
The Talk of 
The Town
Στην περίπτωση του νέου Ολο-
κληρωμένου Πράσινου Σημείου 
που σχεδιάζεται στη Βάρη, μια 
πρωτοβουλία που χειροκρο-
τούν οι πιο απαιτητικοί παρά-
γοντες της οικολογίας, πρέπει 
να αντιστρέψουμε το «όχι στην 
αυλή μου» ζητώντας γρήγορη 
χωροθέτηση κοντά μας, για να 
ξεκινήσει η επαναχρησιμοποί-
ηση υλικών που θα καταργήσει 
μια ώρα νωρίτερα την ταφή 
των αποβλήτων μας.

  

Α ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ «ΔΡΟΜΕΙΑ» ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Απέσπασε 
εκπτώσεις και 
στις ομπρέλες
για τους δημότες 
ο Δήμος

Ποιος 
έκοψε 
τα δέντρα;

Τους πρωταθλητές
στην ανακύκλωση 
βράβευσε 
ο Δήμαρχος

Η γιορτή 
του κλασικού
αθλητισμού
στη Βάρη

Μπρα 
ντε φερ 
μεταξύ Δήμου
και ΕΤΑΔ
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για την πλατεία Βούλας
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Πώς 
θα αναγεννηθεί
το καμμένο δάσος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Η πόλη
άντεξε 
στην πύρινη
επίθεση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Καλοκαίρι
εκδηλώσεων
στα 3Β

σελ. 20

Βαρύ το περιβαλλοντικό κόστος για τον Δήμο, αλλά 
αποφεύχθηκαν μεγάλες υλικές και ανθρώπινες 
απώλειες με τον μηχανισμό να λειτουργεί

ΒΑΡΚΙΖΑ
Νέος χώρος 
πρασίνου 
και στάθμευσης

σελ. 18



@konstantinaspyropoulou

#BlueFish #Vouliagmeni

@6YgoxpuVOEVRkZv

Είναι τόσο καθαρά τα νερά σε Πειραιά - Βούλα - Βου-
λιαγμένη, που βουτάς και έχεις επάνω σου το logo blue 
star ferries...

@c_spirtzis

Οι οργανωμένες ακτές είναι ανάγκη, όχι πολυτέλεια, δεν 
θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε εμείς

@mirelapachou @spirosgrammenos_

#Varkiza

@katerinagk2022

#3vita

@kwstasf

Μπορεί άνετα να πει κανείς ότι χαζεύοντας την παρα-
λία της Βάρκιζας από ψηλά, είναι ομορφότερη από αυτό 
που βλέπεις από κάτω. Άσε που δεν φαίνονται οι μωβ 
και γαλάζιες μέδουσες. Μην ξεχάσω όμως το πιο σημα-
ντικό. Από εκεί πάνω δεν φαίνεται η κοιλιά μου. Από 
εκεί να με κοιτάτε!

@ekritonbbbb

#Varkiza

@MamaDioMio

-Βουτιές; 

-Κάθε μέρα.

-Βουλιαγμένη; 

-Κρεβάτι.

@sohofemme

#lampros

@h_tsixla

Να δεις που θα μείνω Αθήνα τον Αύγουστο και θα σκάω 
με ταπεράκι και ψάθα στην πλαζ Bουλιαγμένης.

@nikgkor

#vouliagmeni

@hgfo37275272

Όσοι πηγαίνετε για μπάνιο στη Bουλιαγμένη, να απο-
χωρήσετε ήρεμα από την παρέα μου. Δεν θέλω φίλους 
εκατoμμυριούχους.

@trishkaneverse

#Voula

@iosifidisiosif

Κουτσό χταπόδι στα κάρβουνα με γαρνιτούρα μωβ 
μέδουσα ταϊσμένη την πανσέληνο με 7 αμύγδαλα υπο-
αλλεργικά και για γλυκό μπακλαβά σε σχήμα Βούλας.

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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Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο: 
Γιατί το θέλω στην αυλή μου

Ε  νέσκυψε και πάλι στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης το σύνδρομο ΝIMBY (βγαίνει από 
τα αρχικά Not In My BackYard που σημαίνουν 

«μακριά από την αυλή μου»). «Πολύ καλή η ιδέα σας για 
το Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο αλλά πρέπει να βρείτε 
άλλη τοποθεσία, το κέντρο της Βάρης δεν είναι το κατάλ-
ληλο σημείο», ακούστηκε στην εκδήλωση διαβούλευσης 
στις 24 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Ευτυχώς, ήταν μια περι-
θωριακή άποψη. Είτε από άγνοια και αδυναμία εμβάθυν-
σης στις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου σχεδίου, είτε 
από μικροπολιτικό υπολογισμό ότι μπορεί ένα δημοτι-
κό αντιπολιτευτικό σχέδιο να στηριχθεί καιροσκοπικά 
πάνω στα αρνητικά αντανακλαστικά των πολιτών που 
δεν επιθυμούν κοντά τους τίποτα σχετιζόμενο με τη δια-
χείριση αποβλήτων, το αφήγημα του «όχι» ετοιμάστηκε 
πριν καν εκτεθούν τα στοιχεία. Κατόπιν σερβιρίστηκε 
δημοσίως με τη μεγαλόστομη κενότητα των ανθρώπων 
που βλέπουν αρνητικά κάθε εξέλιξη και προσπαθούν να 
επινοήσουν διάφορα εύσχημα επιχειρήματα για να μην 
παραδεχτούν τον εγωιστικό πυρήνα της θέσης τους. 

Αντίθετα όμως με τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων 
κάθε είδους, που συνιστούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό 
και ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές ασφαλείας τους 
μια δραστηριότητα έντασης, με μηχανήματα να δουλεύ-
ουν και υπολείμματα να συλλέγονται, το Ολοκληρωμένο 
Πράσινο Σημείο είναι η πιο εξευγενισμένη, ανθρώπινης 
διάστασης, ήπια και ευεργετική για την τοπική κοινωνία 
δραστηριότητα που σχετίζεται με τα απόβλητα. Στην 

πραγματικότητα, το Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο 
στοχεύει στο να αφαιρέσει από τα αντικείμενα την ιδι-
ότητα του «απόβλητου» και του απορρίμματος και να 
τεθούν ξανά σε χρήση - είναι δηλαδή η καρδιά της κυκλι-
κής οικονομίας. Για το λόγο αυτό η θέση του ποτέ δεν 
είναι εκτός οικιστικού ιστού, σε βιομηχανικές ζώνες ή σε 
δυσπρόσιτες περιοχές μακριά από το οπτικό μας πεδίο: 
Το Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο για να πετύχει πρέπει 
να βρίσκεται ακριβώς στην αυλή μας, δίπλα μας, να είναι 
επισκέψιμο και βολικό, μέρος της καθημερινότητάς μας, 
όπως είναι το δημοτικό ΚΕΠ. 

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε πολύ αναλυτικά 
ο περιβαλλοντολόγος Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος 
της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, εταίρος του 
ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP και σύμβουλος του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η νέα εγκατάσταση 

θα φιλοξενήσει ένα Κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμο-
ποίησης υλικών. Αυτό σημαίνει ότι θα δέχεται τα παλιά 
μας έπιπλα, χαλασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, παλιά βιβλία, ρούχα και υφάσματα που δεν 
επιθυμούμε πλέον στο σπίτι, άλλα είδη οικιακού εξο-
πλισμού που δεν χρειαζόμαστε ή παιχνίδια. Μια ομάδα 
τεχνιτών που θα απασχολούνται σε ασφαλείς μόνιμες 
θέσεις εργασίας θα επισκευάζουν ό,τι μπορεί να επισκευ-
αστεί και έναντι συμβολικού αντιτίμου ή δωρεάν θα τα 
προσφέρουν ξανά σε όσους επιθυμούν να τα πάρουν σε 
δεύτερο χέρι. 

Το ίδιο Πράσινο Σημείο θα αποτελέσει κέντρο εκπαίδευ-
σης των νέων πολιτών πάνω στα τόσο κρίσιμα για τον 
πλανήτη ζητήματα της κυκλικής οικονομίας. Και χρει-
αζόμαστε την εκπαίδευση διότι ακόμη και σήμερα, στο 
«και πέντε» για το περιβάλλον της Αττικής θεωρούμε 
το άκρον άωτον της οικολογικής συνείδησης την ανα-
κύκλωση, όταν στην πυραμίδα της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς η ανακύκλωση δεν βρίσκεται παρά στη 
μέση, ως απλώς ανεκτή λύση (η οποία σήμερα έχει οδη-
γηθεί σε πολλαπλά αδιέξοδα). Στην κορυφή της πυρα-
μίδας βρίσκεται η αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων 
με την πρόληψη και ακολουθεί η επαναχρησιμοποίηση 
υλικών, ο στόχος δηλαδή του Ολοκληρωμένου Πράσινου 
Σημείου. Κανονικά λοιπόν πρέπει να είμαστε περήφανοι 
που μια τέτοια εγκατάσταση προορίζεται για τη γειτονιά 
μας και την αυλή μας για πρακτικούς και συμβολικούς 
λόγους. Μόνο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο 
πρώτος Δήμος της χώρας, η Αθήνα, θα χρηματοδοτηθούν 
γι’ αυτό το σκοπό, βάσει του μεγέθους της η Αθήνα και 
βάσει των επιδόσεων και της τεχνογνωσίας του ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως εξήγησε ο γενικός 
γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος. 

Περήφανος δήλωσε στην εκδήλωση διαβούλευσης και 
ο Νίκος Χαραλαμπίδης, ο Διευθυντής της Greenpeace 
Ελλάδας, μιας οργάνωσης που συνήθως κοντράρεται με 
τις κυβερνήσεις, τους Δήμους και τις κρατικές αρχές για 
τα θέματα περιβάλλοντος. «Νιώθω χαρούμενος που βρί-
σκομαι σήμερα εδώ γιατί μια σειρά από πράγματα που 
προτείναμε από το 2007, είναι εδώ και γίνονται πρώτη 
φορά καθημερινότητα», είπε και απευθύνθηκε προς τον 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο: «Κύριε Δήμαρχε, προχωρήστε. 
Είμαι περήφανος σήμερα γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα 
Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο, αλλά το αντιμετωπίζετε 
ως μέρος μιας ολόκληρης στρατηγικής η οποία περιλαμ-
βάνει το Πληρώνω όσο πετάω, το Κερδίζω όσο διαχωρίζω, 
συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση του πολίτη. Είναι ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο που δεν έχουμε παρά να το κάνου-
με να πετύχει. Ολόκληρη η χώρα περιμένει, θεωρώ δεδο-
μένη την ανάγκη για την επιτυχία του Ολοκληρωμένου 
Πράσινου Σημείου».

“Στόχος είναι να 
αφαιρεθεί από τα 
αντικείμενα η ιδιότητα 
του απόβλητου και να 
τεθούν ξανά σε χρήση

 
του Γιώργου Λαουτάρη



Τοπικά4

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με ένα απλό ραντεβού στο Κέντρο Υγείας Βάρης μπορούν να συμπληρώνουν 
γονείς τα ατομικά δελτία υγείας μαθητή που απαιτούνται από τα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Για την δωρεάν έκδοση των δελτίων αρκεί ένα τηλέφωνο από τις 8 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στα τηλέφωνα 2132030315 
και 2132030332 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κλείσουν ραντεβού στο Κέντρο Υγείας Βάρης που βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Τριπτολέμου και Μουτούση στη Βάρη. Πληροφορίες παρέχονται και με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο στη διεύθυνση kyvaris.adym@2dype.gov.gr.

Παράλληλα με την έκδοση του Δελτίου, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας, οι οικογένειες μπο-
ρούν να λάβουν ενημέρωση σχετικά και μέρος σε ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διατροφή, την 
άσκηση και την προαγωγή υγείας με τίτλο «DigiCare4You». Το πρόγραμμα αφορά όλους αλλά ιδιαίτερα τις ομάδες 
που βρίσκονται σε κίνδυνο από τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και την υπέρταση και αξιοποιεί κλινικές εξετά-
σεις και νέα ψηφιακά εργαλεία. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και όσες οικογένειες το επιθυμούν θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν.

Θετικά 
υποδέχτηκαν 

τα καταστήματα
τον νέο 

Κανονισμό
Πόλης

Παρελθόν θα αποτελούν τα υψηλά ντεσιμπέλ στα καταστήματα της 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την 1η Ιουλίου 2022 βάσει του 
νέου κανονισμού λειτουργίας που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
στον οποίο μεταξύ άλλων αποφασίστηκε ότι η μουσική στους εξω-
τερικούς χώρους των μαγαζιών υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
βρίσκονται εντός οικιστικού ιστού θα σταματά στις 11 το βράδυ. 
Οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και οι 
επιχειρηματίες της πόλης που τους «αγγίζει» το μέτρο, υποδέχτη-
καν την απόφαση της δημοτικής αρχής που υπερψηφίστηκε στις 
30 Μαΐου με ικανοποίηση. «Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της λει-
τουργίας των συγκεκριμένων αυτών μαγαζιών. Αντιλαμβανόμαστε 
τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την τοπική οικονομία. Αυτό 
όμως δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ζωής μας, σε βάρος της 
καθημερινότητάς μας. Αυτό δε μπορεί να γίνει καθ’ υπέρβαση των 
όσων ο νόμος ορίζει», αναφέρει στον «Δημοσιογράφο» κάτοικος 
της Βούλας ο οποίος το σπίτι του είναι στην πλατεία Ιμίων.

Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία των καταστημάτων σε Βάρη 
Βούλα και Βουλιαγμένη δεν δημιουργούν ηχορύπανση μετά τις 11 
το βράδυ, ωστόσο υπάρχουν και οι εξαιρέσεις όπως για παράδειγ-
μα συμβαίνει συστηματικά σε κατάστημα στην πλατεία της Βούλας 
αλλά και στην παραλία της Βάρκιζας. «Τα περισσότερα καταστή-
ματα εστίασης έχουν άδεια εστιατορίου και μετά τις 11 μ.μ. λει-
τουργούν ως ορθάδικα με πολύ δυνατά τη μουσική», σημειώνει ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. «Είναι πολύ σωστή απόφαση που πήρε 
ο Δήμος. Στην επιχείρησή μας πάντα παίζουμε μουσική σε χαμηλή 
ένταση καθώς βρισκόμαστε στο κέντρο της Βούλας και σεβόμαστε 
τους ανθρώπους που κατοικούν και θέλουν να ξεκουράζονται το 
βράδυ. Προφανώς, θα ακολουθήσουμε την απόφαση της δημο-
τικής αρχής και θα κλείνουμε την μουσική στις 11. Πρέπει να το 
κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες που σέβονται πρώτα απ’ όλα τους 
πελάτες τους οι οποίοι είναι και κάτοικοι της πόλης», εξηγεί στον 
«Δημοσιογράφο» ιδιοκτήτης μπαρ στη Βούλα. Αξίζει να τονιστεί 
ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά στο κλείσιμο της μουσικής στους 
εξωτερικούς χώρους, όχι στο κλείσιμο των καταστημάτων και ούτε 
το κλείσιμο της μουσικής στους εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, ο 
κανονισμός αναφέρει ότι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από την πλησιέστερη 
οικία, θα μπορούν να παίζουν μουσική και μετά τις 11 μ.μ. Ουσια-

στικά πρόκειται μόλις για δύο καταστήματα, το Island και το Ribas 
που βρίσκονται απομονωμένα από την οικιστική ζώνη.

Όποιος ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί στο νέο ωράριο λειτουργίας 
μουσικής θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του, καθώς 
το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει ανέρχεται στο ποσό των 
5.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Ωστόσο διευκρίνισε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με νόημα ότι «όποιος δεν ενοχλεί με τη μουσική, δεν 
θα ενοχλείται από εμάς». Ο Δήμαρχος εξηγώντας τι ισχύει μέχρι 
σήμερα και ποια είναι τα «παραθυράκια» του νόμου που χρησιμο-
ποιούν οι διάφοροι επιχειρηματίες ανέφερε τα εξής: «Βάσει της 
νομοθεσίας, μετά από τρεις καταγγελίες θα πρέπει να κλείσουν για 
10 μέρες, αλλά οι ιδιοκτήτες προσφεύγουν στο δικαστήριο κάνο-
ντας ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι παίρνουν συνεχείς αναβολές και η 
απόφαση μετατίθεται για το Δεκέμβριο που τα καταστήματά τους 
είναι κλειστά. Εμείς από την 1η Ιουλίου 2022 το αλλάζουμε αυτό 
το καθεστώς και λέμε «πηγαίνετε στα διοικητικά δικαστήρια, κάντε 
ό,τι θέλετε αλλά κάθε παράβαση έχει πρόστιμο 5.000 ευρώ και για 
να πάτε στο διοικητικό δικαστήριο πρέπει να προκαταβάλλετε το 
40%»». Συνεπώς, αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν εφαρμόζει τον κανο-
νισμό, κάθε μέρα θα παίρνει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Κέντρο Υγείας Βάρης 

Εύκολη έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή 



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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Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενέκρινε την 
ονοματοδοσία της πλατείας που θα κατασκευαστεί στα Πηγαδάκια σε πλατεία Φώφης Γεννη-
ματά. Η εκλιπούσα πολιτικός μεγάλωσε στη Βούλα, φοίτησε στο Γυμνάσιο και στο 1ο Λύκειο 
Βούλας και κατοικούσε στον Δήμο των 3Β μέχρι το θάνατο της. Η Φώφη Γεννηματά ήταν κόρη 
του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Γεννήματα και ήταν μητέρα τριών 
παιδιών. Από πολύ μικρή ασχολήθηκε ενεργά με τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Στις 14 Ιου-
νίου 2015 έγινε η πέμπτη Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική της σταδιοδρομία ήταν ιδιαίτερα 
πλούσια και το πέρασμα της από τα πολλά αξιώματα που υπηρέτησε είχε ιδιαίτερα θετικό πρό-
σημο. Όσο πετυχημένη ήταν η σταδιοδρομίας της όμως στην πολιτική της χώρας, άλλο τόσο 
δύσκολη ήταν η διαδρομή της προσωπικής της ζωής. Σε μια συνέντευξη της είχε πει: «Μέσα σε 
επτά μήνες έχασα και τους δύο μου γονείς. Ο καρκίνος χτύπησε και εμένα και την αδελφή μου. 
Το πάλεψα σκληρά. Η μικρή μου κόρη ήταν δύο χρόνων, δεν άντεχα να μεγαλώσουν τα παιδιά 
μου χωρίς μάνα. Είπα θα το παλέψω» και με τη δύναμη αυτή ψυχής συνέχισε την πορεία της και 
στην πολιτική φτάνοντας στο ύπατο αξίωμα του κόμματος που και ο πατέρας της υπηρέτησε. 
Η Φώφη Γεννηματά πέθανε στις 25 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή 
μάχη με τον καρκίνο. 

Να σημειωθεί πως το σημείο που θα κατασκευαστεί η νέα πλατεία στα Πηγαδάκια βρίσκεται 
σε μια τεράστια αναξιοποίητη σήμερα έκταση στη συμβολή των οδών Καβάφη, Καζαντζάκη, 
Μαβίλη και Κάλβου. 

Σε μια όμορφη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου στο 
περιβάλλοντα χώρο του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βούλας, 
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος βράβευσε τον ιατρό Γιώργο 
Χατζηιωάννου για την πολυετή προσφορά του από τη θέση του 
δημοτικού συμβούλου του πρώην Δήμου Βούλας και του υπευθύνου 
των παιδικών σταθμών της πόλης. 

Ο κ. Χατζηιωάννου διετέλεσε πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών για 
23 συναπτά έτη και συγκεκριμένα από το 1988 έως το 2011. Αναμφί-
βολα είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε ώστε σήμερα στη Βούλα να 
υπάρχουν δύο καινούργια κτήρια παιδικών σταθμών. Ο 1ος βρεφο-
νηπιακός σταθμός που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Οδυσσέως 
και Πανός και ο 2ος βρεφονηπιακός σταθμός επί της οδού Ηρακλει-
δών.

Βραβεύτηκε ο Γιώργος 
Χατζηιωάννου

Πλατεία Φώφης Γεννηματά 
στα Πηγαδάκια

Απαγόρευση 
οικοδομικών 

εργασιών 
το καλοκαίρι

Το φθινόπωρο 
η δημοτική 

αρχή
θα συζητήσει

την ενοποίηση
των κανονισμών

της Βάρης, της 
Βούλας
και της 

Βουλιαγμένης

Η διακοπή των οικοδομικών εργασιών εντός των ορίων του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εφαρμοστεί και αυτό το καλοκαίρι, 
όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε χρόνο. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, 
η δημοτική αρχή αποφάσισε τη λήψη αυτού του μέτρου με γνώμονα 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και την εύρυθμη 
λειτουργίας της πόλης. Ουσιαστικά, είναι μια συνέχεια της κανονι-
στικής απόφασης που εφάρμοζε ο πρώην Δήμος Βουλιαγμένης που 
απαγορεύει κάθε είδους οικοδομικές εργασίες στην πόλη κατά τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Πιο συγκεκριμένα, στη δημοτική ενότητα Βάρης κατά το διάστημα 5 
έως 25 Αυγούστου 2022 θα απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες, 
στη δημοτική ενότητα Βούλας η παύση εργασιών θα αφορά το διά-
στημα 24 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2022 ενώ στη Βουλιαγμένη απα-
γορεύονται οι οικοδομικές εργασίες από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγού-
στου 2022. Ως οικοδομική εργασία ο Δήμος ορίζει αυτήν που προκα-
λεί όχληση, όπως η χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, 
κομπρεσέρ αέρος κ.λπ.), οι σοβάδες με χρήση πρέσας, οι μεταφορές 
προϊόντων εκσκαφής, οι σκυροδετήσεις και εκσκαφές, η μεταφορά 
και χρήση μπετόν. Η μη τήρηση της απόφασης αυτής συνεπάγεται 
την επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο διε-
νεργούνται οι εργασίες ύψους ανάλογου με το είδος της εργασίας.

Το θέμα της απαγόρευσης εργασιών κατά τους θερινούς μήνες, συζη-
τήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο να γνωστοποιεί στο σώμα ότι στο πλαίσιο μιας προ-
σπάθειας προστασίας της υγείας των κατοίκων της πόλης θα εισηγη-
θεί το φθινόπωρο στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαγόρευση οικοδο-
μικών εργασιών και για τις τρεις δημοτικές ενότητες για δύο μήνες, 
ό,τι δηλαδή ισχύει σήμερα αποκλειστικά στη Βουλιαγμένη. «Θα πρέ-
πει να εξετάσουμε στη νέα κανονιστική απόφαση που θα ισχύσει από 
το καλοκαίρι του 2023 να επεκτείνουμε το χρονικό διάστημα παύσης 
εργασιών. Είμαστε ενιαίος Δήμος. Δεν είναι σωστό η Βάρη να έχει 20 

μέρες απαγόρευση εργασιών, η Βούλα να έχει 30 μέρες και η Βουλιαγ-
μένη 60 μέρες», τόνισε ο Δήμαρχος. 

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι θα πρέπει να 
διευκρινιστεί αν η απαγόρευση εργασιών θα ισχύει μόνο για την ιδι-
ωτική οικοδομική δραστηριότητα ή θα αφορά και τη δημόσια. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να σταματούν κάθε καλοκαίρι 
για 60 μέρες τα τεχνικά έργα που υλοποιεί ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, όπως οι εργολαβίες οδοποιίας, οι κατασκευές πεζο-
δρομίων κ.α. Σε κάθε περίπτωση, το φθινόπωρο το Δημοτικό Συμβού-
λιο θα κληθεί να αποφασίσει στα παραπάνω ερωτήματα. 



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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Στα ζωηρά παράπονα των δημοτών για τις τιμές χρέωσης των υπηρεσιών εντός της 
Α’ πλαζ Βούλας ανταποκρίθηκε η δημοτική αρχή και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προ-
χώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση με τους επιχειρηματίες και ανακοίνωσε στις 23 
Ιουνίου ότι οι κάτοχοι της κάρτας δημότη από τη Βούλα θα έχουν χωριστή χρέωση 
με σημαντική έκπτωση για την ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλώστρας εκτός από τη 
δεδομένη δωρεάν είσοδο. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην ακτή Athines by the sea, oι κάτοχοι της κάρ-
τας δημότη που προέρχονται από τη Δημοτική Ενότητα Βούλας, αλλά και οι δημότες 
των άλλων δημοτικών ενοτήτων που έχουν προμηθευτεί ή θα προμηθευτούν το ειδι-
κό αυτοκόλλητο των 25€ από το ταμείο της πλαζ για να έχουν δωρεάν είσοδο για το 
υπόλοιπο της σεζόν, με την επίδειξή της έχουν δικαίωμα ειδικής έκπτωσης κατά 65% 
στην τιμή των ψάθινων ομπρελοκαθισμάτων του εστιατορίου Alaia (από τη δεύτερη 
σειρά και πίσω). Οι τιμές μετά την έκπτωση διαμορφώνονται για τους δημότες σε 7 
ευρώ ανά σετ (2 ξαπλώστρες, 1 ομπρέλα) τις καθημερινές και σε 12 ευρώ το σετ τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Οι αυξήσεις στις τιμές των σετ ομπρέλας και ξαπλώστρας που κοστίζουν φέτος ως 
από 20 ως 40 ευρώ στην Α’ πλαζ Βούλας πυροδότησαν συζήτηση και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, ο Δήμος μέσω της ΕΠΕΛΑΚ Βούλας έχει λόγο 
μόνο για το εισιτήριο εισόδου στην ακτή, το ωράριο και τις χρήσεις του ακινήτου. 
Οι χρεώσεις των υπηρεσιών εντός της ακτής καθορίζονται αποκλειστικά από την 
ιδιοκτήτρια ΕΤΑΔ και τους επιχειρηματίες που την έχουν μισθώσει αλλά και τους 
υπεκμισθωτές κάθε τμήματος. Ωστόσο, με πίεση από πλευράς Δήμου και καλή θέληση 
από πλευράς επιχειρηματιών έγιναν οι συγκεκριμένες παραχωρήσεις. Ο Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος επισήμανε ότι η ΕΠΕΛΑΚ Βούλας απέρριψε αίτημα των διαχειριστών 
της ακτής να ανέβει το εισιτήριο φέτος κατά 2 ευρώ, ενώ επέβαλε το μειωμένο εισι-
τήριο να ισχύει από φέτος και για τους πολύτεκνους. Επιπλέον, ο Δήμαρχος σχολίασε 
τον λαϊκισμό των αντιπολιτευτικών παρατάξεων που ζητούν «τα πάντα δωρεάν για 
τους δημότες», ένας κατάλογος αιτημάτων «που πρέπει να τον οριοθετήσουμε κάποια 
στιγμή», όπως είπε χαρακτηριστικά. Επισήμανε επίσης ότι το 15% των εσόδων από 
τις οργανωμένες ακτές έρχεται στον Δήμο και επιστρέφει στους κατοίκους. «Ζούμε σε 
έναν Δήμο με 3,5 χιλιόμετρα ελεύθερες ακτές», υπενθύμισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος για να «προσγειώσει» τα παράπονα για τις κλειστές ακτές κολύμβησης της ΕΤΑΔ 
στην πραγματική της διάσταση. 

Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα στο Λαιμό 
παραμένει εντός της κλειστής ακτής του Αστέρα Βουλιαγμένης και εν πολλοίς απρο-
σπέλαστος στο γενικό κοινό; Το διαχρονικό αυτό ερώτημα ήρθε ξανά στην επικαιρό-
τητα, μετά από μια πρόσφατη απροειδοποίητη επίσκεψη μιας μικρής ομάδας πολιτών 
που απαίτησε να μπει σύσσωμη στον χώρο και τελικά μπήκε, παρότι οι υπεύθυνοι 
της ακτής ζήτησαν ενημέρωση εκ των προτέρων και επίσκεψη σε μικρές ομάδες. Το 
συμβάν όμως πήρε δημοσιότητα μετά από έντονες καταγγελίες άνευ αντικειμένου, 
σχολιάστηκε αρνητικά στην εφημερίδα Documento και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση 
για την ειλημμένη απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί η είσοδος του αρχαίου ναού από 
την είσοδο της ακτής, η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. 

Η πραγματικότητα είναι ότι τα έργα αυτονόμησης της εισόδου του αρχαίου ναού 
προβλέφθηκαν για πρώτη φορά από το 1959, στο ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα (το πολεοδομι-
κό σχέδιο για την ιδιωτικοποίησή του δηλαδή το οποίο πολέμησαν πολλοί) το 2106. 
Μέσα σε σχεδόν 1 χρόνο από την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας του Αστέρα, το 
2018, οι νέοι ιδιοκτήτες της έκτασης είχαν ολοκληρώσει τη μελέτη αυτονόμησης της 
εισόδου του ναού και την είχαν υποβάλει προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι αρχαιολόγοι του 
Δημοσίου υπέβαλαν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη μελέτη η οποία διορθώθηκε 
σε σύντομο διάστημα και έκτοτε αναμένεται η έγκρισή της από το Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο. Ουδείς γνωρίζει ή μπορεί να αιτιολογήσει επαρκώς γιατί αυτή η 

έγκριση καθυστερεί μέχρι σήμερα. Είναι όμως ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν 
ξεκινούν τα έργα. 

Σύμφωνα με το βιβλίο του Δημήτρη Κουτσογιάννη για την ιστορία της «Παληάς Βου-
λιαγμένης» που εκδόθηκε το 1984, ο αποκλεισμός του ναού έγινε το 1959. «Πλέον η 
πρόσβασις απαγορεύεται, αφού πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο λουτρού εις τον Αστέ-
ρα ο οποίος τον περιέκλεισε εις την λουτρική περιοχή του», αναφέρει ο συγγραφέας 
με έκδηλη πικρία πριν από τέσσερις δεκαετίες για ένα θέμα που σήμερα έχει επιλυθεί, 
αλλά «κολλά» στα γραφειοκρατικά γρανάζια ορισμένων υπαλλήλων του υπουργείου 
Πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι και με ανεξάρτη-
τη είσοδο ο ναός δεν θα είναι ελεύθερα επισκέψιμος. Τα αρχαία μνημεία απαιτούν 
προσωπικό φύλαξης γιατί κινδυνεύουν από φθορές και βέβαια σε κάθε επίσκεψη σε 
αυτά πρέπει να παρίσταται εκπαιδευμένος ξεναγός σύμφωνα με τη νομοθεσία. Είναι 
αμφίβολο αν αυτά έχουν ήδη προβλεφθεί από το ελληνικό κράτος... 

Α πλαζ Βούλας 
Έκπτωση για τους δημότες και στις ομπρέλες

Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα 

Το Υπ. Πολιτισμού καθυστερεί 
την απελευθέρωση της εισόδου
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Σκληρή μάχη για να γίνει σεβαστή από την ΕΤΑΔ η βού-
ληση της πόλης και η φυσιογνωμία της δίνει η δημοτι-
κή αρχή των 3Β με επίκεντρο την Ακτή Βουλιαγμένης. 
Η τελευταία μονομερής και αναιτιολόγητη αύξηση του 
εισιτηρίου εισόδου στην Ακτή για τους δημότες και τους 
υπόλοιπους πολίτες αλλά και η ανακοίνωση διεξαγωγής 
μιας μεγάλης συναυλίας τον Ιούλιο εντός της πλαζ χωρίς 
καν να ζητηθεί η απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, ήταν 
οι σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι και οδήγησαν τη 
διοίκηση Κωνσταντέλλου στην ανάληψη δραστικών πρω-
τοβουλιών. Προκειμένου να αναιρεθεί η κερδοσκοπική 
πολιτική της ΕΤΑΔ για την είσοδο στην Ακτή Βουλιαγμένης 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ενεργοποίησε ένα όργανο από 
το οποίο «μονομερώς, αυθαιρέτως και χωρίς νομική τεκ-
μηρίωση απέχει συστηματικά» η ΕΤΑΔ, όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής. Πρόκειται για την 
Επιτροπή Ελέγχου Ακτής (ΕΠΕΛΑΚ) Βουλιαγμένης η οποία 
βάσει συμφωνίας του Δημοσίου (του ΕΟΤ τότε) και της 
αυτοδιοίκησης (του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης) από το 
2001 λειτουργεί για να καθορίζει τις χρήσεις, το ωράριο 
λειτουργίας και τον τιμοκατάλογο των κλειστών ακτών 
κολύμβησης. Σε αντίθεση με την ΕΠΕΛΑΚ Βουλιαγμένης, 
οι ΕΠΕΛΑΚ Βούλας και Βάρκιζας για τις αντίστοιχες ακτές 
λειτουργούν κανονικά. 

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου συγκλήθηκε η ΕΠΕΛΑΚ Βουλιαγμέ-
νης με τη συμμετοχή του Δημάρχου και του προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Διονύση Γεωργουλόπουλου, ενώ 
δεν συμμετείχε εκπρόσωπος της ΕΤΑΔ παρά το γεγονός 
πως είχε προσκληθεί νόμιμα. Στη συνεδρίαση καταρτίστη-
κε νέος τιμοκατάλογος εισόδου σύμφωνα με τον οποίο, 
το κανονικό εισιτήριο της Ακτής επανέρχεται στα 7,5 
ευρώ τις καθημερινές και στα 8,5 ευρώ τα Σαββατοκύρια-
κα (από 10 και 15 αντίστοιχα που είναι σήμερα), ενώ για 
τους δημότες που προέρχονται από τη Δημοτική Ενότητα 
Βουλιαγμένης, η ΕΠΕΛΑΚ καθόρισε δωρεάν είσοδο και για 
τους υπόλοιπους δημότες από Βούλα και Βάρη προέβλε-
ψε δωρεάν είσοδο μετά από μια εφάπαξ αγορά ειδικού 
αυτοκολλήτου κόστους 25 ευρώ (το σύστημα δηλαδή που 
εφαρμόζεται στις ακτές Βούλας και Βάρκιζας). Συνεργεία 
του Δήμου ανήρτησαν τις ταμπέλες με τον νέο τιμοκατά-
λογο στις δύο εισόδου της ακτής στις 24 Ιουνίου. Ωστόσο, 
η Ακτή δεν αναγνώρισε τον τιμοκατάλογο. Μάλιστα την 
Κυριακή άγνωστοι αφαίρεσαν τις πινακίδες του Δήμου, 
γεγονός που ώθησε τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να υπο-
βάλει μηνύσεις κατ’ αγνώστων. 

Ακυρώθηκε η συναυλία Μαραβέγια
Την πρόθεσή της να μην επιτρέψει μια συναυλία εντός 
της Ακτής που ενδέχεται να επιβαρύνει υπέρμετρα τη 
Βουλιαγμένη εξέφρασε δημοσίως και αρμοδίως η διοί-
κηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τελικώς οι 
διοργανωτές αποφάσισαν να μεταφέρουν την εκδήλωση 
στην Α’ πλαζ Βούλας, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, με τα 

εισιτήρια που είχαν ήδη εκδοθεί να ισχύουν κανονικά 
και για τη νέα ημερομηνία. Ο Κώστας Μαραβέγιας προ-
γραμμάτιζε αρχικά να εμφανιστεί στις 9 Ιουλίου εντός της 
Ακτής Βουλιαγμένης. Ωστόσο, η δημοτική αρχή των 3Β 
θεώρησε τη συναυλία παράνομη, καθώς το νομικό πλαί-
σιο που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των υπαίθριων μουσικών 
εκδηλώσεων και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
(νόμος 4849/2021, άρθρο 69) ορίζει ξεκάθαρα ότι απαι-
τείται άδεια από τον Δήμο που δεν προτίθετο να δώσει η 
διοίκηση Κωνσταντέλλου για τη Βουλιαγμένη. Όπως είπε 
σε συνέντευξή του ο Δήμαρχος, το μέγεθος της εκδήλωσης 
είναι δυσανάλογο με την ικανότητα της Βουλιαγμένης να 
αντέξει την κίνηση. Ανάλογο «απαγορευτικό» εξέδωσε ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και για εκδήλωση με παρουσία 
800 ατόμων στην παραλία του Αστέρα. Το εξώδικο του 
Δήμου που τόνισε τον παράνομο χαρακτήρα της εκδήλω-
σης, ματαίωσε τα σχέδια.

Διάσταση μεταξύ των νόμιμων επιφανειών και αυτών 
που δηλώνει ότι προτίθεται να μισθώσει η ΕΤΑΔ στο 
κτήριο της Ωκεανίδας διαπίστωσε η Υπηρεσία Δόμησης 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτό αποκάλυ-
ψε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 30ής Μαΐου, μετά από σχετικό ερώτημα της αντιπο-
λίτευσης. 

Η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ωκε-
ανίδα αναγγέλθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ στις 
23 Μαΐου και αφορά σύμφωνα με την προκήρυξη σε 
εγκατάσταση τριών επιπέδων συνολικής επιφάνειας 
1.127,20 τ.μ. και οικίσκο επιφάνειας 27,20 τ.μ. Προθε-

σμία υποβολής δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους 
έχει οριστεί η 28η Ιουλίου, ενώ η μίσθωση που προτί-
θεται να κάνει η ΕΤΑΔ θα έχει διάρκεια 10 έτη με δυνα-
τότητα παράτασης άλλα 10.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, 
«σήμερα αυτό που έχει διαφημίσει η ΕΤΑΔ ότι μισθώνει 
δεν μπορεί να το μισθώσει, διότι άλλο είναι το νόμι-
μο», ενώ όπως διαμήνυσε ο Δήμαρχος «όποιος μισθω-

τής ζητήσει άδεια λειτουργίας, αυτήν δεν μπορεί να την 
λάβει για το σύνολο του κτηρίου», προσθέτοντας ότι τα 
πρόστιμα που προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις 
είναι «πρόστιμα αποκεφαλισμού» και μη διαχειρίσιμα 
από κάποια επιχείρηση. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχουν ζητήσει ήδη τις απόψεις των τεχνικών υπηρεσι-
ών της ΕΤΑΔ και αναμένεται η συνέχεια στο θέμα. 

Βουλιαγμένη 
Μπρα ντε φερ Δήμου με ΕΤΑΔ

Ωκεανίδα 
Αυθαιρεσίες 
στο κτήριο 
διαπίστωσε 
η Πολεοδομία



Πώς θα διασφαλίσει η πολιτεία την ανεμπόδιστη αναγέννηση του 
δάσους που κάηκε στη Βούλα;
Κύριε Λαουτάρη, η χώρα μας διαθέτει ισχυρό πλαίσιο για την προστασία των 
καμένων δασών. Αυτό το πλαίσιο όμως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας το θωράκισε ακόμα περισσότερο, ύστερα από τις περσινές 
καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. Κάναμε ακόμα πιο αυστηρή τη νομο-
θεσία και προχωρήσαμε σε αλλαγές τόσο θεσμικές όσο και επιχειρησιακές: Πλέον, 
κάθε δασική έκταση που καταστρέφεται από πυρκαγιά ή άλλη αιτία θα κηρύσσεται 
αναδασωτέα σε μόλις 30 ημέρες από 90 που ίσχυε έως τώρα. Ξεκινούν πολύ πιο 
γρήγορα οι εργασίες καθαρισμού και απόληψης καμένων δέντρων στους πληγέντες 
δήμους. Επισπεύδεται ο χρόνος θεώρησης και έγκρισης των μελετών για ειδικά 
δασοτεχνικά έργα όπως τα αντιδιαβρωτικά, τα αντιπλημμυρικά και οι αναδασώ-
σεις. Προβλέπεται ότι η εκτέλεση άμεσων αντιδιαβρωτικών έργων σε επικίνδυνες 
περιοχές μπορεί να γίνεται με απ’ ευθείας ανάθεση προς τους Δασικούς Συνεταιρι-
σμούς των περιοχών που επλήγησαν. Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης για την 
απόληψη των καμένων δέντρων ιδιωτικών εκτάσεων. Ξεκινάει η σύνταξη μελετών 
αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων για το σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας. Οι Δασικές Υπηρεσίες μεταφέρθηκαν από τις Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας. Παράλληλα, υλοποιούμε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων 
που δημιουργήθηκε στην ιστορία της χώρας μας, με χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τέλος, θα πρασινίσουμε την Ελλάδα με 20 εκατ. φυτάρια 
που προέρχονται από το Δημόσιο Φυτώριο της Αμυγδαλέζας, καθώς και τα περι-
φερειακά φυτώρια. Με τις παραπάνω περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις η πολιτεία 
διασφαλίζει την ανεμπόδιστη αναγέννηση των δασικών εκτάσεων που πλήττονται 
από καταστροφικές πυρκαγιές και, βέβαια, αυτό ισχύει και για το δάσος της Βούλας.

Εκτός από την ανθρώπινη αμέλεια και τα λάθη, πιστεύετε ότι υπάρ-
χουν σήμερα συμφέροντα που θα ήθελαν οι δασικές εκτάσεις της Αττι-
κής να καούν και να αλλάξουν χαρακτήρα;
Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε για τα αίτια που μπορεί να κρύβονται 
πίσω από μεγάλες καταστροφικές φωτιές. Αλλά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
των τελευταίων δεκαετιών, 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέ-
λεια. Και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την αντιπυρική πρόληψη: 
Για πολλές δεκαετίες το κράτος επικεντρωνόταν στην καταστολή και όχι στην 
πρόληψη. Φέτος, αυτό άλλαξε. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας υλοποι-
ούνται σημαντικά έργα προληπτικής αντιπυρικής προστασίας. Αυτή τη στιγμή 
γίνονται εργασίες σε περισσότερα από 100 κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι εργασίες προληπτικών καθαρισμών υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προστασίας Δασών «Antinero» το 

οποίο χρηματοδοτείται με 50 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και με 22 εκατομμύρια ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, σε 
συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ για να αποφύγουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Το πρό-
γραμμα καθαρισμών και αραίωσης της βλάστησης καλύπτει συνολική έκταση 77.000 
στρεμμάτων, διάνοιξη δασικών δρόμων 12.000 χιλιομέτρων και συντήρηση ή διά-
νοιξη 1.600 χιλιόμετρων αντιπυρικών ζωνών. Αλλά, πρέπει να δούμε κατάματα την 
πραγματικότητα. Γίνεται ένα σημαντικό βήμα. Δεν αρκεί, όμως, μόνο αυτό. Πρέπει 
όλοι να δράσουμε προληπτικά. Οφείλουν να ενεργοποιηθούν τόσο οι περιφέρει-
ες και οι δήμοι και να προχωρήσουν στους απαραίτητους καθαρισμούς δασικών 
εκτάσεων.  Οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε και όλοι ως πολίτες. Ας προσέχουμε 
για να έχουμε. Ας καθαρίσουμε τις αυλές των σπιτιών μας. Ας βάλουμε τέλος στο 
κάψιμο ξερόχορτων με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Ας προσπαθήσουμε να ελα-
χιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Ας προφυλάξουμε τις ζωές μας, τις περιουσίες μας 
και τα δάση μας. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Βλέπουμε τι συμβαίνει στις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου και στην Καλιφόρνια. Οι καταστροφικές φωτιές δεν συμβαί-
νουν μόνο στην Ελλάδα. Οι mega-πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζονται με λαϊκιστικού 
τύπου αφηγήματα και φαντασιακές λύσεις. Οφείλουμε να δράσουμε όλοι μαζί. Να 
μεταρρυθμίσουμε την περιβαλλοντική νοοτροπία των κρατών και των πολιτών. Να 
σώσουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Και, μπορώ να σας διαβεβαιώσω 
ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην πρόσφατη μεγάλη φωτιά της Βούλας θεωρείτε ότι ο μηχανισμός 
της Πολιτικής Προστασίας λειτούργησε σωστά;
Εκ του αποτελέσματος αποδείχθη-
κε ότι ο μηχανισμός της Πολιτι-
κής Προστασίας λειτούργησε 
σωστά. Οι περιοχές της Γλυ-
φάδας, της Βούλας και της 
Βάρης βρέθηκαν αντιμέτω-
πες με ένα ακραίο φαινό-
μενο, καθώς οι ισχυροί 
άνεμοι και το ανάγλυφο 
του εδάφους δυσχέραι-
ναν τις επιχειρήσεις 
των πυροσβεστικών 
δυνάμεων και ειδικότε-
ρα των εναέριων μέσων. 
Με σωστό συντονισμό 
και άμεση ανταπόκριση 
των αρμόδιων φορέων, η 
πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε 
χωρίς ανθρώπινες απώλει-
ες και με ελάχιστες υλικές 
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ζημιές. Δυστυχώς όμως υπήρξε βαρύ περιβαλλοντικό κόστος, καθώς κάηκαν 4.322 
στρέμματα χαμηλής και μεσαίας δασικής βλάστησης. Η σωστή λειτουργία του κρα-
τικού μηχανισμού αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, τους Δήμους 
της Αττικής που έστειλαν δυνάμεις να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, 
την Πολιτική Προστασία του Δήμου και τις εθελοντικές ομάδες που με αυτοθυσία 
υπερασπίστηκαν τις δασικές εκτάσεις. 

Προ ημερών εισηγηθήκατε και ψηφίσατε τον κλιματικό νόμο που θέτει 
μεταξύ άλλων στόχους μείωσης των εκπομπών στα αέρια του θερμο-
κηπίου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση θα καθυστε-
ρήσει ή θα επιταχύνει την παγκόσμια προσπάθεια απανθρακοποίησης 
των κοινωνιών;
Οι ισορροπίες μεταβάλλονται ταχύτατα και με βίαιο τρόπο. Η κλιματική αλλαγή έχει 
γίνει κλιματική κρίση και οι συνέπειές της είναι επώδυνες. Παράλληλα, η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση. Η 
δίδυμη απειλή με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο πλανήτης θέτει επιτακτικά τα 
ερωτήματα που για πολλά χρόνια έμεναν αναπάντητα. Τα καμπανάκια που κάποτε 
ηχούσαν, έγιναν συναγερμός. Οι συνθήκες επιβάλλουν την εξεύρεση απαντήσεων 
και λύσεων. Η κλεψύδρα αδειάζει. Οφείλουμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα 
να κάνουμε όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες. Όλες οι χώρες, όλες οι κυβερνήσεις, όλοι 
οι πολίτες οφείλουμε να βρούμε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και 
την ενέργεια. Να δράσουμε άμεσα, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου και να παράγουμε ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και «φιλική» 
προς τις οικονομίες των χωρών και τις τσέπες των πολιτών. Η Ελλάδα απέκτησε 
πριν από λίγες ημέρες τον πρώτο κλιματικό Νόμο, το πρώτο σημαντικό εργαλείο 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Η χώρα μας παραμένει αυστηρά δεσμευ-
μένη στον ευρωπαϊκό στόχο της μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 55% έως το 
2030, αλλά και στον αντίστοιχο μιας οικονομίας περιβαλλοντικά ουδέτερης έως το 
2050. Η προσπάθεια απανθρακοποίησης της οικονομίας και της καθημερινότητας 
δεν είναι ούτε κάτι απλό ούτε κάτι εύκολο. Αν και λόγω της ενεργειακής κρίσης οι 
χώρες της Ευρώπης επιστρέφουν στον άνθρακα για την παραγωγή φθηνής ενέρ-
γειας, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα πρόσκαιρο φαινόμενο. Αντιθέτως, ο στόχος 
για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η επίτευξη της 
ενεργειακής αυτάρκειας, τελικά, θα επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. 
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δημιουργούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την αδειοδότηση των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Βάζουμε τέλος 
σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να γίνονται όλα πολύ πιο γρήγορα. Αρκεί να 
σκεφτούμε ότι έως τώρα ο μέσος χρόνος από την αίτηση βεβαίωσης παραγωγού έως 
την ολοκλήρωση ενός έργου ΑΠΕ ξεπερνούσε ακόμα και τα δέκα χρόνια. Συγχρόνως, 
προχωρά και η θεσμοθέτηση του πλαισίου για τη δημιουργία θαλάσσιων αιολι-
κών πάρκων. Οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση 
στις εναλλακτικές και πράσινες μορφές παραγωγής ενέργειας. Μόνο έτσι η χώρα 
θα αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια. Μόνο έτσι θα έχουμε φθηνή ενέργεια, χωρίς 
να πληγώνουμε άλλο το περιβάλλον.

Ποιος είναι ο ρόλος των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών στην προ-
σπάθεια για αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής;
Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες έχουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό προβλέπει, άλλωστε, και ο Κλιματι-
κός Νόμος. Δημιουργούνται  Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιμα-

τική Αλλαγή (ΠεΣΚΠΑ) από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Αυτά τα σχέδια θα έχουν 
διάρκεια τουλάχιστον για 7 χρόνια και θα περιλαμβάνουν στοχευμένα μέτρα και 
δράσεις. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι περιφέρειες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία 
εκπόνησης των ΠεΣΚΠΑ. Οι δήμοι υποχρεώνονται να καταρτίσουν Δημοτικό Σχέδιο 
Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) έως τις 31 Μαρτίου 2023. Έρχονται, όμως, και σημα-
ντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μπαίνει 
τέλος στην πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 
2025. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα αναμειγνύεται με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30% 
από το 2030. Γίνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για τα βιομηχανι-
κά και εμπορικά κτήρια άνω των 500 τ.μ. για τα οποία θα εκδοθεί άδεια ανέγερσης 
με την 1η Ιανουαρίου 2023. Διευρύνονται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις με σκοπό 
την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με πετρέλαιο ή στερεά 
καύσιμα.

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βλέπουμε ήδη πολλούς σταθ-
μούς φόρτισης ηλεκτρικών ΙΧ αυτοκινήτων αλλά λίγα σχετικά οχήμα-
τα. Περιμένετε να γενικευτεί σύντομα η ηλεκτροκίνηση; 
Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι η βιώσιμη μετακίνηση. Για να πετύχουμε βιώσι-
μη μετακίνηση πρέπει να μειώσουμε δραματικά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ηλεκτροκίνησης. Στην πράξη, όπως είναι κατανοητό, 
δεν πρόκειται για ένα fast track εγχείρημα. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί 
και χρόνο και χρήμα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως, δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος. Αρχικά με τα εταιρικά αυτοκίνητα 
και τα ταξί και στη συνέχεια με τα ΙΧ. Στόχος είναι μετά το 2030 η πλειονότητα των 
οχημάτων που θα κυκλοφορεί να είναι ηλεκτρικά. Ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο στην 
Ελλάδα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει μια 
δέσμη οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για τους πολίτες. Πρέπει να ενι-
σχύσουμε στην πράξη τους πολίτες, ώστε να προχωρήσουν στην αντικατάσταση 
παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων με καινούργια, φιλικά προς το περιβάλλον 
οχήματα. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» έχει ήδη 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Περισσότερα από 7.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 13.000 
ηλεκτρικά ποδήλατα και 4.500 ηλεκτρικά δίκυκλα κυκλοφορούν στους δρόμους. 
Σύντομα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» με επιδότηση έως 30% 
και αυξημένα κίνητρα για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, με διεύρυνση των δικαιού-
χων, ώστε να υποστηρίξουμε ενεργά την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Παράλληλα 
χρηματοδοτούμε μέσω του Πράσινου Ταμείου τους δήμους της χώρας για την εκπό-
νηση ειδικών τοπικών Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Στόχος είναι να 
υπάρχουν στη χώρα μας πάνω από 100.000 σημεία φόρτισης, κάτι που θα στηριχθεί 
και με περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.“Στόχος μετά το 2030 η πλειοψηφία 

των οχημάτων να είναι ηλεκτρικά

Εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας 
λειτούργησε σωστά στην πυρκαγιά της Βούλας δηλώνει ο Γιώργος Αμυράς που 
συμμετείχε στις 16 Ιουνίου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ΣΠΑΥ στο 
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Κάμπινγκ Βούλας 
Ερευνώνται οι κοπές δέντρων

Μεγάλου μήκους ανακοινώσεις και ζωηρή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προ-
κάλεσε η καταγγελία περιοίκων και δύο παρατάξεων, της Ριζοσπαστικής Κίνησης 
Πολιτών και της Λαϊκής Συσπείρωσης ότι στο εργοτάξιο εντός του κάμπινγκ Βούλας 
κόπηκαν δέντρα στο τέλος Μαΐου. Η δημοτική αρχή αντέδρασε άμεσα στις καταγ-
γελίες και η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έσπευσε με 
αυτοψία να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της βλάστησης προκειμένου να 
αποδοθούν τυχόν ευθύνες. 

Σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής αναφέρεται ότι μετά την αυτοψία, διαπιστώθηκε 
η παράνομη υλοτόμηση (κοπή) 13 δέντρων και συγκεκριμένα 6 φοινικοειδών, 6 πεύ-
κων μεσαίας ανάπτυξης και 1 αγνώστου είδους. Οι υπηρεσίες κάλεσαν την εταιρεία σε 
ακρόαση και προειδοποίησαν ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σύμφωνα 
με τον σχετικό Κανονισμό του Δήμου σε 3.500 ευρώ ανά δέντρο, δηλαδή συνολικά 
προβλέπεται πρόστιμο ύψους 45.500 ευρώ. Παράλληλα, η Υπηρεσία Δόμησης επέβαλε 
διακοπή των οικοδομικών εργασιών επειδή διαπίστωσε εσφαλμένο τοπογραφικό, 
καθώς συνολικά 8 δέντρα, 4 από τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα παρανόμως κομ-
μένα και 4 επιπλέον που εξακολουθούν να υφίστανται, δεν είχαν αποτυπωθεί στο 
τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που υπέβαλε η εταιρεία στην Υπηρεσία η εταιρεία από 
το 2021 για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Ποιος έκοψε τα δέντρα;
Όμως όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απαντώντας στα ερωτήματα της αντι-
πολίτευσης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Μαΐου, «το πόσα 
δέντρα κόπηκαν και από ποιον δεν είναι ακόμα βέβαιο, το ερευνούμε με βάση τις 
αεροφωτογραφίες σε βάθος χρόνου και κρατάμε μία επιφύλαξη μήπως ανατραπεί η 
εικόνα που υπάρχει σήμερα. Θα επιβληθούν όλα τα προβλεπόμενα πρόστιμα», διαβε-
βαίωσε ο Δήμαρχος. Επίσης, απέκρουσε τις αιτιάσεις ότι «δεν πρόλαβε την καταστρο-
φή παρά τις προειδοποιήσεις», σημειώνοντας ότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να 
εγκαταστήσει έναν αστυνομικό σε κάθε εργοτάξιο της πόλης και ότι ο μηχανισμός 
της δημόσιας διοίκησης καλώς ή κακώς είναι σχεδιασμένος να ενεργεί μετά τη διαπί-
στωση της ζημιάς. Πάντως, εκτίμησε ότι δεν υπήρχε κάποιο κίνητρο από μεριάς της 
εταιρείας να προβεί σε αυθαίρετη κοπή δέντρων, διότι θα μπορούσε να έχει εκ των 
προτέρων αιτηθεί την κοπή τους με την έκδοση της άδειας και να λάβει το «πράσινο 
φως» χωρίς να διακινδυνεύσει τα πρόστιμα και τη δημόσια διαπόμπευση που υφί-
σταται σήμερα. Εμμέσως ο Δήμαρχος άφησε να διαφανεί ότι τα δέντρα ίσως είχαν 
κοπεί πριν ξεκινήσει το εργοτάξιο ανακατασκευής του κάμπινγκ και πως οι πεσμένοι 
κορμοί και τα κούτσουρα στο έδαφος ήρθαν στο φως τώρα λόγω των καθαρισμών 
του οικοπέδου. 

Παραλία της πόλης ή των αστέγων;
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πέρασε πάντως στην αντεπίθεση, απαντώντας στις προ-
τροπές των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να καταγγελθεί η σύμβαση με τους νέους 
μισθωτές του κάμπινγκ: «Ήταν μια χαβούζα για 27 χρόνια, πετύχαμε να την πάρουμε 
στη διαχείρισή μας και να διασφαλίσουμε μια εγκατάσταση καθαρή, προσβάσιμη από 
όλους και που θα αφήνει χρήματα στο δημοτικό ταμείο, εσείς προφανώς είστε μιας 
φιλοσοφίας ότι εκεί πρέπει να έχουμε τους άστεγους», είπε ο Δήμαρχος απευθυνό-
μενος στον Θάνο Ματόπουλο, προσθέτοντας: «Δεν είναι κοινωνική πρόνοια για τους 
άστεγους να μένουν σε ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς θέρμανση, νερό και τουαλέτες. 
Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για στέγη και εργασία τέτοιων ατόμων ώστε να κάνουν 
μια αξιοπρεπή νέα αρχή». 

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε και στην καταστροφολογία της 
παράταξης Δαβάκη που έκανε λόγο για «ανήκεστο βλάβη στο φυσικό περιβάλλον», 
υπογραμμίζοντας ότι «από το 2014 μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα σε αυτό 
τον Δήμο χωρίς να ακούσουμε ότι επέρχεται κατακλυσμός και καταστροφή». Ο Δήμαρ-
χος υπενθύμισε το ξήλωμα των 900 τετραγωνικών μέτρων με αυθαίρετες κατασκευές 
στο Μεγάλο Καβούρι που αφαίρεσαν εκατοντάδες κυβικά μπετόν αντικαθιστώντας 
τις καντίνες με νέες καλαίσθητες, αλλά είχαν εγείρει έναν ορυμαγδό σχολίων περί 
καταστροφής του δάσους. Μίλησε ακόμα για την πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη 
που οδήγησε κάποιους πολίτες πριν δουν το έργο να προσφύγουν στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας αλλά και τις πρόσφατες αντιδράσεις για τη μαρίνα στη Βουλιαγμένη. «Η 
επιτυχία της δημοτικής αρχής τεκμαίρεται από το γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες 
στην περιοχή ανεβαίνουν. Αυτή η πόλη δεν χάνει, συνέχεια κερδίζει. Να μη χάνουμε 
την αίσθηση του μέτρου», σχολίασε, συμπληρώνοντας ότι το έργο αναβίωσης του 
κάμπινγκ βούλας «θέλαμε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα». 

Τέλος, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απέκρουσε το αίτημα της ΡΙΚΙΠ και της Λαϊκής 
Συσπείρωσης να καταγγελθεί η σύμβαση, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα 
σήμαινε ότι η όλη συμφωνία παραχώρησης του χώρου από την ΕΤΑΔ στον Δήμο θα 
έμενε κενή περιεχομένου: «Όλος ο αγώνας που κάναμε για να πάρουμε τη διαχείριση 
των παραλιών, θα πήγαινε χαμένος». Ο Δήμαρχος έκλεισε ευχαριστώντας «όσους 
έτρεξαν και ειδοποίησαν τις δημοτικές υπηρεσίες, παρά τον βερμπαλισμό των ανα-
κοινώσεων». Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και η ανακοίνωση του Δήμου που επισημαίνει 
ότι «θα παρακολουθούμε το συγκεκριμένο έργο εκ του σύνεγγυς όπως πράττουμε και 
για όλα τα ιδιωτικά αλλά και δημόσια και δημοτικά έργα που εκτελούνται σε δημόσια 
δημοτική ή ιδιωτική έκταση εντός των διοικητικών ορίων της πόλης μας».

Δεν είναι βέβαιο ότι τα 13 δέντρα
κόπηκαν πρόσφατα
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Με μικρές αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό προχωρά η μεγάλη και πολυαναμενόμενη 
ανάπλαση στο κέντρο της Βούλας η οποία θα μετατρέψει τη μέχρι πρότινος «λεωφόρο 
Βασιλέως Παύλου» σε μια πραγματική πλατεία της πόλης όπως την ζητά η περιοχή 
εδώ και πολλά χρόνια: Μια πλατεία που θα ευνοεί την ήπια μετακίνηση, το ποδήλατο 
και την αναψυχή για όλους, χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία των οχημάτων. Η 
δύσκολη εξίσωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισορροπήσει τον χαρα-
κτήρα της οδού ήπιας κυκλοφορίας με τους επαρκείς χώρους στάθμευσης συνάντη-
σε κάποιες αντιρρήσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και προκειμένου η 
δημοτική αρχή να μην καθυστερήσει το έργο με τις επιπλέον γνωμοδοτήσεις που 
ζητήθηκαν, προχώρησε σε ήσσονος σημασίας αλλαγές στη μελέτη. «Αποφασίσαμε 
να αποδεχτούμε τις εναλλακτικές προτάσεις της Αποκεντρωμένης για να γλιτώσουμε 
προσφυγές και άλλες καθυστερήσεις που θα ανέβαλλαν την εκκίνηση των έργων», είπε 
εισηγητικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Τα αναθεωρημένα σχέδια συζητήθηκαν και 
εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 30 Μαΐου.

Τον Οκτώβριο τα έργα
Σημαντικότερη αλλαγή, όπως την παρουσίασε ο Δήμαρχος και ο σύμβουλος του 
Δήμου επί κυκλοφοριακών θεμάτων Νίκος Βόσκογλου, είναι η κατάργηση της μορφής 
«ψαροκόκαλο» στις νέες θέσεις στάθμευσης μεταξύ των οδών Διγενή και Αυλώνος. 
Σύμφωνα με τη νέα διαρρύθμιση, τα οχήματα σε αυτό το τμήμα της Βασιλέως Παύλου 
θα σταθμεύουν παράλληλα στο νέο διάζωμα της οδού. Με τον τρόπο αυτό οι θέσεις 
στάθμευσης αυξάνονται κατά 9. To «ψαροκόκαλο» διατηρείται πάντως στο τμήμα από 
την οδό Αυλώνος ως τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αλλά και στον μεγάλο χώρο στάθμευ-
σης μεταξύ των οδών Δάφνης και Αγίου Ιωάννου. Μια ακόμη αλλαγή που υπέδειξε η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ήταν η νέα χάραξη του ποδηλατόδρομου «για την απόλυτη 
ασφάλεια των ποδηλατών και των ατόμων με αναπηρίες», όπως ζήτησαν τα στελέχη 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η τοποθέτησή του στο κάτω μέρος της οδού στο 
εμπορικό κέντρο μεταξύ των οδών Αγίου Ιωάννη και Διγενή. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, τα εργοτάξιο είναι έτοιμο να στηθεί, όμως για την εξυπηρέτηση της 
πόλης θα αφεθεί να περάσουν οι καλοκαιρινοί μήνες κατά τους οποίους η πλατεία 
γεμίζει και τα έργα θα ξεκινήσουν περίπου στις 15 Οκτωβρίου. 

Τα «ναι» και τα «όχι»
Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης 
συμφώνησε με το έργο και τις αλλαγές. Ο Θάνος Ματόπουλος της Ριζοσπαστικής Κίνη-

σης Πολιτών είπε ότι «όντως χρειάζεται ρύθμιση η Βούλα, καθώς οι χρήσεις έχουν 
ξεφύγει από τον αρχικό σχεδιασμό και οι ανάγκες των ανθρώπων είναι σήμερα δια-
φορετικές» και υπερψήφισε το θέμα. Το ίδιο έπραξε και ο Κώστας Πασακυριάκος της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, κάνοντας λόγο για «έργο υψηλής σημασίας» το οποίο «έρχεται 
να διορθώσει την υφιστάμενη κατάσταση». «Να δούμε ποιος ευθύνεται για τη σημε-
ρινή κατάσταση, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει σήμερα», συμπλήρωσε. 

Η παράταξη Δαβάκη αντιθέτως βρίσκεται σταθερά απέναντι στο συγκεκριμένο έργο. 
Ο επικεφαλής της είπε χωρίς να το αιτιολογήσει ότι «το όλο έργο της ανάπλασης 
είναι παράνομο» και τάχθηκε κατά του ποδηλατόδρομου, υποστηρίζοντας ότι εγκυ-
μονεί κινδύνους για τους πεζούς. H ίδια παράταξη κάνει προσφυγές κατά όλων των 
σχετικών με το έργο αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ μέλη της συνδέ-
ονται και με δικαστικές προσφυγές εναντίον του έργου. Όπως αποκάλυψε μάλιστα 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και επιβεβαίωσε η σύμβουλος της παράταξης Ιωάννα 
Δόγκα, οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζήτησαν και συναντήθηκαν 
με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, προκειμένου να ανακόψει 
τη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για το έργο από το πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης». Σχολίασε σχετικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: «Δυστυχώς, υπάρχουν λίγοι 
άνθρωποι που επιθυμούν να παραμείνει η περιοχή του κέντρου της Βούλας ένα περι-
βάλλον υποβαθμισμένο, προβληματικό και ανοικοκύρευτο. Δεν επιθυμούν κανένα 
έργο αναβάθμισης και δεν επιθυμούν να θιγούν κάποιοι φίλοι τους. Δεν προτάσσουν 
την αγάπη για την πόλη». Ως προς τις προσφυγές Δαβάκη ο Δήμαρχος τόνισε: « Έκανε 
ό,τι περνά από το χέρι του ώστε το έργο αυτό να μη γίνει ποτέ. Όλες οι προσφυγές 
έχουν πάει για προσάναμμα, απορρίπτονται. Πίεζαν επί δίωρο τον Στέλιο Πέτσα να 
απεντάξει το έργο και να χάσει ο Δήμος μας 13 εκατομμύρια χρηματοδότηση που με 
πολύ κόπο και μελέτη εξασφαλίσαμε. Αν αυτό δεν είναι συμπεριφορά αναντίστοιχη 
με τη θέση του δημοτικού συμβούλου και μάλιστα ενός ανθρώπου που θέλει να γίνει 
Δήμαρχος, τότε ποια είναι;», κατέληξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δηλώνοντας «από-
λυτα πεπεισμένος» ότι πρόκειται για ένα θετικό έργο.

Βούλα 

Η νέα εικόνα 
της Βασιλέως Παύλου

Αριστερά της οδού Διγενή φαίνεται το νέο πλακόστρωτο της πλατείας και δεξιά η 
νέα διαμόρφωση της Βασιλέως Παύλου ως τη λεωφόρο Βουλιαγμένης στρωμένη 
με κυβόλιθο και με διάζωμα στη μέση. Με το έντονο πορτοκαλί χρώμα ο νέος 
ποδηλατόδρομος. 
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Φως στις συνθήκες που επέτρεψαν να εκδηλωθεί η καταστροφική για το δασικό περι-
βάλλον της Βούλας πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου έριξαν οι 10 δήμαρχοι που απαρτίζουν 
τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) με έκτακτη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησαν στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, παρουσία 
του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά, στις 16 Ιουνίου. Ο 
πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, Γιάννης Κωνσταντάτος, 
αναφέρθηκε διεξοδικά στις προληπτικές δράσεις του Συνδέσμου και στα εμπόδια 
που ανακόπτουν τον ρόλο του, ενώ ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε την 
ευκαιρία, απαντώντας σε δημοσιογραφικά ερωτήματα, να αναπτύξει επιχειρησιακές 
πλευρές της δασικής πυρκαγιάς που έπληξε την πόλη. 

«Θέλουμε να βοηθήσουμε και δεν μπορούμε»
Για τα μεγάλα βήματα που έκανε ο ΣΠΑΥ στο θέμα της πρόληψης και βοήθησαν αφα-
νώς στην αναμέτρηση με την πρόσφατη πυρκαγιά μίλησε ο Γιάννης Κωνσταντάτος, 
επισημαίνοντας ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά έχει πραγματοποιηθεί ένας 
«άθλος» στο κομμάτι της χρηματοδότησης του Συνδέσμου. «Ο ΣΠΑΥ δεν έσβησε τη 
φωτιά, δεν είναι αυτός ο ρόλος του, όμως οι δυνάμεις μας και οι εθελοντές μας βοήθη-
σαν πολύ», επισήμανε αρχικά. Τα προβλήματα στον Υμηττό ξεκίνησαν κατά τον πρό-
εδρο του συνδέσμου από τον χειμώνα του 2021 με τις δύο κακοκαιρίες με το κωδικό 
όνομα «Μήδεια» και «Ελπίς» στην Αττική που «μετέτρεψαν τον Υμηττό σε μπαρουτα-
ποθήκη» λόγω της τεράστιας ποσότητας βιομάζας που είχε συσσωρευτεί από τα σπα-
σμένα κλαδιά και τα πεσμένα δέντρα ενώ οι δασικοί δρόμοι παρέμεναν απροσπέλα-
στοι. Το «καμπανάκι» ο ΣΠΑΥ το χτύπησε με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ήδη 
από τον Φεβρουάριο. Ο Σύνδεσμος στο διάστημα αυτό προχώρησε σε καθαρισμούς, 
αποψιλώσεις, συντήρηση υδραυλικών συστημάτων, και γέμισμα δεξαμενών ελικοπτέ-
ρων, παρήγγειλε πυροσβεστικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τους 
εθελοντές, ωστόσο όπως είπε ο Γιάννης Κωνσταντάτος «δεν μπορούμε από μόνοι μας 
να αντεπεξέλθουμε στο καθήκον της αποψίλωσης όλου του βουνού». Υπογράμμισε 
πάντως τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε 
στην πυρκαγιά της Βούλας το γεγονός ότι 
ο ΣΠΑΥ είχε αποψιλώσει και καθαρίσει τον 
δασικό δρόμο στη θέση Κρεμαστός Λαγός 
που οδηγεί στο πεδίο βολής της σχολής 
Ευελπίδων και στο Χέρωμα Βάρης, ένα 
σημείο όπου αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις 
της Πυροσβεστικής στο πρόσφατο μεγάλο 

περιστατικό. Ωστόσο, στην προσπάθεια αυτή υψώνονται θεσμικά και γραφειοκρατικά 
εμπόδια, όσο και αν φαίνεται απίστευτο. «Οι εργασίες μας δεν έχουν την αναγκαία 
έγκριση του Δασαρχείου διότι το Δασαρχείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις του λόγω έλλειψης προσωπικού», είπε ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ. Πρόσθεσε ότι 
η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις και τη 
διάθεση των εθελοντών. «Χρειαζόμαστε στελεχωμένες υπηρεσίες Πολιτικής Προστα-
σίας 12 μήνες τον χρόνο από εξειδικευμένους ανθρώπους», τόνισε σχολιάζοντας τις 
ολιγόμηνες συμβάσεις που υπογράφουν υποχρεωτικά οι Δήμοι. «Αν ο Κωνσταντέλλος 
δεν είχε τοπικό γραφείο Πολιτικής Προστασίας οργανωμένο να μας τοποθετεί στα 
σωστά σημεία, θα είχε καεί η μισή Βούλα», τόνισε ο Γιάννης Κωνσταντάτος, αποδί-
δοντας εύσημα στα 3Β αλλά και τονίζοντας τον ρόλο των Δήμων στην αντιμετώπιση 
των τοπικών περιστατικών. «Αυτό που κάνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
δεν είναι ο κανόνας, χρειαζόμαστε τοπικά κέντρα διαχείρισης κρίσεων», συμπέρανε 
ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ. Και απευθυνόμενος στον παρόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος, 
Γιώργο Αμυρά, ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών: «Μας έχουν εγκριθεί 15 πυροσβε-
στικά οχήματα και δεν τα έχουμε ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε εμείς ακόμα, 
περιμένουμε το κράτος. Θέλουμε νομική κάλυψη όταν μπαίνουμε στο βουνό για να 
καθαρίσουμε. Δώστε μας εργαλεία και προσωπικό. Τα δάση είναι εθνική υπόθεση», 
κατέληξε ο Γιάννης Κωνσταντάτος. 

Κωνσταντέλλος: Οι δύο φάσεις της πυρκαγιάς
Με τη μεθοδολογία της διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, κατά την οποία «ανα-
ζητούνται στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να μη γίνουν ξανά τα ίδια 
λάθη» μίλησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος ήταν παρών στο συντονιστικό 
κέντρο διαχείρισης της κρίσης από την πρώτη ώρα μετά το ξέσπασμα της πυρκα-
γιάς μέχρι και το τέλος της. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μίλησε για 
δύο φάσεις στην εξέλιξη του φαινομένου: «Στην πρώτη φάση, όταν ξέσπασε η φωτιά 
στη Γλυφάδα, είχαμε μια χαλαρότητα στη γενική εκτίμηση του κινδύνου», τόνισε ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, για να προσθέσει ότι «μια φωτιά σε ίσιωμα εξελίχθηκε 
σε μεγα-φαινόμενο, με αποτέλεσμα η αντιμετώπισή της στη δεύτερη φάση να γίνει 
αδύνατη, καθώς ανέβηκε 1.800 μέτρα στο βουνό και συνάντησε ανέμους 8 μποφόρ». 
Αντίστροφα όμως με το βαθμό δυσκολίας στην αντιμετώπιση της κρίσης έδρασε ο 
κρατικός μηχανισμός στο σύνολό του κατά τον Δήμαρχο των 3Β: «Είδαμε ένα διπλό 
πρόσωπο του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας: Στην πρώτη φάση ο μηχανι-
σμός δεν απέδωσε. Από τη στιγμή που η φωτιά εισήλθε στη δεύτερη φάση της είδαμε 
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Η προστασία 
του Υμηττού
απαιτεί τώρα
γενναίες αποφάσεις

ΣΠΑΥ 
Εκπέμπει ξανά SOS “Στην πρώτη φάση της πυρκαγιάς 

υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση 
κινδύνου

Γιάννης Κωνσταντάτος και Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος μίλησαν αναλυτικά σε 

συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο 
ΣΠΑΥ στις 16 Ιουνίου για τις συνθήκες που 

επέτρεψαν την καταστροφική για το δάσος 
της Βούλας πορεία της πυρκαγιάς από τη 

Γλυφάδα



1 51 5

το σύστημα να λειτουργεί», είπε σημειώνοντας ως συμπέρασμα ότι η Πυροσβεστική 
έπρεπε να επέμβει από την πρώτη στιγμή. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
περιέγραψε πως «στην αρχή παρατηρήθηκε μια καθυστέρηση, καθώς η μη ύπαρξη 
και επέμβαση τοπικής εθελοντικής ομάδας άφησε τα πρώτα 45-50 λεπτά τη φωτιά να 
ανεβαίνει το βουνό». Και συνέχισε: «Η πρώτη σύγκρουση έγινε όταν η φωτιά έφτασε 
στην κορυφογραμμή, όπου αντιμετωπίστηκε από 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ελικό-
πτερο», σημειώνοντας ότι «όταν η φωτιά μπήκε σε χαράδρα μπήκαμε σε αδιέξοδα και 
μετά κάναμε ανταρτοπόλεμο με τις φλόγες μέσα στην πόλη». Παράλληλα, απαντώντας 
σε άλλο ερώτημα διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δεύ-
τερη ανεξάρτητη εστία της φωτιάς, μιλώντας για «παραπληροφόρηση».

Μιλώντας θεσμικά, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στην υποχρηματοδότηση 
της αυτοδιοίκησης για τα θέματα της Πολιτικής Προστασίας. «Ο Δήμος μας λαμβάνει 
52.500 ευρώ τον χρόνο για την Πολιτική Προστασία όταν η μέση δαπάνη μας κινείται 
στις 500-600.000 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά. Σημαντικά χαμηλότερη είναι η χρημα-
τοδότηση του κράτους στους υπόλοιπους Δήμους που αγκαλιάζουν τον Υμηττό για 
Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΠΑΥ: Ο Δήμος Βύρωνα 
επιχορηγείται με 27.000 ευρώ, ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης με 26.000 ευρώ, 
ο Δήμος Ζωγράφου με 24.000 ευρώ, ο Δήμος Ηλιούπολης με 27.000 ευρώ, ο Δήμος 
Καισαριανής λαμβάνει 32.000 ευρώ, ο Δήμος Κρωπίας 61.600 ευρώ, ο Δήμος Παιανίας 
40.000 ευρώ, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού 38.400 ευρώ και Δήμος Αγίας Παρασκευής 
μόλις 24.800 ευρώ. 

Το κενό της Γλυφάδας
Στο ευθύ ερώτημα δημοσιογράφου «ποια είναι η αιτία» της πυρκαγιάς απάντησε ο 
Γιάννης Κωνσταντάτος επιρρίπτοντας κομμάτι της ευθύνης στην απουσία προλη-
πτικών εργασιών καθαρισμού από τον Δήμο Γλυφάδας. «Ο Δήμος δεν πήγε να κάνει 
τις εργασίες που θα έκανε ο ΣΠΑΥ στη συγκεκριμένη περιοχή», είπε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου, υπενθυμίζοντας ότι ο Δήμος Γλυφάδας με απόφαση του Δημοτικού του 
Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2021 αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο 
των 11 Δήμων που συμμετείχε επί σειρά ετών, αναφέροντας ότι θα υλοποιήσει από 
μόνος του όλες τις εργασίες πρόληψης στο τομέα του. Στο ερώτημα αν υπάρχει συνερ-
γασία με τη Γλυφάδα, ο Γιάννης Κωνσταντάτος απάντησε ότι «είτε θέλει είτε δεν θέλει 
η Γλυφάδα, εμείς πάμε όπου μας καλεί ένα σήμα. Έχουμε ήδη σβήσει 25 περιστατικά 
εκεί, όμως δεν κάνουμε εργασίες. Η Γλυφάδα άφησε την πλευρά της ακάλυπτη. Εκεί 
κάηκαν θάμνοι, όμως στη Βούλα κάηκε δάσος», ανέλυσε ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ. «Καλώ 
τη Γλυφάδα να επιστρέψει στον ΣΠΑΥ χωρίς προϋποθέσεις», κατέληξε ο Γιάννης Κων-
σταντάτος. 

Η κυβερνητική απάντηση
Στην κριτική που εξαπέλυσαν οι 10 Δήμαρχοι του ΣΠΑΥ απάντησε ευθέως ο παριστά-
μενος υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς. Για τους προληπτικούς καθαρι-
σμούς της συσσωρευμένης βιομάζας είπε ότι οι εργασίες εντάχθηκαν στη χρηματο-
δότηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και ότι την ίδια ώρα της συνέντευξης Τύπου τα 
συνεργεία βρίσκονταν στην υλοποίηση των έργων, διανοίγοντας δασικούς δρόμους 
και αντιπυρικές ζώνες και αφαιρώντας καύσιμη ύλη. Ως προς τον χρόνο των εργασι-
ών, απαντώντας στην καταγγελία ότι οι αποψιλώσεις έγιναν φέτος αργά, ο Γιώργος 
Αμυράς τόνισε ότι η δασική επιστήμη απαγορεύει την έναρξη των καθαρισμών πριν 
τελειώσουν οι βροχές. «Φέτος σταμάτησαν οι βροχές στις 12 Μαΐου και το δάσος 
ξαναβλασταίνει, θα μας έκανε μήνυση ο δασάρχης αν μπαίναμε νωρίτερα», είπε ο 
υφυπουργός χαρακτηριστικά. 

Για το ομόθυμο αίτημα της αυτοδιοίκησης και του ΣΠΑΥ να απεμπλακούν οι διαδικα-
σίες και να ιδρυθεί ένα αυτοτελές Δασαρχείο Υμηττού, ο Γιώργος Αμυράς είπε ότι η 
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να το υλοποιήσει, προσθέτοντας ότι σχεδιάζεται η πρόσλη-
ψη 500 νέων μόνιμων δασολόγων, καθώς η τελευταία πρόσληψη σε Δασαρχείο έγινε 
το 2003. «Τα Δασαρχεία που παραλάβαμε είναι τα αποπαίδια της δημόσιας διοίκη-
σης», είπε σε μια ενδιαφέρουσα αποστροφή. Επίσης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
υποσχέθηκε να προχωρήσει σε γρήγορη πολεοδομική τακτοποίηση των πυροφυλακί-
ων του Υμηττού, παραδεχόμενος ότι «είναι τόσο σημαντικά αλλά αυθαίρετα» και προ-
σθέτοντας ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο. Τέλος, ο Γιώργος Αμυράς 
είπε ότι η κήρυξη των καμένων ως αναδασωτέας έκτασης θα είναι άμεση, αφού είναι 
ήδη έτοιμα τα χαρτογραφικά δεδομένα. Το ζήτημα βέβαια που δεν απαντήθηκε από 
την κυβέρνηση ακόμα είναι το πιο κρίσιμο: Πρώτον, η αύξηση των διαθέσιμων πόρων 
για την Πολιτική Προστασία σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, τα έργα και τα μέσα δηλαδή 
της τοπικής πρόληψης. Και δεύτερον, η απελευθέρωση των προσλήψεων, ώστε οι 
Δήμοι να μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό 12μηνης τουλάχιστον διάρκειας 
σύμβασης -μιας και οι ανάγκες σε Πολιτική Προστασία πλέον δεν είναι αποκλειστικά 
θερινές- αφού είναι ο κρίσιμος κρίκος στην έγκαιρη καταστολή των φαινομένων.  

Οι δήμαρχοι που συναποτελούν τον ΣΠΑΥ απέδειξαν ότι έχουν γνώση του αντικειμένου, ενότητα μεταξύ τους και ξεκάθαρα αιτήματα απέναντι στην κυβέρνηση με την οποία 
μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά

To σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά της 4ης Ιουνίου και συγκεκριμένα στο τέρμα 
της οδού Μετσόβου στην περιοχή Πουρνάτι στην Άνω Γλυφάδα. Η πυρκαγιά έκαιγε 
επί 45 λεπτά μέχρι να φτάσει στη Βούλα, κατήγγειλε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
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Η Ο πύρινος εφιάλτης επέστρεψε 
στη Βούλα. Ήταν το καλοκαίρι του 
1974 όταν το πευκόφυτο δάσος του 
Πανοράματος μετατράπηκε σε στά-
χτη. 48 χρόνια μετά, στις 4 Ιουνίου 
2022, οι φλόγες εμφανίστηκαν ξανά, 
βυθίζοντας σε θλίψη τους κατοί-
κους της περιοχής καθώς η φωτιά 
που ξεκίνησε από την Άνω Γλυφάδα 
έφτασε στη Βούλα και ολοκλήρωσε 
το καταστροφικό της πέρασμα στη 
Βάρη. Η περιοχή του Πανοράματος 
Βούλας βρέθηκε αντιμέτωπη με 
ένα ακραίο φαινόμενο, καθώς το 
μεσημέρι του Σαββάτου 4/6 έπνεαν 
ισχυροί άνεμοι που τοπικά ξεπερ-
νούσαν τα 8 μποφόρ, ενώ το ανά-
γλυφο του εδάφους δυσχέραινε τις 
επιχειρήσεις των πυροσβεστικών 
δυνάμεων και ειδικότερα των ενα-
έριων μέσων. 

Η διαχείριση αυτής της πρωτοφα-
νούς κρίσης για τα δεδομένα της 
πόλης μπορεί να κριθεί θετική. 
Με σωστό συντονισμό και άμεση 
ανταπόκριση των αρμόδιων φορέ-
ων, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε 
χωρίς ανθρώπινες απώλειες και με 
ελάχιστες υλικές ζημιές. Δυστυχώς 
όμως, το τίμημα για τον φυσικό 
πλούτο της περιοχής ήταν βαρύ, 
καθώς κάηκαν σχεδόν 1.900 στρέμ-
ματα δασικής βλάστησης σύμφω-
να με το σύστημα Copernicus. Τα 
αίτια της πυρκαγιάς που ξεκίνησε 
από την Γλυφάδα δεν έχουν γίνει 
γνωστά και αναμένεται το πόρισμα 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για 
να αποδοθούν οι ευθύνες, καθώς 
μέχρι σήμερα δεν είναι σαφές 
πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύμφωνα 
με τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο 
Παπανικολάου, η φωτιά ξεκίνησε 
από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στους 
πρόποδες του Υμηττού, ενώ σε 
ανακοίνωση του ο ΔΕΔΔΗΕ υποστη-
ρίζει πως δεν υπάρχει καμία ένδει-
ξη ότι η φωτιά στην Άνω Γλυφάδα, 
που έφτασε έως το Πανόραμα της 
Βούλας και απείλησε περιοχές στη 

Βάρη, ξεκίνησε από υποσταθμό.

Το χρονικό της εξέλιξης  
της πυρκαγιάς
Δέκα ώρες που φάνηκαν μια αιω-
νιότητα διήρκησε η καταστροφική 
φωτιά της 4ης Ιουνίου, μια ημε-
ρομηνία που έχει ήδη χαραχτεί 
ανεξίτηλα στις μνήμες όλων όσοι 
κατοικούν στην περιοχή. Αναλυτι-
κά, οι πρώτες φλόγες εμφανίστη-
καν στις 13:05 στο Κέντρο Διανο-
μής της ΔΕΗ στη Γλυφάδα. Δέκα 
λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα 
στις 13:15 μετά από αίτημα του 
Επιχειρησιακού Κέντρου της Πυρο-
σβεστικής ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης απέστειλε πυρο-
σβεστικό όχημα στην Γλυφάδα για 
παροχή βοήθειας στην κατάσβεση. 
Στις 13:20 δόθηκε εντολή για την 
άμεση κινητοποίηση στο σύνολο 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. Μια ώρα αργότερα στις 
14:00 οι φλόγες κατέφθασαν στην 
κορυφογραμμή του Υμηττού (πάνω 
από την κεραία Vodafone), όπου οι 
δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας και της Πολιτικής Προστασί-
ας του Δήμου, δημιούργησαν πυρο-
σβεστικές εγκαταστάσεις αποκοπής 
της περαιτέρω κίνησης της πυρκα-
γιάς. Τα εναέρια μέσα περιόρισαν 
σημαντικά τη γρήγορη εξάπλωσή 
της λόγω των ισχυρότατων ανέμων. 
Στις 14:10 κατέφθασε ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και στις 
15:00 ξεκινά η ώρα «μηδέν» για τη 
Βούλα. Η πυρκαγιά ξεφεύγει από 
την γραμμή άμυνας και μέρος της 
κατέρχεται στην απόκρημνη πλα-
γιά που οδηγεί στο ρέμα της Χλόης. 
Στις 15:15 μεταφέρεται ο συντονι-
σμός της προσπάθειας σε πρόχειρο 
παρατηρητήριο στο τέρμα της οδού 
Άτλαντος στο Πανόραμα Βούλας, 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
επόπτευση του μετώπου της πυρ-
καγιάς και συντονισμός των δυνά-
μεων πολιτικής προστασίας, όπως 

επίσης και των υδροφόρων οχημά-
των που 17 Δήμοι της Αττικής έχουν 
αποστείλει και των 9 εθελοντικών 
ομάδων και οργανώσεων που συν-
δράμουν την προσπάθεια.

Στις 16:00 αποφασίζεται από τον 
Δήμαρχο, μετά από ενημέρωση του 
επικεφαλής των πυροσβεστικών 
δυνάμεων, η προληπτική εκκένω-
ση της ορεινής περιοχής του Πανο-
ράματος πάνω από την οδό Υμητ-
τού, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της επιχείρησης δινόταν έμφαση 
στο γεγονός πως απόλυτη προτε-
ραιότητα είναι η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής. Στις 16:05 εστά-
λη στους κατοίκους της περιοχής 
μήνυμα από το 112. «Αν βρίσκεστε 
στην Άνω Βούλα, εκκενώστε τώρα 
προς Πλατεία Άλσους, Άνω Βούλας. 
Δασική πυρκαγιά στην άνω Βούλα» 
ανέφερε το μήνυμα που συνέταξε 
το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής 
και Πολιτικής Προστασίας κατό-
πιν εντολής του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου. Στις 16:10 οργανώνεται 
συντονιστικό κέντρο στην Πλατεία 
Άγγελου Αποστολάτου (πρώην 
Πλατεία Άλσους) στο Πανόραμα. Το 
σημείο ορίστηκε χώρος υποδοχής 
των συμπολιτών μας που κλήθη-
καν να εκκενώσουν τα σπίτια τους. 
Εκεί μετέβησαν ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ και εθελοντές ιατροί, έτοιμοι 
να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε 
όσους είχαν ανάγκη, καθώς επίσης 
και μεταφορικά μέσα για τη μετά-
βαση στους χώρους φιλοξενίας πιο 
συγκεκριμένα, στο 2ο Γυμνάσιο και 
το 2ο Λύκειο Βούλας, το Δημαρ-
χείο της πόλης και την αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου Ιωνία. 
Παράλληλα, μετά από συνεννόηση 
με το Δήμαρχο, το Γ.Ν. Ασκληπιείο 
Βούλας ανακοίνωσε πως ήταν σε 
θέση να υποδέχεται εκτάκτως περι-
στατικά, που θα σχετίζονταν με την 
πυρκαγιά, παρά το γεγονός πως 
δεν ήταν σε εφημερία. Στις 16:45 
ο  Δήμαρχος επικοινώνησε με τον 

Η πόλη άντεξε 
την πύρινη επίθεση

Βαρύ κόστος στο πράσινο από την πυρκαγιά  
παρά την ακαριαία κινητοποίηση του μηχανισμού

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Οι πρώτες φλόγες στο 
Κέντρο Διανομής της ΔΕΗ 

στη Γλυφάδα

Εντολή για την άμεση 
κινητοποίηση στο σύνολο 
της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου 3Β

Στο σημείο κατέφθασε 
ο Δήμαρχος Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος

Μεταφέρεται ο συντονισμός 
της προσπάθειας  

στο Πανόραμα Βούλας

Οργανώνεται συντονιστικό 
κέντρο στην Πλατεία 

Άγγελου Αποστολάτου

Ύφεση της πυρκαγιάς  
στο ρέμα Χλόης και εντός 

του αστικού ιστού,  
μεταφορά επιτελείου  

στο Κοιμητήριο Βούλας

H πυρκαγιά 
βρίσκεται σε ύφεση

Άφιξη στο Πανόραμα 
των υπουργών 

Χρήστου Στυλιανίδη, 
Στέλιου Πέτσα και 

του Περιφερειάρχη 
Γιώργου Πατούλη

H πυρκαγιά τίθεται 
υπό έλεγχο σε όλα τα 

μέτωπα

Ο Δήμος 3Β στέλνει 
πυροσβεστικό όχημα 
στην Γλυφάδα

Οι φλόγες κατέφθασαν 
στην κορυφογραμμή 
του Υμηττού, φτάνουν 
εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά ξεφεύγει από 
την γραμμή άμυνας

Αποφασίζεται από τον 
Δήμαρχο η προληπτική 
εκκένωση της ορεινής 
περιοχής του  
Πανοράματος

Ο Δήμαρχος ζητά από τον 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ διάθεση 
επιπλέον εναέριων μέσων

Εντολή για άμεση εκκένωση 
των κατοικιών με μέτωπο 
στον ορεινό όγκο των 
περιοχών Νέας Καλύμνου 
και Εξοχής της Βούλας, 
Διλόφου και Χερώματος της 
Βάρης. Εκκένωση Παιδικού 
Χωριού SOS και του Άκτιου 
Οδηγού

Συνάντηση Δημάρχου και 
υπουργών με τα 70 παιδιά 
του Παιδικού Χωριού SOS, 
κατάσβεση του τελευταίου 
μετώπου της πυρκαγιάς

13:05

13:20

14:10

15:15

16:10

17:50

21:01

21:10

23:10

13:15

14:00

15:00

16:00

16:45

19:42

22:20
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Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό κ. Φλώρο 
για τη διάθεση επιπλέον εναέριων 
μέσων και συγκεκριμένα δύο ελικο-
πτέρων τύπου Chinook C-47. 17:50: 
O Δήμαρχος μαζί με στελέχη του 
Δήμου, μετά την ύφεση της πυρκα-
γιάς στο ρέμα Χλόης και εντός του 
αστικού ιστού, μεταφέρθηκαν στο 
Κοιμητήριο Βούλας, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το μέτωπο που 
απείλησε τις δημοτικές εγκατα-
στάσεις του Κοιμητηρίου και του 
σταθμού μεταφόρτωσης και στη 
συνέχεια κατευθύνθηκε και απείλη-
σε την περιοχή Χέρωμα στη Βάρη. 
19:42: Με εντολή Δημάρχου ανα-
κοινώθηκε η άμεση εκκένωση των 
κατοικιών με μέτωπο στον ορεινό 
όγκο των περιοχών Νέας Καλύμνου 
και Εξοχής στη Βούλα και Διλόφου 
και Χερώματος στη Βάρη. Την ίδια 
ώρα οχήματα και στελέχη του Δήμου 
μετέβησαν στο Παιδικό Χωριό «SOS» 
και στο Κέντρο Υπερηλίκων «Άκτι-
ος Οδηγός» προκειμένου να γίνει 
εκκένωση των εγκαταστάσεων με 
ασφάλεια. 21:01: H πυρκαγιά βρί-
σκεται σε ύφεση και παραμένει η 
εντολή για αυξημένη ετοιμότητα 
εκκένωσης μόνο για την περιοχή του 
Χερώματος Βάρης. 21:10: Ο Δήμαρ-
χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποδέ-
χεται στο συντονιστικό κέντρο της 
Πλατείας Αποστολάτου τον Υπουρ-
γό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερι-
κών κ. Στέλιο Πέτσα και τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
κ. Βασίλη Παπαγεωργίου καθώς και 
τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώρ-
γο Πατούλη. Τους ενημερώνει για 
τις εξελίξεις και αποφασίζονται από 
κοινού οι επόμενες ενέργειες. 22:20: 
Ο Δήμαρχος και το κλιμάκιο υπουρ-
γών μετέβησαν στην περιοχή κάτω 
από τα Παιδικά Χωριά «SOS», όπου 
συναντήθηκαν με τα 70 περίπου παι-
διά που είχαν απομακρυνθεί από τις 
εγκαταστάσεις τους. Στη συνέχεια 
μετέβησαν στο χώρο πάνω από το 
σκοπευτήριο της Σχολής Ευελπί-
δων, προκειμένου να εποπτεύσουν 
τις προσπάθειες κατάσβεσης του 
τελευταίου μετώπου της πυρκαγιάς. 
Παρόντες ο Αντιστράτηγος Γιώργος 
Κωστίδης και ο Υποστράτηγος Σερα-
φείμ Παπαποστόλου και ο Δασάρχης 
Πεντέλης Θανάσης Ρέππας. 23:10: H 
πυρκαγιά τίθεται υπό έλεγχο σε όλα 
τα μέτωπα. Ο Δήμαρχος μεταβαίνει 
στο συντονιστικό κέντρο στην Πλα-
τεία Αποστολάτου, ώστε να γίνει 

μία συνολική αποτίμηση της κατά-
στασης. Στην κατάσβεση της πυρκα-
γιάς πήραν μέρος 5 Canada’s 212, 2 
Ελικόπτερα Chinook, 2 Ελικόπτερα 
τύπου Bell και 1 Erricson, 10 πυρο-
σβεστικά οχήματα της πολιτικής 
προστασίας του Δήμου, 65 οχήματα 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πλή-
θος υδροφόρων από 17 δήμους που 
ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για 
βοήθεια του Δημάρχου και περισσό-
τεροι από 550 πυροσβέστες πυρο-
φύλακες και εθελοντές. «Όλοι μαζί 
δώσαμε την πρώτη μεγάλη μάχη 
του φετινού καλοκαιριού. Ενωμέ-
νοι πετύχαμε τον πρωταρχικό μας 
στόχο, δεν μετατραπήκαμε σε νέο 
«Μάτι», δεν χάσαμε ούτε μια ανθρώ-
πινη ζωή και όλοι οι συμπολίτες μας 
το βράδυ κοιμήθηκαν με ασφάλεια 
στα σπίτια τους», ήταν οι πρώτες 
δηλώσεις του Γρηγόρη Κωνσταντέλ-
λου αμέσως μετά την κατάσβεση και 
της τελευταίας εστίας φωτιάς. 

Η επόμενη μέρα
Το πρωί της 5ης Ιουνίου οι κάτοικοι 
του Πανοράματος ξύπνησαν σε ένα 
διαφορετικό τοπίο. Η έντονη μυρω-
διά της καμένης έκτασης αλλά και η 
εκκωφαντική ησυχία από το δάσος 
που πριν ένα 24ωρο έσβυζε από ζωή 
συνέθεταν ένα πρωτοφανές σκηνικό. 
Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης στάθηκε έμπρα-
κτα δίπλα σε όλους όσοι επλήγη-
σαν από την πυρκαγιά. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου ξεκίνησαν την 
καταγραφή και αποτίμηση των ζημι-
ών που υπέστησαν σπίτια, προκει-
μένου να εκδοθούν άδειες επισκευ-
ής και να χορηγηθεί η στεγαστική 
συνδρομή για αποκατάσταση των 
κτιρίων ενώ παράλληλα ξεκίνησε 
και η διαδικασία κατάθεσης αιτήσε-
ων πολιτών που επλήγησαν από την 
φωτιά και είναι δικαιούχοι οικονο-
μικής ενίσχυσης για τα νοικοκυριά 
που έχουν πληγεί η κύρια κατοικίας 
τους. Τέλος, την Δευτέρα 6 Ιουνίου, 
μόλις δύο μέρες μετά την πυρκα-
γιά, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με 
επιστολή του προς τον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώρ-
γο Αμυρά με κοινοποίηση στο Γρα-
φείο Πρωθυπουργού, στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα 
Σκρέκα και στον Υπουργό Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστο Στυλιανίδη, ζήτησε να 
κηρυχθεί αναδασωτέα η έκταση που 
κάηκε και μάλιστα υπογράμμισε ότι 
οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυν-
θούν μέχρι το τέλος καλοκαιριού. 

  Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 
οι ζημιές σε περιουσίες 
εντοπίστηκαν μόνο στην 
περιοχή της Βούλας όπου έχουν 
καταγραφεί ζημιές σε 10 κτήρια, 
ενώ κάηκαν ολοσχερώς ένα ΙΧ 
και μια μοτοσικλέτα 

Με το πρώτο φως της ημέρας 
την Κυριακή 5 Ιουνίου ξεκίνησαν 

οι ρίψεις από εναέρια μέσα 
για να κατασβεστούν και οι 

μικρές εστίες φωτιάς που είχαν 
απομείνει. Οι δυνάμεις της 

Πυροσβεστικής έμειναν στο 
σημείο για τις υπόλοιπες πέντε 

μέρες.

Οι εργαζόμενοι στην Πολιτική 
Προστασία Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης,  
οι Εθελοντικές Ομάδες και 
γενικότερα όλος ο δημοτικός 
μηχανισμός του Δήμου έμεινε 
για περισσότερες από  
30 ώρες στο πεδίο της 
πύρινης κόλασης

Η δορυφορική αποτύπωση της συνολικής καμένης 
έκτασης, από την Άνω Γλυφάδα μέχρι και το Χέρωμα 

Βάρης, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus 
Emergency Management Service-Mapping, εκτιμάει την 

καμένη γη σε 4.322 στρέμματα
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Διευρύνεται η πλατεία 
Απόφαση «ανάσα» για το κέντρο της Βάρκιζας

Το σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της Βάρκιζας και στην 
άμεση περιοχή γύρω απ’ αυτήν, το οποίο είναι ιδιαίτερα οξυμένο κατά την περίοδο 
από τα μέσα Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, έρχεται να επιλύσει η δημοτική αρχή 
με την πρωτοβουλία της να δημιουργήσει έναν μικτό χώρο πρασίνου και στάθμευσης 
πάνω από την πλατεία, στο οικόπεδο που αγόρασε ο Δήμος που έμεινε γνωστό από τη 
βίλα Κατσουλάκου. Άλλωστε, στο πλαίσιο μελέτης που εκπονείται για την εφαρμογή 
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης εντός του Δήμου όπου το πρόβλημα στάθμευ-
σης είναι σοβαρό μελετάται και η συγκεκριμένη περιοχή.

Ειδικότερα, την περίοδο αυτή γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται μετρήσεις 
προσδιορισμού της έντασης της ζήτησης στάθμευσης μέχρι τον Σεπτέμβριο για να 
προσδιοριστεί η κατάληψη θέσεων στάθμευσης κατά τις διάφορες ημέρες και ώρες, η 
μέση διάρκεια και η κατανομή της διάρκειας των σταθμεύσεων καθώς και η εναλλαγή 
σταθμεύσεων δηλαδή πόσες σταθμεύσεις ανά ημέρα κατά μέσον όρο εξυπηρετεί η 
κάθε θέση στάθμευσης. Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα προσδιοριστούν 
οι χώροι εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης και η κατανομή σε θέσεις κατοίκων 
και επισκεπτών, η περίοδος του έτους και οι ημέρες και ώρες που θα λειτουργεί η 
ελεγχόμενη στάθμευση, η τιμολογιακή πολιτική κ.λπ.

Δωρεάν χώρος στάθμευσης
Μια παρέμβαση που μπορεί να γίνει άμεσα και να αυξηθούν οι προσφερόμενες θέσεις 
στάθμευσης εντός του χώρου της πλατείας Βάρκιζας είναι η χρήση του οικοπέδου 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το οποίο μελλοντικά και με την εξεύρεση των 
απαιτούμενων πόρων, δύναται να φιλοξενήσει Πολιτιστικό Κέντρο Πολυχώρο στην 
περιοχή της Βάρκιζας. Το οικόπεδο βρίσκεται σε κομβικό σημείο μεταξύ των δύο 
οδών της πλατείας, της οδού Απόλλωνος και της οδού Θέμιδος, οι οποίες αποτελούν 
ζεύγος δρόμων με φορά από και προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο οικόπεδο αυτό 
του Δήμου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εντός σχεδίου, με συντελεστή δόμησης 0,8 
και έχει έκταση 1.065,50 τετραγωνικών, υπάρχει η δυνατότητα ανέγερσης κτιρίου 950 
τ.μ. περίπου που αντιστοιχεί σε 500 κυβικά μπετόν. Ουσιαστικά, η αγορά αυτή του 
Δήμου ακύρωσε τη δυνατότητα δόμησης, δίνοντας «ανάσα» ελεύθερου χώρου σε μια 
περιοχή που είχε σχεδιαστεί με πολύ πυκνή διάταξη οικοδομών.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Μαΐου, προτάθηκε το οικό-
πεδο προσωρινά τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερος χώρος, κατά το ήμισυ 
περίπου με στάθμευση οχημάτων και κατά το άλλο ήμισυ με πράσινο. Σύμφωνα με το 
σχέδιο, θα χωροθετηθούν 19 θέσεις στάθμευσης. Η είσοδος στο χώρο θα είναι από 
την οδό Απόλλωνος και η έξοδος των οχημάτων από την οδό Θέμιδος, εξυπηρετώ-

ντας τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής παρά των επισκεπτών, οι οποίοι 
εισέρχονται στην πλατεία από τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Όπως προβλέπεται, 2 από 
τις 19 θέσεις στάθμευσης θα είναι αποκλειστικά για άτομα με αναπηρίες. Επίσης, θα 
αυξηθεί το πράσινο, καθώς στα υπάρχοντα 7 δέντρα θα προστεθούν επιπλέον 19 
δέντρα υψηλής ανάπτυξης.

Περιουσία του Δήμου 
Το συγκεκριμένο οικόπεδο ήθελε να το αγοράσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης από το 2017 με σκοπό να δημιουργήσει ένα Πολιτιστικό Κέντρο. Το αρχικά 
συμφωνηθέν τίμημα των 1.140.000 ευρώ για την αγορά του οικοπέδου κρίθηκε ότι 
τελικά δεν ήταν το πλέον συμφέρον για το δημόσιο ταμείο, αφού βρέθηκε μια γνω-
μοδοτική απόφαση Πρωτοδικείου προς τράπεζα, η οποία όριζε τιμή εκκίνησης για 
τον πλειστηριασμό του συγκεκριμένου ακινήτου στις 950.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες 
τότε αρχικά αρνήθηκαν να συναινέσουν στη μείωση, όμως μετά από τη διαδικασία 
απαλλοτρίωσης που ξεκίνησε ο Δήμος για το ακίνητο, υποχρεώθηκαν να πουν «ναι» 
στην απευθείας αγορά, καθώς είναι μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Τελικά, η δια-
πραγμάτευση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τους ιδιοκτήτες κατέληξε στο ποσό 
των 995.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά 145.000 ευρώ μικρότερο από αυτό που 
είχε αρχικά συμφωνηθεί και 76.000 ευρώ πιο χαμηλά από την αντικειμενική αξία του 
ακινήτου (η οποία έχει υπολογιστεί στις 1.071.000). Η δε εμπορική αξία του ακινήτου, 
όπως αξιολογήθηκε από πιστοποιημένη εκτιμήτρια του Υπουργείου Οικονομικών 
ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ.

Κατά τη συζήτηση ο Δημήτρης Δαβάκης δήλωσε αντίθετος με τη δημιουργία πάρκινγκ 
οποιουδήποτε μεγέθους, ενώ ο Θάνος Ματόπουλος έκανε λόγο για «αναμφισβήτητη 
ανάγκη για εξεύρεση χώρων στάθμευσης», υπενθυμίζοντας ότι κατά την ανάπλα-
ση της πλατείας προ ετών το κύριο παράπονο κατοίκων και επαγγελματιών ήταν η 
απώλεια θέσεων για τα ΙΧ. Στην ψηφοφορία, το σχέδιο ανάπλασης του χώρου υπερ-
ψηφίστηκε από τη διοικούσα παράταξη και τη Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών και 
καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις Δαβάκη και Πασακυριάκου. 

H σχεδιαζόμενη διαμόρφωση δημιουργεί 19 θέσεις στάθμευσης και φυτεύει 19 νέα 
δέντρα

Ο χώρος της παλιάς βίλας Κατσουλάκου ήδη χρησιμοποιείται άτυπα ως πάρκινγκ από 
κατοίκους και επισκέπτες



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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Για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός Αθλη-
τισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) διοργανώνουν το Πολιτιστικό καλο-
καίρι με μια σειρά από εκδηλώσεις που θα συντροφεύουν τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες τα θερινά βράδια. Θεατρικές παραστάσεις, παιδικές μουσικοθεατρικές 
παραστάσεις, παιδικό φεστιβάλ, τραγούδια, συναυλίες και φυσικά το Μικρασιατικό 
Φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός καθώς διοργανώνεται για 8η συνεχόμενη χρονιά, 
εναλλάσσονται στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 
και θα ολοκληρωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμμετοχές σπουδαίων καλλιτεχνών 
όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έδωσε συναυλία στις 25 Ιουνίου στην παραλία της 
Βάρκιζας. Επίσης, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» που θα ανέβει 
και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Θέμη Μαμουλίδη, συναυλία 
- αφιέρωμα στη μικρασιατική καταστροφή με τον Κώστα Μακεδόνα, τη Ζωή Παπαδο-
πούλου και τον Βασίλη Λέκκα και πολλές ακόμη εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

«Ο πολιτισμός για εμάς είναι τρόπος ζωής. Δίνει ανάσα και ποιότητα στην καθημερι-
νότητά μας, γίνεται δρόμος αυτοβελτίωσης. Το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2022 είναι 
γεμάτο προτάσεις μουσικής, θεάτρου, χορού, δράσεων. Η πόλη μας στηρίζει και ανα-
δεικνύει την τέχνη και τον πολιτισμό συνεχίζοντας τα τρία φεστιβάλ της, το Παιδικό, 
το Μεσογειακό και το Μικρασιατικό. Παράλληλα προωθεί την καλλιτεχνική έκφραση 
της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών και 
λαογραφικών συλλόγων καθώς και των επιμορφωτικών τμημάτων του Οργανισμού», 
τονίζει η Αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, Μαρία Μπραϊμνιώτη.

«Τα τελευταία χρόνια, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας συναυλί-
ες από το σύνολο του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού ρεπερτορίου. Επιπλέον, είχαμε 
την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε σημαντικούς καλλιτέχνες, κλασικής μου-
σικής με σχήματα όπως την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αλλά και μικρών τοπικών 
συγκροτημάτων σε προσπάθεια ανάδειξης του πλούσιου μουσικού ταλέντου της 
πόλης μας. Παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δεκάδες θεατρι-
κές παραστάσεις με τη συμμετοχή πολλών σπουδαίων ηθοποιών ενώ και στο θέατρο 
παρακολουθήσαμε παραστάσεις των δικών μας ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων. 
Την περίοδο της καραντίνας και του αρχικού ξεσπάσματος της πανδημίας, η πολι-
τιστική μας δράση συνεχίστηκε διαδικτυακά και διά ζώσης μετά την χαλάρωση των 
μέτρων, με αυστηρή τήρηση των κανόνων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Φέτος, είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε για μια ακόμα χρονιά, σειρά πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων με κύρια έμφαση τα φεστιβάλ που έχουν καθιερωθεί στην πόλη 
μας. Σας περιμένουμε όλους από κοντά, να απολαύσουμε το πλούσιο πρόγραμμα που 
έχουμε σχεδιάσει για το 2022, με την ευχή να είμαστε σε θέση να το εμπλουτίσουμε 
ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για την ανάδειξη 
του πλούσιου ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος, αναδεικνύοντας και γνωρίζοντας 
από κοντά στοιχεία της πλούσιας πολιτιστικής ταυτότητας του λαού μας», αναφέρει 
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο:

Το Σάββατο 1/7 στο Θέατρο Βέμπο, μουσικοχορευτική παράσταση «Μενεξέδες και 
Ζουμπούλια» με το Λαογραφικό Όμιλο Μαντηλάκι. Στις 16/7 στο Θέατρο Βέμπο 
συναυλία με τον Κώστα Χαντζή. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδοποιός παίρνει την 
κιθάρα του και μας μεταφέρει στις παλιές εποχές των αθηναϊκών μπουάτ. Μας ταξι-
δεύει εκεί όπου «Σύνορα η αγάπη δε γνωρίζει». Μέσα από τα τραγούδια του μιλά 
ρεαλιστικά για τα κοινωνικά θέματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα 
και την δικαιοσύνη. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου στον περίβολο του ναού Προφήτη Ηλία 
στο Κόρμπι θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών «Τα Ορέστεια». 
Είναι ένας θεσμός που έχει αποκτήσει το δικό του κοινό. Χοροί και τραγούδια απ’ όλη 
την Ελλάδα, παραδοσιακές φορεσιές, χορευτές συνθέτουν ένα πολύχρωμο υφαντό 
που απλώνεται κάτω από τον αναμμένο σταυρό της εκκλησίας. Επιπλέον, στο Θέατρο 
Βέμπο θα γίνουν οι εξής εκδηλώσεις. Στις 23/7 συναυλία «Ανθισμένο ρεμπέτικο» και 
λαϊκό αφιέρωμα με τον Σέργιο Νταουσανάκη. Στις 9/9 η πολυαναμενόμενη θεατρική 
παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», στις 10/9 η παράσταση «Πατρίδες» και στις 14/9 η 
παιδική θεατρική παράσταση «Η πεντάμορφη και το τέρας». 

Το 8ο Μικρασιατικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 16 έως 18 Σεπτεμβρίου στην 
πλατεία Ιμίων στη Βούλα. Κατά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ με ώρα έναρξης 20.30 
οι θεατές θα παρακολουθήσουν την μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση «Αντίο 
Βούρλα» ενώ το Σάββατο 17/9 θα πραγματοποιηθεί συναυλία «Μικρά Ασία - Τι να 
θυμηθώ, τι να ξεχάσω» με τους Κώστα Μακεδόνα, Ζωή Παπαδοπούλου και Βασίλη 
Λέκκα. Η αυλαία του Φεστιβάλ θα πέσει την Κυριακή 18/9 με τη συναυλία «Βάρα Ντα-
γέρε» με τους Στέλλα Καρύδα και Μπάμπη Βελισσάριο. Τέλος, το πολιτιστικό καλοκαί-
ρι 2022 θα κλείσει με μια ακόμα συναυλία αφιέρωμα, στο Θέατρο Βέμπο, με τραγούδια 
του Πόντου και της Σμύρνης σε ένα αφηγηματικό οδοιπορικό των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας. 

Εκδηλώσεις 

Καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και χορό

Η Δήμητρα Γαλάνη ταξίδεψε το κοινό του Μεσογειακού Φεστιβάλ Βάρκιζας σε 
αγαπημένες ερωτικές μελωδίες του χθες και του σήμερα με τη μοναδική της φωνή

Ο Κώστας Μακεδόνας, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Λέκκας θα είναι τα 
κεντρικά πρόσωπα του Μικρασιατικού Φεστιβάλ που θα κορυφωθεί στη Βούλα στις 17 
Σεπτεμβρίου
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Διαβούλευση 
Το πρώτο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο στην Ελλάδα

Στην κατασκευή ενός Ολοκληρωμένου 
Πράσινου Σημείου (ΟΠΣ) προτίθεται 
να προχωρήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, ως απαραίτητο κομμάτι 
της περιβαλλοντικής πολιτικής του. Το 
Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος 
χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να εναπο-
θέτει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. 
έπιπλα), μικρά απόβλητα (μπαταρίες, 
χρώματα), πράσινα απόβλητα και άλλα 
είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του 
Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην 
πηγή και ο διαχωρισμός υλικών και ρευ-
μάτων αποβλήτων, με βασικούς στόχους 
την επαναχρησιμοποίηση και την ανα-
κύκλωση, τη μείωση του κόστους μετα-
φοράς και διαχείρισης των αποβλήτων, 
τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των 
ανακυκλώσιμων υλικών, τη μείωση των 
αποβλήτων προς ταφή, την προώθηση 
της πρόληψης της δημιουργίας αποβλή-
των και εν τέλει, στη διαμόρφωση νέας 
προσέγγισης για το χαρακτηρισμό ενός 
αντικειμένου ως απόβλητο, τη μείωση 
απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και 
υλικών και την ανάπτυξη νέων προτύ-
πων καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στο 
πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή ξεκίνησε 
δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολο-
κληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2022 προκειμέ-
νου να εξεταστούν όλες οι απαιτούμενες 
παράμετροι για τη δημιουργία του πρώ-
του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου 
στην Ελλάδα. Προτεινόμενος χώρος για τη 
δημιουργία και λειτουργία του ΟΠΣ είναι 
το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Αναγυρούντος 16, στη Βάρη, 
εμβαδού 1.601,59 τ.μ. Παράλληλα εξετά-
ζονται και άλλες επιλογές χωροθέτησης, 
καθώς η ιδεατή έκταση για την πλήρη και 
εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΣ είναι περί-
που 2,5 στρέμματα. Να τονιστεί ότι στις 
περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου 
τα ΟΠΣ ανθίζουν και είναι μέρος της καθη-
μερινότητας των πολιτών. 

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου 
Ταμείου και του Ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Life, o Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης θα αναλάβει την ευθύνη της 
λειτουργίας ενός Ολοκληρωμένου Πράσι-
νου Σημείου, ενός χώρου όπου θα συγκε-
ντρώνονται διάφορα ρεύματα επαναχρη-
σιμοποιούμενων υλικών και επιπλέον θα 
γίνονται εργασίες εργαστηρίου και πωλή-
σεις αντικειμένων με συμβολικό τίμημα. 
Οι εργασίες θα αφορούν επισκευή ηλε-

κτρικών μικροσυσκευών, διαλογή - επι-
διόρθωση επίπλων, διαλογή ρουχισμού 
και άλλων οικιακής χρήσης αντικειμένων. 
Δηλαδή ένα Κέντρο Δημιουργικής Επα-
ναχρησιμοποίησης Υλικών το οποίο θα 
αποτελέσει πρότυπο για όλη την Ελλάδα. 
Στο ΟΠΣ, όπου θα συλλέγονται διάφο-
ρα ρεύματα επαναχρησιμοποιούμενων 
υλικών θα λειτουργήσει δημοτικό εργα-
στήριο το οποίο θα διαθέτει κοινωνικό 
ανταλλακτήριο ή και τμήμα πωλήσεων. 
Το εργαστήριο θα επισκευάζει μικρές 
ηλεκτρικές συσκευές, θα κάνει διαλογή - 
επισκευή επίπλων, είδη ρούχων, βιβλία, 
παιχνίδια και άλλα είδη οικιακής χρήσης 
που μπορούν να καταθέσουν οι πολίτες 
ώστε να τα πάρουν ή να τα αγοράσουν 
άλλοι πολίτες. Η εκπαίδευση είναι επίσης 
σημαντική παράμετρος της λειτουργίας 
του ΟΠΣ και απαραίτητη για την τοπική 
κοινωνία. Στο ΟΠΣ θα υλοποιούνται προ-
γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
για σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, για εκπαιδευτι-
κούς και γενικότερα για κατοίκους με τη 
συνεργασία πανεπιστημίων και άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Περιβαλλοντικά και  
κοινωνικά οφέλη 
Με την κατασκευή του Ολοκληρωμένου 
Πράσινου Σημείου αυτομάτως δημιουρ-
γούνται περιβαλλοντικά και κοινωνι-
κά οφέλη. Όσον αφορά τη μείωση των 
αποβλήτων, μεγάλο μέρος υλικών, αλλά 
και σημαντικές ποσότητες αντικειμέ-
νων δεν αντιμετωπίζονται ως απόβλη-
τα, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται μια 
νέα προσέγγιση ως προς το τι πετάμε. 
Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, 
πρώτος στόχος του ΟΠΣ είναι η μαζική 
επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων. Οι 
χρήστες μπορούν όχι μόνο να αποθέτουν 
αλλά και να παίρνουν χρήσιμα πράγμα-
τα. Σταδιακά κάποια από τα ρεύματα του 
ΟΠΣ θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως 
απόβλητα (ρούχα, χαλιά, ανταλλακτι-
κά Η/Υ) και θα διαμορφώνονται αγορές 
«δεύτερο χέρι». Στο τομέα της ανακύ-
κλωσης, ό,τι δεν μπορεί να επαναχρη-
σιμοποιηθεί οδηγείται απαλλαγμένο 
από προσμίξεις προς ανακύκλωση ενώ 
παράλληλα οι κάτοικοι που δεν γνωρί-
ζουν το ακριβώς πρέπει να κάνουν με 
κάποια αντικείμενα που πλέον δεν χρει-
άζονται, στο ΟΠΣ βρίσκουν τη λύση για 
ασφαλή διαχείριση και θα πάψουν να 
εναποθέτουν τα «άχρηστα» αντικείμενα 

στα πεζοδρόμια δημιουργώντας ρύπαν-
ση. Επίσης, η επεξεργασία των αποβλή-
των πριν την ταφή διευκολύνεται δραστι-
κά, εφόσον το ρεύμα των αποβλήτων δεν 
περιλαμβάνει αντικείμενα και υλικά που 
δημιουργούν προβλήματα ενώ η επεξερ-
γασία γίνεται πιο ομαλή και με λιγότερες 
επιπτώσεις για την κοινωνία και το περι-
βάλλον, κυρίως λόγω της μείωσης των 
επικίνδυνων ρύπων. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματο-
ποίησε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 
ενημερωτική εκδήλωση όπου παρουσία-
σε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του 
Πράσινου Σημείου. Οι επιστημονικοί 
συνεργάτες του Δήμου αλλά και εκπρό-
σωποι κορυφαίων, διεθνών περιβαλλο-
ντικών οργανώσεων όπως η Greenpeace 
και η WWF, έδωσαν απαντήσεις στα ερω-
τήματα των κατοίκων και συμφώνησαν 
όλοι ότι η διαδικασία δημιουργία του 
ΟΠΣ πρέπει να επιταχυνθεί. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι στην εκδήλωση-  παρου-

σίαση, το παρών έδωσε ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής, Γιώργος Πατούλης ο οποίος 
έπλεξε το εγκώμιο του Δήμου τονίζοντας 
ότι ο Δήμος 3Β είναι πρωτοπόρος στον 
τομέα του περιβάλλοντος, της κυκλι-
κής οικονομίας και της διαχείρισης των 
απορριμμάτων και ότι οι δημότες είναι 
μέρος της επιτυχίας. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Αμυράς ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε 
ότι ο Δήμος 3Β είναι το λαμπρό παρά-
δειγμα και σίγουρα και άλλοι Δήμοι της 
χώρας θα ακολουθήσουν το δρόμο που 
έχει χαράξει ο Δήμος 3Β με τη δημιουρ-
γία του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημεί-
ου. Παράλληλα, τόσο ο Διευθυντής της 
Greenpeace Ελλάδας, Νίκος Χαραλαμπί-
δης, όσο και ο υπεύθυνος της WWF Ελλάς 
για θέματα Πρόληψης Αποβλήτων, Αχιλ-
λέας Πληθάρας επισήμαναν την αναγκαι-
ότητα της κατασκευής ΟΠΣ και κάλεσαν 
την δημοτική αρχή να ξεκινήσει άμεσα 
τις διαδικασίες δημιουργίας του Πράσι-
νου Σημείου. 

Ο Διευθυντής της Greenpeace Ελλάδας Νίκος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε κατά 
την εκδήλωση διαβούλευσης για το Πράσινο Σημείο στη Βούλα στην επείγουσα 
αναγκαιότητα τέτοιων εγκαταστάσεων οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην 
επαναχρησιμοποίηση υλικών
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Καβούρι 
Εθελοντικός καθαρισμός

Βάρκιζα
Καθαρές ακτές και καθαρά πνευμόνια

Μια χρήσιμη δράση περιβαλλοντικής και αντικαπνιστικής ευαισθητοποίησης διοργά-
νωσε ο μη κερδοσκοπικός φορέας για τον καρκίνο του πνεύμονα FairLife και ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Με 
τη συμμετοχή 260 εθελοντών, μαθητές και μαθήτριες από δημοτικά σχολεία των 3Β αλλά 
και άλλων ευαισθητοποιημένων πολιτών καθαρίστηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου η ανα-
τολική ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας. Η παραλία χωρίστηκε σε τμήματα και τα παιδιά 
με γάντια, μάσκες και σακούλες ευπρέπισαν την αμμουδιά συγκεντρώνοντας πλαστικά 
απορρίμματα και βέβαια, πολλά αποτσίγαρα. Στη δράση έφτασαν με τα λεωφορεία του 
Δήμου τάξεις από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βούλας (ΠΙΚΠΑ), το 1ο και 2ο Δημοτικό 
Βούλας, το 1ο Βάρης και 2ο Δημοτικό Βάρης, το Δημοτικό Διλόφου και το Δημοτικό της 
Βουλιαγμένης. Ακόμη, εταιρικές ομάδες ενηλίκων από χορηγούς της FairLife έδωσαν το 
παρών, όπως και οι πρέσβεις του φορέα, ο ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας Βύρων Κοκκαλάνης 
και ο πρωταθλητής στην ποδηλασία Ζήσης Σούλιος. Η συγκομιδή απορριμμάτων ήταν 
πολύ μεγάλη, ενώ τα παιδιά φωτογραφήθηκαν με τις επιγραφές της FairLife που μετέδι-
δαν μηνύματα κατά του καπνίσματος και του ατμίσματος, όπως «εισπνέω, εκπνέω, μα 
δεν αναπνέω», «καθαρά πνευμόνια, καθαρές θάλασσες», «η ζωή σου έχει αξία, μην την 
αφήσεις να γίνεται καπνός», «πάρε ανάσα χωρίς κάπνισμα», «καθαροί πνεύμονες, ελεύ-

θερη ζωή» τα οποία προέκυψαν από τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό της FairLife 
για την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας κατά του καπνίσματος.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με την ολοκλήρωση 
της δράσης δήλωσε ότι «προσπάθειες σαν αυτή της FairLife για την επαγρύπνηση του 
πληθυσμού σε θέματα τόσο ευαίσθητα όσο η υγεία, για ένα θέμα που με δυσκολία μιλού-
με όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι σημαντικές και στηρίζονται συστηματικά από 
τον Δήμο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Η πρόεδρος της FairLife Κορίνα Πατέλη Bell, καλή 
φίλη, δυναμικός άνθρωπος με πρωτοβουλίες σημαντικές στον χώρο μετέτρεψε τη δική 
της οικογενειακή περιπέτεια σε κουράγιο και δράση. Αυτή τη γυναίκα και αυτό τον σκοπό 
στηρίζουμε, είμαστε εδώ, αγκαλιάζουμε αυτή και όλες τις αντίστοιχες προσπάθειες». Με 
τη σειρά της η Κορίνα Πατέλη ευχαρίστησε το Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου για 
την υποστήριξή τους, τους μικρούς και μεγάλους εθελοντές, τους πρέσβεις της FairLife 
καθώς με τη συμμετοχή τους μοιράστηκαν το όραμα του φορέα για «ένα αύριο χωρίς 
καπνό και άτμισμα».

δημοσίως προσωπικά τον Πάρη Δράγνη «που από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε 
η ομάδα πριν 4 χρόνια είναι δίπλα μας υποστηρίζοντάς μας χορηγικά». Η ομάδα επισκέ-
φτηκε τα γραφεία της Goldenport Shipmanagement στη Βουλιαγμένη όπου παρουσίασε 
τη φετινή της δραστηριότητα.

Η Safe Water Sports είναι ένας οργανισμός για την ενίσχυση της ασφά-
λειας κατά τις δραστηριότητες της θάλασσας, όμως δίνει το παράδειγ-
μα και με παράλληλες δράσεις γύρω από το φυσικό περιβάλλον. Γι’ 
αυτό και στις 9 Ιουνίου βρέθηκε στο Καβούρι μαζί με εθελοντές από 
το ελληνικό παράρτημα της Consolidated Contractors Company για 
να καθαρίσουν τη μεγάλη ελεύθερη ακτή του Μεγάλου Καβουρίου. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανταποκρίθηκε στο αίτημα και 
οργάνωσε τη δράση, με την αντιδήμαρχο Παιδείας Βίκυ Σφήκα να εξα-
σφαλίζει την εθλοντική συμμετοχή μαθητών από τη Βουλιαγμένη και 
την πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης Λιάνα Σκουλάξενου 
να φροντίζει ώστε να μη διψάσει και να μην πεινάσει κανείς. 

Εκτός από τους ανθρώπους της κατασκευαστικής εταιρείας και τα στελέχη του Safe 
Water Sprots, η παραλία γέμισε και από τους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου Βου-
λιαγμένης και της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Βουλιαγμένης, που βρήκαν μια εξαιρετι-

κή ευκαιρία για κοντινή εκδρομή κατά τις τελευταίες ημέρες του σχολικού έτους. Με 
γάντια, σακούλες και διάθεση για παιχνίδι συγκέντρωσαν αρκετά υλικά από απόβλητα 
παραλίας, αφήνοντας μια πεντακάθαρη αμμουδιά. Ένα βιωματικό «μάθημα» περιβαλ-
λοντικής συνείδησης για τους μικρούς εθελοντές και μια συνειδητή πράξη κοινωνικής 
προσφοράς από τους εργαζόμενους μιας μεγάλης εταιρείας, που φρόντισαν ώστε η 
ημέρα περιβάλλοντος να περάσει με ένα πραγματικό νόημα. 
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Βραβεία ανακύκλωσης στα δημοτικά σχολεία
8,25 τόνους υλικών εξέτρεψαν από την ταφή οι μαθητές

Μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας στα θέματα περι-
βάλλοντος και ανακύκλωσης ολοκλήρωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε 
συνεργασία με τον περιβαλλοντικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα κυκλικής οικο-
νομίας και βιώσιμης ανάπτυξης Νo Waste 21. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 και παρά 
τις δυσκολίες της πανδημίας υλοποιήθηκε σε 10 δημοτικά σχολεία του Δήμου των 3Β 
το πρόγραμμα «Επαγωγή» εμπλέκοντας στα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων 
2.130 μαθητές και 227 εκπαιδευτικούς. 

Στελέχη του Δήμου και της Νo Waste 21 πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές παρου-
σιάσεις στη σχολική κοινότητα για την κυκλική οικονομία, διαμόρφωσαν σχετικό 
έντυπο υλικό, όπως τον εξειδικευμένο «Οδηγό κυκλικής οικονομίας και μηδενικών 
αποβλήτων» που μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές και περιείχε κωδικοποιημένα και 
ευσύνοπτα τον Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης, ενώ εγκατέστησαν στα σχολεία 
κάδους ανακύκλωσης, ξεκινώντας ένα πρωτότυπο πρωτάθλημα διαλογής υλικών. Οι 
μαθητές κλήθηκαν να συγκεντρώσουν στα σχολεία τους καθημερινά επί 7,5 μήνες 
ανακυκλώσιμα υλικά σε 6 ρεύματα (χαρτί, συσκευασίες, πλαστικά καπάκια, ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες και ρούχα) και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου σε μια 
ανοιχτή εκδήλωση στο θέατρο «Σοφία Βέμπο» της Βούλας, ανακοινώθηκαν τα σχολεία 
- πρωταθλητές κάθε κατηγορίας, που έλαβαν συμβολικά δώρα. 

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας βραβεύτηκε για την 1η θέση στη συνολική ποσότη-
τα ανακυκλώσιμων υλικών που συγκέντρωσε, 1.817 κιλά. Το Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ 
Βούλας έλαβε την 1η θέση στον δείκτη κιλά ανά μαθητή, με 41 κιλά ανά μαθητή. Το 
Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας συγκέντρωσε 1.294 κιλά και κατέλαβε τη δεύτερη θέση 
στον δείκτη κιλά ανά μαθητή, με 6,3 κιλά ανά μαθητή. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης 
συγκέντρωσε 657 κιλά και ήρθε πρώτο στον δείκτη κιλά ανά μαθητή για τα ρούχα, με 
0,7 κιλά ρούχων ανά μαθητή. Το Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης συγκέντρωσε 972 
κιλά και πήρε την 1η θέση στον δείκτη κιλά ανά μαθητή στον ηλεκτρικό και ηλεκτρο-
νικό εξοπλισμό, με 0,9 κιλά ΑΗΗΕ ανά μαθητή. Ενώ το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 
συγκέντρωσε 1.108,5 κιλά και ήρθε πρώτο στον δείκτη κιλά ανά μαθητή στις μπατα-
ρίες, με 0,3 κιλά μπαταρίες ανά μαθητή. Το 1ο Δημοτικό Βάρης συγκέντρωσε 657 κιλά 
ανακυκλώσιμων υλικών, το Δημοτικό Σχολείο Διλόφου 381 κιλά, το 1ο Δημοτικό Βού-

λας 209 κιλά και το 4ο Δημοτικό Βούλας 611 κιλά. Συνολικά, από τις 15 Οκτωβρίου ως 
τις 31 Μαΐου μέσω της δράσης συγκεντρώθηκαν και εξετράπησαν από την ταφή 8,25 
τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, με τη μερίδα του λέοντος (3,42 τόνοι) να αφορούν σε 
χαρτί χαρτόνι. Όπως τόνισε η πρόεδρος της Νo Waste 21 Έφη Τριτοπούλου, τα υλικά 
ήταν πολύ καθαρά, όπως και η επιτυχία του προγράμματος.   

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος τόνισε τη σημασία η νέα γενιά να υιοθετεί εναλλακτικά πρότυπα κατανάλωσης και 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς «όχι από μόδα, αλλά εκ πεποιθήσεως», υπογραμμί-
ζοντας τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είπε ακόμη ότι ο Δήμος των 
3Β πάντα θα επενδύει στην καινοτομία πάνω στα ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων. 
Το λόγο πήραν ακόμα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Βάσης και ο διευθυντής 
της υπηρεσίας Μιλτιάδης Καβράκος, οι οποίοι παρουσίασαν τις εξειδικευμένες κατευ-
θύνσεις της διοίκησης στον τομέα της ανακύκλωσης.

Αριστερά, οι επιδόσεις στην ανακύκλωση ανά σχολείο

Πάνω, το συνολικό περιεχόμενο των 6 κάδων ανακύκλωσης που μπήκαν στα 10 
σχολεία του προγράμματος

Κάτω, 0 Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παραδίδει ένα συμβολικό δώρο στη διευθύντρια 
του 3ου Δημοτικού Βούλας, Πηνελόπη Θεοδοσιάδου, στην εκδήλωση επιβράβευσης 
της μαθητικής κοινότητας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας
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ΣΥΡΙΖΑ 3Β για το ουκρανικό 
Στη Ρωσία ή τις ΗΠΑ η ευθύνη;

Υπέρ Ουκρανίας 
ο ένας ομιλητής 

κατά του ΝΑΤΟ 
η δεύτερη

Η πολυφωνία στις προσεγγίσεις για τον πόλεμο της Ουκρανίας 
ήταν το πιο ενδιαφέρον σημείο στην ενημερωτική εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στο θέατρο «Σοφία Βέμπο» της 
Βούλας. Οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, μολονότι μοιράζο-
νται κοινές ιδεολογικοπολιτικές αφετηρίες, διατύπωσαν σημαντικά 
αποκλίνουσες θέσεις ως προς τις ρίζες και τις ευθύνες για τον σημε-
ρινό πόλεμο. Ο μεν Σωτήρης Ρούσσος, αναπληρωτής καθηγητής 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου και πιο χαλαρά συνδεδεμένος με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ανέλυσε ξεκάθαρα το μέγεθος των ρωσικών ευθυνών για τον 
πόλεμο υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που έχει για την Ελλάδα 
κάθε δικαιολόγηση της ρωσικής εισβολής. Η δε Μαρία Καραμεσίνη, 
καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολι-
τικής και του Παντείου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ 
και υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος, έδωσε το βάρος στις 
ευθύνες των ΗΠΑ και στην αμερικανική στρατηγική για την «περι-
κύκλωση Ρωσίας και Κίνας». Η συζήτηση που πυροδοτήθηκε με το 
κοινό ανέδειξε ενδιαφέρουσες πλευρές αυτής της αντίθεσης που 
απασχολεί την ελληνική Αριστερά και την υπόλοιπη κοινωνία. 

Ο Σωτήρης Ρούσσος ανέπτυξε δύο διαστάσεις που ρίχνουν κατά 
την άποψή του φως στον ουκρανικό πόλεμο, την πλευρά του διε-
θνούς δικαίου και τη διεθνοπολιτική πλευρά. Μιλώντας για το διε-
θνές δίκαιο, ο πανεπιστημιακός ήταν σαφής: «Δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία που να μπορεί να υποστηρίξει την εισβολή με πόλεμο 
για επίλυση διαφορών. Δεν μπορούμε ως χώρα να μην είμαστε με το 
διεθνές δίκαιο», είπε και πρόσθεσε ότι τα επιχειρήματα της ρωσικής 
πλευράς, περί καταπίεσης των ρωσικής ταυτότητας πολιτών και της 
εμπλοκής της Ακροδεξιάς στην εσωτερική πολιτική της Ουκρανίας, 
ακόμη και αν ισχύουν, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για την Ελλάδα να 
τα υιοθετήσει ως επαρκείς λόγους για στρατιωτική εισβολή. «Ακόμη 
και αν δεν συμπαθείς καθόλου τον Ζελένσκι, σήμερα είσαι με την 
Ουκρανία», τόνισε χαρακτηριστικά ο ομιλητής. 

Σχολιάζοντας τον πόλεμο από τη σκοπιά των διεθνών σχέσεων, 
ο Σωτήρης Ρούσσος τον ενέταξε στην ύστερη φάση της μεταψυ-

χροπολεμικής περιόδου, κατά την 
οποία η ηγεμονία των ΗΠΑ αμφι-
σβητείται από την ανάδυση περιφε-
ρειακών δυνάμεων, όπως η Ρωσία, 
η Κίνα αλλά και το Ιράν, η Ινδία η 
Νότια Αφρική και η Βραζιλία. «Η 
επέκταση του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπει 
στη Ρωσία να παίξει τον περιφερει-
ακό ρόλο που επιθυμεί», σημείωσε 
σχετικά. Και συμπλήρωσε ότι τα 
νέα εναλλακτικά της Δύσης μοντέ-
λα διακυβέρνησης που αναδύονται 
«δεν είναι ζηλευτά» καθώς βασίζο-
νται στην εντατική εργασία και στην 
ανυπαρξία ή συρρίκνωση δικαιωμά-
των. Μιλώντας για τη χώρα μας, ο 
ομιλητής υπογράμμισε ότι υπήρχαν 
πολλά επιχειρήματα για να αρνηθεί 
την αποστολή όπλων στην Ουκρα-
νία και τάχθηκε υπέρ μιας πολυδι-
άστατης εξωτερικής πολιτικής που 
δεν προσανατολίζεται στην έξοδο 

από το ΝΑΤΟ αλλά «δεν κάνει και ανοησίες όπως με το ιρανικό 
πλοίο».

Η Μαρία Καραμεσίνη ευθύς εξαρχής μίλησε για «πόλεμο ΗΠΑ - 
Ρωσίας δι’ αντιπροσώπου» και τόνισε ότι πρόκειται για τη δεύτερη 
επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά το 2014 για την προσάρ-
τηση της Κριμαίας. Ως προς τις αιτίες της πολεμικής ανάφλεξης, 
η πανεπιστημιακός του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι είναι «μέρος της 
στρατηγικής των ΗΠΑ να αποτρέψουν την απώλεια της κυριαρχίας 
και παντοδυναμίας τους» από τις αναδυόμενες υπερδυνάμεις της 
Ρωσίας και της Κίνας. Πρόσθεσε ότι ο θερμός σημερινός πόλεμος 
είναι η συνέχεια πιο ήπιων συγκρούσεων που προηγήθηκαν, σε 
νομισματικό, οικονομικό, διαστημικό κ.λπ. επίπεδο. Αναφέρθηκε 
επίσης στη «λογική περικύκλωσης της Ρωσίας» ως ζωτική ανάγκη 
των ΗΠΑ. Εν συνεχεία η Μαρία Καραμεσίνη μίλησε για τις συνέπειες 
του πολέμου, σχολιάζοντας την κρίση ενέργειας, την έκρηξη των 
τιμών στα τρόφιμα, την ενίσχυση του πληθωρισμού και το φάσμα 
μιας νέας κρίσης χρέους που απειλεί την ευρωζώνη. «Οι κυρώσεις 
της Δύσης έχουν ήδη τεράστιες συνέπειες και έχουν αποτύχει ως 
προς τις προσδοκώμενες συνέπειες στη ρωσική οικονομία» εκτίμη-
σε, σχολιάζοντας ότι η ΕΕ οδηγείται στην ύφεση και την περιθωριο-
ποίηση ακολουθώντας τη στρατηγική των ΗΠΑ. «Οι ηγεσίες πρέπει 
να δώσουν ώθηση στο ευρωπαϊκό όραμα που κινδυνεύει από απο-
σύνθεση και διάλυση», υπογράμμισε στο κλείσιμό της η ομιλήτρια, 
προτείνοντας «απεγκλωβισμό από το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα των 
ΗΠΑ» σε μια ευρωκεντρική προσέγγιση.

Οι θέσεις που εκτέθηκαν πυροδότησαν ερωτήσεις και σχόλια των 
δεκάδων παρευρισκομένων που απαντήθηκαν από τους ομιλητές, 
συμβάλλοντας σε μια αξιόλογη συζήτηση της οποίας το κέντρο 
βάρους έπεσε στον αντι-αμερικανισμό παρά στην αντι-ρωσική 
θέση του πρώτου ομιλητή. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και 
ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου που πληροφορίες τον 
αναφέρουν να περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο ανατολικής Αττικής 
του ΣΥΡΙΖΑ. Το παρών έδωσαν ακόμη ο επικεφαλής της Ριζοσπαστι-
κής Κίνησης Πολιτών Θάνος Ματόπουλος και η δημοτική σύμβου-
λος της παράταξης, Ανθή Βέλλη.

Ο Πέτρος Φιλίππου με 
παρέμβασή του τάχθηκε 
υπέρ της διοργάνωσης 
μαζικών εκδηλώσεων που 
θα ζητούν τον τερματισμό 
του πολέμου

Η Μαρία Καραμεσίνη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο πανεπιστημιακός 
Σωτήρης Ρούσσος (δεξιά) μίλησαν στο θέατρο «Σοφία Βέμπο» 
για τον εν εξελίξει πόλεμο και τις συνέπειές του για τη χώρα μας. 
Τη συζήτηση διηύθυνε ο συντονιστής της τοπικής οργάνωσης, 
Βασίλης Κυβέλος.



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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Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης
50 χρόνια προσφοράς στον υγιή αθλητισμό
Με φόντο το πράσινο της πόλης, μέσα σε μία ζεστή 
ατμόσφαιρα, παρουσία τοπικών φορέων, παραγόντων 
ομάδων, αθλητών, προπονητών αλλά και γονέων, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουνίου, στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, εκδήλωση για τα 50 
χρόνια από την ίδρυση του Aθλητικού Oμίλου Βουλιαγ-
μένης (ΑΟΒ). 

H εκδήλωση ξεκίνησε με εσωτερικούς αγώνες των ομά-
δων Κ-9, Κ-10, Κ-11 και Κ-12 με τους μικρούς άσους να 
καταθέτουν όλο τους το ταλέντο στο γήπεδο και τους 
γονείς τους να τους παρακολουθούν από τις εξέδρες. 
Συνεχίστηκε με την Κ-14 να αντιμετωπίζει την Κ-13. 
Ακολούθησε η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου η οποία 
φορώντας την επετειακή της εμφάνιση, με το επετειακό 
λογότυπο το οποίο επιμελήθηκε αποκλειστικά για τον 
Όμιλο ο Κωνσταντίνος Βάσσης, αντιμετώπισε την Κ-16 
σε δύο ημίχρονα.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των αγώνων, ο πρόεδρος 
του ΑΟΒ, Γιάννης Ασλανίδης, ευχαρίστησε εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου όλους όσοι έκαναν την 

τιμή να παρευρεθούν σε αυτή την ιδιαίτερη και σημα-
ντική για τον Όμιλο εκδήλωση. Έδωσε έμφαση στα έργα 
που ήδη έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις του σταδίου 
από τη δημοτική αρχή καθώς και σε αυτά που είναι 
προγραμματισμένα ώστε οι αθλητές να προπονούνται 
και να αγωνίζονται σε πρότυπες εγκαταστάσεις. Κλεί-
νοντας, εκθείασε το φιλικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ 
όλων των ομάδων ποδοσφαίρου του Δήμου, καθώς 
όπως είπε αντιπαλότητα υπάρχει μόνο για 90 λεπτά και 
αυτή εντός των γραμμών του γηπέδου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος αναφέρθηκε στη μεγάλη ιστορία του συλ-
λόγου και στα έργα που ήδη έχουν γίνει ήδη στο ΔΑΚ. 
Ανέφερε ότι στα παιδικά του χρόνια ερχόταν στο γήπε-
δο αυτό και παρακολουθούσε τα φάουλ του παλαιού 
αθλητή του ΑΟΒ και παίκτη της Εθνικής Ελλάδας Κώστα 
Φραντζέσκου. Ευχαρίστησε όλους όσοι ιστορικά έβαλαν 
τόσα χρόνια το λιθαράκι τους ώστε να έχουμε αυτό το 
αποτέλεσμα του σταδίου και υποσχέθηκε ότι θα υλοποι-
ηθούν όλα τα έργα που έχουν προγραμματιστεί. Κλείνο-
ντας, παρουσία του προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρι-

κών Σωματείων Ανατολικής Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) Δημήτρη 
Γιαρένη εκθείασε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου των 3Β, 
δείχνοντας έτσι την ενότητα που υπάρχει στην περιοχή. 
Ο Δημήτρης Γιαρένης επισήμανε πως είναι πάντα χαρά 
του να βρίσκεται σε αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ιδιαίτερα του ΑΟΒ.

Η τελετή συνεχίστηκε με τις βραβεύσεις που είχαν προ-
γραμματιστεί. Πρώτα έγινε η βράβευση ενός ανθρώπου 
που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία και 
ειδικότερα στον ΑΟ Βουλιαγμένης, του Θανάση Μαρ-
τίνου. Ακολούθησε η βράβευση του Άρη Βούλας που 
έφερε το κύπελλο της ΕΠΣΑΝΑ στον Δήμο. Τη βράβευση 
έκανε ο Μανώλης Νικολάου ο οποίος έχει διατελέσει 
πρόεδρος και στις δύο ομάδες. Στον χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος του Άρη Βούλας Στέλιος Τσαλδάρης ευχαρί-
στησε τον ΑΟ Βουλιαγμένης για την τιμητική πλακέτα 
που του δόθηκε και ευχήθηκε πολλές επιτυχίες στον 
ΑΟΒ και στους αθλητές του. Τέλος, η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικής επετειακής 
φανέλας της ομάδας στον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης.

Οι ποδοσφαιριστές του ΑΟΒ δεμένοι σαν μια οικογένεια

Στην κερκίδα συγκεντρώθηκαν φίλοι της ομάδας και γονείς αθλητών, αντιδήμαρχοι 
αλλά και οι πρόεδροι των γειτονικών σωματείων, Στέλιος Τσαλδάρης (Άρης Βούλας) 
και Δημήτρης Πάπιος (Κυανούς Αστήρ Βάρης)

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ Δημήτρης Γιαρένης εξήρε το επίπεδο 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Ο πρόεδρος του ΑΟΒ χάρισε στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο μια επετειακή 
φανέλα της ομάδας
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Δρόμεια

Μια γιορτή του κλασικού 
αθλητισμού στη Βάρη

Διεξήχθη την Πέμπτη 2 Ιουνίου 
στο δημοτικό στάδιο «Κωνστα-
ντίνος Μπαγλατζής» στη Βάρη 
το διεθνές μίτινγκ «Δρόμεια» 
που από φέτος συμπεριελή-
φθη στην παγκόσμια σειρά του 
Continental Tour με τη συμμετο-
χή Ελλήνων και ξένων αθλητών 
και αθλητριών. Οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν τις 150 από συνολικά 
έντεκα χώρες. Αγωνίστηκαν δια-
κεκριμένοι παγκοσμίως αθλητές 
από την Γαλλία, το Βέλγιο, τη 
Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία, την 
Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την 
Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Σλοβε-
νία, την Νορβηγία, την Ουγγα-
ρία και φυσικά την Ελλάδα. 

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι 
του διεθνούς μίτινγκ «Δρόμεια 

2022» το οποίο έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο δημοτικό στάδιο της Βάρης, 
ο δυνατός αέρας που έπνεε στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν καλές επιδό-
σεις από τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες, ωστόσο ρεκόρ τελικά καταγράφη-
καν. Συγκεκριμένα, οι Ραφαέλα Σπανουδάκη και Άρτεμις Αναστασίου ξεχώρισαν στις 
κούρσες. Νικήτρια στα 200 μ. αναδείχθηκε η Ίντα Κάρστοφ (Νορβηγία) με το εντυπω-
σιακό 22.76 (1,8) επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ. Η Σπανουδάκη τερμάτισε 
δεύτερη με 23.24 (1,8) και νέο φετινό ρεκόρ, σε μια κούρσα όπου λόγω δυνατής κρά-
μπας στο γαστροκνήμιο αναγκάστηκε να χαλαρώσει στα τελευταία μέτρα κι έτσι έχασε 

την ευκαιρία να βελτιώσει ακόμη και το ατομικό της (23.11) ρεκόρ. Πολύ καλή ήταν 
η παρουσία και της Άρτεμης Αναστασίου, που με 23.32 πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ για 
δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες. «Είμαι πολύ ευχαριστημένη, αφού έκανα και 
πάλι ατομικό ρεκόρ και σε αυτό βοήθησε ο συναγωνισμός που είχε η κούρσα. Στόχος 
μου είναι να βρεθώ στο ράνκινγκ για το ευρωπαϊκό του Μονάχου», είπε η αθλήτρια. 
Στο αγώνισμα των 200 μ. ανδρών, ο Παναγιώτης Τριβυζάς αθλητής που συνδέεται με 
την περιοχή της Βάρης, κατέλαβε την πέμπτη θέση, ωστόσο δεν ήταν όσο καλά θα 
ήθελε λόγω ίωσης που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες. Ενδεικτικό του 
ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η διοργάνωση ήταν ότι τα «Δρόμεια» μεταδόθηκαν 
ζωντανά στο ραδιόφωνο από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΤ1. 

Αυτή η μοναδική διεθνής συνάντηση ξεκίνησε στη Βάρη το 2018 από τον νεοσύστα-
το τότε Αθλητικό Όμιλο Δρομέας, με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Είναι η πρώτη 
του είδους της που αποτελεί παγκόσμια καινοτομία καθώς αποτελείται από αγώνες 
σπριντ για εθνικές ομάδες. Τον πρώτο χρόνο διεξαγωγής της διοργάνωσης, αποτε-
λούσε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός δεδομένης της μοναδικότητάς του και του 
αριθμού των αθλητών από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν. Κάθε χρόνο όλο και 
περισσότεροι αθλητές, εθνικοί εκπρόσωποι ομάδων, συμμετέχουν στο 4x100 μ. και 
σε ατομικές εκδηλώσεις. Η απόδοση κάθε εθνικού αντιπροσώπου, αποτελεί προκρι-
ματικό όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το 
οποίο αναδεικνύει τη σημασία αυτής της διεθνούς συνάντησης στην Ελλάδα. 

Η διεθνής συνάντηση σπριντ «Δρόμεια» 2022 έγινε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός 
χάρη στη συμμετοχή αρκετών χωρών. «Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε περαιτέρω 
αυτήν την εκδήλωση, φέρνοντας αυτό το τοπικό προϊόν που υποστηρίζεται από το 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην παγκόσμια σκηνή και να προσελκύσουμε 
επισκέπτες στην πόλη μας», τόνισε εκ μέρους των διοργανωτών, η πρόεδρος του 
Δρομέα, Αριάδνη Δάδα.



Αθλητικά2 8

Iron Man
Σε Βάρκιζα και Βουλιαγμένη ο βασιλιάς του τριάθλου
Το τρίτο ελληνικό τρίαθλο με την ονομασία Iron 
Man 70.3 Vouliagmeni θα διεξαχθεί στη χώρα μας 
στις 23 Οκτωβρίου 2022 στη Βουλιαγμένη και τη 
Βάρκιζα όπου οι συνδιοργανωτές, Ευ Ζην Greece 
και Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ετοιμά-
ζονται να το απογειώσουν με μία διοργάνωση 
υπόδειγμα που αναμένεται να ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία. Ο αγώνας αυτός ξεκίνησε πριν από 
40 χρόνια στη Χαβάη. Σήμερα, έχει καθιερωθεί ως 
η κορυφαία διοργάνωση τριάθλου παγκοσμίως με 
παρουσία σε περισσότερες από 55 χώρες. Διαθέ-
τει πιστό κοινό με περισσότερους από 1.000.000 
ενεργούς αθλητές και 5.500.000 θεατές σε όλο τον 
κόσμο. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο διεξάγονται 42 
διοργανώσεις Iron Man, με περισσότερες από 
105.000 συμμετοχές με σταθερή ετήσια αύξηση. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αθλητική πλατφόρ-
μα συμμετοχών στον κόσμο.

Στις 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνέντευξη Τύπου 
παρουσία εκπροσώπων από το χώρο της πολιτι-
κής, των επιχειρήσεων, του αθλητισμού και του 
τουρισμού. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής 
διαδρομής είναι η θάλασσα, καθώς το υδάτινο 
στοιχείο της αττικής ριβιέρας δεν συνοδεύει τον 
αθλητή μόνο στο αρχικό αγώνισμα της κολύμβη-
σης αλλά στην ποδηλατική και στη δρομική δια-
δρομή, που διεξάγονται δίπλα από το απέραντο 
γαλάζιο του Σαρωνικού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Δήμαρ-
χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τόνισε μετα-

ξύ άλλων ότι «πιστοί 
στην προσήλωσή μας 
για την προαγωγή του 
αθλητισμού ως σύγ-
χρονο τρόπο ζωής, 
μας δίνει μεγάλη χαρά 
να είμαστε σε θέση 
να συμμετέχουμε στη 
διοργάνωση του Iron 
Man. Θεωρώ όμως 
παράλληλα πως η πόλη 
μας προσφέρει μια ιδι-
αίτερη ομορφιά στη διοργάνωση δίνοντας στους 
χιλιάδες επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμά-
σουν τα αθλητικά τους όρια σε ένα μοναδικό 
περιβάλλον, όπως αυτό που προσφέρει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σας περιμένουμε 
όλους λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου να ζήσουμε 
μαζί τις συγκινήσεις που μπορεί μόνο ένας αγώ-
νας Iron Man να μας χαρίσει». Από την πλευρά 
του ο Θανάσης Παπαδημητρίου, διευθύνων σύμ-
βουλος και ιδρυτής της Ευ Ζην Greece, δήλωσε: 
«Η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα θα φιλοξενήσουν 
φέτος το τρίτο στη σειρά Iron Man 70.3 Greece. 
Τόσο η ομάδα μας όσο κι εγώ είμαστε ενθουσια-
σμένοι με την εξέλιξη μιας τεράστιας προσπάθει-
ας, βλέποντας την απήχηση και την αγάπη που 
παίρνει. Φέτος, χρησιμοποιώντας την τεχνογνω-
σία που έχουμε αποκτήσει και εκμεταλλευόμενοι 
το πανέμορφο τοπίο της Βάρκιζας και Βουλιαγ-
μένης και όλου του παραλιακού μετώπου μέχρι 

την Ανάβυσσο, ετοιμάζουμε μία τριήμερη γιορτή 
αθλητισμού για κάθε μέλος της οικογένειας και 
κάθε δυνατότητα. Η συνεργασία μας με τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η συμβολή του 
είναι καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία ενώ 
τα μηνύματα για προσέλευση 2.500 αθλητών από 
περισσότερες από 80 χώρες μας δίνουν ακόμη 
περισσότερη δύναμη να διοργανώσουμε το καλύ-
τερο Iron Man της Ευρώπης».

Παράλληλα, θα λάβουν χώρα δύο ακόμα αθλητικά 
γεγονότα που θα πλαισιώνουν το κύριο αγωνιστι-
κό μέρος και θα χαρίσουν χαμόγελα σε μικρούς 
και μεγάλους, συνοδούς και επισκέπτες. Η αυλαία 
θα ανοίξει στις 21 Οκτωβρίου στην περιοχή 
του Καβουρίου με το Under Armour Night Run 
Vouliagmeni. Πρόκειται για έναν αγώνα 5 χιλιο-
μέτρων που θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. στην παρα-
λία στο Μεγάλο Καβούρι και οι συμμετέχοντες θα 

τρέξουν σε μία ειδυλλιακή διαδρομή με 
φόντο το Σαρωνικό το ηλιοβασίλεμα, 
τερματίζοντας στο φωτισμένο νησάκι 
με το αρχαίο φρούριο. Τέλος, το Σάβ-
βατο 22 Οκτωβρίου στις 9 π.μ. θα διε-
ξαχθεί το Ιron Kids Greece Vouliagmeni 
επίσης στο Καβούρι. Οι συμμετέχοντες 
ηλικίας από 6 έως 12 ετών, θα αγωνι-
στούν σε 3 διαδρομές δίπλα στη θάλασ-
σα, 500, 1.000 και 1.500 μέτρων, ανάλο-
γα με την ηλικιακή τους κατηγορία.

Η ποδηλασία των 90 χλμ. θα γίνει στη διαδρομή  
Βάρκιζα - Ανάβυσσος δύο φορές

Η κολυμβητική 
διαδρομή 1,9 χλμ. θα 

πραγματοποιηθεί στην 
παραλία της Βάρκιζας

Οι τριαθλητές θα τρέξουν 21,1 χλμ. από τη 
Βάρκιζα ως τη Βουλιαγμένη, διασχίζοντας 
τα Λιμανάκια δύο φορές
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Θέατρο
Για μιαν Ελένη ελεύθερη από πατριαρχική βία

Μια διαφορετική παράσταση, έναν θεατρικό μονόλογο 
με θέμα την ενδοοικογενιακή βία και την κακοποίηση 
των γυναικών, ανέβασε στις 18 Ιουνίου ο πολιτιστικός 
και περιβαλλοντικός σύλλογος του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης «Τριλογία». Το μονόπρακτο σε κεί-
μενο, ερμηνεία και σκηνοθεσία της ηθοποιού Χρύσας 
Ποζίδου είχε τίτλο Μα πού πήγε η Ελένη; και παρουσιά-
στηκε στην όμορφη, ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώ-
σεων του 2ου Λυκείου Βούλας «Μίκης Θεοδωράκης». 

Ο μονόλογος της Χρύσας Ποζίδου έπλασε έναν ευάλω-
το, καθημερινό γυναικείο χαρακτήρα ο οποίος οδηγεί-
ται γρήγορα από την αφέλεια που αποδέχεται παθητι-
κά όλα τα πατριαρχικά στερεότυπα, στην επίγνωση της 
ταυτότητάς του και την ελευθερία, περνώντας μέσα από 
τον οδυνηρό δρόμο της ενδοοικογενειακής βίας. Με τη 
μορφή της εξομολόγησης, ο χαρακτήρας εξιστορεί ως 
αναδρομή μιλώντας σε φίλους την ιστορία μίας σχέσης 
που οδήγησε στον γάμο και τη δυστυχία. 

Το κείμενο της Ελένης δεν αναφέρεται γενικώς σε αυτό 
που έχει επικρατήσει να ονομάζεται «τοξικές σχέσεις» 
στη γλώσσα που χρησιμοποιεί ένας life coach. Πηγαίνει 
πολύ πιο βαθιά, αποκαλύπτοντας το μοτίβο των εξου-
σιαστικών σχέσεων μέσα σε ένα ανδρόγυνο που οδηγεί 
στη βία και την κακοποίηση (λεκτική, ψυχολογική και 
σωματική) αν επενεργήσει ως παράγοντας το παθογόνο 
πατριαρχικό μοντέλο. Πρόκειται για ένα μοντέλο τόσο 
δεδομένο και κυρίαρχο που ταυτίζεται με το «φυσιολο-
γικό». Όπως μάλιστα αναδεικνύει με χάρη ο μονόλογος 
της Χρύσας Ποζίδου, οι ίδιες οι γυναίκες, τα θύματα, 
φαίνεται να αποδέχονται - ή ίσως και να αποζητούν - 
το μοντέλο αυτό, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων 
το οποίο αναπράγεται από γενιά σε γενιά: Ο άντρας 
παίρνει τις αποφάσεις - η γυναίκα υπακούει. Ο άντρας 
πληρώνει και φέρνει τα λεφτά - η γυναίκα υπηρετεί. 
Στην κακοήθη του μετάλλαξη, το μοντέλο αυτό διαμορ-
φώνει κακοποιητικές προσωπικότητες, ένα γεγονός 
που η κοινωνία μας παρατηρεί όλο και περισσότερο. 
Ο μονόλογος της Ελένης αναδεικνύει και άλλα παρεμ-
φερή θέματα σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις: Το 
πλαίσιο του γάμου που μπορεί να αποβεί ασφυκτικό, 
την τεκνοποίηση ως απατηλό στόχο ολοκλήρωσης ενός 

ανθρώπου, το κοινωνικό και ψυχικό βάρος που φέρνει 
μια έκτρωση σε μια γυναίκα. 

Η ερμηνεία της δημιουργού και ηθοποιού ήταν καθη-
λωτική, με αυξομειώσεις της έντασης και αρκετές στιγ-
μές όπου η δραματική ισορροπία εκκρεμούσε μεταξύ 
γέλιου και ζόφου. Η Χρύσα Ποζίδου με το κείμενο και 
το παίξιμό της φανέρωσε τα οδυνηρά αδιέξοδα του 
κακοποιημένου ατόμου που αναζητά στον εαυτό του 
την ευθύνη και παράλληλα δικαιολογεί τον θύτη σε μια 
ψυχική προσπάθεια να δει το φως μέσα στο σκοτάδι, 
τη θετική πλευρά της ζωής μέσα στην όλη ασχήμια. Η 
γλώσσα ήταν ζωντανή και χυμώδης, χρησιμοποιώντας 
και τις πιο αιχμηρές λέξεις για να αποδώσει τα σημαινό-
μενα (επιλογή που κατέταξε την παράσταση ως κατάλ-
ληλη για εφήβους άνω των 14 ετών). 

Η σκηνοθετική λιτότητα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στον 
μονόλογο. Ο χαρακτήρας άλλαζε εμφάνιση επί σκηνής, 
ανάλογα με τη διάθεση και προσέθετε μελανιές στο πρό-
σωπο με ένα κραγιόν, σημάδια της κακοποίησης. Ένα 
μεγάλο εμπόδιο παρεμβαλλόταν μεταξύ της Ελένης και 
του κοινού, σαν άλλη «ντουλάπα» από την οποία πρέπει 
να βγει και να μιλήσει το θύμα, το οποίο ο κακοποιημέ-
νος χαρακτήρας σταδιακά ξεπέρασε. Ώσπου τα δάκρυα 
δεν οφείλονταν στον πόνο ή την απόγνωση, αλλά στην 
ελευθερία. 

Είχε επίσης ενδιαφέρον ότι το θεατρικό περιείχε τοπι-
κές αναφορές στο Πανόραμα Βούλας και το Κέντρο Υγεί-
ας Βάρης, καθιστώντας το κείμενο πιο οικείο στο ακρο-
ατήριο. Άλλωστε, η Χρύσα Ποζίδου προέρχεται από τη 
μεγάλη θεατρική οικογένεια που ανέδειξε το 2ο Γυμνά-
σιο Βούλας, ενώ συμμετείχε ως ηθοποιός σε παραστά-
σεις του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Βούλας. Το Μα πού πήγε η Ελένη; ήταν η πρώτη της συγ-
γραφική απόπειρα, η οποία έλαβε τον 1ο έπαινο στο 
Φεστιβάλ θεατρικού μονολόγου του θεάτρου Εύπολις.

Την εκδήλωση άνοιξε με έναν σύντομο πρόλογο η καθη-
γήτρια Κοινωνιολογίας και συγγραφέας Σήλια Νικολα-
ΐδου. Σχολιάζοντας την παρουσία του Δημάρχου Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου στην παράσταση, η πανεπιστη-
μιακός τόνισε τη σημασία της καθώς φαίνεται με τον 
τρόπο αυτό «η πολιτεία να δίνει ένα σήμα για τη σιωπή 
των γυναικών που εσωτερικεύεται». Παραφράζοντας 
τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, η Σήλια Νικολαΐδου σημείωσε 
ότι «βίαιοι δεν γεννιόμαστε, αλλά γινόμαστε», προσθέ-
τοντας ότι η βία καθοδηγεί τα περισσότερα κοινωνικά 
μας βήματα, οδηγώντας πολλές φορές σε απάνθρωπες 
συμπεριφορές απέναντι στα παιδιά μας, τους συντρό-
φους μας, τους γονείς μας. Από τη σκοπιά της κοινωνι-
ολόγου, κάλεσε την αίθουσα να αναλογιστεί τη βία ως 
ένα «καθολικό κοινωνικό φαινόμενο», με την ενδοοικο-
γενειακή βία να «συμβιώνει» με πολλές άλλες μορφές. 
Ένα φαινόμενο που οδηγεί σε κινήματα όπως το Black 
lives matter. Για το κείμενο τη Σοφίας Ποζίδου, η Σήλια 
Νικολαΐδου είπε πως «ψηλαφίζει τα όρια και τα περιθώ-
ρια μιας ανείπωτης βίας και εκθέτει τις πληγές».

Γιώργος Λαουτάρης

Η ερμηνεία της δημιουργού και ηθοποιού Χρύσας 
Ποζίδου στην εκδήλωση της «Τριλογίας» ήταν 
καθηλωτική, με αυξομειώσεις της έντασης και αρκετές 
στιγμές όπου η δραματική ισορροπία εκκρεμούσε 
μεταξύ γέλιου και ζόφου

Το θεατρικό προλόγισε 
η κοινωνιολόγος και 
συγγραφέας Σήλια 
Νικολαΐδου, που 
σχολιάζοντας την παρουσία 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
στην αίθουσα είπε ότι είναι 
σημαντική και ενδεικτική της 
σημασίας που δίνει σήμερα 
η πολιτεία στο θέμα της 
ενδοοικογενειακής βίας
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Οδοιπορικό στη Σμύρνη του χθες και του σήμερα

Μια διαφορετική ιστορική αφήγηση, 
κατάφορτη από πληροφορία αλλά δια-
ποτισμένη από το προσωπικό φίλτρο 
του συγγραφέα προσφέρει το νέο βιβλίο 
του Γερμανού συγγραφέα και δημοσιο-
γράφου Λουτς Κλέβμαν, με τίτλο Σμύρνη, 
ταξίδι στον χρόνο, που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Ψυχογιός. Στόχος του συγγραφέα 
ήταν να κάνει μια ενδελεχή και πρωτό-
τυπη έρευνα γύρω από το παρόν και το 
παρελθόν της Σμύρνης ως πόλης που 
πέρασε από τον οθωμανικό κοσμοπολιτι-
σμό με κυριαρχία του ελληνικού στοιχεί-
ου στη σημερινή τουρκοποίηση διά του 
αποτρόπαιου εγκλήματος της Καταστρο-
φής το 1922. Όμως, ο Κλέβμαν αποφεύγει 
τη δοκιμιακή γλώσσα και υιοθετεί ένα 
ύφος προσωπικού ημερολογίου. Το ενδι-
αφέρον της νέας αυτής έκδοσης είναι ότι 
προσεγγίζει τα δραματικά γεγονότα του 
1922, την προϊστορία και την εξέλιξη του 

ελληνοτουρικού πολέμου 1919-1922 με τη 
μορφή του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ. Τυπι-
κά και ουσιαστικά λοιπόν το βιβλίο ανή-
κει στη λογοτεχνία και εντάσσεται επά-
ξια στα απαραίτητα αναγνώσματα που 
κανείς θα πρέπει να διατρέξει με αφορμή 
τη συμπλήρωση 100 ετών από τη μεγάλη 
φωτιά της Σμύρνης. Η Καταστροφή αντι-
μετωπίζεται ανεπιφύλακτα ως «ένα ασύλ-
ληπτο έγκλημα πολέμου» που «προκάλε-
σε μια προσφυγική κρίση η οποία έμελ-
λε να αλλάξει για πάντα την Ευρώπη». 
Παράλληλα όμως, ο συγγραφέας απαλ-
λαγμένος λόγω καταγωγής από τις αναπό-
φευκτες μεροληψίες που διέπουν τα γρα-
πτά των Ελλήνων ιστορικών, προσπαθεί 
να διεισδύσει στην δυσπρόσιτη σήμερα 
οθωμανική εθνική και εθνικιστική ψυχο-
λογία που αναπτύχθηκε μετά το τέλος του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και να ανα-
βιώσει τη χαμένη στην ιστορία μικτή ταυ-

τότητα των Λεβαντίνων που χάριζαν στη 
Σμύρνη κάτι από τη μοναδικότητά της. 
Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακού 
ανάγλυφου κοινωνιο-ψυχογραφία που 
βασίζεται στην επιτόπια παρατήρηση, 
την έρευνα σε αρχεία και παλιά βιβλία, τη 
συζήτηση με σημερινούς πρωταγωνιστές 
και την ενστικτώδη αναψηλάφηση των 
ιστορικών συνθηκών. Ακολουθώντας την 
αφήγηση, ο αναγνώστης περπατά στους 
δρόμους της Σμύρνης και ζει τα δραματι-
κά γεγονότα με μια θερμή και αναλυτική 
παράθεση δεδομένων. Ο υποκειμενισμός 
του συγγραφέα αφηγητή είναι έκδηλος 
σε κάθε σειρά, κι αυτή η επιλογή έχει την 
τιμιότητα της άποψης που κατατίθεται 
χωρίς αξιώσεις θέσφατου. Το Σμύρνη, 
ταξίδι στον χρόνο, είναι πάνω από όλα ένα 
ευχάριστο ανάγνωσμα που γράφτηκε για 
ένα πολύ δυσάρεστο θέμα.

Μήνας του Pride ο Ιούνιος και το νέο βιβλίο του Αύγουστου Κορτώ, Η άλλη 
Κατερίνα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, μπορεί να εγγραφεί 
στη λογοτεχνία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα με πολλούς τρόπους. Όχι 
μόνο επειδή μεταξύ των κεντρικών χαρακτήρων περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι 
γυναικών, αλλά και επειδή σχολιάζεται ιδιαίτερα το θέμα της ψυχικής υγείας. 
Είναι ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, έχοντας 
τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία ως κεντρικό μοτίβο στην αφήγηση. 

Όμως το ξεχωριστό με την Άλλη 
Κατερίνα, το στοιχείο που κάνει 
την ανάγνωση να τρέχει από σελί-
δα σε σελίδα ως το αινιγματικό 
τέλος, είναι η διαρκής σύγχυση 
της πραγματικότητας με τη μυθο-
πλασία. Ένα «παράλληλο σύμπαν» 
διεκδικεί ρόλο στο υπάρχον αφη-
γηματικό σύμπαν και μπερδεύει 
τους ήρωες που βρίσκονται σε μια 
διαρκή αναζήτηση του απατηλού 
και του πραγματικού. Σημασία δεν 
έχει τελικά τι ισχύει, ούτε δίνεται 
ποτέ η λύση του αινίγματος όπως 
στα αστυνομικά μυθιστορήματα, 
αλλά μένει η αλλόκοτη εμπειρία 
και η απολαυστική γλώσσα του 
συγγραφέα που πλάθει έναν προ-
σιτό, δικό του κόσμο, γεμάτο από 
αλήθειες, εξαρτήσεις, θάνατο και 
αληθινή αγάπη. 

Το ταξίδι του εκτός Δήμου ξεκίνησε το βιβλίο των εκπαιδευτικών από τη Βούλα 
Κατερίνας Κουφοπούλου και Αλεξάνδρας Μαρκοπούλου Ένας ιός από μακριά, το 
οποίο εξέδωσε και μοίρασε σε νηπιαγωγεία και δημοτικά ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Με μια ενθουσιώδη επιστολή, ο Διευθυντής του Ράλλειου πει-
ραματικού δημοτικού σχολείου στον Πειραιά, όπου κάνουν την πρακτική τους 
άσκηση οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
ΕΚΠΑ, ζήτησε από τον Δήμο τη διάθεση 100 αντιτύπων ώστε να διαβαστεί από 
την Ε’ και την Στ’ τάξη του σχολείου και να συζητηθεί. «Πρόκειται για ένα σπου-
δαίο εγχείρημα το οποίο μπορεί να προσφέρει στους μαθητές την ικανότητα να 
ερμηνεύσουν στάσεις και συμπεριφορές, στοιχεία απότοκα του μείζονος ζητή-

ματος της πανδημίας, 
με την οπτική και επι-
λογή των συγγραφέ-
ων να προκαλέσουν 
την έκφραση πέραν 
του φόβου και των 
θετικών συναισθημά-
των μας», έγραψε ο 
διευθυντής Βασίλειος 
Πανόπουλος. Προσθέ-
τει ότι το σχολείο του 
σχεδιάζει ένα «εργα-
στήριο μελέτης του 
βιβλίου» με τη συμμε-
τοχή των συγγραφέ-
ων και των φοιτητών.

Η άλλη Κατερίνα Στο Ράλλειο Πειραματικό 
Δημοτικό ο Ιός από μακριά
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Διαχείριση κρίσεων: Η περίπτωση της Γλυφάδας
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει αντιμέτωποι με 
ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και υγει-
ονομικές κρίσεις. Είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό, οι 
Δήμοι να διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν στις τοπικές 
κοινωνίες οι καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά 
και άλλα αίτια. Στην περίπτωση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης η διαχείριση κρίσεων που αφορά σε ακραία 
φυσικά φαινόμενα είναι κάτι παραπάνω από υποδειγμα-
τική. Και αν στα 3Β υπάρχει σχέδιο, στον γειτονικό μας 
Δήμο έχει αποδείξει η πρόσφατη ιστορία ότι δεν υπάρχει 
κανένας επιχειρησιακός χάρτης. Αναμφίβολα, ο Γιώργος 
Παπανικολάου είναι από τους καλύτερους Δημάρχους που 
έχει εκλέξει η Γλυφάδα. Το έργο που παράγει και που θα 
αφήσει στην πόλη είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί κανείς να 
το αμφισβητήσει αυτό. Εκεί που υπάρχουν «σκιές» είναι 
στη διαχείριση των έκτακτων συνθηκών. Ήδη από το 2017 
μέχρι σήμερα, ο Δήμος Γλυφάδας αντιμετώπισε τρεις μεγά-
λες κρίσεις και βάσει αποτελεσμάτων μένει μετεξεταστέος.

Ήταν ξημερώματα της Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου του 
2017 όταν το «Αγία Ζώνη ΙΙ» βυθιζόταν και οι 2.194 τόνοι 
μαζούτ και 340 τόνοι ντίζελ κάλυπταν τον Σαρωνικό. 
Στο παράκτιο μέτωπο είχε σημάνει συναγερμός καθώς 
η πετρελαιοκηλίδα μετακινούνταν προς τις ακτές των 
νοτίων προαστίων. Τέσσερις μέρες μετά και ενώ έβλεπαν 
όλοι την καταστροφή που ερχόταν, η Γλυφάδα ξύπνησε 
με την οσμή του πετρελαίου και τις παραλίες μαύρες. Για 
την ιστορία, η πετρελαιοκηλίδα σταμάτησε έξω από την 
χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ και αυτό διότι ο Δήμος 3Β βλέπο-
ντας από την πρώτη μέρα την περιβαλλοντική ρύπανση 
που έρχεται, προνόησε και τοποθέτησε πλωτό φράγμα.

Στις 24 Ιανουαρίου 2022 η κακοκαιρία «Ελπίς» έντυσε στα 

λευκά την Αττική δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. 
Την επόμενη μέρα, τα χιόνια στο κέντρο της Γλυφάδας 
είχαν λιώσει και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν 
χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Άνω Γλυφά-
δας και συγκεκριμένα πάνω από την οδό Γούναρη έπρεπε 
να περιμένουν δύο μέρες για να εμφανιστεί ...τρακτέρ, 
προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από τις οικίες τους. 
Ο Δήμος Γλυφάδας δεν διαθέτει μεγάλο στόλο οχημάτων 
Πολιτικής Προστασίας και γι’ αυτό έριξε στη μάχη οχήμα-
τα που είναι για χωματουργικές εργασίες. Για την ιστορία, 
ο Δήμος 3Β διαθέτει δικό του εκχιονιστικό όχημα ενώ λίγες 
μέρες πριν την έλευση του χιονιά, είχε ζητήσει και πάρει 
από την Περιφέρεια Αττικής άλλα δύο εκχιονιστικά.

Σάββατο 4 Ιουνίου 2022. Οι φωτιές αναφέρουν οι ειδικοί 
ότι πρέπει να σβήνονται εν τη γενέσει τους. Η πυρκαγιά 
που ξέσπασε στην Άνω Γλυφάδα καίγοντας ξερά χόρτα, 
επί 45 λεπτά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο, με αποτέ-
λεσμα 4.322 στρέμματα να γίνουν στάχτη. Θα μπορούσε 
η Πολιτική Προστασία Γλυφάδας να την σβήσει άμεσα 
καθώς το σημείο δεν ήταν δύσβατο; Ποιος είναι ο στόλος 
πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Γλυφάδας; Υπάρχει 
σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών και ποιο είναι αυτό; 
Ερωτήματα που ίσως κάποια στιγμή απαντηθούν.

bullets

••• Δεν είναι τραγικό να επενδύεις στην 
αποτυχία της πόλης για να μικρύνεις τον Κων-
σταντέλλο;  • Το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά από 
μια ομάδα δημοτών που θέλουν να μπουν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουν διατυπώ-
σει 2 χρόνια τώρα ούτε μία θετική πρόταση • 
Στέκονται στο απέναντι πεζοδρόμιο με σηκω-
μένα φρύδια για να δουν πότε θα παραπατή-
σει ο αντίπαλός τους • Η πλάκα είναι ότι αντί 
για ατύχημα, ο Κωνσταντέλλος πετυχαίνει  • 
Τελευταίο παράδειγμα η συναυλία Μαραβέγια  

• Είπε ο δήμαρχος τεκμηριωμένα ότι δεν θα επι-
τρέψει τέτοιο event στην Ακτή Βουλιαγμένης • 
Βιάστηκαν όμως να τον βγάλουν ψεύτη και αερο-
λόγο, επειδή πωλούνταν εισιτήρια στο διαδίκτυο 

• Κι όμως η συναυλία ακυρώθηκε επισήμως • 
Θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου στην πλαζ της Βού-
λας. 

••• Άλλης σχολής είναι ο Δαβάκης • Που επί-
σης επιθυμεί διακαώς να στραβοπατήσει ο Κων-
σταντέλλος αντί να πείσει για το δικό του όραμα 

• Τελευταίο παράδειγμα η συζήτηση για την 

ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου • Δεν είπε πού 
διαφωνεί, ποια εναλλακτική διαμόρφωση προτεί-
νει • Δεν είπε τι θα ήθελε για τη Βούλα • Είπε 
μόνο πολλές φορές ότι η εισήγηση της δημοτικής 
αρχής είναι «παράνομη», επειδή δεν περιείχε 
ένα έγγραφο αυτούσιο, όπως θα ήθελε • Αν το 
πίστευε στην πραγματικότητα αυτό, αναρωτιέται 
κανείς πώς πέρασε ο άνθρωπος αυτός 1,5 χρόνο 
στη διοίκηση του Δήμου επί Κασικόδωστα • Αν 
δεν το πίστευε και το έλεγε για να εκφοβίσει τους 
συμβούλους της πλειοψηφίας, τότε αποδεικνύεται 
εντελώς απελπισμένος • Ο Δαβάκης «παράνο-
μη» είχε βγάλει και την ανακατασκευή των απο-
δυτηρίων του Άρη Βούλας • «Παράνομη» και την 
παραχώρηση του Κάμπινγκ Βούλας από την ΕΤΑΔ 
στον Δήμο • Σε όλα οι ισχυρισμοί του κατέπεσαν.

••• Συνδυασμό εντωμεταξύ λέγεται ότι 
θα ανακοινώσει πρώην μέλος της παράταξης 
Κωνσταντέλλου • Στην προσπάθειά του να 
τραβήξει κόσμο υποστηρίζει ότι έχει τη στήρι-
ξη εφοπλιστών και της ΝΔ, κάτι που δεν ισχύει 
σε κανένα από τα δύο σκέλη •  Ενώ αποκρύ-
βει και το βασικότερο •  Ότι στη δημοσκόπη-
ση που παρήγγειλε δεν είναι «ορατός» πουθε-
νά • Μια καταστροφική καταγραφή, καθώς ο 
κόσμος των 3Β αγνοεί εντελώς την ύπαρξή του  

• Εντάξει, έχει αρκετό χρόνο να αρχίσει τις γνω-
ριμίες.

  
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

Μετεξεταστέος ο Γιώργος 
Παπανικολάου στην 
αντιμετώπιση έκτακτων 
φαινομένων παρά το θετικό 
του έργο
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Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη δημοσιογράφο 
Μάγδα Τσέγκου παραχώρησε στις 14/6 ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, ξεναγώντας τους θεατές σε όλο τον 
Δήμο και μιλώντας για το παρελθόν και το μέλλον της 
πόλης (εδώ στιγμιότυπο από την πλατεία Νυμφών της 
Βουλιαγμένης)

Μια όμορφη γιορτή για τα δικαιώματα του παιδιού ως 
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση της Β’ τάξης διοργάνωσε το 
Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης στις 8/6 στην πλατεία του 
παλιού Δημαρχείου, που είχε μπαλόνια, όμορφα λόγια αλλά 
και ήχους από τα ιαπωνικά τύμπανα του ήλιου

Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΛΕΝΑ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ 
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΔ

Σε ντέρμπι εξελίχθηκε ο 
φιλικός αγώνας μπάσκετ 
μεταξύ Βουλευτών και 
Δημάρχων στο γήπεδο του 
Γαλατσίου στις 29/6 καθώς 
έληξε με σκορ 54-54, με τη 
συμμετοχή μεταξύ άλλων 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΩΣ 40 ΤΟΝΟΥΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ  
ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΔΙΑ ΣΤΑ «ΔΡΟΜΕΙΑ», ΔΥΟ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 
ΣΤΙΒΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

 









