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Θετικό το αποτέλεσμα της απογραφής πληθυσμού για τον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς κατέγραψε μια
σημαντική και κρίσιμου όγκου
αύξηση των μόνιμων κατοίκων,
ένα μέγεθος που έχει πολλαπλή
επίδραση τόσο στη λειτουργία
του Δήμου όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Οι
λεπτομέρειες ενός μεθοδικού
έργου εθνικής σημασίας.

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β

@moorings.gr

@mary_cruella

@ketelapongo
170 δισεκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν, αλλά για να
φας στο bluefish στη Βουλιαγμένη, πρέπει να έχεις κάνει
κράτηση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν.

@enplo_vouliagmeni

#varkiza

@elenfrag_
#vouliagmeni

@julie_pink
Κάθε σχεδόν βράδυ ρίχνουν στο island στην βαρκιζα
τόσα πυροτεχνήματα και σκέφτομαι , πόση σπατάλη;

#athensbrunch

@PSkouloudakis
Ήμουν στο «πάρτι στην Βουλιαγμένη». Θα σέβεστε.

@nikolasnapi7
Αναγκαστηκα να συγκάλεσω ΕΚΤΑΚΤΟ διοικητικό συμβούλιο,διότι πάει 2η ώρα καιδεν αποφασίσαμε ακόμη,
αν θα παμε Βάρη για παϊδάκια η’ Πέραμα για ουζα

Δημοσιογράφος
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#Varkiza

@NatFyt
«Κουλτούρα της παρακμής», «αποπατοποίηση της
ζωής» με πρωταγωνιστές «ασπόνδυλα πολιτισμικά
μαλάκια». «Ένα βράδυ πνιγμένο στα ναρκωτικά και την
αποθέωση του αμερικανικού τρόπου ζωής». Βασίλης
Φίλιας στην Ελευθεροτυπία την επομένη του πάρτι της
Βουλιαγμένης.

@thomaschrisohoidis

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

#varkiza #alldaybar

@thomaschrisohoidis

#voula

#voula

The talk of the town
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Η απογραφή στα 3Β πέρασε το όριο
των 50.000 κατοίκων
τελέσματα της Απογραφής φέτος καθυστέρησαν. Η πραγματικότητα είναι ότι συνέβη το αντίθετο, ανακοινώθηκαν
νωρίς σε σχέση με άλλες δεκαετίες. Και ο λόγος γι’ αυτό
είναι ότι για πρώτη φορά τα δεδομένα καταχωρούνταν
ηλεκτρονικά ακόμη και από τους απογραφείς που πήγαν
πόρτα πόρτα, σε τάμπλετ, αντί για τις παραδοσιακές
προτυπωμένες κόλλες χαρτί. Οι χρόνοι επεξεργασίας και
διόρθωσης των στοιχείων εκμηδενίστηκαν. Η επιπλέον
εργασία που απαιτήθηκε αυτή τη φορά, για να αντισταθμίσει το κύμα αρνητών Απογραφής που εμφανίστηκε σε
πολλά σημεία της χώρας - και στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης συγκεκριμένα - αφορούσε τη διασταύρωση των στοιχείων με άλλες πηγές. Όπως ανέφερε ο
πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Αθανάσιος
Θανόπουλος φέτος η υπηρεσία είχε για πρώτη φορά
στην ιστορία τη δυνατότητα «διασύνδεσης με διοικητικές πηγές» η οποία «κατέστησε δυνατό τον άμεσο και
αξιόπιστο εντοπισμό λαθών (εικονικών καταχωρίσεων,
διπλοεγγραφών, διαφυγών κ.λπ.)».

του Γιώργου Λαουτάρη

Ε

να πολύ θετικό για τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης νέο ήρθε με την ανακοίνωση των
προσωρινών αποτελεσμάτων της Απογραφής
Πληθυσμού του 2021. Η αύξηση των μόνιμων κατοίκων
του Δήμου την οποία αποτύπωσαν με τον πλέον επίσημο τρόπο οι απογραφείς, μπορεί λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που επικράτησαν λόγω της πανδημίας να
μην είναι πλήρης ή στην έκταση που αναμενόταν βάσει
πολλών ενδείξεων, ωστόσο στάθηκε επαρκής ώστε
να σπάσει το φράγμα των 50.000 κατοίκων που θέτει
η διοικητική νομοθεσία της χώρας για να χωρίζει τις
κατηγορίες των Δήμων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της Απογραφής που ανακοινώθηκαν την Τρίτη 19 Ιουλίου, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου των 3Β ανέρχονται
πλέον σε 50.585 άτομα, μια αύξηση πληθυσμού κατά
4,5% σε σχέση με την απογραφή της προηγούμενης
δεκαετίας, όταν οι κάτοικοι που απογράφηκαν ήταν
48.399. Συγκεκριμένα, η Απογραφή αποτύπωσε 24.391
άνδρες και 26.194 γυναίκες.
Η πανδημία και οι περίοδοι καραντίνας που συνέπεσαν
με την Απογραφή αποτέλεσαν μια πολύ ιδιόμορφη πρόκληση για το εθνικό αυτό καθήκον κάθε δεκαετίας. Όπως
είπαν στελέχη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στον
«Δημοσιογράφο», οι έκτακτες καταστάσεις λειτούργησαν
με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Οπωσδήποτε δυσκόλεψαν το
έργο της Απογραφής, καθώς κάποιοι ένοικοι πολυκατοικιών και μονοκατοικιών αρνούνταν να συνεργαστούν με
τους ανθρώπους της ΕΛΣΤΑΤ, δεν άνοιγαν τις πόρτες των

“

Υψηλά τα ποσοστά
ηλεκτρονικής
αυτοαπογραφής
στον Δήμο
κτηρίων, ενώ σε λίγες περιπτώσεις φέρονταν και με αγένεια αποθαρρύνοντάς τους. Από την άλλη πλευρά όμως,
το θετικό ήταν ότι η ιδιόμορφη κατάσταση των ημερών
της υγειονομικής κρίσης έστρεψε πολύ κόσμο στο διαδίκτυο και τις απομακρυσμένες υπηρεσίες, δίνοντας
ώθηση στη μεγάλη καινοτομία της φετινής Απογραφής
που ήταν η ηλεκτρονική αυτο-απογραφή. Σύμφωνα με
ανεπίσημα στοιχεία, το ποσοστό της αυτοαπογραφής
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κυμάνθηκε στο
60%-65% του πληθυσμού, επίδοση που θεωρήθηκε από
την ΕΛΣΤΑΤ ιδιαίτερα επιτυχημένη. Για τις δύο φάσεις
της Απογραφής στα 3Β, που περιελάμβανε την καταγραφή πρώτα των κτηρίων και έπειτα των μόνιμων κατοίκων, εργάστηκαν 80 τομεάρχες και 250 απογραφείς, διεκπεραιώνοντας ένα πολύ σημαντικό έργο.
Σχολιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και
στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης ότι τα απο-

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για έναν Δήμο αλλά και
για τους κατοίκους να απογραφεί το σύνολο των μόνιμων κατοίκων του. Αρχικά, το ύψος της κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να καλύπτουν τις βασικές τους λειτουργικές ανάγκες (οι λεγόμενοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)
εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τον αριθμό αυτό. Στα
στοιχεία της απογραφής βασίζονται επίσης όλες οι
κεντρικές αποφάσεις για τις αναγκαίες υποδομές μιας
πόλης και μιας γειτονιάς: Η χωρητικότητα του δικτύου
ηλεκτρισμού, οι τεχνικές απαιτήσεις των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, τα φορτία για τις ενσύρματες και
ασύρματες τηλεπικοινωνίες των κατοίκων, όλα υπολογίζονται βάσει των στοιχείων που παρέχει η ΕΛΣΤΑΤ.
Φυσικά, η Απογραφή αποτελεί την πρώτη ύλη και για
την κοινωνική έρευνα που εκπονούν σε όλα τα πεδία
επιστημών, καθηγητές, φορείς, ερευνητές και φοιτητές.
Η Απογραφή επηρεάζει και τα επίπεδα πολιτικής εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών τόσο στη Βουλή σε
επίπεδο εκλογικών περιφερειών, όσο και στο επίπεδο
του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την πρόσφατη αυτοδιοικητική νομοθεσία, οι Δήμοι άνω των 50.000
κατοίκων αναδεικνύουν συμβούλια 35 μελών, γεγονός
που για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σημαίνει δύο επιπλέον έδρες σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.
Το στοιχείο αυτό σαν ντόμινο επηρεάζει και το μέγεθος των παρατάξεων στις ερχόμενες τοπικές εκλογές.
Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων μιας παράταξης που
θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του 2023 πλέον
ανεβαίνει στους 62 (ενώ το 2019 αρκούσαν μόλις 30),
ενώ ένας πλήρης συνδυασμός θα φτάσει να αριθμεί 157
μέλη. Επίσης, για Δήμους του μεγέθους των 3Β προβλέπεται ο ορισμός 8 αντιδημάρχων.
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Τοπικά

Παύση
οικοδομικών
εργασιών
επιβλήθηκε
στον Αστέρα

Απορρίφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τα αιτήματα του Αστέρα Βουλιαγμένης και μιας κατασκευαστικής εταιρείας να εξαιρεθούν από την κανονιστική απόφαση που έχει
λάβει ο Δήμος των 3Β που αφορά την απαγόρευση των οικοδομικών
εργασιών κατά τους θερινούς μήνες. Η «Αστήρ Παλάς» αιτήθηκε τη
συνέχιση των εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κατά
παρέκκλιση της γενικής απαγόρευσης, όμως το Δημοτικό Συμβούλιο
απέρριψε το αίτημα, καθώς όπως αποφασίστηκε, δεν εμπίπτει στις
κατεπείγουσες τεχνικές εργασίες ή κατασκευές που άπτονται της
κανονικότητας, διασφαλίζοντας με την απόφαση αυτή το δημόσιο
συμφέρον και τη λειτουργικότητα της πόλης. Την ίδια κατάληξη είχε
και ανάλογο αίτημα κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά
της αιτήθηκε την συνέχιση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε υπό
ανέγερση οικοδομή στο κέντρο της Βουλιαγμένης.
Εξαίρεση από την απαγόρευση έλαβαν τα έργα που πραγματοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας Βουλιαγμένης, τα οποία
σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν
να εκτελούνται κατά τους θερινούς μήνες υπό αυστηρές προϋποθέσεις και συνεχή έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
προς αποφυγή όχλησης των κατοίκων, αν και το σημείο είναι εκτός
οικιστικού ιστού. Συγκεκριμένα, ο Δήμος των 3Β επιτρέπει -όπως
και πέρσι- την κατ’ εξαίρεση της γενικής απαγόρευσης κατά παρέκκλιση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην
Δήμου Βουλιαγμένης και τη συνέχιση των εργασιών «προκειμένου
το μεγαλύτερο τμήμα των εγκαταστάσεων της μαρίνας να καταστεί
λειτουργικό και επισκέψιμο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο».
Τα πλωτά μέσα θα απομακρυνθούν την 31η Ιουλίου 2022 και θα
επανέλθουν στο θαλάσσιο χώρο της μαρίνας στις 15 Σεπτεμβρίου
2022 για την ολοκλήρωση των όποιων εργασιών, μόνο όσα είναι

αναγκαία για τη θωράκιση του προσήνεμου μόλου. Οι φυτεύσεις
και οι λοιπές τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης
των κτηριακών εγκαταστάσεων θα συνεχιστούν κανονικά από 1η
Σεπτεμβρίου 2022. Ουσιαστικά, η κατ’ εξαίρεση άδεια εργασιών,
αφορά μόνο τον Ιούλιο.
Παλιότερες κανονιστικές αποφάσεις των πρώην Δήμων ανανεώνονται από την παρούσα δημοτική αρχή κάθε χρόνο. Στη δημοτική
ενότητα Βάρης απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες κατά το
διάστημα 5 έως 25 Αυγούστου 2022, στη δημοτική ενότητα Βούλας
η παύση εργασιών αφορά στο διάστημα 1 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2022 ενώ στη Βουλιαγμένη απαγορεύονται οι οικοδομικές
εργασίες από 1η Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2022.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:

Δήμαρχος και πάλι, όχι Περιφερειάρχης

Για όλους όσοι παρακολουθούν στενά τα δημοτικά πράγματα στο Δήμο των 3Β γνωρίζουν από τον Νοέμβριο του 2021 ότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα διεκδικήσει εκ
νέου τη δημοτική αρχή στις επερχόμενες εκλογές που είναι ορισμένες για τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, συγκεκριμένες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες με αλλεπάλληλα
παραπολιτικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Δήμαρχος επιδιώκει να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης με τη στήριξη μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά τις
συνεχείς διαψεύσεις του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Και πάλι πρόσφατο δημοσίευμα
ανέφερε τα μυθεύματα για την Περιφέρεια Αττικής, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το γραφείο του οποίου σε ανακοίνω-

ση μεταξύ άλλων τονίζει: «Διαστάσεις εμμονής παίρνει η απέλπιδα προσπάθεια της
ηλεκτρονικής εφημερίδας parapolitika.gr να στηρίξει το αυθαίρετο αφήγημα που
έχει εφεύρει εδώ και έναν χρόνο η ίδια, χωρίς κανένα απολύτως ψήγμα αλήθειας, ότι
δήθεν ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια
Αττικής και μάλιστα με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέποντας μάλιστα ότι ο ισχυρισμός
είναι τόσο φαιδρός που πέφτει στο απόλυτο κενό, η ιστοσελίδα προσπαθεί με επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, υπογεγραμμένα ακόμα και από τον ίδιο τον εκδότη
του Γιάννη Κουρτάκη, να πείσει για την ανύπαρκτη είδηση πιστεύοντας ότι με τον
τρόπο αυτό θα πλήξει τον κ. Κωνσταντέλλο. Παρά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις
του Δημάρχου πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος στο Δήμο και παρά το γεγονός πως ο κ.
Κωνσταντέλλος παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να έχει
διεκδικήσει ποτέ κομματική στήριξη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το συγκεκριμένο
ΜΜΕ και διάφοροι «δορυφόροι» του, επαναλαμβάνουν το ίδιο ανυπόστατο αφήγημα,
μάλιστα ακόμα και με πληρωμένη καταχώρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο
πόλεμος της λάσπης όμως δεν περιορίζεται μόνο στην υποτιθέμενη επιθυμία για
κάθοδο στις περιφερειακές εκλογές αλλά χωρίς καμία ένδειξη και καμία πληροφόρηση προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες του πως ο κ. Κωνσταντέλλος έχει πέσει στη
δυσμένεια στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου ενώ η πραγματικότητα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. [...] Ουδέποτε ζήτησε στήριξη από το οποιοδήποτε κόμμα αλλά ούτε
του ζητήθηκε από οποιοδήποτε κόμμα να αποδεχθεί κομματική στήριξη για κάθοδο
στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 ως υποψήφιος Περιφερειάρχης
και ουδέποτε έγινε η οπωσδήποτε συνάντηση με το οποιοδήποτε κόμμα για τέτοια
συζήτηση ή υπόθεση».

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

* Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς
να λάβουμε για εσάς.
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!

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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Τοπικά

Τετ α τετ
Κωνσταντέλλου
και δημάρχων
με Μητσοτάκη

Προτάσεις
του Δημάρχου 3Β
υιοθέτησε
ο πρωθυπουργός

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Κακαγιάννης, οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος
και Βασίλης Οικονόμου και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης,
είχαν την Δευτέρα 11 Ιουλίου οι δήμαρχοι Ανατολικής Αττικής. Στην
εισήγησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα που έχουν
προγραμματιστεί για την Ανατολική Αττική.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπήσει το
σύνολο των 13 δημάρχων και να αναλύσει όλα τα θέματα της ΒΑ
Αττικής. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σχεδιασμού ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου (ενός «master plan» όπως είπε) που θα
αναδείξει όλα της τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθέτησε πλήρως τις προτάσεις του Δημάρχου των 3Β. «Ένα
χρήσιμο εργαλείο είναι η λειτουργία ενός ευέλικτου συντονιστικού
οργάνου με αποφασιστικό ρόλο μέσω του οποίου οι τρεις εταίροι,
το κράτος η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα μπορούσαν να συναποφασίζουν και να επιλέγουν ποιες θα είναι οι κατευθύνσεις και ποιες
θα είναι οι προτεραιότητες. Ως προς τις υποδομές, γίνεται σειρά
αντιπλημμυρικών έργων, παρόλ’ αυτά, η περιοχή λόγω της γεωμορφολογίας απαιτεί πάρα πολύ μεγάλα σοβαρά αντιπλημμυρικά
έργα τα οποία έχουν μεγάλο χρόνο ωρίμανσης. Το σημαντικότερο
κύριε πρωθυπουργέ είναι η πολιτική προστασία και η ασφάλεια του
πολίτη. Η ανατολική Αττική είναι μια πολύ απλωμένη περιοχή και
ζητούμε να υπάρχουν αστυνομικοί σταθμοί γιατί πρέπει να αστυνομευθεί με επάρκεια η περιοχή και επίσης τα αστυνομικά τμήματα
και τα τμήματα ασφαλείας σήμερα βρίσκονται σε μια στελέχωση
περίπου στο 40%», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. «Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κωνσταντέλλος ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχει πολύ μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές η Ανατολική

Αττική», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών. Από την πλευρά του ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι το πλαίσιο
που έβαλε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι πλαίσιο διεκδίκησης το
οποίο ο ίδιος το βλέπει «ως μια ιστορία συνεργασίας, προοπτικής
και βιώσιμης ανάπτυξης». «Θέλει μια ισορροπία, εγώ να τα δω αυτά
Γρηγόρη, για να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε και σε ποιο
βαθμό σημειακά τα προβλήματα αυτά», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.
Κατά την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
συμφώνησε με την πρόταση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως προς τον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού προγράμματος
για την Ανατολική Αττική. «Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Γρηγόρης το οποίο μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι είναι μια έλλειψη
στην συζήτησή μας. Πράγματι φαίνεται να λείπει από την Ανατολική
Αττική ένα master plan, ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα
καλύπτει όλα τα επίπεδα της συζήτησης ως προς τις παρεμβάσεις
που πρέπει να γίνουν είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό είτε σε
τοπικό επίπεδο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναδασωτέα κηρύχθηκε η καμένη έκταση στο Πανόραμα
Ενέργειας Γιώργο Αμυρά με κοινοποίηση στο Γραφείο
Πρωθυπουργού, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και στον Υπουργό Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη.

Την κήρυξη αναδασωτέας δασικής έκτασης στο Πανόραμα, που καταστράφηκε από την πυρκαγιά η οποία
εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 4ης Ιουνίου ζήτησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με επιστολή που απέστειλε την
Δευτέρα 6 Ιουνίου στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και

Μετά από έξι εβδομάδες επιμονής και πίεσης προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την 241856 - 19/7/2022
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών Κωνσταντίνου Αραβώση, υιοθέτησε το αίτημα του Δημάρχου και
κήρυξε αναδασωτέες τις εκτάσεις που κάηκαν. Συγκεκριμένα, αναδασωτέα κηρύχθηκαν 3.170 στρέμματα
για την επαναδημιουργία και αποκατάσταση της καμένης δασικής έκτασης, ενώ με την απόφαση διατηρείται
ο δασικός χαρακτήρας της και αποκλείεται η διάθεσή
τους για άλλη χρήση. Είναι ίσως η ταχύτερη κήρυξη ως
αναδασωτέας περιοχής μετά από πυρκαγιά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την απόφαση και ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργο Αμυρά καθώς και τον γ.γ. Δασών Κωνσταντίνο
Αραβώση για τις άμεσες ενέργειές τους. Η επιστολή
που απέστειλε ο Δήμαρχος μόλις δύο μέρες μετά την
καταστροφική πυρκαγιά ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στο
πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων
από την πυρκαγιά παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε

όλες της απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε άμεσα την αντιπλημμυρική θωράκιση του
Δήμου μας. Συγκεκριμένα παρακαλούμε για της κάτωθι
ενέργειες: Λήψη αεροφωτογραφίας από τη Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού της καμένης περιοχής και την κήρυξη αναδασωτέας από το Δασαρχείο Πεντέλης σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίσουμε το δασικό χαρακτήρα των περιοχών. Σύνταξη
πίνακα Υλοτομίας για να υπολογιστεί το ξυλώδες κεφάλαιο και να ταξινομηθεί σε διαχειριστικές κλάσεις.
Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικής θωράκισης μέσω
κορμοδεμάτων, κλαδεπλεγμάτων, ξυλοφραγμάτων,
πεζουλιών και τοίχου αντιστήριξης στην οδό Τροίας
προκειμένου να αποφύγουμε τις ζημιές από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και για τη σωστή αξιοποίηση
του ξύλου. Εξασφάλιση χρηματοδότης της παραπάνω
μελετοκατασκευής (πίνακας υλοτομίας – μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης – εκτέλεση αυτών)».
Σύμφωνα με την δορυφορική αποτύπωση της καμένης
έκτασης της πυρκαγιάς στο οροπέδιο «Κρεββάτια» από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «Κοπέρνικος» η καμένη έκταση καταλαμβάνει 4.322 στρέμματα. Από αυτά, τα 3.170
στρέμματα είναι χαρακτηρισμένα ως δασικές εκτάσεις
και μπορούσαν να ανακηρυχθούν αναδασωτέες.

The Ultimate Fine Dining Experience

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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 2108963747
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Έρευνα

Μια τριετία δημιουργίας

1

Απολογισμό 2019-2021 έκανε η δημοτική αρχή στο
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Τον απολογισμό πεπραγμένων για
την τριετία 2019-2021 παρουσίασε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε ειδική συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου την
Πέμπτη 14 Ιουλίου. Ήταν μια τριετία που στιγματίστηκε από την πανδημία η οποία γέννησε πολλά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας
των Δήμων, βάζοντας στο «ψυγείο»
σημαντικά έργα υποδομών. Όπως
όμως αποδείχθηκε στην πράξη, ο
κορονοϊός δεν στάθηκε ικανός να
βάλει φρένο στην ανάπτυξη της
πόλης, στο όραμα και στις φιλοδοξίες της δημοτικής αρχής καθώς
εν μέσω πανδημίας και σκληρής
καραντίνας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνέχισε να λειτουργεί κανονικά και να προχωράει
στην υλοποίηση μεγάλων τεχνικών
έργων και παρεμβάσεων. Ένα δεύτερο στοιχείο που αξίζει να σχολιαστεί είναι το γεγονός ότι παρά το
πολύ υψηλό ποσοστό που έλαβε
η σημερινή διοίκηση του Δήμου
στις εκλογές του 2019, δεν φάνηκε
σε κανένα σημείο της τριετίας ότι
η διοίκηση επαναπαύτηκε πάνω
στο 72%, το αντίθετο μάλιστα, με
τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τους συνεργάτες του και
τους αρμόδιους αντιδημάρχους να
έχουν σηκωμένα τα μανίκια και να
σχεδιάζουν την επόμενη μέρα σε
Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη.
Από τις 146 αναλυτικής παρουσίασης των μικρών και μεγάλων
παρεμβάσεων και έργων που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Δεκεμβρίου του 2021 ο «Δημοσιογράφος»
συγκέντρωσε και παρουσιάζει
ενδεικτικά κάποια από αυτά που
αντανακλούν στο πως κινήθηκε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
κατά την προαναφερθείσα τριετία.

Έργα υποδομών

Στα πρώτα τρία χρόνια της δεύτερης θητείας του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ολοκληρώθηκαν σημαντι-

κά τεχνικά έργα. Παραδόθηκε η νέα
πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη
η οποία μάλιστα απέσπασε βραβείο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αρχιτεκτόνων ως υπόδειγμα κοινόχρηστου χώρου.

υλοποιήθηκαν σε αρκετά σημεία
του Δήμου των 3Β με κύρια αυτή
της οδού Παναγούλη όπου έγινε
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και
δημιουργήθηκαν θέσεις στάθμευσης οχημάτων.

Πραγματοποιήθηκε η ανάπλαση
της κεντρικής πλατείας στη Βάρκιζα και ολοκληρώθηκε η βιοκλιματική πλατεία της 25ης Μαρτίου στη
Μηλαδέζα Βάρης, ενώ παράλληλα
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες προκειμένου το φθινόπωρο να ξεκινήσει η ανάπλαση της
Βασιλέως Παύλου και της πλατείας
Ιμίων στη Βούλα.

Επιπλέον, ανακατασκευάστηκαν τα
δημοτικά κοιμητήρια Βούλας και
Βουλιαγμένης και σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακατασκευή του κοιμητηρίου Βάρης. Εν μέσω πανδημίας
παραδόθηκε το νέο Αθλητικό Κέντρο
Βουλιαγμένης, μια εγκατάσταση
κόσμημα για την περιοχή που την
χαίρεται καθημερινά η νεολαία της
πόλης. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή
των νέων αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο της Βούλας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες
συντηρήσεις των υπολοίπων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Σε εξέλιξη παράλληλα βρίσκεται η
κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου
στη Βούλα ενός πολυχώρου που
θα λειτουργεί ως βιβλιοθήκη, «θερμοκοιτίδα» νεανικής επιχειρηματικότητας και ενός μικρού θερινού
κινηματογράφου. Με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου, ξεκίνησε και
ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες η
αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός
της μαρίνας Βουλιαγμένης. Τέλος,
έπειτα από πιέσεις της δημοτικής
αρχής ξεκίνησε η επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και μέχρι τώρα
έχουν ήδη κατασκευαστεί 41,5 χλμ.
του κεντρικού δικτύου φυσικού
αερίου. Το πρόγραμμα ανάπτυξης
του δικτύου προβλέπει μέχρι το
2025 την κατασκευή συνολικά 80
νέων χιλιομέτρων.

Ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση στα
δάπεδα των αύλειων χώρων στα
σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, ένα έργο κατά το
οποίο εκσυγχρονίστηκαν 11 γήπεδα
για ασφαλή άθληση των μαθητών.
Ανακατασκευάστηκαν επίσης παιδικές χαρές στο σύνολο του Δήμου
φτάνοντας τις 52 πιστοποιημένες.
Πραγματοποιήθηκαν επισκευές και
συντηρήσεις στα σχολεία της πόλης
με εργολαβίες που ξεπέρασαν τα
2.600.000 ευρώ, ενώ κατασκευάστηκαν τουαλέτες και ράμπες για
τους μαθητές με κινητικά προβλήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης
μεγάλες εργολαβίες οδοποιίας και
ανακατασκευής πεζοδρομίων επιφάνειας 7.000 τ.μ σε μεγάλο εύρος
του Δήμου.
Για πρώτη φορά στην ιστορία και
των τριών δημοτικών ενοτήτων
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα
αντιπλημμυρικά έργα θωρακίζοντας την πόλη. Κατασκευάστηκαν
αγωγοί ομβρίων υδάτων στη Βάρη
επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βούλα στους πρόποδες
του Πανοράματος ενώ στη Βουλιαγμένη αντιπλημμυρικά έργα έγιναν
επί της παραλιακής λεωφόρου, επί
της οδού Παναγούλη, Δήμητρας και
Θησέως. Επίσης, μεγάλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών

Έξυπνη πόλη

Το 2020 ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αναδείχθηκε «έξυπνη πόλη» της χρονιάς με τις
παρεμβάσεις που υλοποιούνται να
είναι πολλές στην κατεύθυνση μιας
πράσινης πόλης. Ολοκληρώθηκαν
οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 47 δημοτικά κτίρια με την
ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στις
στέγες των κτιρίων.
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1. Τα πολλά και ποικιλόμορφα δέντρα όπως πλατάνια, πεύκα
και ελιές, οι θάμνοι σε συνδυασμό με τα λουλούδια και το
γκαζόν, τα γήινα υλικά, οι άνετες καθιστικές ζώνες και ο
εντυπωσιακός αρχιτεκτονικός φωτισμός τις νυχτερινές ώρες,
όλα καθιστούν την Πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη έναν
ειδυλλιακό τόπο περιπάτου και αναψυχής.
2. Στα 55.250.000 ευρώ ανήλθε το κόστος των
αντιπλημμυρικών έργων σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη.
Οι εικόνες που συναντούσαν οι κάτοικοι μετά από έντονη
καταιγίδα με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

9
Με το πρόγραμμα InnoWEE που συμμετέχει ο Δήμος, επαναχρησιμοποιούνται τα υλικά κατεδάφισης των κτιρίων για
τελική τους χρήση στη δημιουργία κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι αυτό του
δικτύου δημοτικού φωτισμού, αντικαθιστώντας τις παλιές
κοστοβόρες λάμπες με νέου τύπου led. Τα 10.000 νέα φωτιστικά σώματα αύξησαν τη φωτεινότητα του τοπικού οδικού
δικτύου κατά 70% και παράλληλα ο Δήμος εξοικονομεί σχεδόν
200.000 ευρώ ετησίως.
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3. Τοποθετώντας τάπητα ασφαλείας,
περίφραξη και πιστοποιημένα όργανα
σε κάθε παιδική χαρά, ο Δήμος των 3Β
κατάφερε να κάνει απόλυτα ασφαλείς
52 παιδικές χαρές. Να σημειωθεί πως
σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται
οι συντηρήσεις τους και όταν κριθεί
αναγκαίο η ανακατασκευή τους.
4. Η πλατεία της Βάρκιζας είναι
εξαιρετικής σημασίας για τον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς
αποτελεί τον πυρήνα της τοπικής αγοράς
της περιοχής. Για πολλές δεκαετίες η
πλατεία έμοιαζε σαν ένας απέραντος
χώρος άναρχης στάθμευσης, χωρίς
καμία πρόβλεψη κίνησης των πεζών
αλλά ούτε και τον αυτοκινήτων.
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5. Με την ανακατασκευή του
αγωνιστικού χώρου αλλά και του
στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Βουλιαγμένης, επωφελείται πολύς
κόσμος που έρχεται για να αθληθεί
ή να περπατήσει σε αυτό το φυσικό
περιβάλλον, σε αυτό το μαγικό τοπίο.
6. Εν μέσω πανδημίας, το 2020,
παραδόθηκαν προς χρήση στους
κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης έξι νέα ανοικτά γήπεδα
μπάσκετ και τένις, αυξάνοντας τον
αριθμό των αθλητικών εγκαταστάσεων
της πόλης.
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7. 22 οχήματα διαφόρων τύπων,
μηχανολογικός εξοπλισμός και
περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι
αποτελούν την ομάδα εκτάκτων
αναγκών του Δήμου των 3Β για την
άμεση αντιμετώπιση κάθε έκτακτου
φαινομένου.
8. Αξιοποιώντας εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους (πρόγραμμα
Prodesa, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
ΠΕΠ «Αττική») 40 κτήρια σε Βάρη, Βούλα
και Βουλιαγμένη ξεκίνησαν εργασίες
ώστε να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια
για ψύξη και θέρμανση και παράλληλα
να παράγουν ενέργεια από τον ήλιο.

Παράλληλα, μεγάλος στόχος που έχει θέσει η διοίκηση είναι
καταστήσει τα 3Β έναν Δήμο μηδενικών αποβλήτων. Η δημοτική αρχή υιοθετεί δράσεις στην κατεύθυνση αυτή με σκοπό τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξάλειψη των αποβλήτων, εφαρμόζοντας τις αρχές της ευρωπαϊκής
πρακτικής για «επαναχρησιμοποίηση - μείωση κατανάλωσης
- ανακύκλωση» υλικών. Παράλληλα, από το 2019 ο Δήμος
επεκτείνει συνεχώς το καινοτόμο πρόγραμμα Διαλογή στην
Πηγή και Κερδίζω όσο Διαχωρίζω σε κάθε γειτονιά και νοικοκυριό, με την επέκταση των καφέ κάδων χωριστής συλλογής
των βιοαποβλήτων από τα υπολείμματα κουζίνας. Επιπλέον,
ο Δήμος έχει εμπλουτίσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό με την
αγορά λειοτεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων, μιας σύγχρονης αρπάγης και άλλων οχημάτων που είναι απαραίτητα για
την καθαριότητα και το πράσινο της πόλης, καθώς μειώνουν
αισθητά τα λειτουργικά κόστη των υπηρεσιών.
Από το 2020 ο Δήμος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 20
διπλών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ
παράλληλα είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που εγκατέστησε σταθμό φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα ΑμεΑ, ενώ έχει
τεθεί σε λειτουργία το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών
οχημάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Η δημοτική αρχή δίνει ένα μεγάλο αγώνα προκειμένου να διατηρήσει τον πράσινο χαρακτήρα της πόλης, τη στιγμή που η
Εκκλησία φαίνεται να διεκδικεί γη στη Βουλιαγμένη προκειμένου να την αξιοποιήσει οικοδομικά. Ωστόσο η σθεναρή αντίσταση του Δήμου έχει «παγώσει» τα σχέδια της Εκκλησίας.
Με την κατάλληλη προετοιμασία, την τεχνογνωσία και τον
συντονισμό, η δημοτική αρχή διαχειρίστηκε άρτια την κακοκαιρία «Μήδεια» που έπληξε την Αττική τον Φεβρουάριο του
2021. Κανένας δρόμος δεν έμεινε κλειστός χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου τόσο από πλευράς
δημοτικής αρχής όσο και από πλευράς Πολιτικής Προστασίας
στην οποία ο Δήμος έχει προνοήσει και έχει δώσει σύγχρονο
μηχανολογικό εξοπλισμό.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει να στηρίζει
τις αθλητικές δραστηριότητες φέρνοντας στην πόλη μεγάλες διοργανώσεις όπως το Xterra Greece, το Ladies Run, τα
Δρόμεια και από φέτος το Iron Man. Παράλληλα, στέκεται
αρωγός κάθε χρόνο σε όλα τα αθλητικά σωματεία των τριών
δημοτικών ενοτήτων επιχορηγώντας τους συλλόγους με
μεγάλα ποσά προκειμένου να συνεχίσουν χωρίς οικονομικά
προβλήματα την ανάπτυξη των αθλημάτων προς όφελος της
νεολαίας. Και στον τομέα του Πολιτισμού, πραγματοποιούνται σπουδαίες δράσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, του
Πάσχα και της Αποκριάς με συναυλίες και άλλες θεματικές
εκδηλώσεις. Παράλληλα, έχουν γίνει θεσμός δύο Φεστιβάλ,
το Μικρασιατικό και το Μεσογειακό που προσελκύουν κόσμο
και από άλλες περιοχές. Αξίζει να αναφερθεί και η συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που πραγματοποίησε
εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους μαθητές των 3Β.
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Χρήστος Στυλιανίδης

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας

Μηχανισμός
προσανατολισμένος
στην πρόληψη όχι
την αντιμετώπιση
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Πρόσωπο των ημερών και επιχειρησιακός υπεύθυνος μιας μεγάλης και κρίσιμης για τη
χώρα εκστρατείας, ο επικεφαλής της ελληνικής Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης
βρέθηκε στη Βούλα για τη μεγάλη πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου αλλά και για την παρουσίαση
του εναέριου συστήματος επιτήρησης του αστικού και περιαστικού πρασίνου που εγκαινίασε ο Δήμος. Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», τονίζει ότι στόχος της θητείας του είναι η
προετοιμασία για μια ριζική αλλαγή μοντέλου στην Πολιτική Προστασία που θα επενδύει
στην πρόληψη αντί στην καταστολή των καταστροφών, ενώ αντικρούει την άποψη ότι η
κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να υπογραμμίσει τους κινδύνους που
εγκυμονεί σήμερα η αλλαγή στο κλίμα της Γης.
Απαραίτητη διευκρίνιση έκδοσης: Η συνέντευξη παραχωρήθηκε την Πέμπτη, 21 Ιουλίου.

Στην πυρκαγιά της Βούλας είδαμε μια πλήρη και έγκαιρη ανάπτυξη των
δυνάμεων πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας, η οποία όμως δεν
κατάφερε να αποτρέψει τη φυσική καταστροφή. Τι συμπεράσματα βγήκαν για την επόμενη κρίση σε δάσος κοντά στον αστικό ιστό;
Μετά από κάθε πυρκαγιά, κάθε έκτακτη ανάγκη εξετάζουμε τον τρόπο διαχείρισης,
ώστε να εντοπίσουμε λάθη και παραλείψεις και να εξαγάγουμε χρήσιμα διδάγματα για το μέλλον. Αυτό κάναμε και στην περίπτωση της πυρκαγιάς στη Βούλα.
Και το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι κοινό για τη Βούλα, για την Πεντέλη, και
-πιστεύω- για κάθε περιοχή όπου δάσος και αστικός ιστός συναντώνται: Πρέπει να
δώσουμε βαρύτητα στην πρόληψη. Γιατί όταν ξεκινήσει μια πυρκαγιά, κανείς δεν
μπορεί να προδιαγράψει πώς θα εξελιχθεί. Και στην περίπτωση του περιαστικού
δάσους, κάθε πυρκαγιά θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο το φυσικό πλούτο της χώρας,
αλλά και την ανθρώπινη ζωή και περιουσία. Αφήνοντας μεγαλύτερες πληγές πίσω
της. Στο χέρι μας είναι να το αποτρέψουμε. Ενώνοντας δυνάμεις Πολιτεία και πολίτες. Κάνοντας ο κάθε ένας από εμάς αυτό που το αναλογεί. Και η συμβολή των
πολιτών στην προσπάθεια αυτή είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί το 95% περίπου
των δασικών πυρκαγιών οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Πρέπει να καταλάβουμε
λοιπόν όλοι μας ότι η φωτιά έχει δύναμη! Δεν πρέπει να την υποτιμάμε, όπως είναι
και το κεντρικό μήνυμα της φετινής μας καμπάνιας για την αντιπυρική περίοδο.

Είδατε στη Βούλα εν δράσει έναν τοπικό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους και εθελοντές.
Κάποιοι Δήμοι διαθέτουν μόνο εθελοντές. Αυτή η διπλή υπόσταση του
θεσμού δεν δημιουργεί προβλήματα;
Η Πολιτική Προστασία εξ ορισμού συνενώνει διαφορετικούς δρώντες. Το Υπουργείο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την
Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ. Και φυσικά τους εθελοντές μας.
Όλοι μαζί είμαστε η Πολιτική Προστασία. Και για να είμαστε αποτελεσματικοί
πρέπει να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε από κοινού και συντονισμένα. Εθελο-

ντές, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο ρόλος όλων μας είναι εξίσου σημαντικός.
Κανείς δεν περισσεύει! Οι εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένα κομμάτι που διακρίνεται για το πάθος
του και τη διάθεση για προσφορά και που έχει να επιδείξει σημαντικότατη συνεισφορά στο πεδίο. Οι εθελοντές μας αποτελούν πραγματικά τον «κρυφό άσο» για
την Πολιτική Προστασία, καθώς ενισχύουν τις δυνατότητες άμεσης απόκρισης του
Μηχανισμού. Για αυτό και στόχος μας είναι η ενίσχυση του ρόλου τους και η συστηματοποίηση της σχέσης τους με το Πυροσβεστικό Σώμα. Μέσα από ένα σύστημα
εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων, που θα τους επιτρέπει να συνεισφέρουν στο
πεδίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάνω από όλα με ασφάλεια. Κομβικό ρόλο
στην κατεύθυνση αυτή θα παίξει και η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, η οποία
προσβλέπουμε πέρα από κέντρο εκπαίδευσης να αποτελέσει «φυτώριο» εθελοντισμού, μια σχολή ανοιχτή στην κοινωνία, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει
συγκεκριμένη εξειδίκευση και να γνωρίζει πώς μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε
μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την 24ωρη εναέρια επιτήρηση του περιαστικού και δασικού
πρασίνου; Θα μπορούσε να αποτελέσει λύση και για τους μεγάλους
δασικούς όγκους;
Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που συνάδει πλήρως με το νέο δόγμα
του Υπουργείου μας. Γιατί πλέον ο σχεδιασμός μας για την αντιπυρική περίοδο
δεν γίνεται να είναι επικεντρωμένος στην καταστολή μιας πυρκαγιάς. Η έγκαιρη
επέμβαση προφανώς και είναι σημαντική. Εξίσου σημαντικές είναι όμως η πρόληψη
και η προετοιμασία/ετοιμότητα. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η αύξηση των
περιπολιών, επίγειων και εναέριων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιπυρική περίοδο. Τις ημέρες με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, ελαφρά αεροσκάφη πραγματοποιούν εναέριες περιπολίες στις περιοχές που
βρίσκονται σε δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, με στόχο τον γρήγορο εντοπισμό και
την άμεση προσβολή της εστίας.
Η εναέρια επιτήρηση έχει λοιπόν ήδη εφαρμογή σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας
σε περίπτωση που συντρέχουν συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Προφανώς, όπως
κάθε εργαλείο και κάθε μέτρο, έχει και αυτή
τους περιορισμούς της και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πανάκεια.

Μια μόνιμη διένεξη μετά από
καταστροφές αφορά στις
επικαλύψεις αρμοδιοτήτων
μεταξύ διάφορων φορέων.
Πώς θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης
Κρίσεων που έχετε εξαγγείλει;

Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων αποτελεί
μια από τις βασικές προκλήσεις που
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
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«Εξαιρετική πρωτοβουλία που συνάδει πλήρως με το νέο δόγμα του
Υπουργείου μας» χαρακτηρίζει ο Χρήστος Στυλιανίδης την 24ωρη εναέρια
επιτήρηση μέσω drone που εγκαινίασε ο Δήμος 3B

Το νέο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων θα ενώνει
όλους τους συναρμόδιους φορείς, επιταχύνοντας τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων
και επιλύοντας το πρόβλημα των επικαλύψεων, τονίζει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας

Όταν οι δρώντες είναι πολλοί, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Πολιτικής Προστασίας, τα όρια ανάμεσα στις αρμοδιότητες καθενός δεν είναι πάντα διακριτά. Ή
ενδεχομένως να μην υπάρχει το απαιτούμενο πλαίσιο που να επιτρέπει σε έναν
φορέα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθαρισμός οικοπέδων που επαφιόταν αποκλειστικά στον εκάστοτε ιδιοκτήτη. Μέχρι πρότινος, αν ο ιδιοκτήτης δεν μεριμνούσε, οι δυνατότητες
παρέμβασης των Δήμων ήταν περιορισμένες. Από φέτος, όμως, οι Δήμοι μπορούν
να είναι πιο αποτελεσματικοί, καθώς τους δώσαμε τα νομοθετικά εργαλεία, ώστε
να μπορούν να προχωρούν άμεσα σε καθαρισμούς οικοπέδων, ακόμα κι όταν ο
ιδιοκτήτης αδιαφορεί ή δεν μπορεί να βρεθεί. Πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις,
στην επίλυση του ζητήματος των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, κομβικής σημασίας
είναι η συνεργασία και η συντονισμένη δράση. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και
το σχέδιό μας για το νέο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ). Ένα Συντονιστικό Κέντρο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι
φορείς Πολιτικής Προστασίας, αλλά και η επιστημονική κοινότητα. Γιατί η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μόνο με το
σωστό συντονισμό, αλλά και με την αξιολόγηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου και
επιστημονικού δεδομένου για τη λήψη αποφάσεων. Στόχος μας είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ να
«ενώνει» όλους τους συναρμόδιους φορείς, επιταχύνοντας τη διαδικασία της λήψης
αποφάσεων και ενισχύοντας το μεταξύ τους συντονισμό.

Μήπως η επίκληση της κλιματικής κρίσης στις καταστροφές γίνεται για
να δικαιολογηθούν ανθρώπινες αμέλειες στην πρόληψη φαινομένων
που πλέον πρέπει να χαρακτηρίζονται αναμενόμενα;

Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Η κλιματική κρίση είναι μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε - αν όχι η μεγαλύτερη. Τα δεδομένα μιλάνε από μόνα τους. Πριν από μερικές ημέρες η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε
θερμοκρασίες ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω του σφοδρού κύματος καύσωνα. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται αντιμέτωπες εδώ και μέρες με εκτεταμένες
δασικές πυρκαγιές. Ο Γάλλος Πρόεδρος μάλιστα ανέφερε ότι τα εναέρια μέσα δασο-

“

Αναμενόμενο φαινόμενο
δεν σημαίνει απαραίτητα
και διαχειρίσιμο

πυρόσβεσης που διαθέτει η χώρα του δεν επαρκούν πλέον και ο εναέριος στόλος
πρέπει να ενισχυθεί. Η κλιματική κρίση αποτελεί μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που μας φέρνει αντιμέτωπους με φαινόμενα άκρως ασυνήθιστα, ακόμα και
πρωτόγνωρα. Φαινόμενα που τα μέσα που διαθέτουμε δεν μας επιτρέπουν πάντα
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι πρόσχημα.
Και αν δεν δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, αν οι επιστημονικές προβλέψεις
επιβεβαιωθούν, τα φαινόμενα αυτά θα γίνουν πιο συχνά, πιο έντονα, σε σημείο που
ενδεχομένως πλέον να μην μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αναμενόμενο
δεν σημαίνει απαραίτητα και διαχειρίσιμο.

Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι οι φυσικές καταστροφές στο εξής θα βρίσκονται στο πρόγραμμα, με ποια κριτήρια θα θέλατε να κριθεί το έργο
σας σε αυτό το τόσο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο;
Η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες συνθήκες. Μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες
προκλήσεις και κινδύνους. Η παραδοσιακή προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου,
που δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση, γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματική.
Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία/ετοιμότητα και την
ανθεκτικότητα, τους τρεις πυλώνες που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δράσης και
πρωτοβουλίας μας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Δεν μπορεί η αντιμετώπιση να συνεχίσει να αντιπροσωπεύει το 80% του προϋπολογισμού της Πολιτικής Προστασίας και η πρόληψη το 20%. Η σχέση αυτή πρέπει
να αντιστραφεί. Και αυτό ακριβώς κάνουμε στο Υπουργείο. Θέτουμε τα θεμέλια για
ένα σύγχρονο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ένα μηχανισμό προσανατολισμένο στην πρόληψη. Προφανώς πρόκειται μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να
ολοκληρωθεί. Δεν περιμένω ο νέος αυτός Μηχανισμός να έχει ολοκληρωθεί στη
διάρκεια της θητείας μου - κάτι τέτοιο θα ήταν ουτοπικό. Θέλω όμως να έχει γερές
βάσεις. Αυτός αποτελεί το πρωταρχικό μας στοίχημα στο Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να
αφήσουμε.

Πυρκαγιές στο παρελθόν έχουν κρίνει εκλογικές αναμετρήσεις και βλέπουμε ότι η διαχείριση κρίσεων αποτελεί ένα μόνιμο ζήτημα κορυφαίας
πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα. Νιώθετε ότι κάθεστε σε μια «ηλεκτρική» καρέκλα;
Οι φυσικές καταστροφές δεν έχουν πολιτικό χρώμα και ιδεολογία. Η αντιμετώπισή
τους απαιτεί συνεννόηση και συνεργασία. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους συμπολίτες μας αλλά και για τις
επόμενες γενιές. Γι’ αυτό και ξεκινήσαμε έναν εθνικό διάλογο με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να
υπάρξει ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων. Γιατί μόνο μέσα από το διάλογο θα
μπορέσουμε να καταλήξουμε στις βέλτιστες λύσεις και να ενισχύσουμε αποτελεσματικά την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστική ικανότητα της χώρας μας στην
κλιματική κρίση. Ακόμα μια απόδειξη ότι η συνεργασία και οι συνέργειες αποτελούν
θεμέλιο λίθο στη διαχείριση κινδύνου, εντός αλλά και εκτός του πεδίου.
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Η εντυπωσιακή αναβίωση
της Β’ πλαζ Βούλας

1

Τα αναθεωρημένα σχέδια ανάπλασης
ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο
Μια ιστορική στιγμή για το παραλιακό μέτωπο της Βούλας ήταν η
έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
στις 6 Ιουλίου, της μελέτης για τη
διαμόρφωση της παραμελημένης
επί 25 σχεδόν χρόνια ακτής Β’ πλαζ.
Ήταν ένα καθοριστικό βήμα για να
μπει το σημαντικό αυτό έργο σε
τροχιά υλοποίησης, με στόχο να
έχει πλήρη λειτουργικότητα ως νέα
λουτρική εγκατάσταση της πόλης το
καλοκαίρι του 2023. Όπως ανέλυσε
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η πολυσύνθετη αδειοδοτική
διαδικασία απαιτεί η συγκεκριμένη
μελέτη να λάβει και το «πράσινο
φως» από την ΕΤΑΔ που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου και έπειτα από
τη Γενική Διεύθυνση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Τον Σεπτέμβριο
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί
οι αρχιτεκτονικοί έλεγχοι και να
ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.
Η αναβίωση της Β’ πλαζ Βούλας,
μαζί με το εν εξελίξει σήμερα έργο
ανακατασκευής του Κάμπινγκ
Βούλας, αποτελεί την ενσάρκωση
του διαχρονικού οράματος των
τοπικών κοινωνιών της Αττικής να
πάρουν οι δήμοι στα χέρια τους τη
διαχείριση των ακτών. Ήταν ένα
«παράθυρο» που άνοιξε το 2015
από τη διοίκηση της ΕΤΑΔ που για
πρώτη φορά στην ιστορία της (ξεκινώντας από τα χρόνια του ΕΟΤ)
αποφάσιζε να εκχωρήσει σε ΟΤΑ με
μακροχρόνιες συμβάσεις τη διαχείριση των παραλιών τις οποίες
ως αξιόλογα τουριστικά ακίνητα
διατηρούσε και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της. Δυστυχώς, η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία απαίτησε τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας
αλλά και σειρά πολιτικών παλινδρομήσεων (στο μεταξύ άλλαξε η
κυβέρνηση και οι πολιτικές προτεραιότητες της ΕΤΑΔ) που στοίχησαν
ακριβά στο χρόνο υλοποίησης του
οράματος. Σε κάθε περίπτωση, το

σύνολο του αρχικού σχεδιασμού
του Δήμου μαζί με τις πολιτικές
αποφάσεις της δημοτικής αρχής
παραμένουν αναλλοίωτα: Η Β’ πλαζ
Βούλας θα λειτουργεί ως κλειστή
λουτρική εγκατάσταση, με δωρεάν
είσοδο μόνο για όλους τους δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
ως ακτή υψηλών προδιαγραφών,
προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες και με αυστηρό προφίλ πολύ
χαμηλής όχλησης δραστηριοτήτων
αναψυχής την ημέρα, μετά από μια
αναγέννηση του πρασίνου.

Βάση η κληρονομιά
του Άρη Κωνσταντινίδη

Το σύνολο της μελέτης που δρομολογήθηκε για τις τελικές εγκρίσεις
αποτελείται από το αρχιτεκτονικό
μέρος, τη στατική μελέτη, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τη φυτοτεχνική μελέτη, την κυκλοφοριακή,
τη γεωτεχνική, τις μελέτες ομβρίων περιβάλλοντος και λιμενικών
έργων και τέλος, τη μελέτη φωτισμού. Εξειδικευμένοι μηχανικοί
και εταιρείες εγνωσμένου κύρους
ανέλαβαν κάθε μία από τις παραπάνω εργασίες. Το αρχιτεκτονικό
κομμάτι, που αντιπροσωπεύει και
την πιο δημιουργική προσπάθεια,
ανέλαβαν γνώριμοι στην περιοχή
αρχιτέκτονες που έχουν αφήσει ένα
σπουδαίο δείγμα γραφής: Η Athens
Creative, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, έχει υπογράψει την
ανάπλαση της πλατείας Νυμφών
στη Βουλιαγμένη και με αυτές τις
συστάσεις ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έδωσε το λόγο στους μηχανικούς για να αναπτύξουν το όραμά
τους. «Πρόκειται για ένα μοναδικό
κομμάτι της αθηναϊκής ριβιέρας με
παρατημένη σήμερα εικόνα. Στόχος μας είναι να αποκτήσει ξανά
την εμβληματική αξία που είχε»,
είπε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
εκ μέρους των μελετητών ο Ηλίας
Παπαγεωργίου του γραφείου Pila
που συνυπογράφει τη μελέτη με

την Athens Creative. «Ξεκινάμε
από τη χαρακτηριστική εικόνα της
αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του
1960 που άφησε ο Άρης Κωνσταντινίδης. Δικό μας πνευμα είναι να
κρατήσουμε ως αφετηρία αυτή την
αρχιτεκτονική κληρονομιά φέρνοντας τις κατασκευές σε σύγχρονο
πλαίσιο», τόνισε. Όπως είπε πολλά
από τα υφιστάμενα κτήρια, που
εγγράφονται στο ελληνικό μοντέρνο κίνημα της αρχιτεκτονικής σήμερα είναι επικίνδυνα από στατική
άποψη. Και πρόσθεσε: «Ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της ακτής είναι οι
υφιστάμενες όμορφες φυτεύσεις.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα προστεθούν νέα δέντρα και φυτεύσεις με
στόχο να δημιουργηθεί ένα ζωντανό πράσινο πάρκο στο παραλιακό
μέτωπο». Μάλιστα, για να υπερθεματίσει ως προς το σεβασμό στα
υφιστάμενα δέντρα, ο μελετητής
τόνισε ότι το σχεδιαζόμενο ανοιχτό
κολυμβητήριο (που θα λειτουργεί
από 15 Οκτωβρίου ως τις 15 Μαΐου
για την εξυπηρέτηση δημοτών και
τοπικών συλλόγων) τοποθετήθηκε
σε διαφορετικό μέρος από τα αρχικά προβλεπόμενο, για να μη χρειαστεί να κοπούν τρία μεγάλα πεύκα.
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης που επίσης
τόνισε ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι «να μην κοπεί κανένα
δέντρο και να εμπλουτιστεί το
τοπίο με περισσότερο πράσινο».
Όπως εξήγησε άλλωστε, «οι φυσικές διαμορφώσεις των δέντρων
δημιουργούν μονοπάτια που εντείνουν την αίσθηση της εξερεύνησης
και ανακάλυψης, δίνοντάς μας το
έναυσμα για το σχεδιασμό». Μιλώντας για τα στοιχεία του ελληνικού
μοντερνιστικού κινήματος που επιβιώνουν, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης
είπε ότι «καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα βαρύτητα
αλλά και προσθέτοντας σύγχρονους όρους σχεδιασμού».

2

3

1. Άποψη εισόδου κτηρίου
2. Άποψη κεντρικού ελεύθερου χώρου
3. Άποψη εξωτερικού στεγασμένου χώρου
4. Γενική άποψη της παραλίας
5. Άποψη κεντρικής πλατφόρμας
6. Άποψη εξωτερικού στεγασμένου χώρου
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Η πρώτη «πράσινη» ακτή της χώρας
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Περιγράφοντας την πρόκληση του συνδυασμού παράδοσης
και των σύγχρονων τάσεων, ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος
Αυλωνίτης σημείωσε ότι ο σχεδιασμός της νέας Β’ πλαζ
Βούλας «θα γίνει με όρους διαχρονικότητας και σεβασμού
στην ιστορία αλλά ταυτόχρονα και με μια προσέγγιση
ήπιων παρεμβάσεων, με χρήση σύγχρονων υλικών και
μεθόδων δόμησης, που θα οδηγήσουν σε ένα νέο αποτέλεσμα βασισμένο στον άξονα της λειτουργικότητας και της
φυσικής ισορροπίας με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον». Φιλοδοξία των νέων μηχανικών που θέλουν να υπογράψουν ένα έργο σύμβολο είναι «να συζητιέται η παραλία
αυτή για τα επόμενα 50 χρόνια για τον σχεδιασμό της».
Ένα ενδιαφέρον σημείο στην παρουσίαση του Αλέξανδρου
Αυλωνίτη ήταν το σχόλιό του για το πώς τα δέντρα και τα
φυτά της παραλίας κατά τις δεκαετίες της εγκατάλειψης
της παραλίας επεκτάθηκαν στο χώρο. «Ενώ στο κίνημα του
μοντερνισμού τα κτήρια κατακτούσαν τη φύση, στη Β’ πλαζ
Βούλας βλέπουμε ότι η φύση ανέκτησε τον χαμένο χώρο.
Εμείς ακολουθώντας τις νέες αυτές φυσικές διαμορφώσεις
θα δημιουργήσουμε την αντίθεση που θα αναδείξει τα υφιστάμενα κτήρια».

5

«Είναι μια εξαιρετική, ήπια παρέμβαση, μια πινελιά που
χρειάζεται η Βούλα», συνόψισε την ουσία της μελέτης ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. «Είναι η πλέον λειτουργική και ήπια πρωτοβουλία που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στον Δήμο μας», πρόσθεσε. Και για να τονίσει ότι η μελέτη με τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις δεν
είναι ένα απατηλό σχεδίασμα αλλά πιστή απεικόνιση της
πραγματικότητας που θα επαληθευτεί από τα πραγματικά
έργα, ο Δήμαρχος έφερε το παράδειγμα της πλατείας Νυμφών, όπου τα σχέδια μεταμορφώθηκαν σε ένα πραγματικό
κόσμημα του δημόσιου χώρου. «Αν όλα πάνε καλά και η
ελληνική γραφειοκρατία το επιτρέψει, ο χώρος θα γίνει το
επόμενο καλοκαίρι η πρώτη πράσινη παραλία της χώρας,
σε φυτεύσεις και σε εξοικονόμηση ενέργειας», υπογράμμισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Μια οικογενειακή δημοτική παραλία

6

Η μελέτη περιγράφει μια παραλία που απευθύνεται σε
οικογένειες. Η γαστρονομία, η ευεξία και οι ήπιες αθλητικές
δραστηριότητες μέσα και έξω από το νερό βρίσκονται στο
επίκεντρο της ιδέας αξιοποίησης, με τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης να καθοδηγούν τις κατασκευαστικές αρχές. Το
μοντέλο αυτό θα αποτυπωθεί στην αύξηση των φυτεύσεων,
στην προτίμηση υδατοπερατών υλικών αντί της ασφάλτου
και στην επιλογή να εκμηδενιστεί το αποτύπωμα άνθρακα.
Η επέμβαση στην παραλία θα είναι η ηπιότερη δυνατή, με
εφαρμογή φιλικών υλικών και κατασκευές αισθητικά εναρμονισμένες στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αναβίωσης
προγραμματίζεται να φυτευτούν πάνω από 400 νέα δέντρα,
ενώ το νερό σχεδιάζεται να ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Στον χώρο στάθμευσης για
385 αυτοκίνητα θα φυτευτούν πάνω από 250 δέντρα για
φυσική σκιά, ενώ στα τεχνητά σκίαστρα θα τοποθετηθούν
φωτοβολταϊκά στοιχεία για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στους κοινόχρηστους χώρους. Προβλέπονται 21 θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες και
89 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ενδιαφέρον έχει
και η επιλογή των μελετητών να κρατήσουν τις μοναδικές
χτιστές εξέδρες εντός της θάλασσας, στις οποίες θα παραμείνουν τα ανάγλυφα καθίσματα.

14 Ιστορία

Παλιές φωτογραφίες αφηγούνται

Η Βουλιαγμένη του χτες

Συγκίνηση, νοσταλγία και γλυκιές αναμνήσεις για ένα
σχετικά κοντινό αλλά οριστικά χαμένο παρελθόν χαρακτήρισαν τη ζεστή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το Σάββατο 2 Ιουλίου για
τη «Βουλιαγμένη του χθες». Την έκθεση οργάνωσε και
παρουσίασε η Έλενα Μανιάτη Κρομυδά. Πυρήνας της
εκδήλωσης ήταν η εξαιρετική συλλογή παλιών φωτογραφιών της Βουλιαγμένης και των προσώπων της
που συγκέντρωσε και διέσωσε η πρώην υπάλληλος της
Κοινότητας Κική Κασιδόκωστα. Ήταν και το τιμώμενο
πρόσωπο της βραδιάς, που έλαβε τιμητική πλακέτα από
τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για την προσφορά της στη διάσωση της συλλογικής τοπικής μνήμης. Η
παλιά αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου
της Βουλιαγμένης γέμισε με ασπρόμαυρες και άλλες
επιχρωματισμένες φωτογραφίες περασμένων δεκαετιών που αποτύπωσαν για πάντα μια εποχή αθωότητας
και ανεμελιάς. Η Βουλιαγμένη των λίγων εκατοντάδων
μόνιμων κατοίκων τα καλοκαίρια ζωντάνευε από τους
πολυπληθείς «μόνιμους παραθεριστές» και οι περισσότερες φωτογραφίες της έκθεσης είχαν ως θέμα το
καλοκαίρι, τη θάλασσα και την αναψυχή. Όσοι παλιοί
κάτοικοι περιηγήθηκαν στα ταμπλό με τις φωτογραφίες
αναγνώρισαν έναν συγγενή, κάποιο φίλο από τα παλιά,
ένα γνώριμο πρόσωπο σε εικόνες από τη νιότη του. Τα
βασικά χαρακτηριστικά άλλωστε του βουλιαγμενιώτικου τοπίου παραμένουν από τον προηγούμενο αιώνα
αναλλοίωτα: Οι αμμουδιές του κόλπου και του Καβουρίου, τα πεύκα, το Ορφανοτροφείο, τα ταβερνάκια.
Μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά συγκέντρωσε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλακόστρωτο έξω από
το πρώην Δημαρχείο, στην πλατεία 24ης Ιουλίου. Ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μίλησε για τη σημασία της
τοπικής ιστορίας. «Ο τόπος μας έχει κατοικηθεί εδώ
και χιλιάδες χρόνια και αυτό το βλέπουμε σε κάθε μία
μικρή τρύπα που κάνουμε σε οποιοδήποτε δρόμο και
παρτέρι. Αλλά και πιο κοντά στις μέρες μας, οι πόλεις

Τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο έλαβε η Κική
Κασιδόκωστα που συγκέντρωση και διέσωσε ένα
πλούσιο αρχείο εικόνων για την ιστορία της πόλης
αυτές ήταν μικροί παραθεριστικοί οικισμοί, ως λουτροπόλεις, απόμακρες από το κέντρο της Αθήνας, καθώς
χρειαζόταν ένα μικρό ταξίδι για να απολαύσει τις περιοχές αυτές, χωρίς ρεύμα και αγορά και άνυδρες», είπε
και πρόσθεσε: «Έχουμε την υποχρέωση αυτή τη γνώση
για την τοπική ιστορία να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις
επόμενες γενιές με τέτοιου είδους δράσεις». Μιλώντας επίσης για τους προηγούμενους κοινοτάρχες και
δημάρχους, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κάλεσε τους
παριστάμενους «να μην ξεχνάμε την προσφορά τους»
και δήλωσε την πρόθεσή του όταν έρθει η ώρα να μεταβιβάσει τη σκυτάλη, να παραδώσει την πόλη «πιο όμορφη, πιο λειτουργική, πιο οργανωμένη, αλλά πάντα το
ίδιο συναισθηματικά δεμένη με μας».
Τον λόγο πήρε ακολούθως ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου και παλαιότερος αιρετός του Δήμου, Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ο οποίος εξελέγη για πρώτη
φορά στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης το 1975.
«Η Βουλιαγμένη είναι προικισμένη, όμως αυτό δεν
θα έφτανε αν στο πέρασμα του χρόνου δεν υπήρχαν
άνθρωποι μέσα από τον τόπο μας που να υποστηρίξουν
αυτή την ομορφιά για να την βρούμε εμείς σήμερα». Ο
Διονύσης Γεωργουλόπουλος έκανε μια αυτοδιοικητική
αναδρομή στις εποχές προ του 1975, όταν το Κοινοτικό
Συμβούλιο δεν είχε πόρους να αγοράσει ούτε γραφική
ύλη. «Πρόλαβα ένα Συμβούλιο που είχε κύρος, ενέπνεε
σεβασμό, στο οποίο όταν έμπαινες να παρακολουθήσεις,
ντρεπόσουν να μιλήσεις. Οφείλουμε σε αυτούς σεβασμό
και ένα μεγάλο ευχαριστώ», τόνισε μεταξύ άλλων. Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση είχε η ομιλία της Μαίρης
Φουρναράκη, τέως αντιδημάρχου και σήμερα εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου για θέματα ΑμεΑ. Κόρη
του πρώην κοινοτάρχη Διονυσίου Φουρναράκη που

γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της σε πολλά σημεία
της ομιλίας της. «Μια και η μνήμη δεν επαναπαύεται, ως
ταξιδιώτης του χρόνου γυρνώ τους ημεροδείκτες πίσω
με οδηγό τις αναμνήσεις μου», είπε για να προσθέσει
ότι «η Βουλιαγμένη στα μάτια μου είναι η ομορφότερη
ζωγραφιά που θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή, είναι
η αγάπη μου». Η Μαίρη Φουρναράκη έκανε ένα οδοιπορικό από το οικογενειακό της σπίτι, στη Λίμνη και δρόμο
με τον δρόμο αναφέρθηκε στις παλιές οικογένειες Βουλιαγμενιωτών, άλλων που έφυγαν και άλλων παρόντων
στην εκδήλωση, με μεγάλη αγάπη, σεβασμό και πολλή
νοσταλγία. Αναφερόμενη στο σήμερα και τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο είπε πως «όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει
παρόν και μέλλον», προσθέτοντας πως «το όραμά του και
οι στόχοι του μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε μαζί
του στις πόλεις για να ζεις».
Ξεχωριστό χρώμα έδωσε η ομιλία της Λιάνας Σκουλάξενου, σημερινής προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης και μέλος μιας από τις παλαιότερες
οικογένειες της πόλης. «Οι γενιές εκείνες αγάπησαν
βαθιά τη Βουλιαγμένη γιατί τότε έπρεπε να προσφέρουν εκείνοι στον τόπο τους, δεν περίμεναν τον τόπο
να προσφέρει στους ίδιους», είπε μιλώντας για τους
Σκουλάξενους που συμμετείχαν εξ αρχής στη διοίκηση
της Κοινότητας. «Κάποιοι θα πουν ότι μας χαρακτηρίζει
τοπικισμός και θεωρούμε το χωριό μας μοναδικό, όπως
ακριβώς συμβαίνει με όλους τους τόπους της Ελλάδας
από τους κατοίκους τους», τόνισε για να προσθέσει ότι
«εμείς όμως έχουμε αποδείξεις όταν υποστηρίζουμε ότι
η Βουλιαγμένη είναι μοναδική», αναφέροντας μεταξύ
άλλων το μοναδικό στον κόσμο είδος θαλάσσιας ανεμώνης που φύεται εντός της Λίμνης. Η Λιάνα Σκουλάξενου
κατέληξε ότι «ζούμε σε μια πόλη που έχει διατηρήσει
όλα τα στοιχεία για την οποία την αγάπησαν οι παππούδες και γιαγιάδες μας», σημειώνοντας το χρέος «να
τα διατηρήσουμε αναλλοίωτα, να παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές την πράσινη φυσιογνωμία, σταματώντας τη μεγάλη πίεση για νέα δόμηση». Λίγα λόγια
απηύθυνε στο ακροατήριο και ο αντιδήμαρχος Παντελής Κασιδόκωστας, αδερφός του πρώην Δημάρχου
Γρηγόρη Κασιδόκωστα, δηλώνοντας συγκινημένος από
την εκδήλωση. Η εκδήλωση έκλεισε με μια προσεγμένη
προβολή των ιστορικών φωτογραφιών της Βουλιαγμένης που επιμελήθηκε η Έλενα Μανιάτη Κρομυδά, επίσης
μέλος μιας από τις παλιές οικογένειες. Η αφήγησή της
περιελάμβανε πολύ ενδιαφέρουσες προφορικές ιστορίες για την ιστορία του τόπου μαζί με στιγμιότυπα από
κινηματογραφικές ταινίες που αποτύπωσαν στο φακό
τη Βουλιαγμένη του χτες.

Τοπικά 15

Πόλη προσβάσιμη σε όλους
Ανεμπόδιστη κίνηση σε πεζοδρόμια, δημόσια κτήρια και επιχειρήσεις
Την πρόθεσή της να γίνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσβάσιμος σε
όλους ανακοίνωσε η δημοτική αρχή την Δευτέρα 18 Ιουλίου παρουσιάζοντας μια
ολοκληρωμένη μελέτη για την εναρμόνιση όλων των δημόσιων κτηρίων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου με τις απαιτούμενες
συνθήκες εξυπηρέτησης των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αφορά αρχικά την καταγραφή προσβάσιμων διαδρομών για
ανθρώπους με κινητική ή οπτική αναπηρία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πόλης
απόλυτα φιλικής και φιλόξενης στα ΑμεΑ, με άμεση υλοποίηση όσων προβλέπει η
μελέτη σε πρώτο χρόνο, αλλά με μεσοπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία προσβάσιμης
διαδρομής στο σύνολο των πλατειών, πάρκων και πεζοδρομίων της πόλης, συνολικού
μήκους περίπου 440 χλμ. Πρόκειται για έργο ιδιαίτερο φιλόδοξο με υψηλό βαθμό
δυσκολίας, αλλά εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο για μία κοινωνία ανθρώπινη
και πολιτισμένη, όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. «Δεν είναι απλώς θέμα
πολιτισμού, είναι πρώτιστα θέμα ανθρωπισμού», είπε χαρακτηριστικά.
Η μελέτη υλοποιήθηκε για να βοηθήσει την προσβασιμότητα σε άτομα με κινητική αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει
περίπου 70.000 κατοίκους από τους οποίους, στατιστικά περισσότεροι από το 7 %
αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στις μετακινήσεις τους (ηλικιωμένοι, παιδάκια
σε καρότσι κ.ά.). Το έργο αυτό απευθύνεται σε περισσότερους από 4.900 πολίτες στο
Δήμο των 3Β και συνολικά σε 35.000 πολίτες που επισκέπτονται τον Δήμο από όλο
το Λεκανοπέδιο. Στους ωφελούμενους του έργου θα πρέπει να συνυπολογιστεί και
το στενό οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον οπότε ο αριθμός των ατόμων που
θα κάνουν χρήση των ελεύθερων διαβάσεων και προσβάσεων θα υπερδιπλασιαστεί.
Η Αλεξάνδρα Μουράτογλου εκ μέρους της εταιρείας Smart Owl που έχει αναλάβει
τη σχετική μελέτη παρουσίασε τα βασικά βήματα του έργου, που θα υλοποιηθεί σε
τρία στάδια: Πρώτον, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των δημοσίων και
ιδιωτικών υποδομών και καταγραφή των δημοσίων χώρων, πλατειών, διαδρομών
και πεζοδρομίων. Δεύτερο, άμεσες παρεμβάσεις: Οι μελετητές έχοντας αποτυπώσει
τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης καθώς και τις διαδρομές προς αυτά, κατήρτισαν
προτάσεις για παρεμβάσεις με στόχο την άμεση βελτίωση της προσβασιμότητας της
πόλης, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των δημοτών. Τρίτο, σχεδίαση ελεύθερων διαδρομών. Εκτιμώντας την κατάσταση των πεζοδρομίων στο σύνολο της πόλης
καθώς και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, οι μελετητές πρότειναν τις αρχικές ελεύθερες διαδρομές.

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και
σε δημόσιους χώρους. Τις αυτοψίες διενέργησαν 6 φοιτητές, πολιτικοί μηχανικοί,
κάτοικοι της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 5 μήνες και
χρησιμοποιήθηκαν όλες οι μορφές νέων τεχνολογιών καθώς και η χρήση ηλεκτρικών
οχημάτων (αυτοκίνητα και πατίνια). Ως προς την προσβασιμότητα, ελέγχθηκαν χώροι
εστίασης, φαρμακεία, περίπτερα, υπηρεσίες, τράπεζες, χώροι ψυχαγωγίας, αθλητικές
εγκαταστάσεις, παραλίες, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, σχολεία
όλων των βαθμίδων, πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια, εκκλησίες και χώροι στάθμευσης.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάστηκε είναι οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευ-

Ξεκίνησε ήδη η προσαρμογή του
δημόσιου χώρου των 3Β σε ένα νέο
πρότυπο που να συμπεριλαμβάνει
άτομα με δυσκολία στην
κινητικότητα

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και η τέως αντιδήμαρχος και εντεταλμένη
σύμβουλος για θέματα ΑμεΑ Μαίρη Φουρναράκη παρουσίασαν το σχέδιο της
δημοτικής αρχής στους εκπροσώπους του τοπικού και υπερτοπικού Τύπου
σης για ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 50 στον Δήμο ενώ 60 είναι οι τουαλέτες αποκλειστικά για χρήση ΑμεΑ.

Άμεσες παρεμβάσεις

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα ξεκινήσουν οι πρώτες παρεμβάσεις σε στόχο την άμεση βελτίωση της προσβασιμότητας της πόλης. Συγκεκριμένα,
θα κατασκευαστούν 42 νέες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, θα δημιουργηθούν 4 νέες τουαλέτες για χρήση ΑμεΑ σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής, την επισκεψιμότητα
καθώς και την διαθεσιμότητα των WC σε ιδιωτικούς χώρους. Θα κατασκευαστούν 80
νέες ράμπες για να λυθούν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε
σημεία ειδικού ενδιαφέροντος. Σήμερα από τα 34 σχολεία του Δήμου, προσβάσιμα
για μαθητές ΑμεΑ είναι τα 20, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο μέχρι το καλοκαίρι του
2023, όλα τα σχολεία των τριών δημοτικών ενοτήτων θα διαθέτουν ράμπες. Επιπλέον, στο στάδιο αυτό, υπάρχει πρόβλεψη για μετακίνηση εμποδίων είτε μόνιμων είτε
προσωρινών που συναντά κανείς στο πεζοδρόμια (φυτεύσεις, ταμπέλες, κολόνες κ.ά).
Οι περίπου 120 άμεσες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες προσβασιμότητας σε μεγάλο ποσοστό των επίκαιρων και πολυσύχναστων σημείων της πόλης θα
ολοκληρωθούν σε διάστημα 6-12 μηνών με κόστος 90.000 ευρώ.

Ελεύθερες διαδρομές

Οι μελετητές ιχνηλάτησαν όλες τις διαδρομές ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα
αποτελέσουν τις πρώτες αρτηρίες προσβάσιμων διαδρομών, συνυπολογίζοντας τα
σημεία ενδιαφέροντος, την κατάσταση των πεζοδρομίων, τη γενικότερη κατάσταση
της προσβασιμότητας, αν υπάρχουν στη διαδρομή καταστήματα και WC για να εξυπηρετηθούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, αν μπορούν να συνδεθούν και με άλλα
σημεία ειδικού ενδιαφέροντος και τέλος αν συμβαδίζουν με το γενικότερο όραμα
της Δημοτικής Αρχής για την προσβασιμότητα. Να σημειωθεί επίσης ότι παράλληλα
με τις παρεμβάσεις που ξεκινούν άμεσα, οι προσβάσιμες διαδρομές της πόλης θα
ενταχθούν σε ειδική εφαρμογή πλοήγησης για έξυπνες συσκευές. Για παράδειγμα, ο
χρήστης θα πληκτρολογεί το κατάστημα που θέλει να επισκεφτεί και η εφαρμογή θα
του δείχνει την βέλτιστη διαδρομή και πληροφορίες σχετικά αν διαθέτει το κατάστημα πρόσβαση για ΑμεΑ, τουαλέτα κ.ά. Τονίζοντας μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος ανέφερε πως η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να μη δίνει καμία
αδειοδότηση σε επιχείρηση που δεν έχει πρόσβαση για ΑμεΑ ή δεν διαθέτει ειδικά
διαμορφωμένο WC στο ισόγειο του καταστήματος.
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Ο φύλακας άγγελος των 3Β
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Σύστημα διαρκούς εναέριας επιτήρησης
στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας των 3Β
Ένα υπερσύγχρονο «όπλο» διαρκούς
επιτήρησης και δυνατότητας άμεσης ενεργοποίησης του μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας όταν παραστεί ανάγκη παρουσίασε ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πρόκειται για το πρωτοποριακό για τη
χώρα σύστημα εναέριας 24ωρης επιτήρησης με τη χρήση drone, για την
έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων σχετιζόμενων με την κλιματική κρίση
καταστάσεων. Η επίσημη πρώτη για
την έναρξη λειτουργίας των drones,
εγκαινιάστηκε με μια θεαματική επίδειξη που έγινε στο δημαρχείο της
πόλης την Παρασκευή 15 Ιουλίου,
παρουσία του Υπουργού Κλιματικής
Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστου Στυλιανίδη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά, του βουλευτή
Γιώργου Βλάχου, του Αντιπεριφεριάρχη Οικονομικών Νίκου Πέππα,
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, του Πλοιάρχου
Ιωάννη Κανδηράκη, του Σμήναρχου Στέφανου Στασινόπουλου και
εκπροσώπων της εταιρείας ελέγχου
του συστήματος.
Κατά την παρουσίαση ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επισήμανε
ότι πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά
της κλιματικής κρίσης και η στόχευση στη διαρκώς επιδεινούμενη εκδήλωσή της είναι η πρόληψη. «Διαφορετικά θα εκδηλώνονται μέγα φαινόμενα τα οποία θα απαιτούν μέγα
συστήματα υψηλότατου κόστους
για να αντιμετωπιστούν». Παρά τις
δυνατότητες του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας να επεμβαίνει
σε πολύ γρήγορους χρόνους στην
εκδήλωση πυρκαγιάς εντός των
ορίων του Δήμου, ο Δήμαρχος εξήγησε πως η δημοτική αρχή δεν εφησυχάζει ποτέ και για το λόγο αυτό
«σπεύσαμε να βελτιώσουμε ακόμα
περισσότερο τις δυνατότητες του
μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας,
επιταχύνοντας τα βήματά μας ούτως
ώστε μέσα στην τρέχουσα περίοδο
και όχι στην επόμενη όπως είχαμε

συζητήσει να εγκαταστήσουμε το
πρώτο στη χώρα σύγχρονο σύστημα με επιτήρηση από αέρος 24 ώρες
το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 365
μέρες το χρόνο, σε πραγματικό
χρόνο, με drones τα οποία διαθέτουν ψηφιακές αλλά και θερμικές
κάμερες και μεγάφωνα ώστε να είναι
η επαφή μας, διαδραστική με αυτούς
οι οποίοι δεν πρέπει να βρίσκονται
στο σημείο». Παράλληλα, όπως περιέγραψε ο Δήμαρχος, κατά την εξέλιξη οποιουδήποτε συμβάντος που
αφορά την Πολιτική Προστασία, το
κέντρο ελέγχου αυτομάτως μετατρέπεται σε κέντρο επιχειρήσεων,
με συστήματα παρακολούθησης της
εξέλιξης του συμβάντος αλλά και
του συνόλου του στόλου των οχημάτων της πολιτικής προστασίας μέσω
GPS σε πραγματικό χρόνο, ώστε να
μπορέσει ο συντονισμός αντιμετώπισης του έκτακτου περιστατικού
να γίνεται από το κέντρο με πολύ
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Να σημειωθεί ότι το σύστημα αναμένεται να υιοθετήσουν και άλλοι
δήμοι ενώ το σήμα του θα αποστέλλεται και στο Εθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων καθώς
«το νέο αυτό σύστημα σηματοδοτεί
μια σύγχρονη, ψηφιακή προσέγγιση
για την αντιμετώπιση των ακραίων
φαινομένων και κρίσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους», όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος
Στυλιανίδης.

Επιφυλακή και όχι
καταγραφή προσωπικών
δεδομένων

Με την βοήθεια των drones τα οποία
είναι εξοπλισμένα με πολυφασματικές κάμερες μπορούν να λαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες σε
τοπικό επίπεδο για την ξηρότητα
της βλάστησης ως παράγοντα κινδύνου για την πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά
τα παρατηρητήρια και τον κίνδυνο
πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια,
τα drones είναι πολύτιμα εργαλεία
στα χέρια επαγγελματιών χειριστών,

κάνοντας περιπολίες σε συγκεκριμένες διαδρομές ώστε να καλύπτουν οπτικά ολόκληρο τον χώρο
ευθύνης, δίνοντας πληροφορίες για
πιθανές συγκεντρώσεις εύφλεκτης
ύλης (ξερόχορτα, σκουπίδια κ.λπ.),
για ύποπτες κινήσεις ατόμων, για
επικίνδυνες δραστηριότητες (μπάρμπεκιου, καύση απορριμμάτων ή
ξερόχορτων, λειτουργία μηχανημάτων που προκαλούν υπερθέρμανση,
σπινθήρα ή φλόγα κ.ά.). Σε πρώτη
φάση, ο έλεγχος των drones γίνεται
χειροκίνητα ωστόσο μελλοντικά τα
drones θα πετούν αυτόνομα ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο σχέδιο
πτήσης το οποίο θα εγκατασταθεί σε
ειδικό λογισμικό.
Ο πιο εξελιγμένος τρόπος ο οποίος
χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε
χώρες με αρκετή συσσωρευμένη
εμπειρία σε εφαρμογές drones είναι
ο έλεγχος από σταθμό εδάφους που
μπορεί να κατευθύνει το μέσο αλλά
και να τροποποιήσει τα δεδομένα
του αρχικού σχεδίου πτήσης. Τα
συγκεκριμένα drones μπορούν να
πετούν έως και 5 χιλιόμετρα μακρυά
από το κέντρο επιχειρήσεων που
βρίσκεται στο Δημαρχείο στη Βούλα,
ενώ έχουν τη δυνατότητα να πετούν
με ανέμους 8 μποφόρ σύμφωνα με
τις επίσημες προδιαγραφές τους.
Λειτουργούν με δύο μπαταρίες και
η διάρκεια της πτήσης φτάνει τα 45
με 60 λεπτά και στη συνέχεια ο χειριστής του drone προσγειώνει το πτητικό μέσο αλλάζοντας τις μπαταρίες,
μια διαδικασία που δεν υπερβαίνει
το 1,5 λεπτό.
Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο»
ο χειριστής του drone τόνισε ότι
η λειτουργία των μηχανημάτων
είναι απολύτως εναρμονισμένη με
τους κανόνες για την προστασία
προσωπικών δεδομένων και τυχόν
καταγραφή κάποιων εγκληματικών
πράξεων ή άλλων στοιχείων, θα
μπορούν να χρησιμοποιούνται για
δικαστικούς σκοπούς μόνο με εισαγγελική εντολή, όπως γίνεται και
τώρα με τις κάμερες στους δρόμους
ή ασφαλείας.
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1. Το βράδυ της 21ης Ιουλίου, στις 2.25 τα ξημερώματα
το drone του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε
την πρώτη του επιχειρησιακή επιτυχία. Εντόπισε εστία
φωτιάς στο Λαγονήσι, αρκετά μακριά από τα όρια των
3Β, ανανγωρίζοντας επακριβώς την οδό του συμβάντος.
Ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ειδοποίησης από τους
χειριστές και επενέβη έγκαιρα η Πυροσβεστική σε ένα
περιστατικό που δεν αφέθηκε να εξελιχθεί.
2. Ένας χειριστής σε κάθε βάρδια θα βρίσκεται στο Κέντρο
Επιχειρήσεων το οποίο βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στο Δημαρχείο της Βούλας. 07.00-15.00, 15.00-23.00
και 23.00-07.00 είναι οι βάρδιες των επαγγελματιών
χειριστών που θα επιτηρούν την πόλη.
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6
3.Τα προκαθορισμένα δρομολόγια του
drone. Με πράσινο χρώμα φαίνονται οι
δασικές εκτάσεις των 3Β, με κόκκινο και
μπλέ χρώμα το αστικό και περιαστικό
πράσινο. Εκτός πλαισίου οι κατοικημένες
περιοχές οι οποίες θα επιτηρούνται μόνο
σε ακραία φαινόμενα (χιόνια, σεισμός
κ.α).

7

4. Απευθείας εικόνα στο Κέντρο
Επιχειρήσεων από τις θερμικές κάμερες
που έχουν τοποθετηθεί στους ορεινούς
όγκους της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι κάμερες αυτές επιτρέπουν στους
επιτηρητές να βλέπουν τις θερμές
περιοχές μέσα από τον καπνό και το
σκοτάδι.
5. Μια άλλη ψηφιακή υπηρεσία είναι
ότι με το σύστημα gps που δίνει τον
εντοπισμό των πυροσβεστικών οχημάτων
-όλα τα οχήματα φαίνονται στην οθόνη,
γνωρίζοντας που βρίσκονται και αν
κάνουν έργο εκείνη την στιγμή.

8

6. Κατά την παρουσίαση των
υπερσύγχρονων drones πλήθος
τηλεοπτικών δικτύων και δημοσιογράφοι
πανελλαδικών ειδησεογραφικών
ιστοσελίδων βρέθηκαν στο Δημαρχείο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκειμένου να καλύψουν την
εκδήλωση.
7. Το μέγιστο ύψος πτήσης ενός drone
βάσει νομοθεσίας είναι τα 120 μέτρα
από την επιφάνεια της γης. Να τονιστεί
πως όλοι οι χειριστές των drones
έχουν πτυχίο χειριστή Συστημάτων μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
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8. Τέσσερις μεγάλες οθόνες βρίσκονται
στο Κέντρο Επιχειρήσεων στις οποίες
προβάλλονται οι θερμικές κάμερες, οι
κάμερες που βρίσκονται στους ορεινούς
όγκους της Βούλας και Βουλιαγμένης,
το δρομολόγιο του drone και οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
9. Ο αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος
Χαράλαμπος Λαλούσης, στάθηκε
ιδιαιτέρως στη χρησιμότητα και
αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών,
ενώ έκανε ειδική μνεία και στη συμβολή
των Ενόπλων Δυνάμεων στα θέματα της
κλιματικής κρίσης.

Όταν οι αισθητήρες του drone εντοπίζουν πιθανή πυρκαγία,
αποστέλλεται σήμα συναγερμού στο Κέντρο Επιχειρήσεων
με τις συντεταγμένες του ύποπτου σημείου. Οι συντεταγμένες υπολογίζονται βάσει της θέσης της κεραίας όπου είναι
τοποθετημένη στο Δημαρχείο Βούλας. Ταυτόχρονα ο χειριστής γνωρίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν
τη θέση και το μέγεθος της φωτιάς, το είδος του υλικού που
καίγεται, τη βατότητα των οδών πρόσβασης, την επίδραση
του ανέμου που πνέει στο πεδίο και τον ρυθμό εξάπλωσης
της πυρκαγιάς και αν υπάρχει τυχόν κίνδυνος για την ζωή
πολιτών που διαμένουν στην περιοχή. Αμέσως μετά την έλευση της πληροφορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ο υπεύθυνος
ενημερώνει άμεσα τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, το
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αρμόδιοι μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων το οποίο θα έχει πλέον όλα τα δεδομένα ώστε να πάρει
καλύτερες αποφάσεις και να στείλει την κατάλληλη ομάδα
με τον σωστό εξοπλισμό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
και παράλληλα να μειώσει τους κινδύνους για το προσωπικό.
Οι χειριστές θα έχουν την δυνατότητα να κατευθύνουν το
drone για να ελέγξει και άλλες περιοχές, εκτός της προδιαγεγραμμένης διαδρομής. Μετά την λήξη της αποστολής του,
το drone γυρίζει στη βάση του για φόρτιση ώστε να είναι
σε ετοιμότητα για την επόμενη αποστολή. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και οι
υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας έχουν εγκαταστήσει
ειδική εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα συνδεδεμένη με
την κάμερα του drone με σκοπό να έχουν άμεσα εικόνα εφόσον εκδηλωθεί πυρκαγιά στην περιοχή.

Ακολουθούν και άλλοι Δήμοι

Ο αντιπεριφεριάρχης Νίκος Πέππας μετάφερε τη βούληση
της Περιφέρειας και προσωπικά του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη ως προς τη χρήση καινοτόμων συστημάτων
και δράσεων για την προστασία των πολιτών. «Η Περιφέρεια
Αττικής στηρίζει την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με
την ένταξη των drone για την προστασία των δασών», επισήμανε εκφράζοντας την ελπίδα να υιοθετηθεί το σύστημα και
από άλλους δήμους. Συνεχάρη τον κ. Κωνσταντέλλο για την
πρωτοβουλία του να ενισχύσει τον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, «Διότι
όσα μέσα και αν ρίξεις στη μάχη για την αντιμετώπιση τις
πυρκαγιές, ποτέ δεν είναι αρκετά, ο χρόνος τα εκμηδενίζει»
πρόσθεσε ευχόμενος «να μην ξαναζήσουμε τέτοιες μεγάλες,
όπως οι πρόσφατες καταστροφές, που αφήνουν πληγές στον
τόπο και τους ανθρώπους». Στην σημασία της πρόληψης
εστίασε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς
σημειώνοντας ότι έχει αλλάξει η εθνική πολιτική απέναντι σε
αυτόν τον τομέα. «Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη υλοποιείται ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα από
τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με
χρηματοδότηση 50 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και
22 εκ. από τον τακτικό προϋπολογισμό. Σε όλη την Ελλάδα
δεκάδες συνεργεία υλοτόμων αφαιρούν την καύσιμη ύλη σε
περισσότερα από 100 κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα καθαρίζοντας περίπου 100.000 στρέμματα δάσους, απλωμένα σε
έκταση 18 εκ. στρεμμάτων. Διανοίγουμε και συντηρούμε δασικούς δρόμους συνολικού μήκους 12.000 χλμ. και αντιπυρικές
ζώνες 2.200 χλμ.». Ο κ. Αμυράς πρόσθεσε ότι στο πρόγραμμα
έχει ενταχθεί και ο Υμηττός με 6 εκ. ευρώ για τον καθαρισμό
έκτασης 2.200 στρεμμάτων και την διάνοιξη 90 χλμ. δασικών
δρόμων, όπως και άλλες περιοχές.
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Η ελαφρότητα μιας δημοτικής φιλοδοξίας

Μια νέα παράταξη έτσι, χωρίς πρόγραμμα
Σε έναν Δήμο που διεκδικεί τόσο συχνά μια θέση στις
ειδήσεις των μέσων πανελλαδικής εμβέλειας με τις πρωτοβουλίες του, ο πήχης των προσδοκιών ανεβαίνει και
για την αντιπολίτευση. Από την άποψη αυτή, η πρώτη
εμφάνιση του ανεξαρτητοποιηθέντα τοπικού συμβούλου Βουλιαγμένης Γιώργου Κοκολέτσου ως υποψήφιου
Δημάρχου των 3Β μάλλον απογοήτευσε από το ξαναζεσταμένο αντι-κωνσταντελλικό μενού που σέρβιρε
ενώπιον των λίγων φίλων του, φτιαγμένο με υλικά που
διακινούνται εδώ και μήνες στις διαδικτυακές γωνιές
της εμπάθειας και της τερατολογίας.
Ο αριθμός των παριστάμενων στην εκδήλωση είχε την
ίδια μεταχείριση με τις υπογραφές «κατά της μαρίνας»
Βουλιαγμένης που είχαν συγκεντρωθεί πριν δύο χρόνια, όταν ακόμη ο Γιώργος Κοκολέτσος υπερασπιζόταν
το μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού των απαρχαιωμένων
λιμενικών εγκαταστάσεων στο Λαιμό. Ενώ μόλις που
έφτασε να είναι τριψήφιος ο αριθμός όσων συγκεντρώθηκαν στο εστιατόριο του ΝΟΒ, παρουσιάστηκε
σαν λαοθάλασσα εκατοντάδων. Όμως από τις ίδιες τις
φωτογραφίες που διακινήθηκαν και μια απλή κατα-

μέτρηση προκύπτει μια πικρή αλήθεια: Ακόμη και αν
όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση της 11ης Ιουλίου δήλωναν υποψήφιοι της νέας παράταξης, σύμφωνα με τα δεδομένα της νομοθεσίας και της τελευταίας
απογραφής, δεν θα έφταναν για να συγκροτήσουν έναν
πλήρη συνδυασμό.
Βέβαια μεγαλύτερο έλλειμμα για τη νέα αυτή δημοτική προσπάθεια συνιστά η γενικόλογη και γεμάτη φιλοπεριβαλλοντικές κοινοτοπίες ομιλία του υποψηφίου.
«Θα ξανακάνουμε τη θάλασσα μπλε, θα ξανακάνουμε
τα δέντρα πράσινα», είπε μεταξύ άλλων στην κορύφωση
του προγραμματικού του λόγου, που διαβαζόταν αποκλειστικά από έτοιμο κείμενο και με αρκετή δυσκολία
σε κάποιες στιγμές. Η απουσία κάθε αναφοράς στις ανάγκες και τα προβλήματα κάθε μίας από τις τρεις δημοτικές ενότητες που συγκροτούν την πόλη, η παράλειψη
μιας οραματικής έστω τοποθέτησης για το μέλλον του
Δήμου ή τη λειτουργία του την επόμενη τετραετία, η
αδυναμία στοιχειοθέτησης μιας κριτικής άποψης για
την τρέχουσα δημοτική αρχή (στην οποία χρωστά την
όποια αυτοδιοικητική διαδρομή του ο νέος υποψήφι-

ος), η παράλειψη να εντάξει ο ομιλητής αυτή την υποψηφιότητα έστω γενικά κάπου στο πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα της χώρας, όλα αυτά δεν δείχνουν απλώς
την απόστασή του από τα πραγματικά και σοβαρά διακυβεύματα της περιοχής και της εποχής. Είναι επίσης
και σημάδια ενδεικτικά μιας κίνησης που αποπνέει μια
απογυμνωμένη προσωπική φιλοδοξία ανέλιξης, η οποία
μάλλον αφορά αποκλειστικά τον ίδιο και έναν ή δύο
ακόμη φίλους του. Κατανοητό, αλλά όχι αρκετό.
Ενδεικτικό της πολιτικής σύγχυσης είναι και το όνομα
της παράταξης: Η «μπλε αλλαγή» στον τίτλο της είναι
δηλωτική της φιλοδοξίας να αντλήσει τόσο από ένα
γαλάζιο ακροατήριο όσο και από τους παραδοσιακούς
οπαδούς της πράσινης αλλαγής. Η πραγματικότητα της
εκδήλωσης έδειξε ότι παρά τις εντατικές και προσωπικές προσκλήσεις, τα στελέχη (τοπικά, περιφερειακά και
κεντρικά) της Νέας Δημοκρατίας απείχαν επιδεικτικά.
Αντιθέτως, τα στοιχεία διαφάνειας του Facebook δείχνουν ότι την πρώτη διαδικτυακή διαφημιστική καμπάνια του επικεφαλής χρηματοδότησε προσωπικά τοπικό
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ροταριανός Όμιλος «Βούλα»

Αλλαγή σελίδας και νέα εξωστρέφεια
Με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
εκδήλωση νομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος έκανε την
εκκίνησή της η νέα ηγεσία του
Ροταριανού Ομίλου «Βούλα»,
υπό την Άννα Μαρία Νταϊλάκη.
Σε μια ζεστή εκδήλωση στις 11
Ιουλίου, καλεσμένος των ροταριανών ήταν ο δικηγόρος από τη
Βούλα Γαβριήλ Γαβριηλίδης, ο
οποίος ανέπτυξε εκτενώς τη νέα
νομοθεσία για την εκδικητική
πορνογραφία.
Ο ομιλητής άσκησε κριτική στο
ανεπαρκές μέχρι πρότινος νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των Η νέα πρόεδρος του Ομίλου, Άννα Μαρία Νταϊλάκη
Ο δικηγόρος Γαβριήλ Γαβριηλίδης μίλησε για την εκδικητική
θυμάτων αυτού του τύπου της
πορνογραφία
σοβαρής διαδικτυακής παρενόχλησης, φέρνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα που πρόσωπο. Όμως οι νόμοι πρέπει να αλλάζουν σε ψυχρό αλλαγές σε όλο το εύρος της παραγωγής και για την
απασχόλησαν την επικαιρότητα, αλλά και προσωπικές χρόνο, όχι να κινητοποιούνται για να κατευνάσουν το αλλαγή του ενεργειακού μείγματος που απαιτεί η πραγυποθέσεις που κλήθηκε να χειριστεί. Ιδιαίτερο ενδι- λαϊκό αίσθημα», σχολίασε με αφορμή την πρόσφατη ματικότητα της κλιματικής κρίσης. Ως καλωσόρισμα της
αφέρον είχε η αναφορά του στο ρόλο ψυχολογικής αυστηροποίηση των ποινών.
νέα ηγεσίας του Ομίλου, ο πρίγκιπας Ομένε ανακοίνωσε
υποστήριξης που καλείται να παίξει ο δικηγόρος των
και τη δωρεά ενός συμβολικού ποσού για την ενίσχυση
θυμάτων, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με αφορ- Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του επιφανούς των δράσεών του.
μή μια τραυματική εμπειρία, που όπως ανέφερε βάσει μέλους του Ομίλου από τη Νιγηρία, πρίγκηπα Φράνπαραδειγμάτων έχει οδηγήσει τουλάχιστον ένα θύμα κλιν Ομένε, ο οποίος ηγείται εταιρειών που επενδύουν Το νέο Δ.Σ. υπό τη δυναμική του πρόεδρο με ηχηρά ονόστην αυτοκτονία. «Η πολιτεία ασχολήθηκε σοβαρά με στην πράσινη μετάβαση και στη μείωση των εκπομπών ματα της κοινωνίας των 3Β αποδεικνύεται συσπειρωμέτο θέμα όταν ενεπλάκη με ανάλογο ζήτημα ένα διάσημο διοξειδίου του άνθρακα. Μίλησε για τις απαιτούμενες νο στο στόχο προσφοράς προς την κοινωνία.

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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Βουλιαγμένη

Πράσινη λεωφόρος
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης και νέος
χλοοτάπητας
φθορές και οι διαρροές που παρατηρούν συχνά οι κάτοικοι και αφετέρου να εξοικονομείται νερό που θα αξιοποιείται στο έπακρο. Παράλληλα, η δημοτική αρχή προχωρά
στη διάστρωση προπαρασκευασμένου φυσικού χλοοτάπητα που αποτελείται από ένα
ειδικό μείγμα ποικιλιών που θεωρούνται από τους γεωπόνους κατάλληλες για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και του συγκεκριμένου σημείου. Έχει σημασία ότι
το έργο μελετήθηκε εγκαίρως από τον Δήμο ώστε να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να επιβαρύνει
δηλαδή το δημοτικό ταμείο.

Μια σημαντική αισθητική αναβάθμιση της εισόδου της Βουλιαγμένης πραγματοποιεί
αυτές τις ημέρες η δημοτική αρχή. Επίκεντρο της παρέμβασης είναι το πλατύ διάζωμα
της λεωφόρου Αθηνάς, από την οδό Καβουρίου ως τη Λίμνη της Βουλιαγμένης, παρόλο που βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος μελέτησε μια
σύγχρονη μέθοδο άρδευσης και τη φύτευση με νέο υλικό αυτού του κομματιού, ώστε
να μένει όλο το χρόνο πράσινο, αναδεικνύοντας τα μεγάλα δέντρα και την ομορφιά της
πόλης στους χιλιάδες καθημερινούς περαστικούς.
Η κεντρική νησίδα που έχει συνολική επιφάνεια περίπου 12.200 τ.μ. αλλάζει δίκτυο
άρδευσης, με την υπογειοποίηση των σωλήνων, ώστε αφενός να μην συμβαίνουν οι

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία σε ένα κεντρικό σημείο όπου μέχρι πρότινος ο Δήμος δεν μπορούσε να παρέμβει και χρειάστηκε ειδική συνεννόηση. Πολλά
σημεία της παραλιακής λεωφόρου και άλλων κεντρικών οδικών αξόνων στα νότια
προάστια και όχι μόνο παραμένουν παραμελημένα λόγω των πολλαπλών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής που σπάνια ασχολείται αισθητικά και φυτοτεχνικά και
με τις νησίδες της αρμοδιότητάς της, παρόλο που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι
του δημόσιου χώρου και παρά τις πληθωρικές πινακίδες που τοποθετεί. Σχολιάζοντας
το έργο στη Βουλιαγμένη, στελέχη της δημοτικής αρχής τόνισαν στον «Δημοσιογράφο» ότι αυτό «θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού άρδευσης λόγω της μείωσης
απωλειών, στη μείωση κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων από απορρέοντα νερά, στη
βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και στην αισθητική αναβάθμιση του κεντρικού
οδικού άξονα του Δήμου». Βέβαια, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες κάποιοι σχολιαστές του
διαδικτύου είχαν καταγγείλει τη δημοτική αρχή ότι «πετσοκόβει αιωνόβια δέντρα»
με το σύνηθες οργισμένο ύφος και τη γνωστή ...βεβαιότητα που πάντα διαψεύδεται.
Και αυτή τη φορά η πραγματικότητα δίνει την καλύτερη απάντηση στις κακεντρέχειες.

ΚΑΠΗ - Λέσχες φιλίας

Ψηφίστηκε κανονισμός λειτουργίας
Ένας ακόμη Κανονισμός προστέθηκε στο «βιβλίο πόλης»
που συγκροτεί μεθοδικά η δημοτική αρχή, τακτοποιώντας όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες προς τους
πολίτες με ξεκάθαρους κανόνες και οδηγούς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Ο Κανονισμός λειτουργίας των
Λεσχών Φιλίας, όπως ονομάζονται πλέον επίσημα τα
ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έλαβε την
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Ιουλίου και
περιέχει διατάξεις που χρήσιμο είναι να γνωρίζουν όλοι.
Σε ένα ειδικό κεφάλαιο αρχικά διατυπώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Λέσχες καθώς και οι βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής: Είναι η διάθεση
χώρων συνάντησης για την ανάπτυξη συντροφικότητας, ανθρώπινης επαφής και δημιουργικής αξιοποίησης
του χρόνου των μελών, η ενημέρωση και η διοργάνωση διαλέξεων πάνω σε θέματα σωματικής και ψυχικής
υγείας, η πληροφόρηση για κοινωνικές παροχές και για
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μελών, η
υλοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, αθλητικών και
δημιουργικών δραστηριοτήτων (εκδρομές κ.λπ.), η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που συμβάλλουν
στη βελτίωση της υγείας των μελών. Σκοπός, σύμφωνα

με τον Κανονισμό είναι η προάσπιση και βελτίωση της
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας των ατόμων
τρίτης ηλικίας, η κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων,
ιδιαίτερα των μοναχικών ατόμων, η ευαισθητοποίηση των ίδιων των ατόμων, στη δημιουργία πνεύματος
αλληλεγγύης στις ιδιωτικές τους σχέσεις και ανταποδοτικότητας στις σχέσεις τους με το Δήμο. Μόνη προϋπόθεση για την εγγραφή στις Λέσχες Φιλίας είναι η
συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας για κατοίκους των
3Β και δημότες. Η εγγραφή δίνει δικαίωμα στο μέλος
να κάνει χρήση των χώρων των Λεσχών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και βέβαια να συμμετέχει
στις στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις ομάδες
δημιουργικής απασχόλησης και κάθε άλλη πρωτοβουλία. Στον Κανονισμό διατυπώνεται ρητά ότι το κάπνισμα
απαγορεύεται στους εσωτερικούς χώρους των Λεσχών
Φιλίας καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μέλος αν δεν τηρεί
τον Κανονισμό, διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της
Λέσχης, αν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των παρευρισκομένων αλά και εάν έχει ανάρμοστη συμπεριφορά,
όπως η άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας, η πρόκληση υλικών ζημιών και η διάπραξη κλοπών.

Κοινωνικοποίηση και
προαγωγή υγείας για τους
κατοίκους άνω των 60 ετών
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Μετρήσεις

Εξαιρετική ποιότητα υδάτων σε Βάρκιζα, Βουλιαγμένη και Βούλα
Και φέτος πιστοποιήθηκε επίσημα η ποιότητα των ακτών κολύμβησης του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Στις δειγματοληψίες που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο στα 13
επιλεγμένα σημεία εντός του Δήμου των 3Β, το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό.
Συγκεκριμένα, οι δειγματοληψίες από τις οποίες προέκυψαν τα στοιχεία του πίνακα που
δημοσιεύει ο «Δημοσιογράφος» πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου, στις 22 Ιουνίου και
στις 20 Ιουλίου 2022. Η χαρακτηριστική απουσία παθογόνων μικροοργανισμών από τις
ακτές της Βάρκιζας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης που μπορούν σε μολυσμένα νερά
να προκαλέσουν ενοχλήσεις και άλλες παθήσεις στους ανθρώπους, φαίνεται από τις
μοναδικές «υψηλές» τιμές που κατέγραψαν οι δειγματοληψίες. Οι μετρήσεις στον όρμο
Μαλτσινιώτη τον Μάιο, οι μοναδικές που δείχνουν έναν τριψήφιο αριθμό, βρίσκονται
απόλυτα μέσα στα όρια που η κοινοτική οδηγία για τις προδιαγραφές ποιότητας των
νερών κολύμβησης χαρακτηρίζει «εξαιρετική ποιότητα». Χαρακτηριστικό είναι επίσης
το γεγονός ότι εντός του όρμου Βουλιαγμένης, όπου συνεχίζονται τα έργα της μαρίνας,
τα ευρήματα των μικροβιακών ελέγχων είναι μηδενικά.
Ανεπίσημες μετρήσεις στα δικά του εργαστήρια έκανε όπως κάθε χρόνο και το κακόφημο ΠΑΚΟΕ που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο διενέξεων για τις δημόσιες ανακοινώσεις
του. Στις μετρήσεις που ανακοίνωσε στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού του Οικονομία,
με δειγματοληψίες στις 9 και 12 Μαΐου σε 23 σημεία της ακτογραμμής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, βρέθηκε ένα δείγμα που κατά το ΠΑΚΟΕ καθιστά την παραλία
«ακατάλληλη», στη μικρή παραλία των χειμερινών κολυμβητών στη Βουλιαγμένη.

Άφαντες οι ...μέδουσες

Περισσότερο άγχος παρά τσιμπήματα προκάλεσαν στους λουόμενους φέτος οι μωβ
μέδουσες. Η αυξητική τάση στους πληθυσμούς των μεδουσών είναι ένα εξακριβω-

μένο γεγονός, ωστόσο η προβολή του στα ΜΜΕ ήταν δυσανάλογη. Περισσότερο
κυκλοφόρησαν φήμες παρά σημειώθηκαν διαπιστωμένες επισκέψεις μεδουσών ή
πραγματικά τσιμπήματα στις ακτές των 3Β. Σε κάθε περίπτωση έφτασε και στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η έντυπη εκστρατεία της Περιφέρειας Αττικής με οδηγίες
προστασίας, που δίνει κάποια βασικά βήματα σε περίπτωση τσιμπαματος: Πρώτον,
πλένουμε προσεκτικά με θαλασσινό νερό. Έπειτα αν είναι διαθέσιμο, εφαρμόζουμε
ένα μίγμα θαλασσινού νερού και μαγειρικής σόδας (σε αναλογία 1:1) για δύο λεπτά.
Εν συνεχεία, εφαρμόζουμε πάγο πάνω στο τσίμπημα για 5-15 λεπτά. Σύμφωνα με το
φυλλάδιο, δεν πρέπει να τυλίγουμε το σημείο τσιμπήματος σφιχτά με επιδέσμους,
ούτε να χρησιμοποιούμε ξύδι, γλυκό νερό, οινόπνευμα ή αμμωνία.

Μετρήσεις καθαρότητας υδάτων στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ακτή
Βάρκιζα
Λίμνη Βουλιαγμένης
Ακτή Βουλιαγμένης
Αστέρας Βουλιαγμένης
Όρμος Μαλτσινιώτη (Zen)
Μεγάλο Καβούρι (νότια)
Μεγάλο Καβούρι (βόρεια)
Καβούρι νότια (Γαρμπή)
Καβούρι βόρεια (Divani)
Notos Βούλας
Δημαρχείο Βούλας
Β’ πλαζ Βούλας
Α’ πλαζ Βούλας

Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Εντερόκοκκοι Κολοβακτηρίδια Εντερόκοκκοι Κολοβακτηρίδια Εντερόκοκκοι
Κολοβακτηρίδια
1
4
8
3
1
11
12
8
35
66
12
16
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
24
176
46
4
1
1
5
4
10
2
31
40
1
1
1
1
22
44
1
1
2
1
73
152
1
1
2
1
33
60
1
1
1
20
1
1
2
1
12
3
1
1
1
1
2
1
1
1
15
8
6
5
5
1

Πηγή: Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/77/ΕΕ
Παράμετρος μικροβιολογικού ελέγχου δείγματος νερού
Εντερόκοκκοι (Intestinal enterococci)/100ml
Κολοβακτηρίδια (Escherichia coli) /100ml

Ποιότητα νερών:
εξαιρετική
100
250

Ποιότητα νερών:
καλή
200
500

Ποιότητα νερών:
επαρκής
185
500
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Xterra

Κολυμβητικός γύρος της Υδρούσας

Η Α’ πλαζ Βούλας θα φιλοξενήσει στις 16 Οκτωβρίου τη μεγάλη διοργάνωση για
τους φίλους του open water.
Μια νέα ιδέα που αναμένεται να προσελκύσει περίπου 1.000 φίλους της κολύμβησης
σε ανοιχτή θάλασσα παρουσίασε η Xterra και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ο οποίος έχει καταστεί επίκεντρο των μεγάλων εκδηλώσεων μαζικού αθλητισμού. Ο
θεσμός πλέον του Open Water Swimming Challenge που διοργανώνει για 9η φορά
φέτος η Χterra στην περιοχή των 3Β, μετακομίζει από τη Βάρκιζα στην Α’ πλαζ
Βούλας στις 16 Οκτωβρίου 2022, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν
να συναγωνιστούν σε ένα μεγάλο εύρος διαδρομών, από το ολυμπιακό μήκος 10
χιλιομέτρων της μαραθώνιας κολύμβησης ως το σπριντ των 200 μέτρων.
Κεντρικό αφήγημα της διοργάνωσης είναι ο περίπλους της νήσου Υδρούσα που
βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή της Βούλας. Οι άνθρωποι της Χterra σχεδίασαν διαδρομές 5 και 10 χιλιομέτρων γύρω από το νησί, ενώ περιλαμβάνονται και διαδρομές
1 και 2,5 χιλιομέτρων πιο κοντά στην ακτή και είναι πολύ πιο προσιτές. Στα 200
μέτρα μπορούν να συναγωνιστούν όλοι, αν και αναμένεται να ανεβούν σημαντικά
οι ...ταχύτητες στη σύντομη αυτή διαδρομή.
Φιλοσοφία της διοργάνωσης, όπως την ανέπτυξε ο επικεφαλής της Τrimore Κωνσταντίνος Μητρόπαπας, είναι μια ανοιχτή πρόκληση σε όλους τους φίλους της κολύμβησης, που μπορούν να χαρούν την αγαπημένη τους δραστηριότητα ευεξίας πλάι σε
κορυφαίους αθλητές. Στις 13 Ιουλίου οι διοργανωτές παρουσίασαν στους εκπροσώπους του αθλητικού και τοπικού Τύπου στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
τα χαρακτηριστικά του αγώνα. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καλωσόρισε
τη διοργάνωση στα 3Β και σημείωσε ότι εξ αρχής θέση της δημοτικής αρχής ήταν
«να κάνουμε την πόλη μας μία πόλη συνώνυμη του αθλητισμού, να εντάξουμε τους
αγώνες στην κανονικότητά μας». Μιλώντας για το Open Water Swimming Challenge
της Χterra είπε ότι είναι «ένας αγώνας ξεχωριστός, πρωτοποριακός, καινοτόμος,
μία καινούρια προσέγγιση στην κολύμβηση, που θα φιλοξενηθεί σε ένα όμορφο και
καλά οργανωμένο μέρος, στην Α’ Πλαζ Βούλας».
Ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση του Βουλιαγμενιώτη γενικού γραμματέα Αθλητισμού
και κορυφαίου βετεράνου αθλητή του υγρού στίβου, Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος
υπογράμμισε τη διάσταση του αθλητικού τουρισμού που αναδεικνύουν διοργανώ-

Οι διοργανώσεις της Χterra απευθύνονται σε φίλους του αθλητισμού κάθε
επιπέδου, από αρχάριους ως ολυμπιονίκες
σεις όπως η συγκεκριμένη: «Η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας για μας τους Έλληνες
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα ως άθλημα. Η ανοιχτή θάλασσα παντρεύει τον
αγωνιστικό με τον αθλητικό τουρισμό και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε τόσο
στην αθηναϊκή ριβιέρα, όσο και σε όλη την Ελλάδα», είπε. Δεν είναι τυχαίο από
αυτήν την άποψη άλλωστε ότι ο ΕΟΤ συγκαταλέγεται στους χρυσούς χορηγούς της
διοργάνωσης. Μια σημαντική παράμετρο της εκδήλωσης έθεσε η πρέσβειρα της
διοργάνωσης και ιδρύτρια του Ρun for Autism, Άδα Σταματάτου: «Ο αγώνας αυτός
θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε κολυμβητές με νευροδιαφορετικότητα να μπορέσουν να λάβουν μέρος. Να συγχαρούμε τον Κωνσταντίνο Μητρόπαπα
που ενδιαφέρθηκε να δώσει την ισότιμη ευκαιρία σε κολυμβητές με διαφορετική
αντίληψη, αλλά εξίσου ικανοί να λάβουν μέρος», τόνισε. Επίσης, στον αγώνα θα
λάβουν μέρος και άτομα με αναπηρίες όπως είπε ο Γιώργος Γκούντας από το σωματείο «Ιωνάς» που εξειδικεύεται στη θεραπευτικής αγωγής των ΑμεΑ. «Λαμβάνουμε
μέρος στον αγώνα ώστε να καταφέρουμε να αναπτύξουμε την ιδέα του παρα-αθλητικού κινήματος και να καταφέρουμε τη συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία
στις αθλητικές διοργανώσεις», σημείωσε.
Ο επικεφαλής της Τrimore, που αποτελεί τον ελληνικό κλάδο της Χterra, συνόψισε
παραστατικά την ολη ιδέα: «Με τα χρώματα του πάθους και της αφοσίωσής μας
στον αθλητισμό και την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, δημιουργήσαμε μια καινούρια υπέροχη, μεγάλη ζωγραφιά. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία, συνεισφέροντας στο
όνειρο κάθε κολυμβητή». Και πρόσθεσε: «Επιμένουμε στον προσανατολισμό μας,
στον τουρισμό εμπειρίας, χτίζοντάς τον με τρόπο ώστε να απευθύνονται τόσο στους
πρωταθλητές, ολυμπιονίκες, ήδη διακεκριμένους αθλητές όσο και στους βετεράνους, ερασιτέχνες, χομπίστες, υπό μύηση και αρχάριους. Διαλέξαμε για τη ζωγραφιά
μας το ωραιότερο φυσικό περιβάλλον που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την αγάπη
μας για τη θάλασσα». Η διοργάνωση ξεκινά την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου για την
εγγραφή αθλητών και την προπόνησή τους στο χώρο, συνεχίζεται το Σάββατο 15
Οκτωβρίου με τις παιδικές δραστηριότητες και κορυφώνεται την Κυριακή 16 Οκτωβρίου με τους αγώνες ανοικτής θάλασσας. Το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση
κυμαίνεται ανάλογα με τη διαδρομή και το χρόνο αγοράς του εισιτηρίου. Λεπτομέρειες παρέχονται στην ιστοσελίδα trimore.gr.

Αγωνιστικές διαδρομές ανοιχτής θάλασσας από 200 μ. ως 10 χλμ.

Your only destination

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

Μια βάπτιση που δίχασε την ορθοδοξία

«Ο Ελπιδοφόρος
ενήργησε
αυθαίρετα και
αντικανονικά»
καταγγέλλει ο
Μητροπολίτης
Αντώνιος

Η τεκνοθεσία από
ομόφυλα ζευγάρια δεν
είναι αποδεκτή από την
ελληνική νομοθεσία
σήμερα, ούτε ασφαλώς από
την ελληνική ορθόδοξη
Εκκλησία, η ιεραρχία της
οποίας δήλωσε ενοχλημένη
από την πρωτοβουλία του
Αρχιεπισκόπου Αμερικής να
οργανώσει και να παραστεί
σε βάπτιση τέκνων που
ανήκουν σε οικογένεια
ομοφύλων

Αναταράξεις στις σχέσεις μεταξύ των ορθόδοξων Εκκλησιών προκάλεσε μια βάπτιση που τέλεσε ιδιωτικά ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη στις 9 Ιουλίου η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Ο επικεφαλής
της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής ζήτησε εγγράφως
από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης
και Βάρης, Αντώνιο, την άδεια να τελέσει «την βάπτισιν δύο τέκνων
της εκ Σικάγου ορμωμένης ομογενειακής οικογένειας Μπούση» στη
Βουλιαγμένη, όπως συγκεκριμένα έγραψε στην επιστολή του στις 21
Ιουνίου. Εκείνο που απέκρυψε εντέχνως να αναφέρει ο Ελπιδοφόρος - προφανώς για να μην εισπράξει την άρνηση του Μητροπολίτη
Αντωνίου - είναι ότι η οικογένεια στην οποία αναφερόταν αποτελείται από δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου, τους ελληνοαμερικανούς
σχεδιαστές μόδας Ευάγγελο Μπούση και Πίτερ Ντούντας.
Το μυστήριο είχε ελάχιστους καλεσμένους, όμως μια από τις νονές
ήταν η ευρέως γνωστή στους ελληνικούς κοσμικούς κύκλους Ευγενία Νιάρχου, ενώ όλοι οι πρωταγωνιστές της βάπτισης ως πρόσωπα της βιομηχανίας της μόδας, έχουν εκατοντάδες χιλιάδες
ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κοινοποίησαν
πληθωρικά τις ιδιωτικές τους στιγμές. Το συμβάν απέκτησε τεράστια απήχηση, ειδικά για το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα ζευγάρι
ανδρών που βάφτισε τα παιδιά «του» σε ορθόδοξο ναό από ορθόδοξο αρχιερέα, κάτι πρωτοφανές μέχρι σήμερα. Η τεκνοθεσία από
ομόφυλα ζευγάρια είναι ένα θέμα που διχάζει τις σύγχρονες κοινωνίες σε ηθικό επίπεδο και που η ελληνική τουλάχιστον έννομη
τάξη δεν έχει σήμερα αποδεχτεί. Η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία
ως γνωστόν απορρίπτει κάθε σχετική συζήτηση στο μέτρο που την
αφορά, στις οικογενειακές δηλαδή σχέσεις που καλείται να ευλογήσει από τα μέλη του ποιμνίου της. Κι όμως, ένας εκ των γονέων
των παιδιών, ο Πίτερ Τούντας, έγραψε στο Instagram ότι είναι πολύ
περήφανος που τα νεοφώτιστα «είναι τα πρώτα παιδιά από μια
οικογένεια δύο μπαμπάδων που βαπτίζονται στην ελληνορθόδοξη
πίστη». Και συμπλήρωσε: «Ευχόμαστε αυτή να είναι η πρώτη από
τις πολλές βαπτίσεις σαν τη δική μας και ότι όλοι θα μπορέσουν να
αισθανθούν ότι έχουν θέση στην επιλεγμένη τους θρησκεία».

Διαμαρτυρίες Αντωνίου και
Ιεράς Συνόδου

Το γεγονός ότι η «πρωτιά» αυτή
αποσπάστηκε με δόλιο τρόπο στη
Βουλιαγμένη ενόχλησε σφοδρά τον
τοπικό Μητροπολίτη Αντώνιο, ο
οποίος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις
στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Σε γραπτό υπόμνημα που
υπέβαλε προς την ιεραρχία στις 11
Ιουλίου δήλωσε ότι δεν παρευρισκόταν στον ναό ο ίδιος, ενώ έμαθε
τα γεγονότα το βράδυ της 9ης Ιουλίου από τους εφημέριους του ναού.
Μετά την περιγραφή, ο Μητροπολίτης υπογραμμίζει προς την Ιερά
Σύνοδο: «Ο Σεβ. Αμερικής ενήργησεν αυτοβούλως, αυθαιρέτως και
αντικανονικώς εντός της Μητροπόλεώς μου, καθ’ όσον, ενώ εγνώριζε
καλώς ότι τα παιδιά δεν ανήκουν εις

Μολονότι το μυστήριο είχε ελάχιστους προσκεκλημένους, οι δύο
μπαμπάδες της οικογένειας και οι νονές, ως κοσμικά πρόσωπα
και άνθρωποι της βιομηχανίας της μόδας στις ΗΠΑ, έχουν μεγάλη
επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κοινοποίησαν τις
φωτογραφίες τους
οικογένειαν κατά τα θέσμια της Εκκλησίας, ουδέν ανέφερε εις εμέ.
Εάν με είχεν ενημερώσει θα είχον αναφερθή εις την Ι. Σύνοδον, προκειμένου Αύτη να αποφασίση περί του πρακτέου».
Το θέμα απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο στις 18 Ιουλίου και μετά τη
συζήτηση εκδόθηκε η απόφαση του σώματος «να αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο για όσα εγγράφως ανέφερε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και
Βάρης κ. Αντώνιος, σε σχέση με την τέλεση Ιερού Μυστηρίου του
Βαπτίσματος δύο βρεφών στην Βουλιαγμένη, καθώς και σχετική
επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην κανονική δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής». Το περιεχόμενο των επιστολών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.
Παραπλανημένος και ενοχλημένος από τον Ελπιδοφόρο δήλωσε
πάντως ο Μητροπολίτης Αντώνιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας των ΗΠΑ Εθνικός
Κήρυκας και στον Θεόδωρο Καλμούκο. «Δεν θεωρώ πως ένας Επίσκοπος πρέπει να κάνει μία τέτοια βάπτιση ούτως ώστε να δίνει
τροφή σε οποιονδήποτε νομίζει ότι στην Εκκλησία όλα είναι επιτρεπτά», τόνισε μεταξύ άλλων και διερωτήθηκε «όταν μου γράφει
ότι ήταν κανονική οικογένεια κι όταν τελικά δεν είναι οικογένεια
με τη μορφή που η Εκκλησία μας την θεωρεί οικογένεια, δεν είναι
παραπλάνηση;». Ενώ πρόσθεσε για την κοινότητα των πιστών της
περιοχής των 3Β: «Θορυβήθηκε πολύ. Δόξα τω Θεώ έχουμε πολύ
ευσεβείς ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στην παράδοση της
Εκκλησίας μας και ταράχθηκαν και δεν σας κρύβω ότι κι εγώ ταράχθηκα πολύ διότι θα έπρεπε στοιχειωδώς να με ενημερώσει και
να μου πει, Σεβασμιώτατε δεν είναι μία κανονική βάπτιση, είναι
μία βάπτιση ιδιάζουσα, αυτό είναι εκείνο το οποίο με στενοχωρεί». Συμπλήρωσε πως «θα έπρεπε να γίνει σεμνά, ταπεινά, χωρίς
καμία δημοσιότητα και φυσικά χωρίς την παρουσία αρχιερέως. Δεν
μπορεί ένας αρχιερεύς να λέγει πως εγώ με την παρουσία μου ουσιαστικά επικυρώνω τον τρόπο αυτόν της ανατροφής των παιδιών».

Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστιατόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη.
Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμαρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Κάμπινγκ Βούλας

«Αυτοδιαχειριζόμενες» ήταν οι κοπές δέντρων
Την άβολη αλήθεια ότι η παρακμή του κάμπινγκ Βούλας, οι αλόγιστες κοπές δέντρων και η καταστροφή του
φυσικού τοπίου, δεν έγιναν από τους επενδυτές που
ξεκίνησαν κατασκευαστικά την αναβίωση του χώρου
τον Οκτώβριο του 2021, αλλά από τους ανθρώπους
που διέμεναν παράτυπα στον χώρο επί λειτουργίας του
«αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ», αποκάλυψε έρευνα
της δημοτικής αρχής με αδιάσειστα στοιχεία.
Το θέμα του κάμπινγκ Βούλας ήρθε με έντονο τρόπο
στην επικαιρότητα στο τέλος Μαΐου, όταν η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών του Θάνου Ματόπουλου, με
έντονους τίτλους κατήγγειλε ότι «κατάντησαν κρανίου
τόπο το πρώην κάμπινγκ Βούλας». Προσκομίζοντας
φωτογραφίες του χώρου από την εκκίνηση των έργων, η
παράταξη έγραψε για «οργανωμένη στυγνή δολοφονία
της φύσης» και για «αποτρόπαια πράξη των ανεξέλεγκτων επενδυτών». Η δημοτική αρχή ανταποκρινόμενη
στις καταγγελίες έστειλε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Δόμησης για να ελέγξει τις καταγγελίες και να διερευνήσει
το θέμα, καλώντας σε εξηγήσεις τους επενδυτές και
ανακοινώνοντας τα προβλεπόμενα τσουχτερά πρόστιμα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ που προβλέπονται σε περιπτώσεις παράνομης κοπής ανεπτυγμένων
δέντρων. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, των δορυφορικών φωτογραφιών από διαδικτυακές υπηρεσίες και
τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού έγινε διαχρονική
αποτύπωση της βλάστησης και ταυτοποιήθηκε χρονικά
πότε υπήρχαν και πότε σταμάτησαν να εμφανίζονται τα
επίμαχα δέντρα που η ΡΙΚΙΠ χρέωσε στους επενδυτές.
Η πραγματικότητα λοιπόν, όπως ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 Ιουλίου ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, είναι ότι από τα 13 δέντρα που λείπουν
σήμερα, τα 12 κόπηκαν μεταξύ των ετών 2008 και 2014,
πριν δηλαδή τη συμφωνία παραχώρησης του χώρου
από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο και 7 χρόνια πριν μπουν
οι επενδυτές. Για το μοναδικό δέντρο που φαίνεται να
κόπηκε πρόσφατα, ένα φοινικοειδές, βεβαιώθηκε πρόστιμο στην εταιρεία.
«Ανεξέλεγκτοι» αποδείχτηκαν οι ένοικοι των υπό
κατάρρευση παραπηγμάτων της παλιάς λουτρικής

εγκατάστασης καθώς και οι χρήστες του χώρου που
ανέλαβαν πομπωδώς και αυτοβούλως από το 2012 τη
λειτουργία της ακτής υπό τη σημαία της αυτοδιαχείρισης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, μέχρι πρότινος παρέες νέων συνήθιζαν να κάνουν πάρτυ εντός του χώρου
ανάβοντας φωτιές, ενώ τα δέντρα ξυλεύονταν ως μέσο
θέρμανσης από τους άστεγους που διανυκτέρευαν υπό
άθλιες συνθήκες στα χαλάσματα του πρώην κάμπινγκ.
Εκεί λοιπόν αποδίδεται η αποψίλωση του χώρου από το
φυτικό υλικό και όχι στα τεχνικά συνεργεία της ανάπλασης. Το γεγονός ότι οι επενδυτές χρησιμοποίησαν παλιό
τοπογραφικό, σύμφωνα με τις εξηγήσεις που έδωσαν
και που μετέφερε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο,
οφείλεται στο ότι οι μηχανικοί που πήγαν στο χώρο για
νέα τοπογράφηση προπηλακίστηκαν και εμποδίστηκαν
από διαμένοντες στο κάμπινγκ.

Ένα στοίχημα που χάθηκε

Οι αποκαλύψεις αυτές συνέπεσαν με τη συμπλήρωση 10
ετών από το άνοιγμα του κάμπινγκ τον Ιούνιο του 2012.
Ο χώρος της ΕΤΑΔ ήταν σφραγισμένος επί χρόνια, όταν
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συμμετοχή συλλόγων, εκπροσώπων της δημοτικής αρχής
και πολιτών, έσπασαν οι αλυσίδες της εισόδου ώστε να

επιτραπεί η πρόσβαση στην παραλία. Τότε μια ομάδα
εθελοντών αποφάσισε να συγκροτήσει μια συνέλευση,
η οποία στο όνομα της κοινοχρησίας, της ελεύθερης
πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και της περιβαλλοντικής προστασίας, υιοθέτησε τις αρχές της αυτοδιαχείρισης για να καθαρίζει το χώρο και να διοργανώνει εκδηλώσεις, κρατώντας τον ζωντανό και επισκέψιμο.
Σημείο καμπής στην πρωτοβουλία που αρχικά απέπνεε
ρομαντισμό και συγκέντρωνε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας ήταν η φιλοξενία στο κάμπινγκ μετά από
πρόσκληση της συνέλευσης του «9ου Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ» τον Μάιο του 2013, μιας διοργάνωσης
που ζητούσε μεταξύ άλλων την αποποινικοποίηση
της χρήσης μαλακών ναρκωτικών. Σταδιακά χάθηκε η
σύμπνοια με την τοπική κοινωνία και η συνέλευση των
εθελοντών απέκτησε όλο και πιο βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά που δύσκολα τα έλεγε κάποιος συμβατά με
τον μέσο όρο της περιοχής. Ήταν η εποχή του παρατεταμένου μνημονιακού «χειμώνα» που ανέβαζε την
πολιτικοποίηση.
Μαζί με την πολιτικοποίηση όμως ήρθαν και οι παθογένειες του κατακερματισμένου αριστερού χώρου,
με τις έριδες και τις διαγραφές. Αυτά οδήγησαν στην
περιθωριοποίηση της συνέλευσης, στη δημιουργία
αγεφύρωτης απόστασης μεταξύ της τοπικής κοινωνίας
και του χώρου, τον οποίο επισκέπτονταν αποκλειστικά
λουόμενοι της Αττικής που αναζητούσαν μια παραλία
με ελεύθερη πρόσβαση. Ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος
περιορίστηκε στο να διοργανώνει μόνο τακτικές προβολές «σπασμένων» κινηματογραφικών ταινιών και λίγες
εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος τον χρόνο. Είναι
πολύ χαρακτηριστικό ότι σε εκδήλωση για τα «10 χρόνια αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ» που διοργανώθηκε
στη Βούλα στις 4 Ιουλίου από την Εναλλακτική Δράση,
εμφανίστηκαν 5 ομιλητές ενώπιον ακροατηρίου 9 ατόμων, βάσει των φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν.
Ένας δε εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης, είχε αποπεμφθεί από τη συνέλευση το 2016...
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«Εβδόμη» για Οικόπεδα Κόνιαρη

Πανηγυρίζουν για μια ...ήττα
Fake news συνήθως χαρακτηρίζονται οι σκόπιμα διαστρεβλωμένες ειδήσεις ή η κατασκετασμένη πραγματικότητα που παρουσιάζουν κάποια ΜΜΕ. Η ορολογία δεν έχει προβλέψει ακόμα τους αναληθείς τίτλους
ειδήσεων που προκύπτουν από αδυναμία ανάγνωσης
και βασικής κατανόησης των κεντρικών στοιχείων ενός
ρεπορτάζ. Αυτή είναι η περίπτωση της υποτιθέμενης
είδησης που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εβδόμη
με τίτλο «Σκάλωσε η επένδυση στην Εξοχή Βούλας», η
οποία εμφανίζει έναν διεκδικητή των οικοπέδων του
Μουσείου Μπενάκη να δικαιώνεται, ακριβώς τη στιγμή
που η δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή του.
Η τοπική εφημερίδα με σειρά άρθρων έχει μονομερώς

παρουσιάσει τις αξιώσεις ενός συγκεκριμένου ιδιώτη
έναντι του Μουσείου Μπενάκη το οποίο κληρονόμησε
τα οικόπεδα Κόνιαρη, σε μια υπόθεση που έχει παρουσιαστεί στο έντυπο ως «μεγάλη αποκάλυψη», διότι
παρουσιάζεται να θέτει εν αμφιβόλω την εν εξελίξει
επένδυση στα συγκεκριμένα ακίνητα. Η αλήθεια είναι
ότι μέχρι στιγμής, ο ιδιώτης δεν έχει δικαιωθεί σε κανένα σημείο της διεκδίκησής του από την ελληνική δικαιοσύνη. Κι όμως, η εφημερίδα εμμένει εσφαλμένα και αδικαιολόγητα ακόμη και στις 2 Ιουλίου ότι «η αγορά αυτή
είναι άκυρη» μιλώντας για την πώληση των οικοπέδων
από το Μουσείο Μπενάκη στην επενδυτική σύμπραξη
Ηines και Henderson που δρομολογεί την οικιστική αξιοποίηση της εντός σχεδίου έκτασης.

Στο τελευταίο επεισόδιο αυτής της ιδιωτικής διένεξης,
η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
με αριθμό 1591/2022 καταλήγει στο «διά ταύτα» ότι η
αγωγή του πολίτη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όμως
η εφημερίδα κατάλαβε το αντίστροφο, ότι έγινε δεκτή,
και φρόντισε να βάλει τον παραπλανητικό της τίτλο
στο πρωτοσέλιδο, κοινοποιώντας και ηλεκτρονικά το
συγκεκριμένο άρθρο με τη φράση «γράφαμε ότι η αγορά
αυτή είναι άκυρη και επαληθευόμαστε» στην ιστοσελίδα της. Παρόλο που το άρθρο υπόσχεται «λεπτομέρειες
στο επόμενο φύλλο», η Εβδόμη δεν επανήλθε, ούτε και
βέβαια αισθάνθηκε την ανάγκη να ανασκευάσει το χονδροειδές λάθος της.

Πυρκαγιά

Μετά Χριστόν προφήτες
Η πικρία για τη δασική πυρκαγιά που έφτασε και καψάλισε το Πανόραμα Βούλας
στις 4 Ιουνίου είναι δεδομένη και λογική για όλους, ειδικά για τους κατοίκους.
Ωστόσο, η κοινοποίηση στα ΜΜΕ απόψεων για το τι πήγε στραβά από ανθρώπους που όχι απλώς είναι άσχετοι με το αντικείμενο, αλλά ήταν και απόντες από
το συμβάν, σε διακοπές, ξεφεύγει από τα όρια μιας θεμιτής δημοσίευσης προσωπικών θέσεων και αγγίζει τα fake news.
Τέτοια είναι η περίπτωση ενός «story» σε υπερτοπικό ψηφιακό μέσο, όπου μια
κάτοικος του Πανοράματος μιλά και δηλώνει ότι «ήταν μια προβλέψιμη φωτιά»,
την οποία οι εθελοντές περίμεναν «αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε σχέδιο δράσης».

«Θα μπορούσαμε να την σταματήσουμε αν γνωρίζαμε τους δασικούς δρόμους.
Οι πυροσβέστες δεν τους γνώριζαν. Εγώ ξέρω το βουνό σαν την παλάμη του
χεριού μου», δήλωσε με κάποια αυταρέσκεια. Δυστυχώς, τέτοιες αφελείς απόψεις
εκθέτουν και σχεδόν γελοιοποιούν ένα σύνολο πολύ υπεύθυνων στελεχών και
αξιωματικών της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας και βέβαια τους
εκατοντάδες ανθρώπους που χύμηξαν στη φωτιά εκείνη την ημέρα για να την
σταματήσουν με όλες τους τις δυνάμεις. Είναι άδικο που το συγκεκριμένο «story»
δημοσιεύτηκε χωρίς να ζητηθεί και η επίσημη άποψη του Δήμου ή της Πυροσβεστικής που σίγουρα θα φώτιζε πολύ διαφορετικά τα γεγονότα, αποδίδοντας πιο
πιστά την πραγματικότητα.

Από την άγνοια στην εμπάθεια

Και όμως, υπήρξαν άστεγοι στη Βουλιαγμένη
Θεωρεί μεγάλη του αποκάλυψη τοπικός σύμβουλος
Βάρης ο οποίος αρθρογραφεί στην Εβδόμη να εκθέσει
με ειρωνικά του σχόλια την ύπαρξη του Εξωραϊστικού
και Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Αστέγων Δημοτών
Κοινότητος Βουλιαγμένης. Εκεί που η άγνοια συναντά την πολιτική φιλοδοξία δημιουργείται περίσσευμα εμπάθειας, την οποία ο αιρετός αρθρογράφος δεν
κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει, αφού χρησιμοποιεί
χυδαία γλώσσα και ακραία στοχοποίηση που έχει ως
υπόβαθρο τη σκανδαλοθηρία.
Η ιστορία των αστέγων της Βουλιαγμένης είναι σχετικά
πρόσφατη και βεβαίως προσιτή σε οποιονδήποτε κάνει
μια ελάχιστη έρευνα ακόμα και στο διαδίκτυο (ο «Δημοσιογράφος» έχει αφιερώσει μια σχετική ιστορική σελίδα
τον Φεβρουάριο του 2019). Ο συγκεκριμένος σύλλογος

ιδρύθηκε το 1978 και μέλη του έγιναν 78 οικογένειες
που πιστοποιήθηκαν από μια επιτροπή κοινής αποδοχής ότι διέμεναν σε παράγκες εντός καταπατημένων ή
κοινόχρηστων χώρων και δεν διέθεταν ακίνητη περιουσία. Το αίτημα να παραχωρηθεί σε αυτές τις οικογένειες
ιδιόκτητη στέγη, ως ένα πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, αποδέχτηκαν τότε η Εκκλησία αλλά και το υπουργείο Γεωργίας που παραχώρησε τις σχετικές εκτάσεις.
Η τακτοποίηση των «άστεγων» οικογενειών (όπως ονομάστηκαν οι ακτήμονες και διαμένοντες σε παραπήγματα) είχε τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και για το
θέμα υπάρχουν αποφάσεις του Κοινοτικού και Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης. Ωστόσο, στα μέσα της
δεκαετίας του ’80 το ζήτημα πάγωσε και οι άνθρωποι
αντί για αντί για τίτλους ιδιοκτησίας, έμειναν με υπο-

γεγραμμένα παραχωρητήρια. Ο Συνεταιρισμός δεν είχε
λόγο να διαλυθεί, αφού ο σκοπός της ίδρυσής του δεν
επιτεύχθηκε ποτέ και το γεγονός ότι ακόμη κάνει διερευνητικές επαφές δεν βλάπτει πουθενά κανέναν ή το
δημόσιο συμφέρον.
Ο συγκεκριμένος αρθρογράφος έμπλεξε επιπλέον στο
κοκτέιλ εμπάθειας που σερβίρει γραπτώς και τον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης, ως δήθεν υπαίτιο μιας
«πληθυσμιακής έκρηξης» στη Βουλιαγμένη, που υποτίθεται ότι αλλοίωσε τις δημοτικές εκλογές με παράτυπες
μεταδημοτεύσεις. Βραβείο ψεκασμένης φαντασίας πρέπει να λάβει. Η πραγματικότητα είναι ότι μόλις δύο τρόφιμοι έκαναν μεταδημότευση τα τελευταία 12 χρόνια,
ένας κατά την προηγούμενη διοίκηση και ένας το 2015.
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Καλλιτεχνική συγχρονισμένη κολύμβηση

Κυρίαρχος ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης
Το τριήμερο 15 έως 17 Ιουλίου διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Αλίμου η κορυφαία
εσωτερική διοργάνωση του αθλήματος της καλλιτεχνικής συγχρονισμένης κολύμβησης, το Εθνικό Πρωτάθλημα Γυναικών κατηγορίας «Open». Στους αγώνες έλαβαν
μέρος 19 ομάδες και συνολικά αγωνίστηκαν 221 αθλήτριες. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών» και διατηρήθηκε στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος. Η αρχιπροπονήτρια της ομάδας Σύλβια Σαβράμη δημιούργησε
ένα κράμα έμπειρων και νέων σε ηλικία αθλητριών που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία που ανέκαθεν ο ΝΟΒ ακολουθεί σε όλα τα αθλήματα. Η αποστολή του ΝΟΒ
ήταν από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του πρωταθλήματος, με δεκαεννέα αθλήτριες
ηλικιακού φάσματος γεννημένες από το 1995 έως το 2009.
Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Τρία μετάλλια, τέσσερις είσοδοι στην τετράδα και
πολλές καλές εμφανίσεις. Με την εντυπωσιακή της παρουσία στους αγώνες ξεχώρισε η πρωταθλήτρια του Ομίλου Μαρία Αλζιγκούζη, η οποία κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο και για 0,009 βαθμούς δεν ανέβηκε στο βάθρο στο σόλο
τεχνικό. Εξαιρετική εμφάνιση και για τις αθλήτριες του Highlight και του Free Combo
(Αλζιγκούζη Μαρία, Γράου Έλια, Ευθυμιοπούλου Δανάη, Ευθυμιοπούλου Λυδία,
Λαμπροπούλου Μάντυ, Μέλλου Ξανθή, Μπουτσικάρη Σεμίνα, Ντόκου Τατιάνα, Σελετοπούλου Ιωάννα, Τζαμπατζίδη Μαρία, με αναπληρωματικές τις Ηλία Ματίνα και
Κωνσταντοπούλου Παυλίνα) οι οποίες κατέκτησαν και στα δύο αυτά αγωνίσματα
χάλκινα μετάλλια. Πολύ καλές εμφανίσεις και στα υπόλοιπα σόλο και στα ντούετα,
ενώ αξίζει να αναφερθεί και η παρουσία των μικρών αθλητριών ηλικίας 2008 και 2009
στο τεχνικό Ομαδικό, όπου ο ΝΟΒ ήταν η μόνη ομάδα του πρωταθλήματος που συμμετείχε με δύο ομάδες στον εν λόγω αγώνισμα. Αναλυτικά οι αθλήτριες της «open»
κατηγορίας του ΝΟΒ: Αλεξανδρίδη Άννα Έρικα, Αλζιγκούζη Μαρία Έλλη, Γκραού Έλια,
Γερακίου Ιόνη, Γεωργακάκη Νικολίνα, Γιαννατσούλια Βιργινία, Δαμίγου Νικολέτα,
Ευθυμιοπούλου Ιωάννα Δανάη, Ευθυμιοπούλου Μαριάννα Λυδία, Ηλία Σταματίνα,
Κωνσταντοπούλου Παυλίνα, Λαμπροπούλου Αδαμαντία, Μέλλου Ξανθή, Μπουτσικάρη Ασημίνα, Ντόκου Τατιάνα, Παπαδογιάννη Χρυσούλα, Σελετοπούλου Ιωάννα,

Τρία μετάλλια στο εθνικό
πρωτάθλημα γυναικών
Τζατζαμπαζίδη Μαρία και Χατζηθεοδώρου Χρυσούλα. Να σημειωθεί ότι την ομάδα
συνόδευσε ο Έφορος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Χάρης Γεωργακάκης.
Για ακόμη μια χρονιά λοιπόν, ο ΝΟΒ ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες στην καλλιτεχνική / συγχρονισμένη κολύμβηση στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτα ότι η φιλοσοφία
της διοίκησης και της προπονήτριας της ομάδας «δουλεύουμε σκληρά για το παρόν
και επενδύουμε στο μέλλον», αποδίδει καρπούς.

Άρης Βούλας

Τον Σεπτέμβριο στο Κύπελλο Ελλάδας
Το νέκταρ της επιτυχίας με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ανατολικής Αττικής τον
περασμένο Απρίλιο συνεχίζει να γεύεται ο Άρης Βούλας καθώς για πρώτη φορά στην
ιστορία του θα συμμετάσχει σε διοργάνωση εθνικού επιπέδου, αυτή του Κυπέλλου
Ελλάδος της σεζόν 2022-23. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας συνεδρίασε προκειμένου να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αποφασίζοντας τη συμμετοχή
του Άρη Βούλας ως κυπελλούχου ΕΠΣΑΝΑ στη δεύτερη τη τάξει μεγαλύτερη διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πρώτη και δεύτερη φάση θα διεξαχθούν στις
31 Αυγούστου και 11 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή αποκλειστικά των κυπελλούχων
ομάδων των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων. Στην συνέχεια, στην 3η και 4η
φάση θα συμμετάσχουν και οι ομάδες της Super League 2 ενώ τέλος από την 5η και
6η φάση θα μπουν στην κληρωτίδα και οι ομάδες της Super League. Καταλαβαίνει
κανείς ότι στην περίπτωση που ο Άρης Βούλας καταφέρει και ξεπεράσει τα πρώτα
τέσσερα εμπόδια, η πιθανότητα να κοντραριστεί απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του
ελληνικού ποδοσφαίρου όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ κ.λπ. είναι μεγάλη.

Η πρώτη διοργάνωση εθνικού
επιπέδου για την τοπική ομάδα

Ο Πρόεδρος του Άρη Βούλας Στέλιος Τσαλδάρης μιλώντας στον «Δημοσιογράφο»
τόνισε: «Για τον σύλλογό μας είναι μια ωραία πρόκληση και εμπειρία η πρώτη συμμετοχή του Άρη Βούλας σε μια διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτήν την διοργάνωση
παρότι οι περισσότεροι αντίπαλοί μας είναι ανώτερων κατηγοριών, εμείς θα δώσουμε
τον καλύτερο εαυτό μας να εκπροσωπήσουμε επάξια τον σύλλογο μας, την Ένωση
(ΕΠΣΑΝΑ) και φυσικά την πόλη μας».
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Μαθήματα κολύμβησης σε προσφυγόπουλα από την Ουκρανία
Μια συγκινητική προσφορά σε παιδιά που βίωσαν τη φρίκη του πολέμου και του
ξεριζωμού ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου από τον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Βάρης
Βάρκιζας. Οι προπονητές του τοπικού συλλόγου ανέλαβαν σε συνεργασία με το Παιδικό Χωριό SOS Bάρης την εκμάθηση κολύμβησης σε 10 παιδιά από την Ουκρανία τα
οποία εγκατέλειψαν τις εστίες τους με την έναρξη του πολέμου από τη Ρωσία.
Τα παιδιά διαμένουν μαζί με τις μητέρες τους στο Παιδικό Χωριό SOS Bάρης το οποίο
ανέλαβε να φιλοξενήσει από τα μέσα Απριλίου 10 μονογονεϊκές οικογένειες Ουκρανών προσφύγων. Το μικρότερο παιδί είναι τριάμισι ετών, το μεγαλύτερο δεκαέξι και
τα περισσότερα σε ηλικία Δημοτικού. Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία των
Παιδικών Χωριών SOS, όπως λέει στον «Δημοσιογράφο» ο διευθυντής του Χωριού της
Βάρης, Μενέλαος Τσαούσης «που έχει ως στόχο να ενδυναμώσουμε, να υποστηρίξουμε τις οικογένειες αυτές και να προετοιμάσουμε τα παιδιά για το επόμενό τους βήμα».
Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το νερό και η εκμάθηση
κολύμβησης εκτός από μια εξαιρετική θερινή δραστηριότητα αναψυχής αποτελεί
και μια σημαντική δεξιότητα. Άλλωστε, κάποιες από τις οικογένειες που έφυγαν από
τη Μαριούπολη και τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, ενδεχομένως να μην
επιστρέψουν ποτέ στην πατρίδα τους.
«Ξεκίνησαν διστακτικά αλλά ήδη πάνε εξαιρετικά στο νερό», αναφέρει για την επίδοση των παιδιών ο υπεύθυνος από τον ΑΚΟΒΒ, Θοδωρής Αράπης. Μαζί με τα προσφυγόπουλα, ξεκίνησαν την κολύμβηση και άλλα 8 ελληνόπουλα από το Παιδικό Χωριό
SOS ως θερινή απασχόληση. «Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε σε

αυτά τα παιδιά τη δουλειά μας και την αγάπη μας», αναφέρει δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη μπορεί να πάρει και έμπρακτες μορφές. Άλλωστε, οι 10 οικογένειες από την
Ουκρανία ήδη αναζητούν τα επόμενά τους βήματα στη χώρα μας και στην περιοχή
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μια πρόκληση για τους επόμενους μήνες
είναι η εγγραφή των παιδιών σε σχολείο της περιοχής και η ομαλή ένταξή τους στην
καθημερινότητα της πόλης.

Με πολλά χαμόγελα ολοκληρώθηκε το Summer Camp του Δήμου
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 το πρόγραμμα θερινών δραστηριοτήτων για παιδιά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με μεγάλη επιτυχία αλλά και
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τα περίπου 500 παιδιά που συμμετείχαν. Οι μαθητές
ηλικίας από 6 έως 12 ετών, απασχολήθηκαν ευχάριστα και δημιουργικά για τρεις περιόδους και συγκεκριμένα για 6 εβδομάδες από τις 20 Ιουνίου ως και τις 29 Ιουλίου. Οι
καλοκαιρινές δραστηριότητες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης και του
Λυκείου της περιοχής. Τα παιδιά μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, απασχολήθηκαν σε αθλητικές, διαδραστικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και λοιπές δημιουργικές
δραστηριότητες χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους μικρούς δημότες που απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, το πρόγραμμα
καλοκαιρινής απασχόλησης του Δήμου περιελάμβανε και κολυμβητικές εξορμήσεις
και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους. Ειδικότερα, δύο φορές την εβδομάδα τα παιδιά με τη συνοδεία εξειδικευμένου προσωπικού και με την παρουσία νοσηλευτή και
ναυαγοσώστη επισκέπτονταν την Ακτή Βουλιαγμένης και απολάμβαναν τον ήλιο και
την θάλασσα. Το Summer Camp αφενός χάρισε μοναδικές στιγμές στους μικρούς συμμετέχοντες αφετέρου έδωσε ουσιαστική και ποιοτική λύση στους γονείς και ειδικά σε
όσους δεν είχαν άλλες επιλογές απασχόλησης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και
έρχονται σε δυσχερή θέση με το κλείσιμο των σχολείων και την απουσία άλλων δομών.
Αποτιμώντας τη λειτουργία του Summer Camp του Δήμου 3Β, το οποίο λειτουργεί
πάνω σε τρεις βασικούς άξονες (ασφάλεια των παιδιών, ψυχαγωγία και εκπαίδευση)
μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κερδίσει απλώς την εμπιστοσύνη των δημοτών και
κατοίκων της πόλης, αλλά πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μαθητικής κοινότητας, καθώς συμβάλλει στην ποιοτική δημιουργική απασχόλησή τους δημιουργώντας
εξαιρετικές αναμνήσεις. Το θερινό καμπ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δίνει
ραντεβού για το καλοκαίρι του 2023. Μέχρι τότε, καλές διακοπές και καλά μπάνια.

30 Βιβλίο

Τα ημερολόγια της έμφυλης βίας
Τι θα διαβάζαμε αν ξεφυλλίζαμε το
προσωπικό ημερολόγιο της Ελένης
Τοπαλούδη, της φοιτήτριας που βιάστηκε ομαδικά και δολοφονήθηκε
στη Ρόδο το 2018; Αν εντρυφούσαμε
στα παιδικά βιώματα ενός θύματος
σεξουαλικής παρενόχλησης από τον
οικογενειακό του κύκλο;

Τα στυγερά εγκλήματα
έχουν ρίζες στην παθολογία
της καθημερινότητας

Το νήμα της κοινωνικής κανονικότητας που παγίωσε για πολλές
δεκαετίες στερεότυπα και κακοποιητικές συμπεριφορές ως ανδρικές
σταθερές αναζητά και αποκαλύπτει
η δημοσιογράφος και συγγραφέας
Αγγελική Σπανού, στο νέο της μυθιστόρημα Η καλύτερή μου φίλη, που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
Ένα βαθύ και γεμάτο ενσυναίσθηση
ανάγνωσμα που φέρνει στην επιφάνεια μια συζήτηση που δεν έγινε
ακόμη στην ελληνική κοινωνία με
τους σωστούς όρους, αλλά μόνο
υπό το πρίσμα του αστυνομικού
ρεπορτάζ.

Το αξιοσημείωτο με το βιβλίο της
Αγγελικής Σπανού είναι ότι η μυθοπλασία διασταυρώνεται με κάποια
πραγματικά γεγονότα που συγκλόνισαν την επικαιρότητα. Πίσω από
τις γραμμές της μυθιστορηματικής
αφήγησης βλέπουμε να σκιαγραφούνται τα γνώριμα προφίλ νέων
ανθρώπων που χάθηκαν άδικα και
οδυνηρά, και κυρίως της Ελένης
Τοπαλούδη, σε μια πρωτότυπη
προσέγγιση που επιχειρεί να αναπλάσει την ιστορία, ψηλαφώντας
τα σεξιστικά στερεότυπα της ελληνικής κυρίως επαρχίας. Οι ασφυκτικές οικογενειακές νόρμες, η πολλών
επιπέδων ενδοοικογενειακή βία,
οι καταπιεσμένες ταυτότητες που
αναζητούν ξέφωτο για να αναπτυχθούν, αποτελούν τον οδηγό της
συγγραφέα στην προσέγγισή της
σε έναν αφώτιστο σήμερα κόσμο.
Οι δύο αφηγήτριες που πλάθει η
Αγγελική Σπανού έχουν μια βαθιά
και εξομολογητική σύνδεση μεταξύ
τους. Στις επιστολές της μίας και
στους αναστοχασμούς της άλλης
αναπτύσσεται μια θεραπευτική
σχέση την οποία η ανάγνωση ακο-

λουθεί από τον πρώτο ενθουσιασμό
της εφηβείας ως ένα σκοτεινό τέλος.
Το βιβλίο δεν είναι διδακτικό, ούτε
πολιτικό. Μοτίβα συμπεριφορών,
τυποποιημένες ανδρικές στάσεις
και παγιωμένες αντιλήψεις που
επηρεάζουν τις οικογενειακές και
ερωτικές σχέσεις, εύκολα ταυτοποιούνται στην ανάγνωση των ιστοριών και των σκέψεων που αφηγούνται τα δύο κορίτσια. Τα στυγερά
εγκλήματα αλλά και οι λιγότερο
αποτρόπαιες «μικρές» κακοποιήσεις έχουν ρίζες στην παθολογία
της καθημερινότητας, μας λέει η
συγγραφέας, στη νόμιμη πατριαρχική βία που θεωρείται ανεκτή και
αποσιωπάται, στις άνισες σχέσεις
μεταξύ των φύλων ως μακραίωνη
παράδοση του πολιτισμού μας. Το
φροϋδικό ερώτημα στο οπισθόφυλλο «σε ποιο βαθμό θα καταφέρει η
πολιτισμική εξέλιξη να προφυλάξει
τη συμβίωση των ανθρώπων από
την ορμή της επιθετικότητας και της
αυτοκαταστροφής;» δεν το απαντά
Η καλύτερή μου φίλη, όμως δείχνει
πού να ψάξουμε.

Η ψυχιατρική της διπλανής πόρτας
Μια πόρτα που προτιμάμε να βλέπουμε ερμητικά κλειστή μας ανοίγει ο Δόκτωρ Ψ,
ο λογοτέχνης και ψυχίατρος Σωτήρης Παστάκας, με το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος. Η είσοδος στον κόσμο των ψυχικά νοσούντων και των
γιατρών τους δεν είναι όσο στεγανή και ασφαλής πιστεύουμε και η ανάγνωση των
απολαυστικά γραμμένων σημειωμάτων του που ανθολογεί στην πληθωρική αυτή
έκδοση ο συγγραφέας, μας φανερώνει ότι τους δύο κόσμους, των γνωστικών από τη
μία και των τρελών από την άλλη, τους χωρίζει μάλλον μια περιστρεφόμενη πόρτα.
Ο Μισέλ Φουκώ έγραψε στην Ιστορία της τρέλας ότι «ο γνωστικός άνθρωπος, καταμεσίς στον αδιατάραχτο κόσμο της διανοητικής πάθησης, δεν επικοινωνεί πια με
τον τρελό» και ότι ο κομμένος διάλογος μεταξύ τους χρονολογείται από το τέλος
του 18ου αιώνα. Προσθέτει ότι η γλώσσα της ψυχιατρικής είναι μια γλώσσα σιωπής.
Τη σιωπή αυτή διακόπτει το βιβλίο Ο Δόκτωρ Ψ ανάμεσα στους άλλους, μια συλλογή
αναμνήσεων επαγγελματικής και προσωπικής φύσης με ενδιαφέρον αντικείμενο και
προσεγμένο λόγο.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο είδος μη μυθοπλαστικής λογοτεχνίας και μάλιστα μικρής
φόρμας κειμένων που γράφονται σε πολύ προσωπικό, εξομολογητικό και άλλες φορές
περιπαικτικό τόνο. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο αφηγητής «τσαλακώνεται», κάνει την
αυτοκριτική του, αποκαλύπτει τις αμαρτίες του και δεν διστάζει να εκθέσει επανειλημμένα το σινάφι του. Τα 169 επεισόδια που καταγράφονται σε 500 σελίδες φανερώνουν έναν ευσυνείδητο και ισορροπημένο επαγγελματία, που ενδιαφέρεται να
μοιραστεί ολόψυχα την αλήθεια του και όχι να κατασκευάσει μια εικόνα. Από τις
ιστορίες του περνούν εναλλακτικές διασημότητες του παρελθόντος, όπως ο Παύλος
Σιδηρόπουλος και ο Νικόλας Άσιμος, καθημερινοί άνθρωποι υπεράνω υποψίας που
χρειάστηκαν νοσηλεία, έρωτες και πάθη, πολύ αλκοόλ και πολλά φάρμακα. Κάποια
από τα σημειώματα είναι αυτοϋπονομευτικά, άλλα γεμάτα έπαρση. Κάποια φανερώ-

νουν έναν βαθιά προοδευτικό άνθρωπο, άλλα έναν συνταξιούχο που τον χωρίζει χάος
με τη νέα γενιά. Ο ανοιχτός τρόπος που ο συγγραφέας εκθέτει τις αντιφάσεις και τους
προσανατολισμούς του είναι
πολύ πνευματώδης, κάνοντας
την ανάγνωση απολαυστική.
Διαβάζοντας για τον Δόκτορα
Ψ, καταλαβαίνουμε για την
αποκλίνουσα συμπεριφορά
του διπλανού μας, ψυχανεμιζόμαστε το πρόβλημα που ίσως
αντιμετωπίσει ο σύντροφός
μας, μαθαίνουμε κάτι παραπάνω για τον εαυτό μας.

Ο Δόκτωρ Ψ
θέλει να
μοιραστεί
ολόψυχα
την αλήθεια του
όχι να
κατασκευάσει
μια εικόνα
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Διεργασίες και εκλογικά σενάρια
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Μπορεί να απέχουν 14 μήνες οι επόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά οι ζυμώσεις και οι επαφές έχουν ήδη αρχίσει
στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ασχέτως αν θα
προηγηθούν οι εθνικές εκλογές και ίσως προκύψουν νέα
δεδομένα. Οι εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 έχουν
αδιαφιλονίκητο φαβορί. Από τη στιγμή που ο Δήμαρχος,
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αποφάσισε να διεκδικήσει
εκ νέου τον Δήμο, η αλήθεια είναι πως και οι εκλογές
του επόμενου έτους αρχίζουν με τον Δήμαρχο να έχει
το μεγάλο προβάδισμα, έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 το ποσοστό που
έλαβε ήταν 72%. Είναι ένα ποσοστό που τρομάζει έναν
επίδοξο αντίπαλο. Όμως πέρα απ’ αυτό, το συνεχές έργο
που παράγεται σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη είναι ο
βασικός παράγοντας για τον οποίο η σημερινή διοίκηση
τυγχάνει ευρείας εμπιστοσύνης των δημοτών. Επίσης,
η παράταξη του Δημάρχου «Πόλη για να ζεις» δείχνει
συμπαγής γεγονός που αποδείχθηκε και μετά την αποχώρηση τοπικού συμβούλου τον περασμένο Ιανουάριο

καθώς η προσπάθειά του να δημιουργήσει ρήγμα στην
παράταξη έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Η διεύρυνση
της παράταξης θεωρείται ως δεδομένη με τις προσθήκες
των νέων προσώπων να ανακοινώνονται μετά το καλοκαίρι. Αν συνυπολογίσουμε και τα αποτελέσματα των δύο
δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 από διαφορετικές εταιρείες, καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι το
απόλυτο φαβορί.

Όσον αφορά το Κύμα Ενωμένων Πολιτών φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Ο
επικεφαλής του συνδυασμού Δημήτρης Δαβάκης σκέφτεται την αποχώρηση από την τοπική πολιτική σκηνή και
να δοκιμάσει την τύχη του στην Περιφέρεια ως υποψήφιος σύμβουλος. Τίτλοι τέλους θα μπουν στις παρατάξεις
Δίπλα Σας και Νέα Πόλη Μια Πόλη με τους επικεφαλής
τους Μαρία Σίνα και Μανώλη Δασκαλάκη αντίστοιχα να
συμμετέχουν στις εκλογές αλλά ως υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι.

Εξελίξεις υπάρχουν και στις άλλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τα σημερινά δεδομένα, δύο είναι
οι σίγουροι συνδυασμοί που θα κατέβουν στην εκλογική
μάχη αλλά ίσως υπάρχουν αλλαγές στους επικεφαλής.
Η Λαϊκή Συσπείρωση θα κατέλθει στις εκλογές αλλά δεν
είναι δεδομένο ότι ο σημερινός επικεφαλής της θα είναι
υποψήφιος. Ο Κώστας Πασακυριάκος δεν έχει αποφασίσει
ακόμα, ωστόσο έχει βρεθεί ο διάδοχος στην περίπτωση
που αποχωρήσει. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην
Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών η οποία θα συμμετάσχει
για τρίτη φορά στις δημοτικές εκλογές αλλά ίσως με διαφορετικό επικεφαλής, καθώς αρκετά μέλη της παράταξης
εμφανίζονται δυσαρεστημένα με τον Θάνο Ματόπουλο.

Τέλος, ο νέος συνδυασμός «Μπλε αλλαγή» που ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες είναι πολύ νωρίς να γράψουμε ότι θα λάβει μέρος στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα
πρέπει να ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο και να μπορέσει να προσελκύσει τουλάχιστον 62 άτομα προκειμένου
να δημιουργήσει ψηφοδέλτιο και να πάρει την τελική
έγκριση από το Πρωτοδικείο. Θυμίζω, κατά το παρελθόν,
αρκετοί υποψήφιοι ανακοίνωναν ότι θα κατέβουν στις
εκλογές αλλά στο τέλος δεν κατάφεραν να σχηματίσουν
ψηφοδέλτιο και αποσύρονταν. Δεδομένο είναι ότι από
εδώ και στο εξής θα ακούγονται πολλά ονόματα. Πρόβλεψή μου ότι θα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός
χεριού αυτοί που τελικά θα φτάσουν μέχρι το τέλος.

•••
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Αμόκ μηδενισμού είναι αυτό, όχι αντιπολίτευση Δεν τους αρέσει στο «Κύμα» που ο
Δήμος σημειώνει επιτυχίες στην εκτροπή αποβλήτων από την ταφή με τους καφέ κάδους Αφού
όμως δεν μπορούν να αρνηθούν τα αποτελέσματα, τι κάνουν; Γράφουν ότι τους καφέ κάδους
Θεωρούν ότι έτσι
τους χάρισε ο Πατούλης
θα κοντύνει ο Κωνσταντέλλος Η πλάκα είναι
αλλού Ο Πατούλης όντως με τα χρήματα που
δίνει ο Δήμος στον ΕΔΣΝΑ αγόρασε λίγους καφέ
κάδους και τους του παρέδωσε ενώπιον φωτογράφων βεβαίως
Όμως είναι ακατάλληλοι!
Έχουν ακατάλληλο μέγεθος και δεν κλειδώνουν
Το ίδιο συμβαίνει με τα απορριμματοφόρα για
τα βιοαπόβλητα Εκτός προδιαγραφών διότι δεν
μπορούν να ζεστάνουν το νερό που πλένει τους
κάδους Επίσης, λειτουργούν με μύλο και όχι με
πρέσα όπως ενδείκνυται Λεπτομέρειες θα πείτε
Είναι οι λεπτομέρειες που χωρίζουν την ουσία
από το εφέ Οι πολυγραφότατοι σύμβουλοι του
Κύματος δεν θα γράψουν πάντως γι’ αυτά...
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Μην το γρουσουζέψουμε, αλλά το ρέμα
του Κόρμπι ξεκόλλησε Άλλη μια είδηση που δεν
θα βρείτε στις έντυπες και ηλεκτρονικές γωνιές
της εμπάθειας Που στα θετικά νέα δεν βλέπουν
νέα Λοιπόν, ο Δήμος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γεωργιάκος μαζί με την Περιφέρεια έκανε επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου από τον
προηγούμενο ανάδοχο για να ξεκινήσει ο νέος
Οι υφιστάμενες κατασκευές άλλαξαν χέρια και
μια σελίδα γύρισε.
Έχει ενδιαφέρον που η εφημερίδα μας
συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και για
τους λάθος λόγους Έκανε ερώτημα επικεφαλής
παράταξης για ενυπόγραφο άρθρο γνώμης που
δημοσιεύτηκε στο φύλλο Μαΐου Περιείχε πράγματι μια πολύ ατυχή έκφραση Στο όνομα ενός
καθαρού δημόσιου λόγου, ο δημοτικός σύμβουλος
ζήτησε από τον Δήμαρχο ...προληπτική λογοκρισία
Να επενέβαινε δηλαδή εκείνος πριν τυπωθεί η
εφημερίδα ώστε να κόβαμε το άρθρο Ευτυχώς
αυτές οι μέθοδοι έχουν ξεχαστεί Και ο Κωνσταντέλλος είναι διαφορετικής πολιτικής κουλτούρας
Αλλά και η δική μας φιλοσοφία δεν θα επέτρεπε τη λογοκρισία μιας επώνυμης γνώμης Διαχωρίζουμε τη θέση μας έμπρακτα όπως μπορεί
καθένας να καταλάβει.

•
•••
•

•

•

•

•

••

•
•

•

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ

Πλαστήρα 8, Βούλα
Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580
Υποκαταστήματα
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

Π. Ούλιτζερ

32 Φωτορεπορτάζ



Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΙΣ 13/7 ΩΣ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΑΘΛΗΤΟΥΠΟΛΗ» ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ
ΤΩΝ 3Β ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ XTERRA





Στο επίσημο περιοδικό του Αεροδρομίου της Αθήνας
«Ready2Board» και στο τεύχος καλοκαιριού φιλοξενείται
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας για τη
Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, φωτογραφιζόμενος
στο Καβούρι και απευθυνόμενος σε ένα αναγνωστικό
κοινό που εκτιμάται στα 2,2 εκατομμύρια, από όλο τον
κόσμο

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ
ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ 3B ΝΊΚΟΣ
ΜΑΚΡΉΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ
ΓΙΟΡΤΉ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΛΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΦΊΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΌΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΤΉΜΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΏΤΗ
ΣΤΙΣ 9/7

Τον εντυπωσιακό πλούτο των ελληνικών παραδοσιακών
χορών παρουσίασαν οι αφοσιωμένοι σε αυτή την πολιτιστική
κληρονομιά σύλλογοι του Δήμου, στην αναβίωση του
πανηγυριού στο Βλάχικα που διοργάνωσε ο Δήμος στις 30/6
στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου



ΜΟΛΙΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ,
Ο Θ. ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021



Ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος κατέθεσε
στεφάνι στη μνήμη των
πυροσβεστών που έχασαν
τη ζωή τους στη μεγάλη
δασική πυρκαγιά του
Υμηττού στις 22 Ιουλίου
1998, στην εκδήλωση που
διοργάνωσε στο μνημείο
τους ο ΣΠΑΥ



