουμπίνη Πρωτοψάλτη, με προβολή υλικού 
από τον Στέφανο Χατζηστεφάνου

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΕΚ 
ΒΑΘΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 6/5 

Καλές ερμηνείες και 
άφθονο γέλιο πρόσφερε 
η Θεατρική Ομάδα του 
Λυκείου Βουλιαγμένης, 
που ανέβασε στις 21/5 στο 
θέατρο του σχολείου μια 
διασκευή της κλασικής 
κινηματογραφικής 
κωμωδίας «Ο φίλος μου ο 
Λευτεράκης», αποσπώντας 
ζωηρά και παρατεταμένα 
χειροκροτήματα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 
ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ 28ου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 
«ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕΔΑΚΗ» ΣΤΙΣ 29/5

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ ΔΕΙΠΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 16/5 
ΣΤΟ RIVIERA COAST ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΥΜΑ, ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ

 









