
The Talk of 
The Town
Την αντίθεση του ανθρώπου με 
τη φύση στον σύγχρονο πολι-
τισμό φέρνουν στην επιφάνεια 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα, 
όπως αυτό της πρόσφατης 
πλημμύρας σε Βούλα και Βάρη. 
Μια αφορμή για αναστοχασμό 
πάνω σε κεντρικές επιλογές και 
πολιτικές, πολλές φορές διολι-
σθαίνει σε αντιπαραθέσεις για 
τα συμπτώματα της κρίσης, 
όπου κυριαρχούν παρανοήσεις 
και αστήρικτα συμπεράσματα.

  

ΟΛΟΗΜΕΡΑ

ΛΑΙΜΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ ΒΟΥΛΑ

Ποια σχολεία 
στα 3Β θα 
λειτουργήσουν
με διευρυμένο
ωράριο

Το drone
πρόλαβε
τη φωτιά

Κολύμπι 
όλο τον χρόνο 
με τον Πέτρο 
Παρθένη

Ασφαλής 
χειμερινή 
κολύμβηση
για όλους

Το πρόγραμμα 
του 8ου 
Μικρασιατικού
Φεστιβάλ
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ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Αποτελεσματικός 
στην καταιγίδα 
ο δημοτικός μηχανισμός

Εφημερίδα έρευνας και άποψης
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΤΑΔ 

σελ. 16-17
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Δημοσιογράφος
σελ. 12-13

Ξεφεύγοντας 
από τον πόλεμο  
στην Ουκρανία

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Στη διαχείριση
του Δήμου
η οργανωμένη
ακτή Βάρκιζας

ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Μνήμες και 
αφηγήσεις 
από τη Μ. Ασία
σελ. 24

Παραχωρεί για 25 χρόνια στον Δήμο 3B 
το Varkiza Resort το Δημόσιο παραδίδοντας 
τον έλεγχο της παραλίας στην τοπική κοινωνία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
γ.γ. ΥΠΕΣ

Μοχλοί  
ανάπτυξης 
οι Δήμοι
Συνέντευξη σελ. 10-11



@alexandros._.art

#Varkiza

@JBorgstam

Χαιρετισμούς στον Υπουργό Τουρισμό Βασίλη Κικίλια. 
Είχα ένα κολύμπι μεγάλης απόστασης στη Βουλιαγμέ-
νη. Να δουλεύεις στην Αθήνα και να έχει παραλίες και 
θάλασσα λίγα λεπτά μακριά είναι ένα απίστευτο προ-
νόμιο. Ας εργαστούμε μαζί να φέρουμε περισσότερους 
Σουηδούς τουρίστες στην Ελλάδα και περισσότερους 
Έλληνες τουρίστες στη Σουηδία! (Μετάφραση από τον 
λογαριασμό του Johan Borgstam, Πρέσβη της Σουηδίας 
στην Ελλάδα)

@anna.maria.zachariadi

#Vintage_summer #Varkiza

@pyrofanis23

Αφού πήραμε φόρα  με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τράβη-
ξα για την αιμοδοσία στη Βούλα. Άνθρωποι δώστε καμιά 
μπουκάλα, δείχνουν κατανόηση και για τους παλαβούς 
ξέμπαρκους, άνευ ραντεβού είναι αλήθεια!

@koralia_kd

#Kavouri 

@evelin81026043

Τίποτε σαν την Ελλάδα, με τα θέλγητρα και τους παρα-
δείσους της. Η Φλόριντα είναι τίποτε μπροστά στο 
Ελληνικό, τη Βουλιαγμένη, το Καβούρι, το Φαληρά-
κι... Ελπίζουμε ότι το Ελληνικό δεν θα γίνει Φλόριντα. 
Η Ελλάδα δεν αντιγράφει χώρες, την αντιγράφουν. Οι 
ουρανοξύστες είναι τα χειρότερα κιτς.

@virnak55

Μια φορά κι ένα καιρό υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο στη 
Βάρη, η «Λίτσα» που έκανε πάστες που τους είχε δώσει 
ονόματα επίπλων. Ο καναπές ήταν αμυγδάλου, η πολυ-
θρόνα σοκολατίνα. Η πόρτα ήταν με μαρμελάδα φρά-
ουλα από πάνω, άντε και καμιά φραουλίτσα για ντεκόρ. 
Έχω φάει πολλές πόρτες...

@yummista

#voula 

@annabanana9653

#panorama

@aforfreedom1

Ένα καφεδάκι τώρα στον Αστέρα Βουλιαγμένης το 
έπινα. Και έκανα και μια βουτιά. Έχω βίτσια πλουσιό-
παιδου και δεν έχω μία.

@raffis

#athenianriviera

@ElRa54823966

Καλώς ονομάζεται ριβιέρα εφόσον πρόκειται για ακτο-
γραμμή. Δεν ξέρω αν οι κάτοικοι/επισκέπτες, κυρίως 
μετά τη Βουλιαγμένη προς Σούνιο την εκτιμούν. Προ-
χθές από την παραλία του Χάρακα μάζεψα 10 σακούλες 
σκουπίδια (πάντα έχω μαζί μου) και τίποτα δεν έκανα. 
Είναι τόσα πολλά. Βρωμιά.

@lilyingreece

#LakeVouliagmeni

Έγραψαν στα social media για τα 3Β2
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Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

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

Ε νόχληση από τη βίαιη διακοπή στη ροή της 
καθημερινότητας, ταλαιπωρία στο οδικό δίκτυο, 
ζημιές σε ακίνητα και αντικείμενα, κίνδυνοι για 

τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα άμεσα επακόλουθα μιας 
μεγάλης νεροποντής, όπως αυτή που έπληξε την περιοχή 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 23 Αυγού-
στου, μαζί με ασυνήθιστες εικόνες ποταμών με πέτρες 
και χώματα στους δρόμους και αναστάτωση των νερών 
στις ακτές. Όμως τα έντονα καιρικά φαινόμενα φέρνουν 
κάτι βαθύτερο στην επιφάνεια: Την αντίθεση ανθρώπου 
- φύσης, η οποία είναι διαρκώς παρούσα και σφραγίζει 
την εποχή μας. Είτε εκδηλώνεται θορυβωδώς στις μπό-
ρες, τα χιόνια και τις φωτιές (γνωρίσαμε στην περιοχή 
των 3Β και τα τρία φαινόμενα φέτος) είτε με τη διαβρω-
τική ησυχία της ραγδαίας οικολογικής μεταβολής που 
αλλάζει τα βασικά δεδομένα της επιβίωσης συνολικά για 
την ανθρωπότητα. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι στη δημόσια συζήτηση, όπως 
αυτή τουλάχιστον αποτυπώνεται στα τοπικά μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, κυριαρχεί η εστίαση στο σύμπτωμα: 
Η αγανάκτηση για τα νερά που μπήκαν στο υπόγειο, ο 
θυμός για το μποτιλιάρισμα μέχρι να καθαριστεί και να 
ανοίξει ο δρόμος, η μελαγχολία για τη θάλασσα που έγινε 
καφέ και δεν μας αφήνει να χαρούμε το μπάνιο. Αναζη-
τούνται ευθύνες στην απρόσωπη πολιτεία που όφειλε 
να τα είχε αποτρέψει όλα αυτά. Πολύ λιγότερο τα φαι-
νόμενα προκαλούν έναν αναστοχασμό για τις αιτίες που 
τα προκαλούν, όπως ο οικοδομικός μας πολιτισμός που 

κατέκτησε τα βουνά και έκλεισε τα ρέματα χωρίς πρόνοια 
για τις φυσικές διεργασίες. Μια πολύ χαρακτηριστική και 
διαδεδομένη παρανόηση για τη φυσική κανονικότητα 
της περιοχής είναι το πού πρέπει να καταλήγουν τα νερά 
της βροχής. Θεωρώντας «φυσιολογικό» μόνο το διαυγές, 
γαλάζιο και ακυμάτιστο νερό της ακτής, αρκετοί σχολια-
στές στο διαδίκτυο διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τα καφέ 
νερά στην παραλία της Βάρκιζας μετά τη νεροποντή 
απευθύνοντας τα παράπονα στον Δήμο και την Περιφέ-
ρεια. Το μέγεθος της παρανόησης φαίνεται από το εξής: 
Ενώ το μικρό κατασκευασμένο κομμάτι του ρέματος Κόρ-
μπι λειτούργησε όπως πρέπει, βοηθώντας τα νερά της 
βροχής από πιο ψηλά να πέσουν στη θάλασσα, αρκετοί 
θεωρούν αυτή τη διαδικασία λάθος. «Η βροχή ξύπνησε 
το υπό κατασκευή ρέμα του Κόρμπι, που κατέβασε στη 
θάλασσα ό,τι βρώμα είχε η οδός Αιγαίου σε έκταση που 
κάλυψε όλη την παραλία από το ένα άκρο της μέχρι το 

άλλο και την έκανε ακατάλληλη για μπάνιο», διαμαρτύρε-
ται ένας σχολιαστής, αγνοώντας ότι ακριβώς αυτή είναι η 
λειτουργικότητα του έργου. «Ακόμη και το ρέμα να γίνει, 
όλη η βρωμιά πάλι στον κόλπο θα πέφτει», λέει με αγα-
νάκτηση άλλος σχολιαστής, προσθέτοντας ειρωνικά το 
σχόλιο «πολύ έξυπνη σχεδίαση!». Ότι τα νερά της βρο-
χής θα καταλήγουν στη θάλασσα «το έχει αποφασίσει 
η φύση και δεν μας πέφτει λόγος», σχολιάζει καυστικά 
στον «Δημοσιογράφο» ο κάτοικος Πανοράματος Χρήστος 
Αναγνώστου, γεωλόγος και ωκεανογράφος, διευθυντής 
ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ. Προσθέτει ότι «τα ρέματα που 
κατεβαίνουν στη θάλασσα από την περιοχή της Βούλας, 
της Βουλιαγμένης και της Βάρης δεν κατεβάζουν υλικό 
παρά μόνο σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα κατεβά-
σουν μόνο κανένα σκουπίδι που πετάμε στον δρόμο, 
δεν έχουν συνδεθεί αποχετεύσεις για να έχουμε σοβαρή 
ρύπανση. Μόνο χώμα». Και σημειώνει ότι αυτή είναι μια 
φυσική διεργασία για τις ακτές: «Για να έχουμε δημιουρ-
γία και αναγέννηση των παραλιών πρέπει και τα βουνά 
να κατεβάσουν υλικό». Εκτός αν θεωρούμε προτιμότερη 
την εισαγωγή ψιλής άμμου για τις ακτές από την Αίγυπτο 
και την Τυνησία, όπως είναι η σημερινή πρακτική... 

Ρωτήσαμε όμως και τον Δημήτρη Κουτσογιάννη, καθη-
γητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, που 
έχει ως ερευνητικό αντικείμενο τα μεγάλα υδραυλικά 
έργα, κατά πόσο είναι εφικτό τεχνικά ή ορθό να αποφύ-
γουμε την απορροή νερών στη θάλασσα: «Κάποιες χώρες 
έχουν μικτά, παντορροϊκά όπως ονομάζονται δίκτυα, 
που περιέχουν όμβρια και ακάθαρτα. Εμείς είμαστε πιο 
μπροστά με χωριστά δίκτυα στην Ελλάδα. Η σχετική 
καθυστέρηση που είχαμε στην ανάπτυξή μας, έφερε του-
λάχιστον αυτό το καλό. Όσες πόλεις έχουν μικτά δίκτυα 
αναγκάζονται σε περιπτώσεις μεγάλων βροχοπτώσεων 
να ξεχειλίζουν το μίγμα των υδάτων στο ποτάμια, μαζί 
με τους ρύπους των λυμάτων». Για το πόσο μπορούν να 
προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν έντονα φαινόμε-
να όπως τα πρόσφατα σημειώνει: «Τεχνικά μιλώντας, η 
φύση δεν έχει όρια και δεν ξέρεις πώς θα ξεσπάσει. Οι 
μηχανικοί δουλεύουμε για ένα ορισμένο επίπεδο ασφα-
λείας, όπως συμβαίνει και με τους σεισμούς. Όσο αντέ-
χει και η τσέπη μας. Αν υπερβεί το φυσικό φαινόμενο το 
μέγεθος του σχεδιασμού, θα υπάρξει αστοχία». «Αν πρέ-
πει να πάρουμε ένα μάθημα από την τωρινή πλημμύρα, 
όπως και από αυτήν που είχε γίνει πριν 20 χρόνια, είναι 
ότι το ρέμα διαμαρτύρεται. Μας λέει ότι είναι δικός του 
ο δρόμος και δεν έπρεπε να τον χτίσουμε», υπογραμμίζει 
ο Χρήστος Αναγνώστου. Επιπλέον, καυτηριάζει τη «μονο-
διάστατη μηχανική αντίληψη» με την οποία αντιμετωπί-
ζουμε τη φύση: «Όταν σε πονάει το χέρι, ο μηχανικός θα 
πει κόψε το, να βάλουμε ένα τσιμεντένιο. Ο γιατρός θα 
δει γιατί πονάει το χέρι». Ας μάθουμε λοιπόν πρώτα για 
τη φύση και τους νόμους της, πριν διαμαρτυρηθούμε για 
τις αστοχίες του κράτους.

“Η αντίθεση ανθρώπου 
και φύσης σφραγίζει  
την εποχή μας 
με θορυβώδεις  
εκδηλώσεις  και 
διαβρωτική ησυχία

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας είναι ένα από 
τα μέτρα που εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περί-
οδο η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας. Το μέτρο έχει εφαρμογή σε εθνικούς 
δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές σε ημέρες και 
ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες για εκδήλωση πυρ-
καγιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής. Επί της ουσίας, η Περιφέρεια Αττικής κάθε 
φορά που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 
3 και άνω, θέτει σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας στα δάση. Σύμφωνα με τη σχετική 
υπουργική απόφαση στους παραβάτες όταν υπάρχει 

απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας 
στις συγκεκριμένες περιοχές, θα επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Αρμόδιες αρχές για τη δια-
σφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και 
τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστί-
μου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όργανα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής 
Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Το μέτρο εφαρμόζεται και στο Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα σε 37 σημεία όπως τα 
έχει υποδείξει η Περιφέρεια Αττικής τα οποία είναι τα 
εξής: Στην περιοχή Πευκωτό από οδό Κανελλοπούλου 
έως Λόφο Τάσσιανης και από Γλυνού και Στρατή ∆ελη-
γιαννάκη έως Λόφο Τάσσιανης. Στο Πανόραμα ο δρόμος 
μετά το κοιμητήριο, η οδός Υμηττού από την Μπέλλες 
και πάνω, η οδός Διστόμου από την οδό Θηβών και 
πάνω, η οδός Ηροδότου έως την οδό Αριστείδου, η 
οδός Αριστείδου και Βρασίδα προς κοιµητήριο, η οδός 
Λαµίας προς Κορωπί, η οδός Θεσσαλίας προς Λυκόρεµα 
και η οδός Μεσολλογγίου προς Λόφο Πολυβολείων. Στη 
Βουλιαγμένη, περιμετρικά του λόφου ΛΟΚ, στο λόφο 
Παπαναστασίου, στο Μεγάλο Καβούρι από την κάθοδο 
προς όρμο Νηρηίδων (Βάκχου), η οδός Αύρας, η οδός 
Ακτής, η οδός Αυγής προς οδό Ζεφύρου, η οδός Αυγής 

(προς χώρο εγκαταστάσεων Ορφανοτροφείου) και 
Καβουρίου από πυροφυλάκιο και µετά). Επίσης, οι είσο-
δοι προς πευκόφυτο χώρο παρά την οδό Μαυρολέοντος 
στην προβολή της οδού Αµαρυλλίδος, στην παραλιακή 
Αθηνών, Ιάσωνος, ∆αιδάλου, ∆ιονύσου ως Παναγούλη, 
Ήρας και ∆ιός. Στην περιοχή πέριξ του κοιμητηρίου 
Βουλιαγμένης. Επιπλέον, όλο το αδιάνοικτο τμήμα της 
οδού Λυκούργου και το τμήμα της αδιανοίκτης οδού 
Αχιλλέως από την συμβολή της με την οδό Θησέως και 
έως την Λεωφόρο Αθηνάς. Τέλος, στην απαγόρευση 
συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα από την μαρίνα Βου-
λιαγμένης μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. 

Όσον αφορά τη δημοτική ενότητα Βάρης, το μέτρο 
ισχύει για τις εξής περιοχές: Στο Κόρμπι από το τέρμα 
της οδού Τριπόλεως προς το λόφο «Μπαράκος», από το 
τέρμα της οδού Φρυνίχου στη Βάρκιζα ενώ στο Δίλο-
φο η οδός Καλαμάτας (κτήµα Κανελλόπουλος), η οδός 
Γραβιάς (όπισθεν Νηπιαγωγείου), η οδός Παπανικολή 
και Αµοργού και τέλος στο Χέρωμα η οδός Παπανδρέ-
ου. Υπογραμμίζουμε ότι το παραπάνω μέτρο τίθεται 
σε εφαρμογή μόνο όταν το κρίνει απαραίτητο η γενι-
κή γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τα αρμόδια 
υπουργεία. 

Καθαροί 
δασικοί 
δρόμοι,

αποψίλωση
αδόμητων
εκτάσεων

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης δασικών 
δρόμων εντός των ορίων του Δήμου πραγματοποίησε το αυτοτελές 
τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Περισσότερα από 35 χιλιόμετρα δασικών δρόμων καθαρίστηκαν, 
μεταξύ των οποίων η περιοχή της Φασκομηλιάς στη Βουλιαγμένη, ο 
λόφος Μπαράκου στη Βάρκιζα, ο λόφος ΛΟΚ όπου βρίσκεται το μνη-
μείο των Ειδικών Δυνάμεων στο Καβούρι, ο Κρεμασμένος Λαγός στη 
Βούλα, η Γραβιάς στη Βάρη κ.α. Νεροφαγώματα, πεσμένα κλαδιά και 
βράχοι, που είχαν παρασυρθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις των 
τελευταίων μηνών, καθιστούσαν τους συγκεκριμένους δασικούς 
δρόμους επικίνδυνους και απροσπέλαστους. 

Σκοπός των εργασιών είναι η βελτίωση της βατότητας των υφιστά-
μενων δασικών οδών με στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη προστασία 
και ο έλεγχος των δασών και δασικών εκτάσεων της ευρύτερης περι-
οχής. Επιπρόσθετα, η θωράκισή της από μελλοντικούς κινδύνους 
δασικών πυρκαγιών, βοηθώντας τόσο στην πρόληψη όσο και στην 
καταστολή τους. Επιπλέον, με τον καθαρισμό των δασικών οδών 
επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλής μετακίνηση των επισκεπτών 
που επιλέγουν τα συγκεκριμένα σημεία για άθληση και αναψυχή. Το 
σημαντικότερο είναι ότι η βελτίωση αυτή εξασφαλίζει τη συνεχή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των δασικών δρομων, παρέχοντας συνεχείς 
και ασφαλείς κυκλοφοριακές συνθήκες στα πυροσβεστικά αυτοκίνη-
τα και τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού πρόληψης και άμεσης 
καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.

Εκτός από τη συντήρηση των δασικών δρόμων, η Διεύθυνση Πρασί-
νου προχώρησε με εντατικούς ρυθμούς σε εκτεταμένες παρεμβάσεις 
τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιόκτητους χώρους απομακρύ-
νοντας ξερά χόρτα, απορρίμματα και άλλα εύφλεκτα υλικά. Συγκε-
κριμένα, εργασίες αποψίλωσης χόρτων και κλαδεμάτων πραγμα-

τοποιήθηκε σε 2.810 στρέμματα κοντά στα όρια της αστικής ζώνης 
συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των 124 στρεμμάτων στα 
Δικηγορικά Βούλας, στη Φασκομηλιά, στο Πευκωτό καθώς επίσης 
και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η δημοτική αρχή κάθε χρόνο και πριν την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτή-
τες των αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που 
βρίσκονται εντός της πόλης, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό 
από ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τόσο των ξερών χόρτων όσο 
και των τυχόν εύφλεκτων υλικών. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
αρκετοί ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της 
δημοτικής αρχής με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του Δήμου να καθα-
ρίζουν τα ιδιόκτητα οικόπεδα με την οικονομική επιβάρυνση να την 
επωμίζεται ο αδιάφορος ιδιοκτήτης.

Δάση και ευαίσθητες περιοχές πρασίνου 

Πότε και πού ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας



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

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

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

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

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

συμβολαίου αγοράς ακινήτου.

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

μια δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας!

*Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς

να λάβουμε για εσάς.

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

Engel & Völkers Ελλάδος
Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών,
10ος όροφος · Αθήνα · 11527
Τηλ. +30  211 105 5000
athensmmc@engelvoelkers.com · www.ev.gr
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Να υποβαθμίσουν την άμεση επιχειρησιακή ικανότητα 
που επέδειξε η Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης και οι εμπλεκόμενοι φορείς στην κατάσβεση 
της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη χερσόνησο του Μικρού 

Καβουρίου προσπάθησαν οι γνωστοί πλέον στον κόσμο 
του τοπικού διαδικτύου «επαναστάτες του πληκτρολο-
γίου». Οι πρωταγωνιστές των ψευδών αφηγημάτων, 
μοιάζει να προτιμούν τα πέντε λεπτά δημοσιότητας που 
κυνηγούν, παρά να έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια. 
Τα γνωστά «τρολ» των τοπικών διαδικτυακών ομάδων 
αυτή τη φορά ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον εαυτό και 
πλέον ξέφυγαν από τη σφαίρα της γραφικότητας και 
πέρασαν σε αυτήν της γελοιότητας, με τη δημιουργία 
ευφάνταστων και πάντα ανυπόστατων σεναρίων και 
θεωριών συνωμοσίας.

Στην απέλπιδα προσπάθειά τους να πλήξουν την αξιο-
πιστία της δημοτικής αρχής και των εργαζομένων στην 
Πολιτική Προστασία του Δήμου, προσπάθησαν να αξι-
οποιήσουν μια επιπόλαια αλλά στη βάση της καλοπρο-
αίρετη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός 
πυροφύλακα από τον Δήμο Κρωπίας, ο οποίος έκανε μία 
απόπειρα να καρπωθεί αυτός την άμεση ανταπόκριση 
του Δήμου στην πυρκαγιά. Ουσιαστικά, τα «τρολ» του 
τοπικού διαδικτύου τόνιζαν ότι την πυρκαγιά την είδε 
πρώτος ο πυροφύλακας που βρισκόταν σε απόσταση 
περίπου 15 χιλιομέτρων μακριά από το σημείο και όχι 
το drone ή οι πυροφύλακες του Δήμου που βρίσκονταν  

στο Πανόραμα, στο Πευκωτό και στο λόφο ΛΟΚ. Επί της 
ουσίας, με αυτό τον τρόπο θέλησαν να δυσφημίσουν 
το υπερσύγχρονο σύστημα εναέριας παρακολούθησης 
ισχυριζόμενοι ότι δεν είδε τίποτα και ότι η Πολιτική 
Προστασία δεν εντόπισε άμεσα την εστία φωτιάς παρά 
μόνο ο Κορωπιώτης πυροφύλακας.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης απευθύνθηκε στο Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, δημοσιοποιώντας τα πραγμα-
τικά γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί από το γραφείο 
του Αρχηγού, τα οποία αναφέρουν ότι η Πυροσβεστική 
ενημερώθηκε πρώτα από την πυροφύλακα του παρα-
τηρητηρίου Πανοράματος Βούλας, στη συνέχεια από 
το Κέντρο Επιχειρήσεων του Δήμου και σε χρόνο μετα-
γενέστερο ειδοποίησε ο πυροφύλακας από το Κορωπί. 
Έτσι λοιπόν η επιπολαιότητα ενός πυροφύλακα, που 
επιχείρησε με άκομψο και ίσως υπερβολικό τρόπο να 
μπει στην εικόνα και το μένος λίγων ακραίων της περι-
οχής, έδωσε την ευκαιρία σε ό,τι τοξικότερο υπάρχει το 
τελευταίο διάστημα στην πόλη, τουλάχιστον σε θέματα 
επικοινωνίας δημοτικών δρώμενων, να επιχειρήσουν 
να μηδενίσουν προσπάθειες τόσων ανθρώπων, προς 
άγρα εκλογικού ακροατηρίου. 

Θεωρίες συνωμοσίας με αφορμή 
την πυρκαγιά στον Αστέρα

Συναγερμός 
φωτιάς 

στη χερσόνησο 
του Λαιμού

Το σύστημα 
εναέριας 

επιτήρησης 
του Δήμου 

εντόπισε 
τους πρώτους

καπνούς

Οι πυκνοί καπνοί που έκαναν την εμφάνισή τους στην πευκόφυ-
τη περιοχή της χερσονήσου του Λαιμού την Παρασκευή 5 Αυγού-
στου σήμαναν συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στον 
μηχανισμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τη φωτιά την 
εντόπισε άμεσα το σύστημα εναέριας επιτήρησης του Δήμου και το 
πυροφυλάκιο Πανοράματος, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και 
την Πολιτική Προστασία. Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και 
αποτελεσματικά σε λιγότερο από μια ώρα, σύμφωνα με τις ψηφιακές 
καταγραφές του drone. H φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοταξίου σε 
ιδιωτική περιοχή, κοντά στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα 
Βουλιαγμένης, καίγοντας οικοδομικά και μονωτικά υλικά όπως επί-
σης και ξυλεία κατασκευής πλακών τσιμέντου, χωρίς να απειληθούν 
οι εγκαταστάσεις, ούτε και ο φυσικός πλούτος της περιοχής. 

Το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτων αναγκών του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης κατέγραψε όλο το χρονικό της εξέλιξης της πυρ-
καγιάς. Συγκεκριμένα, στις 17:09 εντοπίστηκαν οι πρώτοι καπνοί με 
την έναρξη της πυρκαγιάς από το σύστημα εναέριας επιτήρησης και 
το Πυροφυλάκιο Πανοράματος. Στις 17:11 ενεργοποιήθηκε ο μηχα-
νισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και μεταδόθηκε ζωντανή 
εικόνα της πυρκαγιάς στα κινητά των εμπλεκομένων για εκτίμηση 
της κατάστασης. Στις 17:12 ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρε-
σία. Στις 17:15 ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο υποδιοικητής του 8ου 
Πυροσβεστικού Σταθμού για την πυρκαγιά. Στις 17:20 ο Δήμαρχος 
μαζί με τον Υποδιοικητή του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού πραγμα-
τοποίησαν αυτοψία στο σημείο μαζί με δύο πυροσβεστικά οχήματα 
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και ένα όχημα της Πυροσβε-
στικής, ξεκινώντας την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στις 17:35 ενισχύ-
θηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με επιπλέον οκτώ πυροσβεστικά 
οχήματα και μία υδροφόρα της πολιτικής προστασίας του Δήμου. 
Στις 17:59 η φωτιά εντός του εργοταξιακού χώρου τέθηκε υπό πλήρη 
έλεγχο χωρίς καμία επέκτασή της στην υπόλοιπη χερσόνησο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο εργοτάξιο δεν πραγμα-
τοποιούνταν εργασίες, καθώς υπάρχει απόφαση παύσης εργασιών 
κατά την περίοδο του καλοκαιριού και γι’ αυτό το λόγο την ώρα 
της φωτιάς δεν υπήρχαν εργαζόμενοι ή άλλο προσωπικό. Άλλωστε, 
στο πλαίσιο ελέγχων στο συγκεκριμένο εργοτάξιο έγιναν ήδη από 
τις αρχές Ιουλίου δύο αυτοψίες και δεν είχε διαπιστωθεί εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών, όπως ακριβώς ορίζουν οι αποφάσεις των 
δημοτικών συλλογικών οργάνων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, η πυρκαγιά προήλθε από πιθανό βραχυκύκλωμα σε υπό 
κατασκευή υπόγειο χώρο της ανεγειρόμενης οικοδομής εντός του 
εργοταξίου. Ιστορικά, είναι η τρίτη πυρκαγιά που ξεσπά στην περι-
οχή της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου από το 1970 έως και 
σήμερα.



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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Η οργή της φύσης στη μορφή των έντονων καιρικών 
φαινομένων εκδηλώθηκε για μια ακόμα φορά, υπεν-
θυμίζοντάς μας ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα 
και τα έκτακτα περιστατικά ολοένα και θα εμφανίζονται 
πιο τακτικά. Μετά την πρωτοφανή χιονόπτωση της 24ης 
Ιανουαρίου και τη μεγάλη πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου, ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει για τρίτη φορά σε διάστημα οκτώ μηνών ένα 
ακόμα έκτακτο και ακραίο καιρικό φαινόμενο. 

Την Τρίτη 23 Αυγούστου τις πρωινές ώρες εκδηλώθηκαν 
τοπικές βροχές και τίποτα δεν προμήνυε τι θα επακολου-
θούσε λίγες ώρες μετά. Από τις 5 μ.μ. ο καιρός παρουσίασε 
σοβαρή και επικίνδυνη μεταβολή και για μια ώρα περίπου 
ξέσπασε ισχυρότατη καταιγίδα (με τη μορφή πολυκύττα-
ρου). Συνέπεια της έντασης της καταιγίδας και της τερά-
στιας ποσότητας νερού που έπεσε στην πόλη σε μόλις 
55 λεπτά (υπολογίζεται πως ο συνολικός όγκος νερού 
έφτασε τα 1.500.000 κυβικά μέτρα βάσει των συντηρητι-
κών μετρήσεων της ΕΜΥ) ήταν να σημειωθούν πλημμυ-
ρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της Βούλας, κυρίως 
εξ αιτίας των φερτών υλικών που κάλυψαν τα μέχρι τότε 
καθαρισμένα φρεάτια απορροής υδάτων. Παρότι οι ερα-
σιτεχνικοί σταθμοί είναι ανεπίσημοι, καθώς δεν ελέγχο-
νται ως προς τις προδιαγραφές της εγκατάστασής τους, 
το σύνολο της εικόνας δείχνει πως την Τρίτη 23/8 έλαβε 
χώρα, τουλάχιστον τοπικά, ένα φαινόμενο πολύ ισχυρό-
τερο από το επίσημα καταγεγραμμένο. Έτσι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις το ύψος βροχής ήταν τοπικά από διπλάσιο 
έως και τριπλάσιο από αυτό που μετρήθηκε από τον πλη-
σιέστερο σταθμό της ΕΜΥ. Συγκεκριμένα, ερασιτεχνικοί 
μετεωρολογικοί σταθμοί στη Βούλα κατέγραψαν έως και 
125,5 χιλιοστά νερού, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό 
που ανακοινώθηκε επίσημα.

Η παραλιακή λεωφόρος από το ύψος της Γλυφάδας 
μέχρι την Β’ πλαζ Βούλας είχε μετατραπεί σε ποτάμι. 
Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου και της 
οδού Πειραιώς καθώς επίσης απροσπέλαστοι ήταν και 
κάποιοι δρόμοι στον αστικό ιστό της πόλης όπως οι οδοί 
Σοφοκλέους, Δραγατσανίου και Δερβενακίων. Κατά τη 
διάρκεια της καταιγίδας και μέχρι αργά τη νύχτα όταν τα 
φαινόμενα πλέον είχαν υποχωρήσει, στήθηκε μια μεγάλη 
επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο 
οδικό δίκτυο της πόλης. Συνολικά 18 οχήματα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (3 JCB και 3 Bobcat) μαζί με 
12 οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, τις εθε-
λοντικές ομάδες και 30 εργαζόμενοι, με συντονισμό του 
Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που βρέθηκε προσω-
πικά στο νευραλγικό σημείο, απομάκρυναν φερτά υλικά 

από το οδόστρωμα, κατάφεραν σε λίγες ώρες τη διάνοι-
ξη του συνόλου του οδικού δικτύου της πόλης σε συνερ-
γασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική 
Αστυνομία, ενώ πραγματοποιήθηκε απάντληση υδάτων 
από συνολικά 43 κατοικίες: 37 στη Βούλα, 4 στη Βάρη και 
2 στη Γλυφάδα. Η περιοχή της Βούλας όπως προκύπτει 
και από το πλήθος των ζημιών χτυπήθηκε περισσότε-
ρο από κάθε άλλη πόλη, με τα επίσημα μετεωρολογικά 
στοιχεία να αναφέρουν ότι έπεσαν 41 χιλιοστά νερού σε 
λιγότερο από μια ώρα, όταν συνολικά το 2022 έχουν πέσει 
129,4 χιλιοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιχείρηση 
αποκατάστασης συνέδραμε για πρώτη φορά και η υπηρε-
σία 24ωρης εναέριας επιτήρησης της πόλης με drone για 
την αποτελεσματικότερη καταγραφή των ζημιών και τον 
συντονισμό των συνεργείων του Δήμου. 

Η επόμενη μέρα
Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι εργα-
σίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η καται-
γίδα που έπληξε με μανία τη Βούλα. Τα προβλήματα εντο-
πίζονταν κυρίως στο Λυκόρεμα στο Πανόραμα Βούλας, 
στο οποίο είχαν συσσωρευθεί χιλιάδες τόνοι φερτών 
υλικών που μετέφερε στην κοίτη η πρωτοφανής σε όγκο 
νερού καταιγίδα. Ο καθαρισμός του ρέματος διήρκησε 
δύο 24ωρα με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
να χρησιμοποιεί δικά του μισθωμένα μηχανήματα και 
προσωπικό, ενώ η Περιφέρεια Αττικής συνέδραμε με ένα 
βαρύ μηχάνημα έργου και ένα φορτηγό κατόπιν συνεννό-
ησης του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τον Περιφερειάρχη 
κ. Πατούλη. Η επαναφορά της κοίτης του Λυκορέματος 
στην αρχική της γεωμετρία κρίθηκε επιτακτική ανάγκη, 
καθώς σε ενδεχόμενη νέα ισχυρή καταιγίδα θα δημιουρ-
γούσε τεράστια προβλήματα στην πόλη. Να τονιστεί ότι 
τα ρέματα και η τεχνική τους υποστήριξη και η συντή-
ρηση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας και 
γι’ αυτό το λόγο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης 
επισκέφτηκε το σημείο την Παρασκευή 26 Αυγούστου. 
Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στις εργασίες για την 
ομαλοποίηση της κοίτης του ρέματος, επισήμανε ότι «οι 
πληγές επουλώνονται πιο γρήγορα όταν υπάρχει συνερ-
γασία μεταξύ των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη συνδρομή της 
Περιφέρειας στις εργασίες αποκατάστασης του Λυκορέ-
ματος αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος μας δοκι-
μάστηκε από μια μεγάλη θεομηνία. Τα υδραυλικά έργα 
έδειξαν ότι η πόλη έχει αντοχές. Έγινε μια μεγάλη προ-
σπάθεια από τον Δήμο, με τη συνδρομή της Περιφέρει-
ας, να επιστρέψουμε γρήγορα στην κανονικότητα και να 
γίνει η πόλη μας, όσο πιο σύντομα και πάλι λειτουργική». 

Ακαριαία αποκατάσταση 
μετά την πρωτοφανή καταιγίδα

Τα αντιπλημμυρικά έργα και η ετοιμότητα του δημοτικού 
μηχανισμού  περιόρισαν τις ζημιές από την ιστορική 
μπόρα που έπληξε τη Βούλα και τη Βάρη

Επί δύο 24ωρα η Πολιτική Προστασία έπλενε τους δρόμους 
και τα πεζοδρόμια από την λάσπη

Επεξεργασία στοιχείων: Γιάννης Ζαβός, Μηχανικός 
Περιβάλλοντος

Ο Γιάννης Ζαβός είναι κάτοχος ερασιτεχνικού 
μετεωρολογικού σταθμού στη Βούλα ο οποίος κατέγραψε 
την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 ύψος βροχής 112,09 χιλ. 
και απέστειλε μια σειρά στοιχείων στην ιστοσελίδα του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, ως απάντηση 
σε άρθρο του που  είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο «40 
χιλιοστά βροχής σε μία ώρα στην Αττική». Στο κείμενό του 
επισημαίνει ότι «το σύνολο της εικόνας δείχνει πως χθες 
(σ.σ. την Τρίτη 23 Αυγούστου) έλαβε χώρα, τουλάχιστον 
τοπικά, ένα φαινόμενο πολύ ισχυρότερο από το επίσημα 
καταγεγραμμένο. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις 
το ύψος βροχής ήταν τοπικά από διπλάσιο έως και 
τριπλάσιο από αυτό που μετρήθηκε από τον πλησιέστερο 
σταθμό του ΜΕΤΕΟ» και προσθέτει ως συμπέρασμα ότι 
«φαίνεται η μεγάλη διακύμανση που μπορούν να έχουν 
τα φαινόμενα τοπικά, αλλά πιθανώς και η ανάγκη για 
πύκνωση του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών 
ή αναπροσαρμογής των μοντέλων που υπολογίζουν τις 
ενδιάμεσες τιμές των φαινομένων μεταξύ των σταθμών».

Μετρήσεις βροχόπτωσης  
στις 23 Αυγούστου 2022

Οι πλημμύρες που έπληξαν τη 
Βούλα το 1993 και το 2022

Βούλα (Ασκληπιείο) - ιδιωτικός σταθμός 125,50 χιλ.

Βούλα (Ζακύνθου) - ιδιωτικός σταθμός 112,09 χιλ.

Βούλα (Καλύμνου) - ιδιωτικός σταθμός 87,63 χιλ.

Αιξωνή - ιδιωτικός σταθμός 83,81 χιλ.

 Βάρη - σταθμός Αστεροσκοπείου 
Αθηνών

39 χιλ.

1993 2022
Νερό 64 χιλ. 41 χιλ.

Διάρκεια 5,5 ώρες 55 λεπτά

Ζημιές 2.200 σπίτια/
επιχειρήσεις 43 σπίτια

Καταστροφές Δρόμοι/κτήρια -

Χρόνος 
αποκατάστασης 5 μήνες 24 ώρες
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Αποκατάσταση και αποζημίωση
Εκτός από τις εργασίες ανάταξης των φερτών υλικών 
στο Λυκόρεμα, η Πολιτική Προστασία Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης πραγματοποίησε καθαρισμούς 
των οδοστρωμάτων από τις λάσπες που είχαν μείνει 
καθώς και καθαρισμούς των φρεατίων. Να υπογραμ-
μίσουμε ότι η Πολιτική Προστασία βλέποντας τις 
προηγούμενες μέρες τα δελτία καιρού, προχώρησε 
στον καθαρισμό και των 1.700 φρεατίων που βρίσκο-
νται στο Δήμο των 3Β. «Είχαμε προετοιμαστεί κατάλ-
ληλα, καθαρίσαμε όλα τα φρεάτια και στις τρεις δημο-
τικές ενότητες, ωστόσο ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα 
του νερού αλλά και η ένταση του φαινομένου που στα 
πρώτα 5 λεπτά όλα τα φρεάτια είχαν καλυφθεί από 
φερτά υλικά», εξηγεί στον «Δημοσιογράφο» η αντιδή-
μαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δήμητρα Σουτόγλου. 

Πέρα από τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήδη έχει προ-
βεί στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής και τα αρμόδια υπουργεία για την 
καταγραφή των όποιων ζημιών έχουν υποστεί σπίτια 
και την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανακοίνω-
σε η δημοτική αρχή, άμεσα με τη μορφή επιδόματος 
θα δοθεί η οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από 
τη θεομηνία. Από την Πέμπτη 25 Αυγούστου τέθηκε σε 
λειτουργία η ειδική πλατφόρμα για την άμεση κατα-
βολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, η 
οποία ανέρχεται από 600 ευρώ έως 6.000 ευρώ.  Για 
το λόγο αυτό όσοι έχουν υποστεί ζημιές σε ακίνητη 
περιουσία μπορούν να αποστείλουν αναλυτική κατα-
γραφή των ζημιών καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου. 

29 χρόνια μετά
Η τελευταία φορά η πόλη δέχτηκε παρόμοιο όγκο 
νερού ήταν στις 21 Νοεμβρίου του 1993. Μια μεγά-
λη νεροποντή διάρκειας 5,5 ωρών, στην οποία έπε-
σαν 64 χιλιοστά βροχής προκάλεσε ανυπολόγιστες 
ζημιές, ευτυχώς χωρίς να σημειωθούν ανθρώπινες 
απώλειες. Περιουσίες χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή, 
κόποι ετών παρασύρθηκαν στη θάλασσα, αυτοκίνητα 
βρέθηκαν στις παραλίες με το κράτος να αποζημιώνει 
δύο χιλιάδες πλημμυροπαθείς. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ της εποχής, η οικονομική ζημιά για τον τότε Δήμο 
Βούλας ανερχόταν σε δύο δισεκατομμύρια δραχμές, 
καθώς οι περισσότεροι δρόμοι είχαν καταστραφεί, 
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το έδαφος είχε υποχω-
ρήσει. Ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών ανήλθε 
στους 4 μήνες. Μαρτυρίες αναφέρουν πως σε περιο-
χές της Βάρης επιστρατεύτηκαν μέχρι και βάρκες για 
να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους που βρίσκονταν 
στις στέγες των σπιτιών για να προφυλαχθούν από 
τα ορμητικά νερά ενώ η περιοχή του Ασυρμάτου είχε 
μετατραπεί για μέρες σε μια απέραντη λίμνη. Γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι βάσει δεδομένων η καταιγίδα 
της 23ης Αυγούστου θεωρείται ισχυρότερη από αυτή 
του 1993 καθώς τώρα έπεσαν 41 χιλιοστά νερού σε 
μόλις 55 λεπτά ενώ 29 χρόνια πριν, έπεσαν 64 χιλιο-
στά σε 5,5 ώρες. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι τα αντι-
πλημμυρικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προστάτεψαν την πόλη 
και τους κατοίκους του και δεν ζήσαμε ξανά μέρες του 
1993, όπως ζουν ακόμα στις μέρες μας πολίτες άλλων 
περιοχών της χώρας.

Eργασίες απομάκρυνσης χιλιάδων τόνων 
φερτών υλικών τα οποία μετατοπίστηκαν 
στην κοίτη του Λυκορέματος στο Πανόραμα 
Βούλας μετά από την πρωτοφανή, σε όγκο 
νερού καταιγίδα, που έπληξε την περιοχή 
στις 23 Αυγούστου.

Η κατεστραμμένη 
από τη μανία 
της φύσης οδός 
Δερβενακίων 
υπέστη 
ολοκληρωτική 
ζημιά το 1993.  
Ο ίδιος δρόμος 
μια μέρα μετά 
την πρόσφατη 
θεομηνία.

Πέτρες, κοτρώνες, λάσπη και κλαδιά μετέφεραν τα ορμητικά νερά τα 
οποία σταμάτησαν την πορεία τους στη Λ.Βουλιαγμένης

Η λεωφόρος 
Βουλιαγμένης στα 
όρια της Βούλας 
και Γλυφάδας 
είχε καλυφθεί 
από πέτρες και 
λάσπη ενώ ΙΧ είχαν 
βουλιάξει. Στο 
ίδιο σημείο, όπως 
φαίνεται το ρεύμα 
κυκλοφορίας 
άνοιξε μετά από 
σχεδόν 1 ώρα.

1993 2022



Πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
με νέο εκλογικό νόμο. Πρόλαβε να δοκιμαστεί η απλή αναλογική πριν 
καταργηθεί; 
Ο εκλογικός νόμος με τον οποίο ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση 
η απλή αναλογική κι εφαρμόστηκε κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, 
δημιούργησε αρκετές δυσλειτουργίες στην πλειονότητα των δήμων της χώρας, 
δυσλειτουργίες που είχαν επισημανθεί κι από την ΚΕΔΕ, η οποία είχε εκφράσει τη 
σαφή της αντίθεση. Είναι σημαντικό ότι με την εφαρμογή αυτού του συστήματος 
δεν διασφαλιζόταν η κυβερνησιμότητα των δήμων τουλάχιστον στα 2/3 αυτών, 
καθώς δήμαρχοι που είχαν λάβει την πρώτη Κυριακή ποσοστό μικρότερο του 
50% αδυνατούσαν να διοικήσουν, παρά την τελική τους επικράτηση τη δεύτερη 
Κυριακή των εκλογών. Λάβετε υπόψη ότι στις τοπικές κοινωνίες οι ισχυρότερες 
διαφορές δεν είναι πολιτικές, αλλά προσωπικές. Έτσι, ήταν αδήριτη ανάγκη τόσο 
η θεσμική κατοχύρωση της κυβερνησιμότητας των δήμων που επιτεύχθηκε με 
το ν. 4623/2019 όσο και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την επόμενη 
αυτοδιοικητική θητεία (με την ψήφιση του ν. 4804/2021) για την εξασφάλιση της 
κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ με όριο εκλογής ποσοστό 43% συν μία ψήφο. 

Επρόκειτο για θεσμικές πρωτοβουλίες που αποτέλεσαν, άλλωστε, προεκλογικές 
δεσμεύσεις της κυβέρνησης, οι οποίες και τηρήθηκαν πλήρως, σε στενή συνεργα-
σία μάλιστα με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για 
να μπορέσουν να διοικηθούν αποτελεσματικά οι δήμοι προς όφελος των πολιτών, 
με το ν. 4623/2019 ελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που δεν θα αλλοίωναν 
την εκπεφρασμένη βούλησή τους ως προς τη σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων 
και θα έδιναν τη δυνατότητα στους νέους δημάρχους να διοικήσουν απρόσκοπτα. 
Στο πλαίσιο αυτό πολλές αρμοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων μεταφέρθη-
καν στις οικονομικές επιτροπές, χωρίς αλλοίωση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκείται εντός των δημοτικών συμβουλίων. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι πριν την 
ψήφιση του νόμου εκλεγμένοι δήμαρχοι που προέρχονται από τον χώρο της αντι-
πολίτευσης ζητούσαν μετ’ επιτάσεως θεσμικές παρεμβάσεις, ειδικότερα δήμαρχοι 
που την πρώτη Κυριακή είχαν λάβει κάτω από το 30%. Δεχτήκαμε, επίσης, αρκετές 
πιέσεις ώστε να μεταφερθούν κι άλλες αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο 
στις οικονομικές επιτροπές, καθώς φτάσαμε ακόμη και σε ακραία φαινόμενα, όπως 
να εγκρίνεται μια χρηματοδότηση για ένα Δήμο και να μην ψηφίζεται από το δημο-
τικό συμβούλιο, όπως προβλέπει ο νόμος, γεγονός που παρακώλυε τη διοίκηση 
κρίσιμων τοπικών υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, εκ μέρους του υπουργείου 
Εσωτερικών αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων, πάντοτε με γνώμονα και όριο 
το Σύνταγμα και τη δημοκρατική αρχή. 

Η επαναφορά της πενταετούς θητείας των δημοτικών και περιφερει-
ακών αρχών με ποιο σκεπτικό έγινε; 
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δημοτικές αρχές τα τελευταία 15 χρόνια ως φορείς του 
κράτους δοκιμάστηκαν σκληρά από τα οικονομικά μέτρα της κρίσης με περικοπές 

πόρων και ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Μια δημοτική αρχή είναι δύσκολο σε 
τέσσερα χρόνια να προλάβει να υλοποιήσει το σύνολο του έργου που έχει προα-
ναγγείλει. Είναι δεδομένο άλλωστε ότι μετά το μέσο της θητείας οι διοικήσεις δια-
κατέχονται από το άγχος της επανεκλογής, γεγονός που επηρεάζει τη διαχείριση. 
Στην περίοδο που διανύουμε η αυτοδιοίκηση έχει πολλές ευκαιρίες να υλοποιήσει 
έργα, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ωστόσο η απορροφητικότητα 
των πόρων απαιτεί χρόνο. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που αγγί-
ζει τα 3,5 δισ. ευρώ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο -μόνο για 
το υπουργείο Εσωτερικών- ανέρχεται σε πάνω από 335 εκατομμύρια ευρώ, το νέο 
ΕΣΠΑ που θα χρηματοδοτήσει έργα περίπου 7 δισεκατομμύρια αποτελούν ένα 
άθροισμα επενδυτικών εργαλείων για τα επόμενα πέντε χρόνια που θα ξεπερνά 
τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τις παθογένειες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης κρίναμε ότι η πενταετία είναι ένα επαρκέστερο διάστημα για τις 
διοικήσεις για τον ορθότερο προγραμματισμό και αναμένεται ότι θα συμβάλλει 
στην ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων. 

Θα συμφωνήσετε όμως ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας της αυτο-
διοίκησης και απορρόφησης των κονδυλίων συνδέεται και με τη 
γραφειοκρατία του κράτους. Πώς θα κριθούν δίκαια οι δήμαρχοι από 
τους πολίτες, όταν οι χρόνοι ωρίμανσης των τεχνικών κυρίως έργων 
είναι τόσο μεγάλοι; 
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη μείωση σε ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως σε 
εξειδικευμένους υπαλλήλους στους δήμους, έχουμε ήδη δρομολογήσει κάποια 
μέτρα. Μέσω της ΕΕΤΑΑ που διασυνδέεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο προχωράμε 
στη στήριξη των δήμων με καταρτισμένο προσωπικό, στη δημιουργία μητρώου 
μηχανικών, την αποδέσμευση των μηχανικών στις υπηρεσίες δόμησης και στη 
μείωση της γραφειοκρατίας. Για πρώτη φορά, βγήκαν περίπου 1.500 θέσεις για 
μόνιμους υπαλλήλους και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, η συντριπτική πλειοψηφία 
των οποίων αφορά σε θέσεις μηχανικών και υπαλλήλους που θα στηρίξουν τις 
τεχνικές υπηρεσίες. Πολλές φορές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι καθυ-
στερήσεις των έργων οφείλονται σε έλλειψη ώριμων μελετών και σε μη επαρκή 
εφαρμογή των διαδικασιών στους διαγωνισμούς κι αρκετές από τις ενστάσεις 
βασίζονται σε λάθη των διαγωνιστικών διαδικασιών που γίνονται λόγω απειρίας. 
Επομένως, ένα σημαντικό κομμάτι των καθυστερήσεων έχει ως αιτία την απουσία 
έμπειρου προσωπικού. Τα διαδικαστικά ζητήματα στους διαγωνισμούς είναι ανα-
πόφευκτα, διότι, αν καταργηθούν ως θεσμικό πλαίσιο, διακυβεύεται η διαφάνεια 
των συμβάσεων. 

Τα όρια αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο 
βαθμών αυτοδιοίκησης δημιουργούν 
όπως ξέρετε κάποιες δυσλειτουργί-
ες. Ο Δήμος των 3Β, για παράδειγμα, 
δεν μπορεί να βάλει ένα πεζοφά-
ναρο στην παραλιακή παρόλο που 
έχει εγκριθεί εδώ και κάποια χρό-
νια, περιμένοντας μια εργολαβία 
της Περιφέρειας. Υπάρχει τρόπος να 
ξεπεραστούν τα θέματα αυτά; 
Το φαινόμενο αυτό που περιγράφετε είναι 
πιο περίπλοκο απ’ όσο ακούγεται. Είναι 
δύσκολο η κυβέρνηση να ξεχωρίσει 
από μηδενική βάση τις αρμοδι-
ότητες των βαθμών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. 
Ωστόσο, έπειτα από 
συζητήσεις, έχου-
με προβεί ήδη στο 
πρώτο βήμα που 
αφορά στη διά-
κριση ρόλων 
της τοπικής 
α υ τ ο δ ι ο ί -
κησης σε 
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σχέση με τις αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, έναν παράγοντα 
που σήμερα καθυστερεί το έργο των δήμων. Δίνουμε μια πολιτική και θεσμική 
λύση, διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητες του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοί-
κησης με αυτές ενός πολιτικού προσώπου που θα προΐσταται των υπηρεσιών. Εκεί 
εντοπίζουμε κυρίως τις καθυστερήσεις και τις δυσλειτουργίες, διότι τα θέματα 
επικάλυψης αρμοδιοτήτων περιφερειών και δήμων αφορούν σε πολλά μεμονωμέ-
να ζητήματα, όπως το πεζοφάναρο που αναφέρετε, ενώ οι αποκεντρωμένες διοι-
κήσεις διαχειρίζονται άλλου τύπου ζητήματα, όπως προϋπολογισμοί των δήμων. 
Η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ, το θέμα βέβαια είναι 
συνολικότερο. Όπως γνωρίζετε, για να γίνει μια επένδυση, απαιτείται μια σειρά 
εγκρίσεων, πολλές από τις οποίες ίσως είναι υπερβολικές. Αυτό είναι ένα μείζον 
πρόβλημα που αντανακλά και στην ελληνική οικονομία, καθώς αποτρέπει έναν 
ικανό αριθμό επενδύσεων. Κάτι ανάλογο αντιμετωπίζουν και οι δήμοι, όταν λ.χ. 
για να κατασκευάσουν έναν παιδικό σταθμό σε ένα οικόπεδο από δωρεά πρέπει να 
περιμένουν εγκρίσεις από ατελείωτους φορείς. Αυτό χρήζει άμεσης επίλυσης. Στό-
χος μας είναι νομοθετικά να καταργηθούν αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες 
που κωλυσιεργούν την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους 
και μακροπρόθεσμα την υλοποίηση της αναπτυξιακή τους πολιτικής προς όφελος 
των τοπικών τους κοινωνιών.  

Αν μιλήσουμε οραματικά, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση στην αυτο-
διοίκηση, μετά τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη», πιστεύε-
τε ότι θα φέρει λιγότερους σε αριθμό και μεγαλύτερους σε έκταση 
Δήμους; 
Δεν τίθεται τέτοιο θέμα από την κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι και ο τρόπος με τον 
οποίο αντιμετωπίστηκαν θεσμικά το 2019 οι διασπασμένοι, όπως τους αποκαλού-
με, δήμοι στα νησιά, χαρακτηρίζεται από ορισμένες αστοχίες. Αυτό το κομμάτι 
όμως έχει κλείσει και δεν υφίσταται θέμα για περαιτέρω μείωση των δήμων στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Στον ορατό ορίζοντα το σημερινό μοντέλο αυτοδιοίκησης 
φρονώ ότι θα παραμείνει το ίδιο. 

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκίνησαν ήδη τα έργα του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», μια χρηματοδότηση που ξεπερνά 
τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Πώς ήταν η συνεργασία σας με τη δημοτική 
αρχή; 
Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος 
αποδεικνύει ότι γνωρίζει ποιες είναι οι προτεραιότητες της πόλης του. Οι προτά-
σεις που έχει καταθέσει, που δεν σας κρύβω ότι ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια από 
τις οποίες έχουν ήδη εγκριθεί τα 13,4 εκατομμύρια, είναι στοχευμένες και ώριμες. 
Έχει σημασία αυτό, διότι πολλοί δήμοι θεωρούν ότι υποβάλλοντας απλώς ένα 
αίτημα, μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ οι προτά-
σεις έχουν πολλές απαιτήσεις. Εκτιμώ ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 
όσες εγκρίσεις έχει λάβει και από άλλα υπουργεία θα προχωρήσει σε σπουδαίες 
τοπικές αλλαγές. 

Μπορούν τα 3Β να θεωρηθούν ευνοημένος Δήμος λόγω πολιτικής 
σύμπλευσης που έχει η δημοτική αρχή με την κυβέρνηση; Πόσο μπαί-
νει η πολιτική στις αποφάσεις του υπουργείου;
Από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η εντολή του πρωθυ-
πουργού ήταν να δοθεί μεγάλο βάρος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπογραμμίζω το 

γεγονός ότι σε λιγότερο από τρία χρόνια, με διάφορα μέσα και εργαλεία, απολο-
γιστικά μπορώ να πω ότι δόθηκαν στην αυτοδιοίκηση σχεδόν 5 δισεκατομμύρια 
ευρώ επιπλέον σε σχέση με ό,τι ήταν προγραμματισμένο βάσει της τακτικής χρη-
ματοδότησης. Πρόκειται για υπέρογκο ποσό. Τα κριτήρια με τα οποία διανέμονται 
οι πόροι είναι αντικειμενικά και είναι τα ίδια που ισχύουν για όλους τους δήμους 
της χώρας. Για παράδειγμα, τα κριτήρια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», 
με το οποίο δόθηκαν περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ήταν πληθυσμιακά και τεχνοκρατικά. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε πλαφόν 18 εκατομμύρια και υπέβαλε 
ανάλογες προτάσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί τα 3/4 των αιτημάτων. Αυτό 
που παίζει ρόλο δεν είναι αν είναι πολιτικά φίλος ο Δήμαρχος, αλλά το αν οι 
στοχεύσεις, οι μελέτες και τα αιτήματα που υπέβαλε είναι στη σωστή κατεύθυνση 
και ώριμα. Εμάς μας απασχολεί να έχουμε ένα διαχρονικό αποτέλεσμα. Εκεί θα 
κριθούμε.

Η αυτοδιοίκηση έχει πρόβλημα υποστελέχωσης ή παραγωγικότητας;
Υπάλληλοι που προσελήφθησαν σε εποχές προ ΑΣΕΠ - υπάρχει και σήμερα ένα 
ποσοστό εν ενεργεία - μπήκαν στους δήμους με κριτήρια του εκάστοτε δημάρχου ή 
κοινοτάρχη, κριτήρια πολύ ελαστικά. Το ποσοστό του καταρτισμένου προσωπικού 
ήταν πολύ μικρό. Μην ξεχνάτε ότι μεσολάβησε και η περίοδος των μνημονίων. 
Έτσι η αυτοδιοίκηση βρέθηκε με πολλούς αριθμητικά εργαζόμενους επιπέδου 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σήμερα αυτό αλλάζει. Στις 1.500 νέες προσλήψεις, το 
80% αφορά πτυχιούχους που θα στελεχώσουν τις οικονομικές και τεχνικές υπη-
ρεσίες και ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης κι οφείλουμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς.  

Μετά από 17 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Δάφνης και Δάφνης - Υμητ-
τού, είστε και πάλι κοντά στην αυτοδιοίκηση, αλλά όχι κοντά στους 
δημότες σας. Πώς είναι αυτή η αίσθηση;
Μπορεί να μην υπάρχει η αμεσότητα του πεζοδρομίου και της πλατείας στο βαθμό 
που υπήρχε, ωστόσο ζω και αφουγκράζομαι τον παλμό της κοινωνίας κι από την 
θέση στην οποία βρίσκομαι. Επισκέπτομαι όσο περισσότερους δήμους μπορώ 
για να αποκτώ ιδία άποψη για όσα μου μεταφέρονται, συζητώντας καθημερινά 
με τους δημάρχους της χώρας. Βέβαια η εμπειρία μου ως αυτοδιοικητικού μου 
επιτρέπει να αναγνωρίζω τις πραγματικές ανάγκες και να απαντώ στα ζητήματα 
πιο ευέλικτα και γρήγορα. 

Θα πολιτευτείτε στις επόμενες εκλογές;
Για την ώρα παραμένω στη θέση του γενικού γραμματέα υπουργείου Εσωτερικών. 

“

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με όσες εγκρίσεις έχει λάβει και από άλλα 
υπουργεία θα προχωρήσει σε σπουδαίες τοπικές αλλαγές», εκτιμά ο Μιχάλης 
Σταυριανουδάκης, τονίζοντας ότι συγκριτικό πλεονέκτημα της δημοτικής αρχής είναι 
η κατάθεση στοχευμένων και ώριμων αιτημάτων

Το 80% από τις 1.500 νέες 
προσλήψεις στους Δήμους αφορά 
σε εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό
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Γνώρισαν τον όλεθρο του πολέμου και των βομβαρδισμών και ωθήθηκαν στην απεγνω-
σμένη έξοδο από τη χώρα τους υπό τον άμεσο κίνδυνο του θανάτου για τις ίδιες και τα 
παιδιά τους. Δέκα προσφυγικές μονογονεϊκές οικογένειες από την Ουκρανία, συνολικά 
30 άτομα, διαβούν από τον Απρίλιο του 2022 στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, μετά από 
μια σύντομη παραμονή στη δομή υποδοχής της Ελευσίνας, προσπαθώντας να αφήσουν 
πίσω τους τις δραματικές στιγμές και να προγραμματίσουν στοιχειωδώς την επόμενη 
ημέρα. Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία των Χωριών SOS που στηρίζουν παιδιά 
και οικογένειες από την Ουκρανία που χωρίστηκαν λόγω του πολέμου που ξεκίνησε η 
Ρωσία. 

Ο «Δημοσιογράφος» μίλησε με τη Γιούλα και τη Βίρα, δύο νέες μητέρες που ζουν στη 
δομή της Βάρης. Γυναίκες ώριμες και αποφασιστικές, δεν είχαν φανταστεί ποτέ τη ζωή 
έξω από τη χώρα τους, εξ ου και δεν γνωρίζουν άλλες γλώσσες εκτός από τα Ουκρανικά 
και τα Ρωσικά, έχοντας γεννηθεί στην τότε Σοβιετική Ένωση. Έχουν μήνες να δουν τους 
συζύγους τους και την οικογένειά τους και δακρύζουν όταν μιλούν για την πατρίδα που 
άφησαν πίσω, σε μια προσπάθεια προσωπικής ανασύνταξης ώστε να βρουν τα βήματά 
τους μέσα σε μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα. Μιλούν για τα τραύματα των 
καταφυγίων και τον τρόμο της ξένης στρατιωτικής εισβολής της οποίας έγιναν αυτόπτες 
μάρτυρες. Ζητούν τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ώστε να έχουν τα παιδιά τους 
απογευματινές δραστηριότητες σε τοπικούς συλλόγους, ένα αναγκαίο βήμα κοινωνικο-
ποίησης και καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης.  

Δύο εβδομάδες στο καταφύγιο
Η Γιούλα ήταν δασκάλα στη Μαριούπολη. Μια φυσιολογική, ευτυχισμένη ζωή με 
το παιδί της διακόπηκε οριστικά και απότομα. «Γίναμε ζητιάνοι» επαναλαμβάνει 
με την απόγνωση ανθρώπου που έχασε τα πάντα. Με το κινητό της τηλέφωνο 
τράβηξε φωτογραφίες αυτού που κάποτε ήταν το διαμέρισμά της. Χαλάσματα 
και μπάζα στη θέση των δωματίων, κατακρημνισμένες πολυκατοικίες σε όλη τη 
γειτονιά. Ξεκινάμε τη συζήτηση από το ποια ζωή άφησε πίσω. 

«Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό. Γεννήθηκα στη Μαριούπολη, 
έχω ζήσει εκεί όλη μου τη ζωή και δεν ήθελα ποτέ να φύγω από την πόλη μου. 
Είχα μία δουλειά που την λατρεύω, μία οικογένεια. Είμαι δασκάλα στο δημοτικό 
σχολείο. Δεν είναι εύκολη δουλειά, όμως επειδή το αγαπώ πολύ, παίρνω δύναμη 
κάθε μέρα που γυρνάω σπίτι και επιστρέφω με μεγάλη χαρά στα παιδάκια μου. Το 
παιδί μου πήγαινε σε πολλές δραστηριότητες, είχαμε μια κανονική, γεμάτη ζωή. 
Ήταν όλη η οικογένεια μαζί, οι κουμπάροι, οι φίλοι μας. Ήμασταν μια μεγάλη 
οικογένεια. Τα τελευταία δύο χρόνια η Μαριούπολη είχε γίνει πάρα πολύ όμορφη 
πόλη. Ένας νέος Δήμαρχος έκανε καινούργια κτήρια, λεωφορεία. Επίσης, το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο της Μαριούπολης ήταν το πιο ωραίο της χώρας. 

Μετά από την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου παραμέναμε εκεί, προσπαθούσαμε να 
βρούμε κάπου να κρυφτούμε. Από το ένα σχολείο πηγαίναμε στο άλλο. Δεν υπήρχε 
μέρος να κρυφτείς από τους βομβαρδισμούς. Το 2014 είχαμε πάλι επίθεση από τη 

Ρωσία, αλλά ήταν στην άκρη της πόλης και πολύ λίγο είχαν ακουστεί ζημιές. Τώρα, 
ήμασταν δύο εβδομάδες στο υπόγειο, στο καταφύγιο. Αποφασίσαμε τις πρώτες 
ημέρες να κάτσουμε σπίτι όσο μπορούμε. Τότε ακόμη βομβάρδιζαν στην άκρη της 
πόλης και πιστεύαμε ότι θα επαναληφθεί ό,τι έγινε το 2014, να περάσει μετά από 
2-3 ημέρες. Όταν αυτό προχώρησε στο κέντρο της πόλης, είδαμε τα αεροπλάνα και 
άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες πιο κοντά, καταλάβαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να 
επιζήσουμε εκεί και έπρεπε κάτι να κάνουμε. Πήγαμε σε ένα σχολείο κοντά σε μας 
κατόπιν. Κάποιοι άνθρωποι έκλεβαν. Εγώ με τον άντρα μου δεν μπορούσαμε να το 
κάνουμε, δεν είχαμε τρόφιμα και λέγαμε ας πεθάνουμε από την πείνα. Οι άντρες 
έβγαιναν πάντα ανά δύο για να φέρουν νερό, για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο σε 
περίπτωση κινδύνου. Μια μέρα έφυγαν δύο για νερό και δεν γύρισαν ποτέ. Άλλοι 
δύο κατόπιν γύρισαν με τα πόδια και χωρίς νερό γιατί έπεσε δίπλα τους βόμβα. 
Έξω μαγείρευαν οι άντρες. Στις γυναίκες δεν επέτρεπαν να βγαίνουν από το υπό-
γειο. Μας είχαν πει ότι όταν ακούμε με πολύ θόρυβο μια βόμβα, τότε δεν θα πέσει 
κοντά. Αλλά αν δεν ακούμε θόρυβο, τότε μάλλον έρχεται πολύ κοντά».

Έχει κρατήσει στο κινητό της φωτογραφίες από το καταφύγιο και συνεχίζει για τη 
βομβιστική επίθεση που δέχτηκε μια μέρα: «Εκεί μαγείρευαν όταν από βομβαρδι-
σμό έπεσε ο μεγάλος τοίχος και σκοτώθηκαν όσοι βρίσκονταν από κάτω. Δεν είχα-
με γιατρούς για πρώτες βοήθειες. Δεν είχαμε πια νερό, πίναμε λιώνοντας το χιόνι 
και έτσι μαγειρεύαμε. Κάποιος φίλος του άντρα μου μας υπέδειξε ένα δρόμο για να 
φύγουμε, έπρεπε να το ρισκάρουμε χωρίς να ξέρουμε αν είναι απόλυτα ασφαλής. 
Στις 13 Μαρτίου έπεσε μια βόμβα δίπλα μας και τότε πιστέψαμε ότι δεν θα επιζή-
σουμε. Φοβόμασταν πάρα πολύ αυτό το ταξίδι αλλά αποφασίσαμε να ρισκάρουμε, 
φύγαμε οι τρεις μας, εγώ ο άντρας μου και το παιδί μας. Τώρα ο άντρας μου δου-
λεύει στα καράβια. Δεν υπήρχαν λεωφορεία να μας πάνε κάπου. Μπορούσαμε να 
φύγουμε με ιδιώτες αλλά δέχονταν μόνο ρευστό και όχι κάρτες. Ζητούσαν πάρα 
πολλά χρήματα. Ακρίβυναν όλα πολύ και δεν είχαμε χαρτονομίσματα πάνω μας. 
Υπήρχε εκμετάλλευση της κατάστασης από ορισμένους. Δεν φοβόμουν να μπω στη 
Ρωσία, φοβόμουν να κάτσω εκεί χωρίς χρήματα και χωρίς φαγητό. Δεν μπορούσα 

«Το σπίτι μου  
και η πόλη μου 
δεν υπάρχουν πια»

Μαρτυρίες προσφύγων 
από την Ουκρανία
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να ταΐσω το παιδί μου. Σκεφτήκαμε να έρθουμε στην Ελλάδα επειδή εδώ έμενε 
για πολλά χρόνια μια ξαδέρφη μας. Δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε εισιτήρια, 
επειδή δεν είχαμε χρήματα και οι τραπεζικές μας κάρτες δεν γίνονταν δεκτές στη 
Ρωσία, πουθενά δεν γινόταν δεκτό το ουκρανικό νόμισμα. Τελικά μας βοήθησε ένα 
συγγενής από την Πολωνία». 

Η συζήτηση συνεχίζεται με το πώς κυλά η ζωή στην Ελλάδα. «Πρώτα από όλα 
θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δέχτηκαν εδώ και για όλη τη βοήθεια 
που μας δίνουν. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό που έχουμε ζήσει, αλλά 
δυστυχώς δεν μπορώ ακόμα να προγραμματίσω κάτι για το αύριο. Εννοείται ότι 
θέλω να επιστρέψω σπίτι μου, αλλά δεν υπάρχει πια Μαριούπολη, την έχουν ισο-
πεδώσει. Δεν έμεινε τίποτα. Και έτσι γίναμε ζητιάνοι. Πρώτα από όλα θέλω να 
έχω μια ήσυχη ζωή, χωρίς το φόβο ότι μπορεί να αρχίσει πάλι πόλεμος. Για όλα 
ευχαριστώ πολύ, αλλά θέλω και πάλι να μείνω μόνο με την οικογένειά μου, εδώ 
στεγαζόμαστε δυο-τρεις οικογένειες μαζί. Φυσικά δεν συγκρίνεται με το κατα-
φύγιο. Όταν φτάσαμε, μείναμε στην Ελευσίνα. Μετά από δύο εβδομάδες, όταν ο 
άντρας μου έφυγε για δουλειά, ήρθαμε στη Βάρη. Εγώ δεν έχω βγει ποτέ ξανά από 
τη χώρα μου. Είχα πάει στο Κίεβο και μία φορά στην Αγία Πετρούπολη. Στην αρχή 
μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο εδώ. Δεν μιλάω τη γλώσσα. Σιγά σιγά μαθαίνουμε 
και συνηθίζουμε. Ήρθαμε στις 4 Απριλίου. Δεν έχω σπίτι να γυρίσω. Να πάμε στην 
Ουκρανία δεν μπορούμε γιατί παντού έχει πόλεμο και δεν έχει ασφάλεια.

Η ελληνική κοινωνία μας αγκάλιασε. Συχνά στα λεωφορεία οι άνθρωποι που 
καταλαβαίνουν ότι δεν μιλάμε τη γλώσσα και τους λέμε ότι καταγόμαστε από την 
Ουκρανία και τη Μαριούπολη, μας δείχνουν μεγάλη συμπάθεια. Προσπαθούμε 
να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Κάποτε, όταν ήμουν πιο μικρή, άκουγα τις ιστορίες 
από την προγιαγιά μου που έζησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν μπορούσα να 
καταλάβω γιατί έκλαιγε. Αλλά τώρα καταλαβαίνω. Γιατί μας έλεγε: Όσο και να το 
θάψεις μέσα σου, όταν διηγείσαι την ιστορία τα βλέπεις όλα ζωντανά, τα ζεις ξανά 
και γι’ αυτό πονάει. Κανείς να μην το ζήσει ποτέ αυτό».

Αλεξιπτωτιστές εισβολείς προσγειώνονται
Η Βίρα ήρθε με δύο παιδιά, αφήνοντας τον σύζυγό της στην Ουκρανία. «Άφησα 
τα πάντα. Τους γονείς μου που παρέμειναν στη Μαριούπολη, τους φίλους μας στο 

Κίεβο όπου ζούσα τα τελευταία 12 χρόνια. Ξυπνήσαμε περίπου στις 4 τα ξημερώ-
ματα γιατί έριχναν βόμβες στο Κίεβο. Το μεγάλο μου παιδί όταν στρεσάρεται πολύ, 
κάνει εμετούς. Ξύπνησε και άρχισε να κάνει εμετό. Με πήρε κατόπιν ο αδερφός μου 
από τη Μαριούπολη και με ρώτησε αν και στο Κίεβο πέφτουν βόμβες. Ο άντρας 
μου επειδή έχει μια υπεύθυνη θέση, ήξερε ότι θα τον καλέσουν στη δουλειά και 
μου είπε ότι δεν θα μπορέσει να φύγει μαζί μου. Έχω και μια κόρη 3 ετών. Ο άντρας 
μου ήθελε να μας φυγαδεύσει. Τότε είχαν αρχίσει να βομβαρδίζουν τα αεροδρόμια 
και τους δρόμους. Πρώτα βρήκαμε κάποιους φίλους που έφυγαν προς μία ουκρα-
νική πόλη. Εκεί μείναμε σε ένα ξύλινο σπιτάκι στο δάσος, όμως ήταν χειμώνας και 
είχε πολύ κρύο. 

Όταν προσπαθούσαμε να βγούμε από το Κίεβο είδαμε κάτι που οι περισσότεροι 
έχουν δει μόνο στον κινηματογράφο. Έφτασαν τα ρωσικά στρατιωτικά αεροπλάνα 
και έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές. Είδαμε τον δικό μας στρατό να προσπαθεί να τους 
αντιμετωπίσει. Ήμασταν στο μόνο δρόμο που δεν είχε βομβαρδιστεί και είδαμε 
αυτές τις εικόνες. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν μόνο να μη φοβηθούν τα παιδιά, 
να μη σκοτωθούμε. Τίποτα άλλο. Δεν έχω δει τον άντρα μου και τους γονείς μου 
εδώ και 5 μήνες. Δεν ξέρω πότε θα τους ξαναδώ. Στην Μαριούπολη είναι οι Ρώσοι 
τώρα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναπάω. Ο άντρας μου έχει μια θέση που 
μπορεί να μη μου επιτρέψει να πάω ποτέ στη Ρωσία». 

Για τη νέα κατάσταση που βιώνει λέει: «Πρώτα από όλα έχουμε ηρεμήσει λίγο. 
Αλλά όταν για πρώτη φορά τον Μάιο είχε βροντές από την κακοκαιρία, ο γιος μου 
φοβήθηκε πάρα πολύ ότι πέφτουν βόμβες. Τώρα ηρεμήσαμε κάπως. Για καιρό επί-
σης δεν μπορούσαμε να ακούμε και τα αεροπλάνα που πετούν κοντά, γιατί πάντα 
μας έρχεται στο μυαλό ότι θα πέσει κάποια βόμβα. Εγώ θέλω πολύ να επιστρέψω. 
Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια προσωρινή κατάσταση. 

Εδώ που ζούμε έχουμε πολύ κοντά τη θάλασσα και πηγαίνουμε συχνά. Γυρίσαμε 
τα πάρκα, τον ζωολογικό κήπο. Μέσα στο Παιδικό Χωριό SOS έχουν τα παιδιά 
γήπεδο και πού να παίξουν. Κανόνισαν να πάνε στην πισίνα για κολύμβηση, παί-
ζουν ποδόσφαιρο. Από τον Σεπτέμβριο θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες και 
το σχολείο. Στην Ουκρανία τα σχολεία ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου και τα μαθή-
ματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η μικρή μου κόρη δεν έχει καταλάβει τίποτα. 
Ο μεγάλος μου όμως έχει καταλάβει τα πάντα, φοβόταν πολύ. Ρωτά συνέχεια πότε 
θα τελειώσει όλο αυτό και πότε θα επιστρέψουμε σπίτι μας».

Στην αγκαλιά των Χωριών SOS
Συνολικά ο ελληνικός οργανισμός των Χωριών SOS έχει υποστηρίξει περισσότερες 
από 285 μητέρες και παιδιά από την Ουκρανία κατά την τρέχουσα κρίση, καλύ-
πτοντας βασικές τους ανάγκες σε τροφή, στέγαση, ένδυση και καλύπτοντας τα 
βασικά τους έξοδα διαβίωσης. «Στόχος μας είναι, κατανοώντας ότι οι πολίτες από 
την Ουκρανία που βρίσκονται στη χώρα μας εξαιτίας του πολέμου περνούν ένα 
πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα, αυτή η περίοδος να έχει τις μικρότερες δυνατόν 
επιπτώσεις στις οικογένειες και κυρίως στα παιδιά», όπως αναφέρει ο διευθυντής 
του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης, Μενέλαος Τσαούσης. 

Ένα από τα απρόσμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι ότι 
δεν μπορούν να ανταλλάξουν τα ουκρανικά χαρτονομίσματα που έχουν πάνω τους 
με άλλο νόμισμα πουθενά στη χώρα. Οι ελληνικές αρχές τους έχουν αποδώσει 
το προσφυγικό καθεστώς της προσωρινής φιλοξενίας, έχουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και 
κινούνται με αξιοπρέπεια για όλες τις επείγουσες υποθέσεις τους. Ζητούν από την 
τοπική κοινωνία ευκαιρίες κοινωνικοποίησης για τα παιδιά, μέσα από τους αθλη-
τικούς και όχι μόνο συλλόγους. Μια ευκαιρία η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες 
να πάρει απτή μορφή. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στη διερμηνέα Ίρινα Πιοσέτσκα που φρόντισε για την 
άψογη διεξαγωγή της συζήτησης στην ουκρανική και την ελληνική γλώσσα. 

Δεν είχαμε πια νερό, πίναμε 
λιώνοντας το χιόνι
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Αθηνά Κωνσταντέλλου 
Αφηγήσεις από τη Μικρά Ασία

Στη Βούλα 
άνοιγαν πηγάδια  

για να ποτίσουν 
και έβγαινε  

αλμυρό νερό

Οι πληγές της Μικρασιατικής Καταστροφής, έναν ακριβώς αιώνα 
μετά τα δραματικά γεγονότα, δεν εντοπίζονται μόνο σε αυτό που 
ονομάζουμε συλλογική μνήμη, την ιδεολογική αυτή κατασκευή που 
τροφοδοτείται από τη σχολική ιστορία, τη δημόσια συζήτηση και τις 
απόψεις των ανθρώπων για τα περασμένα. Τα τραύματα έμειναν σε 
ψυχές σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και τα συγκλονιστικά 
βιώματα της καταστροφής και της προσφυγιάς, μεταδόθηκαν από 
γενιά σε γενιά σε οικογενειακές αφηγήσεις που εγγράφηκαν στην 
ταυτότητα των επιγόνων του προσφυγικού κύματος. Σήμερα που όλο 
και λιγοστεύουν οι εν ζωή μάρτυρες των γεγονότων του 1922, οι μαρ-
τυρίες των προσφύγων δεύτερης και τρίτης γενιάς για τα γεγονότα 
είναι πολύτιμες ψηφίδες που πρέπει να αποθησαυρίσει κανείς ώστε 
να σχηματιστεί με καλύτερη ευκρίνεια η μεγάλη εικόνα μιας από τις 
τραγικότερες σελίδες στη σύγχρονη ιστορία. Με αυτές τις σκέψεις 
ζητήσαμε από την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλλου, παιδί προσφύγων 
του 1922 και μέλος μιας από τις οικογένειες που ξεκίνησαν μια νέα 
ζωή στη Βούλα μετά την Καταστροφή, να μοιραστεί αναμνήσεις και 
διηγήσεις από αυτούς που έφυγαν για πάντα. 

Και πράγματι, λίγες αφηγήσεις έχουν διασώσει συνταρακτικότερη 
ιστορία από το παιδικό βίωμα του πατέρα της Αθηνάς Κωνσταντέλ-
λου, του Γρηγόρη Κάρλου, που η Καταστροφή τον βρήκε σε ηλικία 
10 ετών. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ο 3χρονος αδερφός του 
Παναγιώτης, σώθηκε μόνο χάρη σε μια απείθειά του. Ήταν τόσο δρα-
ματική η κατάσταση και μαύρη η προοπτική της σωτηρίας στο καράβι 
της φυγής, που κάποιος - ο μικρότερος και πιο αδύναμος - έπρεπε να 
θυσιαστεί. «Του είπε ο πατέρας του φύγε Γρηγοράκη εσύ και το μωρό 
3 χρονών, ξανθό όμορφο, πέτα το στη θάλασσα. Ανέβα με τη αδερφή 
σου στο πλοίο. Για να σωθούν οι υπόλοιποι, ας πεθάνει ένα μωρό. 
Ποιος θα το ντάντευε, ποιος θα το τάιζε; Εκείνος δεν άκουσε, έβαλε 
τον Παναγιώτη στην πλάτη του και τον έσωσε με δική του πρωτοβου-
λία». Ο μικρός Γρηγόρης έμεινε στη θάλασσα κρατώντας πάνω του τον 
3χρονο αδερφό του επί 3,5 ώρες, ώσπου τους διέσωσε ένα πλοίο. Πολ-
λές οικογένειες έπρεπε να κάνουν αυτή τη μακάβρια επιλογή επιβίω-
σης. Τουλάχιστον, ο Παναγιώτης Κάρλος έζησε μέχρι τα 58 του πολύ 

αγαπημένος με τον αδερφό του και οι 
απόγονοί του μένουν στη Βούλα.

Η οικογένεια που έφτασε σε αυτό το 
ακραίο όριο επιβίωσης ήταν ευκατά-
στατη. «Άφησαν ζωή άλλου είδους, 
ζωή με καπέλο», με τα λόγια της 
Αθηνάς Κωνσταντέλλου. Οι γονείς 
της μητέρας της «ήταν νυκοκυραίοι, 
είχαν αρκετά περιουσιακά στοιχεία, 
μεγάλα σπίτια, κτήματα, εργοστά-
σιο» και  εξασφάλιζαν όλα τα αγαθά 
μέσω της σκληρής δουλειάς. Θυμά-
ται χαρακτηριστικά τα λόγια της για-
γιάς προς τη μητέρα της: «Κόρη μου 
να σε αξιώσει ο θεός να πας στον 
Τσεσμέ, μόλις ανοίξεις την καταπα-
κτή, έχει μια μεγάλη πέτρα, και έχει 
βάλει εκεί ο πατέρας σου όλα μου τα 
διαμαντικά, τα ασημικά, θα βρείτε 
πακτωλό». Ως γνωστόν, όλα χάθηκαν 
και ούτε οι γονείς, ούτε οι παππού-
δες της επέστρεψαν ποτέ. Η ίδια προ 
ετών επισκέφτηκε τα παλιά μέρη της 

οικογένειάς της. Η εγκατάσταση στη νέα πατρίδα δεν ήταν εύκολη. 
«Σταμάτησαν στον Πειραιά, είχαν δυο τρεις μπόγους μαζί, έστρωναν 
κάτω και κοιμούνταν. Έχοντας χρήματα πάνω τους, αγόρασε ο παπ-
πούς μου στην οδό Ζέας στο Πασαλιμάνι, ένα παλιό εργοστάσιο και 
έχτισε γύρω γύρω με τούβλα και πέτρες μικρά δωμάτια». Αργότερα, 
όταν κανονίστηκαν οι ανταλλαγές πληθυσμών και οι Μικρασιάτες 
πρόσφυγες απέκτησαν δικαίωμα να ανακτήσουν μέρος της περι-
ουσίας που άφησαν πίσω. Ο παππούς γύρισε μια μέρα με κλήρους 
στα χέρια για το Καπανδρίτι. Αφηγείται η Αθηνά Κωνσταντέλλου: «Η 
γιαγιά μου, ήταν μια πολύ έξυπνη γυναίκα, ρώτησε αν έχει θάλασσα 
εκεί. Όταν της είπε όχι, αρνήθηκε να πάει τα παιδιά της σε τέτοιο 
μέρος. Ας μείνουμε εδώ, να μην πάρουμε τίποτα, είπε. Έγινε τότε 
μεγάλος καυγάς στο σπίτι που τον θυμόντουσαν χρόνια μετά όλοι» 
καθώς έμενε όλη η οικογένεια μαζί.  

Ο παππούς τελικά έκανε τη χάρη της γυναίκας του και αντάλλαξε τους 
κλήρους του με τη Βούλα. Δεν πρέπει και να ήταν δύσκολο, καθώς οι 
περισσότεροι ήθελαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όχι άγονα οικό-
πεδα σε καλαμιές. Στη Βούλα βρήκαν μια άγρια κατάσταση. «Αυτοί 
οι άνθρωποι άνοιγαν πηγάδια για να ποτίσουν τα μποστάνια με τα 
κουκιά και τους αρακάδες και έβγαινε αλμυρό νερό. Κακοπέρασαν 
πολύ εδώ οι παππούδες. Ερχόταν νερουλάς και γεμίζαμε στάμνες για 
να πιούμε». Τα πρώτα παραπήγματα τα έχτισαν μόνοι τους. Πολλοί 
πούλησαν τα οικόπεδά τους για να επιβιώσουν. Οι παλιοελλαδίτες 
δυσπιστούσαν για τον νέο πληθυσμό. «Τους έβλεπαν σαν μιάσμα-
τα. Θεωρούσαν ότι ήρθαν και τους πήραν την πατρίδα», ανακαλεί η 
Αθηνά Κωνσταντέλλου, συμπληρώνει όμως ότι η ίδια ποτέ δεν ένιω-
σε ξένη. Περιγράφει την οικογένειά της ως ανθρώπους που πάτη-
σαν στα πόδια τους και δημιούργησαν τα πάντα εκ του μηδενός. Η 
μητέρα της έγινε η πρώτη δασκάλα της Βούλας και μετέδωσε στα 
παιδιά της τη φλόγα της γνώσης ως του πλέον απαραίτητου εφοδίου. 
Μπορεί η μικρή Αθηνά πριν ξυπνήσει για το Δημοτικό Σχολείο να 
κοιμόταν στο πάτωμα, όμως οι γονείς της την έστειλαν στη γαλλική 
ακαδημία, στο πιάνο και στη ΧΕΝ για να μάθει ράψιμο. 

Η Αθηνά Κωνσταντέλλου, 
κόρη προσφύγων, ποτέ δεν 
ένιωσε τον ρατσισμό που 
βίωσαν οι γονείς της  
από τους «γηγενείς»

Ο Γρηγόρης Κάρλος (δεξιά), 10 ετών τον Σεπτέμβριο του 1922, 
διέσωσε τον 3χρονο τότε αδερφό του Παναγιώτη (αριστερά) 
κατά τη φυγή των μικρασιατών προσφύγων από τα παράλια, 
ενώ η οικογένεια είχε αποφασίσει να τον αφήσει πίσω, καθώς 
αδυνατούσε να τον αναθρέψει
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Στη διαχείριση του Δήμου  
η οργανωμένη ακτή της Βάρκιζας

Συμφωνία ΕΤΑΔ και Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για την μακροχρόνια παραχώρηση 
του Yabanaki

      

Μια ιστορικής σημασίας απόφαση 
που θα αλλάξει πολλά στην καθημε-
ρινότητα των κατοίκων τις επόμενες 
δεκαετίες έλαβε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης τη Δευτέρα 25 Ιουλίου. Μετά από 
διαπραγματεύσεις πολλών ημερών 
και προετοιμασία πολλών μηνών, η 
ΕΤΑΔ συμφώνησε να μην προκηρύ-
ξει διαγωνισμό για την οργανωμένη 
παραλία της Βάρκιζας, αναζητώντας 
κάποιο νέο επιχειρηματικό σχήμα 
μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμ-
βασης στο Varkiza Resort, αλλά να 
εμπιστευτεί τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στον οποίο έναντι 
σημαντικού τιμήματος παραχωρεί 
πλέον τη διοίκηση και διαχείριση 
για τα επόμενα 25 χρόνια. 

Οι όροι με τους οποίους γίνεται η 
παραχώρηση δεν είναι απλοί για τον 
Δήμο αλλά συνιστούν μια νέα πρό-
κληση για τη δημοτική αρχή. Όπως 
εξήγησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημό-
σιο προσδοκά διαχρονικά έσοδα 
από το συγκεκριμένο τουριστικό 
ακίνητο και καθώς η παραλία της 
Βάρκιζας βρισκόταν ήδη σε εμπο-
ρική μίσθωση, αποδίδοντας μεγάλα 
ποσά στο ταμείο της ΕΤΑΔ, η διοί-
κηση της εταιρείας επέλεξε άλλου 
τύπου συμφωνία με τον Δήμο σε 
σχέση με τις δύο κλειστές ακτές που 
του παραχώρησε το 2017, το πρώην 
κάμπινγκ Βούλας και τη Β΄πλαζ Βού-
λας, ακίνητα τα οποία βρίσκονταν 
εκτός εμπορικής αξιοποίησης. 

Ελεύθερη πρόσβαση  για όλους 
τους δημότες
«Αυτό που έχουμε μπροστά μας 
είναι ένα αντικείμενο διαχρονικής 
διεκδίκησης από τον πρώην Δήμο 
Βάρης και μετέπειτα Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Σήμερα κάτω 
από συγκεκριμένους όρους και προ-
ϋποθέσεις καθίσταται εφικτό», είπε 

ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για την 
ιστορικότητα της απόφασης, αναφε-
ρόμενος στο πάγιο αίτημα της αυτο-
διοίκησης να περάσει η διαχείρηση 
των ακτών στις τοπικές κοινωνίες. 
Καθώς η σύμβαση των επιχειρη-
ματιών που μίσθωναν την ακτή με 
την ΕΤΑΔ έληξε τον Ιανουάριο του 
2019 (και με διάφορες διενέξεις και 
παρατάσεις λειτούργησε ως φέτος), 
το Δημόσιο βρισκόταν σε αναζήτη-
ση του επιχειρηματικού σχήματος 
που θα αναλάμβανε την ακτή για 
το επόμενο καλοκαίρι. «Έχει χαρα-
κτηριστικά εμπορικής μίσθωσης και 
δεν μοιάζει με τις συμβάσεις για τη 
Β’ πλαζ και το κάμπινγκ Βούλας. Κι 
αυτό επειδή σήμερα υπάρχουν ήδη 
εκεί λειτουργούσες επιχειρήσεις 
που αποδίδουν μεγάλα μισθώμα-
τα στην ΕΤΑΔ», εξήγησε ο Δήμαρ-
χος τονίζοντας παράλληλα: «Εμείς 
έχουμε κάθε λόγο να είμαστε εκεί, 
να ελέγχουμε και να επιλέγουμε ως 
Δημοτικό Συμβούλιο και δημοτική 
αρχή τους όρους εκμετάλλευσης των 
παραλιών». 

Εν συνεχεία ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος εξήγησε τη σημασία που 
έχει για τον Δήμο να αναλάβει τον 
έλεγχο της οργανωμένης ακτής: 
«Είναι πολύ σημαντικό να θέσου-
με εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση 
και τοπική κοινωνία τους όρους 
αξιοποίησης στις παράκτιες ζώνες, 
ώστε να αποφύγουμε την έλευση 
διάφορων επιχειρηματιών που θα 
μετατρέψουν ή θα επιχειρήσουν να 
μετατρέψουν την περιοχή μας σε 
ένα απέραντο μπουζουκομάγαζο. 
Ζήτημα είναι να έχουμε εμείς και 
όχι η ΕΤΑΔ τη διοίκηση και διαχεί-
ριση της ακτής. Η ΕΤΑΔ χωρίς να 
έχει εγγύτητα με την περιοχή, από 
την οδό Νίκης όπου στεγάζονται τα 
γραφεία της, δεν ασχολείται μετά τη 
μίσθωση με οτιδήποτε λειτουργικό 
ζήτημα προκύψει στις παραλίες». 

Φαινόμενα όπως η διεξαγωγή μου-
σικών εκδηλώσεων σε εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς χώρους εκτός ωραρίου, 
όχλησης των περιοίκων λόγω πυρο-
τεχνημάτων και άλλων δραστηριο-
τήτων πλέον θα απαγορεύονται εξ 
αρχής από τους όρους που θα θέσει 
ο Δήμος στους νέους επιχειρηματίες 
της παραλίας. Επιπλέον, ο Δήμος θα 
εξασφαλίσει - χωρίς τα καθιερωμέ-
να εδώ και πολλά χρόνια παζάρια με 
τους εκάστοτε μισθωτές - ελεύθερη 
είσοδο στην ακτή για όλους ανεξαι-
ρέτως τους δημότες Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, όπως ακριβώς προ-
βλέπονται και στις συμβάσεις για το 
Κάμπινγκ και τη Β’ πλαζ Βούλας.

Σημαντικό οικονομικό όφελος
Σημαντικό όφελος θα προκύψει και 
για το ταμείο του Δήμου που θα ενι-
σχυθεί για δράσεις και έργα προς 
όφελος των πολιτών: «Μέχρι σήμε-
ρα είχαμε μια λειτουργία εις βάρος 
της πόλης », σημείωσε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος προσθέτοντας ότι 
«πλέον, ο Δήμος θα εισπράτει ένα 
πολύ σημαντικό όφελος, το οποίο 
εκτιμάται σε 200.000 ως 300.000 
ευρώ τον χρόνο». Και συμπλήρωσε 
αμέσως μετά ότι «και χωρίς οικο-
νομικό αντάλλαγμα, θα θέλαμε τον 
έλεγχο της ακτής». Εκτός αυτού 
άλλωστε, θα αποκτήσει δικαιώματα 
και στον χώρο που δεν του ανήκε 
ποτέ, το μεγάλο γήπεδο στάθμευσης. 

Σε όλες τις συμβάσεις του με ιδιώτες 
για τα παραλιακά δημοτικά ακίνητα, 
από το 2015 και μετά ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται σε 
θέση ισχύος και με πλήρως ξεκαθα-
ρισμένο καθεστώς: «Στον Δήμο μας 
πλέον δεν υπάρχουν χρέη γραμμέ-
να στο χιόνι, ούτε μισθώσεις χωρίς 
διασφάλιση και εγγυήσεις. Μας 
ενδιαφέρει να μην έχει ο κάθε επι-
χειρηματίας που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή το πάνω χέρι», είπε ο 
Δήμαρχος. 

Οργανωμένη Ακτή Βάρκιζας 
(Υabanaki)

300.000 ευρώ  όφελος για το 
δημοτικό ταμείο

3.000.000 ευρώ  επένδυση 
στην παραλία

25 χρόνια παραχώρηση στον Δήμο

Όχληση 
Ανεπιθύμητες χρήσεις 
Έλεγχος στις επιχειρήσεις 
Ελεύθερη πρόσβαση για 
όλους τους δημότες 
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Η συμφωνία με την ΕΤΑΔ 
Η πρόταση της ΕΤΑΔ που έκανε αποδεκτή κατά πλει-
οψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 
της 25ης Ιουλίου αφορά στην αξιοποίηση της Οργα-
νωμένης Ακτής Βάρκιζας «με γνώμονα την ορθο-
λογική αξιοποίηση, ανάδειξη και διαχείριση του 
παραλιακού μετώπου Αττικής που βρίσκεται εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου μας», όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά. Οι όροι είναι συνοπτικοί 
και σαφείς. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται 
σε 25 έτη χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. 
Το μίσθωμα που συμφωνείται υπολογίζεται ως εξής: 
Πάγιο ετήσιο μίσθωμα 850.000 ευρώ, στο οποίο προ-
στίθεται ποσοστιαίο 6% επί του κύκλου εργασιών. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εκμίσθωσης από 
τον Δήμο ή περαιτέρω υπομίσθωσης από τον μισθω-
τή του Δήμου, το ποσοστιαίο υπολογίζεται στον ετή-
σιο κύκλο εργασιών της μισθώτριας / υπομισθώτρι-
ας. Συμφωνείται επίσης ετήσια αναπροσαρμογή του 
πάγιου μισθώματος σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών 
Καταναλωτή (πληθωρισμός) +1% και όχι μικρότερο 
του 1%. Με την ολοκλήρωση κάθε δεκαετίας, συμφω-
νείται ότι το μίσθωμα θα επανεξετάζεται από ανε-
ξάρτητο εκτιμητή και σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να είναι κάτω από αυτό που έχει διαμορφω-
θεί τότε. Επίσης, συμφωνείται ότι τα έργα εντός της 
παραλίας θα ανέλθουν σε κόστος 3.000.000 ευρώ κατ’ 
ελάχιστον, σε επενδύσεις παγίων για την αναβάθμι-
ση του ακινήτου. Η ΕΤΑΔ ορίζεται ότι θα πρέπει να 
ενημερώνεται και να συναινεί σε τυχόν μισθώσεις/
υπομισθώσεις του Δήμου ή των μισθωτών υπό τον 
όρο ότι δεν θα υπάρχει διαφορά πάνω από 25% των 
υπομισθώσεων από το ετήσιο μίσθωμα όπως δια-
μορφώνεται κάθε φορά. Σε ένα δεύτερο κεφάλαιο 
της σύμβασης, ορίζεται ότι κρίνεται σκόπιμη η λύση 
της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης στην ανα-
τολική ελεύθερη ακτή Βάρκιζας και η σύναψη νέας, 
με τους ακόλουθους όρους: Διάρκεια: 25 έτη χωρίς 
δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Μίσθωμα: 50% 
επί πάσης φύσεως εσόδων, με ελάχιστο εγγυημένο 
ανά έτος ύψους 100.000 ευρώ. Υποχρέωση υλοποί-
ησης συνολικής Μελέτης Διαμόρφωσης και για τα 
δύο ακίνητα με την ολοκλήρωση της οποίας, θα επα-
ναπροσδιοριστεί το ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα 
στην ανατολική ελεύθερη Ακτή Βάρκιζας.Ο Δήμαρχος 
τόνισε κατηγορηματικά ότι το καθεστώς ελεύθερης 
πρόσβασης για όλους στην ελεύθερη παραλία της 
Βάρκιζας δεν υπάρχει περίπτωση να θιγεί. 

Η «ρεάλ πολιτίκ» Κωνσταντέλλου
Ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο με αφορμή τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης. Ο 
Θάνος Ματόπουλος, επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, δήλωσε 
ότι «η παραλία πρέπει να είναι ενιαία και ελεύθερη», 
προσθέτοντας ότι «δεν έχει σημασία ποιος θα είναι 
ο μισθωτής, αν θα είναι ο Δήμος ή ένας επιχειρηματί-
ας, όταν το σκεπτικό της μίσθωσης είναι οι εντατικές 
χρήσεις στις παραλίες». Ο σύμβουλος είπε ακόμη ότι 
η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι μόνο δημοτικό δικαί-
ωμα αλλά θα έπρεπε να είναι καθολικό. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θύμισε ότι η διαφωνία 
της δημοτικής αρχής με τις θέσεις της ΡΙΚΙΠ για τις 
ακτές είναι γνωστή και παλιά, ωστόσο επιχείρησε να 
«συνομιλήσει» με πλευρές των απόψεων Ματόπου-
λου. «Το ότι υποκαθιστούμε το ελληνικό Δημόσιο 
σήμερα είναι ένα συνταρακτικό βήμα για την αυτο-
διοίκηση, αφού ποτέ καμία κυβέρνηση δεν εμπι-
στεύτηκε τους πλήρως Δήμους», είπε ο Δήμαρχος και 
υπενθύμισε χαρακτηριστικά τις συμβάσεις παραχώ-
ρησης του παραλιακού μετώπου που υπεγράφησαν 
με την ΕΤΑΔ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: «Ακόμη κι αυτές 
οι συμβάσεις ήταν με όρους αγοράς και όχι όρους 
κοινοχρησίας», είπε υπενθυμίζοντας τον όρο του 
ελάχιστου εγγυημένου τιμήματος που που υποχρε-
ώνεται να καταβάλλει στην ΕΤΑΔ ο Δήμος, ωθούμενος 
ουσιαστικά να προβεί σε εμπορικού τύπου αξιοποί-
ηση. Επιπλέον, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέπτυξε 
αυτό που ονομάζει «ρεάλ πολιτίκ», μια προσέγγιση 
της πολιτικής ως τέχνης του εφικτού: «Αρχίσαμε να 
παίρνουμε δικαιώματα ως Δήμος όταν αφήσαμε τη 
στείρα διεκδίκηση έξω από τα κάγκελα με διαδηλώ-
σεις λίγων ατόμων και ψάξαμε άλλους δρόμους να 
συνεργαστούμε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να 
πετύχουμε. Είναι η αμέσως καλύτερη περίπτωση από 
το ιδανικό, που θα ήταν να μας εμπιστευόταν η πολι-
τεία και να μας έδινε σε αποκλειστική διαχείριση τις 
παραλίες στο διηνεκές. Αυτή θα ήταν μια εξαιρετική 
λύση, όμως δεν την επιλέγει το κράτος και οι κυβερ-
νήσεις. Σήμερα, δεν θέλουμε να είμαστε έξω από τα 
κέντρα λήψης αποφάσεων και το πετυχαίνουμε». Η 
παράταξη Δαβάκη στην τοποθέτησή της έθιξε διαδι-
καστικά θέματα για τον τρόπο με τον οποία εισήχθη 
προς συζήτηση το θέμα και χωρίς να μπαίνει στην 
ουσία, καταψήφισε. «Όχι» είπαν κατά την ψηφοφο-
ρία και οι σύμβουλοι της ΡΙΚΙΠ.

Διαπραγμάτευση/ 
Έγκριση 
συμφωνίας από 
συμβαλλόμενους

Προσυμβατικός 
έλεγχος

Υπογραφή 
συμφωνίας

Παράδοση 
παραλαβή

Σύνταξη 
μελέτης 
διαμόρφωσης

Έγκριση 
Δημοτικού 
Συμβουλίου

Έγκριση 
ΔΣ ΕΤΑΔ

Έγκριση 
Μητροπολ. 
Σχεδιασμού 
& ΚΕΣΥΠΟΘΑ

Δημοπράτηση Κατασκευή

Οργανωμένη ακτή 
Βάρκιζας 
Ελεύθερη ακτή 
Βάρκιζας   
Κάμπινγκ Βούλας          
Β’ πλαζ Βούλας        Τελική μελέτη 

διαμόρφωσης 

Πρόοδος διαδικασιών για την 
απόδοση παραλιακών  
ακινήτων από την ΕΤΑΔ  
στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης
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Είχαμε συνηθίσει οι ανακριβείς πληροφορίες και η 
κινδυνολογία σε βαθμό ...τερατολογίας σχετικά με τα 
έργα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να υπη-
ρετούν αντιπολιτευτικά σχέδια και πολιτικές φιλοδο-
ξίες. Υπάρχει όμως μία περίπτωση στην οποία είναι 
το αυστηρά ατομικό συμφέρον και η προσωπική βολή 
ενός ανθρώπου που οδηγεί σε ψέματα, επιχειρώντας να 
υπονομευτεί ένα πραγματικό έργο πνοής για τη Βούλα: 
Η ανάπλαση του κέντρου της, της λεωφόρου Βασιλέως 
Παύλου, μετά από 50 χρόνια η οποία θα την καταστήσει 
για πρώτη φορά περιπατητική πλατεία και σύγχρονο, 
πράσινο και προσβάσιμο εμπορικό κέντρο του Δήμου. 

Ο λόγος για τη δημοτική σύμβουλο Ιωάννα Δόγκα, η 
οποία στις 23 Ιουλίου υπέγραψε στην πάντα φιλόξενη 
για ανακρίβειες εφημερίδα Εβδόμη ένα δισέλιδο δημο-

σίευμα με φωτογραφίες δέντρων και τίτλο «Απειλείται 
το πράσινο της Βασ. Παύλου στη Βούλα». Σε αυτό το 
λίγων λέξεων κείμενο διερωτάται ανάμεσα στις φωτο-
γραφίες: «Μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος της 
απώλειας του πρασίνου, στην περίπτωση που, φευ!, 
πραγματοποιηθεί η αχρείαστη, δαπανηρή και επιζήμια 
ανάπλαση;».

Η πραγματικότητα είναι ότι βάσει της μελέτης την 
οποία οπωσδήποτε διάβασε πριν την καταψηφίσει σε 
κάθε της στάδιο η Ιωάννα Δόγκα, στην ανάπλαση της 
λεωφόρου Βασιλέως Παύλου δεν θα κοπεί κατά τη διά-
νοιξη και ανάπλασή της κανένα δέντρο. Αντίθετα, υπάρ-
χει σχεδιασμός να επεκταθούν τα σημερινά παρτέρια 
και συνολικά οι φυτεύσεις θα αυξηθούν κατά 30%-35%. 
Προς τι αυτή η διαστροφή της πραγματικότητας; Η απά-

ντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι η δημοτική σύμβουλος 
έχει το ακίνητό της πάνω στον δρόμο και η ανάπλαση 
της πλατείας Βούλας απαιτεί τη διάνοιξή του και την 
απόδοση σε κοινή χρήση χώρων στάθμευσης που σήμε-
ρα έχουν παράνομα οικειοποιηθεί ορισμένοι κάτοικοι 
(ένα έργο που έχει ήδη γίνει πράξη). Η Ιωάννα Δόγκα, 
επί της ουσίας χρησιμοποιεί την ψήφο που της έδω-
σαν οι Βουλιώτες για να υπονομεύσει στην Οικονομική 
Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο όπου συμμετέχει, 
αλλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις της στον Τύπο ένα 
κοινωφελές έργο που θα αναβαθμίσει όλη την πόλη, 
μόνο και μόνο για να μη χάσει μία δεδομένη για εκείνη 
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου. Για το σκοπό αυτό θα 
γράψει κάθε ανακρίβεια, την οποία όμως αδυνατεί ή δεν 
θέλει να διασταυρώσει και το έντυπο που την φιλοξενεί.

Άδικες είναι οι βολές των πολιτών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης προς τον Δήμο για την κακή κατάσταση των 
μέσων πρόσβασης, όπως σκάλες, σε αρκετές ελεύθερες 
ακτές των 3Β. Τα σχόλια αυτά φυσικά τα συγκέντρωσε 
η Εβδόμη στις 30 Ιουλίου και τα αναπαρήγαγε επαυξά-
νοντας τις ανακρίβειες, χωρίς να πραγματοποιήσει την 
παραμικρή έρευνα για να διακριβώσει την αλήθεια. 

Οι σκάλες πρόσβασης στη θάλασσα και τις ελεύθερες 
ακτές (όπως π.χ. στο Ακτή και το Εν Πλω στη Βουλιαγμέ-
νη, τα Κανάρια στη Βάρκιζα, το Βo στη Βούλα και αλλού) 
είναι κατασκευές εντός αιγιαλού που έγιναν προ πολ-
λών δεκαετιών (1950 και 1960) χωρίς καμία μελέτη και 

χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές, 
διότι κάθε έργο στον αιγιαλό είναι παράνομο. Μάλιστα, 
η Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου κατέγραψε όλες αυτές 
τις παράνομες κατασκευές και από το 1995 έχουν εκδο-
θεί πρωτόκολλα οριστικής κατεδάφισής τους μαζί με τα 
απολύτως απαραίτητα για την ασφάλεια του οδοστρώ-
ματος στην παραλιακή λεωφόρο τοιχία αντιστήριξης. 
Ο παραλογισμός αυτός - να πρέπει να κατεδαφιστούν 
υποδομές ασφάλειας αλλά και απολύτως λειτουργικές 
- δεν διορθώθηκε παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε 
σε υψηλότατο κυβερνητικό επίπεδο προ λίγων ετών ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Στην πραγματικότητα λοι-

πόν, δεν μπορεί να εκδοθεί καμία άδεια επισκευών σε 
αυθαίρετες εντός αιγιαλού υποδομές, ενώ για κάθε 
εργασία που γίνεται εκεί μπορεί κατόπιν καταγγελίας 
οι εργαζόμενοι να διωχθούν ποινικά με την αυτόφωρη 
διαδικασία. Για το λόγο αυτό οι επισκευές που γίνονται, 
πραγματοποιούνται με την παρουσία του Δημάρχου ή 
αντιδημάρχου και στα ...κλεφτά με μεγάλο ρίσκο. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία «κλασική περίπτωση απο-
ποίησης ευθυνών στο Δημόσιο» όπως διατείνεται με 
τον στόμφο της άγνοιας η Εβδόμη, αντιθέτως μια γεν-
ναία ανάληψη ευθυνών από τη δημοτική αρχή, μεγαλύ-
τερων μάλιστα από όσες της αναλογούν.

Αυξάνονται τα δέντρα στη Βασ. Παύλου 
Το πάρκινγκ της, πάνω από την πόλη μας

Σκάλες στις ελεύθερες παραλίες 
Ρισκάροντας ...αυτόφωρο 
ο Δήμος εγγυητής της ελεύθερης πρόσβασης

Νέα Δημοκρατία 
Ποιοι θέλουν να «συνταξιοδοτήσουν» τη Γεωργία Μαρτίνου;
Μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή αφελής κενολογία για να γεμίζουμε σελίδες; Η 
μεταφορά δήθεν «έντονων φημών» ότι «η Γεωργία Μαρτίνου εγκαταλείπει τον 
πολιτικό στίβο» στην Εβδόμη της 30ής Ιουλίου, από έναν αρθρογράφο που δηλώ-
νει «πολιτικός αναλυτής» και ειδικεύεται -υποτίθεται- στα της ανατολικής Αττι-
κής έρχεται να προστεθεί στον μεγάλο κατάλογο των fake news του εντύπου που 
άκριτα δημοσιεύει κάθε Σάββατο. 

Είναι απολύτως βέβαιο ότι η πρώτη σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής του 
κυβερνώντος κόμματος στην Ανατολική Αττική ουδέποτε έχει εκφράσει ανοι-
χτά ή κρυφά οποιαδήποτε διάθεση εγκατάλειψης του πολιτικού στίβου, πόσω 

μάλλον «πικρία και δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του κόμματός της» που 
της αποδίδει ο ευφάνταστος αρθρογράφος. Στην πραγματικότητα, η αγάπη και 
η αποδοχή που εισπράττει τόσο η Γεωργία Μαρτίνου όσο και η οικογένειά της 
από τις τοπικές κοινωνίες της μεγάλης αυτής εκλογικής περιφέρειας, είναι τέτοια 
που οπωσδήποτε παρακινείται καθημερινά να συνεχίσει το αθόρυβο στα μέσα 
ενημέρωσης αλλά ουσιαστικό της έργο. Ουδείς νομιμοποιείται να μιλά εκ μέρους 
της για το πολιτικό της μέλλον, εκτός βέβαια από τον πρωθυπουργό. Η «φαγού-
ρα» αν θα είναι εκ νέου υποψήφια, είναι ο ορισμός της καφενειακής συζήτησης 
και του παραπολιτικού κουτσομπολιού που δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται με 
το μανδύα της σοβαροφάνειας σε έντυπα.



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

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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H θάλασσα 
ως δεύτερο σπίτι μας

Πέτρος Παρθένης

“
Με αυθεντικό πάθος και εσωτερικό δυναμισμό μοιράζεται την αγάπη του για το 
«κολύμπι 365 ημέρες τον χρόνο», όπως είναι το μότο του, τα τελευταία 7 χρόνια. 
Έχοντας ως επίκεντρο τη Βουλιαγμένη, ο Πέτρος Παρθένης έχει δημιουργήσει μια 
μεγάλη κοινότητα κολυμβητών ανοιχτής θάλασσας που εξερευνούν νέες εμπειρίες 
επαφής με τη φύση, σωματικής άσκησης και αυθεντικής κοινωνικοποίησης. Κοινός 
παρονομαστής η αγάπη για τη θάλασσα που δίνει χαρά, ευεξία και καλή παρέα όλες 
τις εποχές. 

Το αθλητικό υπόβαθρο του Πέτρου Παρθένη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ως τρι-
αθλητής μεγάλων αποστάσεων, πήρε μέρος σε 11 half Iron Man, 2 πλήρη Iron Man, 
30 μαραθωνίους και 15 μαραθωνίους βουνού. Όπως αφηγείται στον «Δημοσιογρά-
φο», σε μια δύσκολη στιγμή ενός αγώνα αναστοχάστηκε διαφορετικά τη θέση του: 
«Αποφάσισα να παραιτηθώ από το δικό μου ναρκισσιστικό κομμάτι, να συμμετέχω 
δηλαδή σε αγώνες για να ανταγωνιστώ τους άλλους και είπα ότι αυτό πρέπει να 
το κάνω για τον κόσμο και όχι πλέον μόνο για τον εαυτό μου. Εκεί ξεκίνησε το 
We Swim το 2015». Από τότε, αξιοποίησε τόσο την αθλητική του εμπειρία όσο και 
τις επαγγελματικές του δεξιότητες στην επικοινωνία για να μοιραστεί ολόψυχα το 
πάθος του. Στις κολυμβητικές βόλτες που διοργανώνει κάθε Κυριακή ξεκινώντας 
από τα μέσα Οκτωβρίου στην Ακτή Βουλιαγμένης μια μεγάλη παρέα εξασκεί το 
πάθος της καταβάλλοντας απλώς το εισιτήριο εισόδου - η οργανωμένη Ακτή της 
ΕΤΑΔ επιλέχθηκε λόγω της παρουσίας ναυαγοσώστη κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
και για την ασφάλεια που προσφέρουν οι σημαδούρες. Η ομάδα κάνει κύκλους του 
1 χιλιομέτρου χωρίς άγχος και χωρίς ανταγωνισμό για όσο αντέχει καθένας. «Είναι 
ένα ατομικό σπορ που προσπαθώ να το κάνω πιο ομαδικό, να φεύγει από τα όρια 
του ανταγωνισμού», εξηγεί. 

Ακόμη, με το κανάλι του στο Υoutube ο Πέτρος Παρθένης είναι ο πρώτος στην 
Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και εκπαίδευση για την κολύμβηση 
ανοιχτής θάλασσας, με εντυπωσιακές εικόνες από τα μέρη που κατακτά. Όπως μας 
αφηγείται, μέσα στην καραντίνα κολύμπησε και κατέγραψε σε βίντεο όλη την ακτο-
γραμμή της αθηναϊκής ριβιέρας, από το Καβούρι μέχρι το Σούνιο, σε κομμάτια των 

10 χιλιομέτρων για να βρει τις ιδανικότερες διαδρομές. «Από τη δεκαετία του ’90 
κολυμπάω στη Βουλιαγμένη. Τότε η ποιότητα της θάλασσας ήταν άλλη, σήμερα, τα 
τελευταία χρόνια, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ», τονίζει στον «Δημο-
σιογράφο», μια αυθεντική μαρτυρία για τη λειτουργικότητα των πρόσφατων έργων 
απορροής ακαθάρτων που έχουν περιορίσει τα συχνά παλαιότερα δυσάρεστα «ατυ-
χήματα». Και προσθέτει: «Ο λόγος που προτίμησα τη Βουλιαγμένη για το project 
είναι ότι αγαπώ πολύ αυτή την περιοχή και την θεωρώ ένα ωραίο χωριό. Είμαι υπέρ 
των επενδύσεων και ήθελα να έρθει όλος ο κόσμος να δει ιδίοις όμμασι ό,τι ζω εγώ, 
τον ωραίο βυθό, τα ψάρια και το κολύμπι με ασφάλεια. Γνωρίζω ότι εμπορικά αυτή 
η περιοχή ανεβαίνει πάρα πολύ, αλλά προσωπικά θα ήθελα να διατηρήσουμε ένα 
πνεύμα δεκαετίας του ’50, με ανθρώπους που αγαπούν τη φύση και τη θάλασσα». 

Η θαλασσινή αύρα που εκπέμπει ο Πέτρος Παρθένης δεν περνά απαρατήρητη από 
τα μέσα ενημέρωσης, μικρά και μεγάλα, που τον τελευταίο καιρό του αφιερώνουν 
χώρο ως ειδικού επί της χειμερινής κολύμβησης. «Στόχος μου είναι να καλλιεργήσω 
μια διαφορετική κουλτούρα», σημειώνει και η δήλωσή του αυτή δεν συγκαλύπτει 
εύηχα κάποιο κρυφό εμπορικό πλάνο. Ούτε η προβολή του από τα ΜΜΕ (πρόσφατα 
συμμετείχε στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη) έχει διαφημιστικά 
χαρακτηριστικά, ούτε το κάλεσμά του να κάνουν όλοι το κολύμπι μια καθημερινή 
δραστηριότητα όλο τον χρόνο έχει εμπορικό περιεχόμενο, καθώς δεν ζητά κάποιο 
«εισιτήριο». Επαγγελματικά κάνει εξατομικευμένες προπονήσεις σε αθλητές, ενώ 
άνοιξε και το πρώτο εξειδικευμένο στη χώρα κατάστημα ειδών για την κολύμβηση 
ανοιχτής θάλασσας. Επίσης, αξιοποίησε και τις σπουδές του ως οινολόγου για να 
διοργανώνει εκδρομές κολυμβητικού τουρισμού που περιλαμβάνουν οινογνωσία. 
Θεωρεί ότι η νέα τάση εντός του κινήματος ευεξίας και ατομικής σωματικής άσκη-
σης που ακόμα ανθίζει είναι το μη ανταγωνιστικό κολύμπι. «Στόχος που έχω είναι 
να μειώσω την απόσταση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στο πολύ ανταγωνιστικό 
κομμάτι των αθλητών, εκείνους δηλ. που συμμετέχουν σε αγώνες αποστάσεων, και 
σε αυτούς που κάθονται στην καρέκλα».

Στην ερώτηση πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι της θάλασσας τον χειμώνα, η απά-
ντηση είναι ευθεία: «Πρώτα από όλα με τη γνώση, πρέπει να τηρήσεις κάποιες αρχές 
και όχι να εμπιστεύεσαι υπερβολικά τον εαυτό σου». Και προσθέτει: «Η πρώτη αρχή 
είναι να πας σε έναν καρδιολόγο και να κάνεις εξέταση ώστε να δεις αν αντέχει το 
σώμα σου. Δεύτερον, να κολυμπάς στο πλαίσιο μιας ομάδας ή με παρέα. Επίσης, να 
κολυμπάς μέσα από τις σημαδούρες. Και πάντα να κολυμπάς με σημαδούρα ασφα-
λείας». 

Η νέα τάση του κινήματος ευεξίας  
είναι το μη ανταγωνιστικό 
ομαδικό κολύμπι

Το We Swim 
είναι μια 

μεγάλη 
κοινότητα 

ανθρώπων 
που από τον 

Οκτώβριο 
κάθε Κυριακή 

μοιράζονται την 
αγάπη τους για 
την κολύμβηση 

στην Ακτή 
Βουλιαγμένης

Πιο καθαρά 
από ποτέ τα 
τελευταία 
χρόνια τα νερά 
του όρμου της 
Βουλιαγμένης 
διαπιστώνει 
ο Πέτρος 
Παρθένης
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Χειμερινή 
κολύμβηση 
με ασφάλεια 

Μάνια Μπικώφ

Παλιά πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης στη Βουλιαγμένη, 
τριαθλήτρια αποστάσεων σήμερα και υπεύθυνη εκπαί-
δευσης ναυαγοσωστών, η Μάνια Μπικώφ είναι ένα πρό-
σωπο που έχει ταυτιστεί με τη θάλασσα και την ασφαλή 
κολύμβηση ειδικά στην περιοχή των 3Β. Ο «Δημοσιο-
γράφος» την ρώτησε για τους κινδύνους του νερού, τα 
μυστικά της χειμερινής κολύμβησης αλλά και το καθε-
στώς της ναυαγοσωστικής κάλυψης στη χώρα μας. 

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη των 
κολυμβητών που οδηγούν σε ατυχήματα ή σε 
επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στη θάλασσα;
Το πιο κοινό λάθος είναι ότι υπερεκτιμάμε τις δυνατό-
τητες και τις δυνάμεις μας. Αν δούμε για παράδειγμα τη 
θάλασσα πολύ νωρίς το πρωί, θα εντοπίσουμε κολυμ-
βητές μεγαλύτερων ηλικιών που αγαπούν την πρωινή 
κολύμβηση να βρίσκονται όχι κοντά στην ακτή, αλλά 
στα 100 και 150 μέτρα μακριά. Αυτό είναι μια απόδειξη 
ότι δεν έχουν όλοι πάντα συναίσθηση τι μπορεί να πάει 
στραβά στη θάλασσα. Ό,τι και αν μας συμβεί στα 150 
μέτρα και σηκώσουμε το χέρι μας, όποιος και να μας 
δει, μέχρι να έρθει για βοήθεια, θα έχει περάσει κρίσι-
μος χρόνος. Την ίδια δραστηριότητα για ευεξία θα μπο-
ρούσαμε να την κάνουμε και στα 40 μέτρα απόστασης 
από την ακτή. Και βέβαια τα γνωστά λάθη, όπως ότι δεν 
πρέπει να τρώμε και να κολυμπάμε αμέσως μετά, ότι δεν 
πρέπει να κάνουμε βουτιές με το κεφάλι ή να κολυμπά-
με όταν η θάλασσα είναι άγρια.

Να προσθέσω πω όλα τα περιστατικά πνιγμού που 

αφορούν παιδιά και στη χώρα μας, έχουν να κάνουν 
με πλημμελή προσοχή από τους ανθρώπους που τα 
συνοδεύουν. Ο παιδικός πνιγμός ξέρετε είναι πάντα 
σιωπηλός, σε αντίθεση με έναν ενήλικα που θα φωνά-
ξει «βοήθεια». Σημειώνονται παιδικοί πνιγμοί δίπλα 
σε ανθρώπους που κολυμπούν και δεν το αντιλαμβά-
νονται. Εμείς σε κάθε ενημέρωση τονίζουμε πάντα την 
προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι ενήλικες προς τα 
παιδιά και κυρίως μια έκκληση να κλείνουν τα κινητά οι 
γονείς στη θάλασσα. Ένας ενήλικας τουλάχιστον πρέπει 
να προσέχει διαρκώς τα παιδιά. 

Ποιες συμβουλές μπορείτε να δώσετε σε 
ανθρώπους που σκέφτονται να συνεχίσουν την 
κολύμβηση τον χειμώνα;
Πρώτα από όλα, να μη σταματήσουν καθόλου να κολυ-
μπούν, να μην αφήσουν μήνες να περάσουν. Υπόψιν ότι 
μετά από τον Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει ναυαγοσωστι-
κή κάλυψη στις παραλίες, εκτός από την Ακτή Βουλιαγ-

μένης, τη Λίμνη και στον Αστέρα. Καλό είναι να κάνουν 
ένα ιατρικό τσεκ-απ να γνωρίζουν αν υπάρχει κάποιο 
θέμα υγείας, καρδιά, αλλεργία κ.λπ. Καλό είναι να προ-
σπαθούμε να μην απομακρυνόμαστε και να κολυμπάμε 
κοντά σε άλλους κολυμβητές. Πρέπει να «χτίζουμε» το 
χρόνο παραμονής μας στο κρύο νερό και καθένας πρέ-
πει να κολυμπά τόσο όσο νιώθει καλά. Επίσης, χρειά-
ζεται ένα μικρό ζέσταμα πριν και μετά την κολύμβηση 
στεγνά ρούχα. Κατ’ αυτό τον τρόπο μόνο οφέλη προ-
σφέρει η χειμερινή κολύμβηση.

Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ναυαγοσωστική 
κάλυψη στη χώρα μας σήμερα;
Η ελληνική νομοθεσία υστερεί σε πάρα πολλά σημα-
ντικά σημεία. Εκεί εντοπίζεται και η βασική ευθύνη για 
τους τόσο αυξημένους πνιγμούς στη χώρα μας. Η νομο-
θεσία γύρω από τη ναυαγοσωστική είναι ελλιπής και με 
τεράστια κενά, με λάθος προσανατολισμό. Ο δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
λόγω της θέσης του στην ΚΕΔΕ, τάσσεται υπέρ της αλλα-
γής και διόρθωσης αυτού του πλαισίου. Το υπόμνημα 
που έχει καταθέσει στο υπουργείο είναι υπερπλήρες 
κατά τη γνώμη μου. Η σημερινή νομοθεσία έχει εκτο-
ξεύσει στα ύψη τα κόστη της ναυαγοσωστικής κάλυψης 
για τα λάθος θέματα. Από την άλλη, έχει δυσχεράνει 
πάρα πολύ την παραγωγή ναυαγοσωστών. Σε όλο τον 
κόσμο κάποιος που ξέρει να κολυμπά και θέλει να γίνει 
ναυαγοσώστης μπορεί σε 3-5 μέρες να πάρει το πτυχίο 
του και να εργαστεί. Η ναυαγοσωστική είναι πρόληψη. 
Ο ναυαγοσώστης μπαίνει στο νερό όταν η πρόληψη έχει 
αποτύχει ή συμβεί κάτι παθολογικό στον λουόμενο. 
Τον πνιγμό οφείλει ο ναυαγοσώστης να τον προβλέψει. 
Είναι εκεί για να σκανάρει τον χώρο ευθύνης του και να 
εντοπίσει αυτόν που δυσκολεύεται. Όταν όμως ο νόμος 
για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης σε αναγκάζει να 
ξοδέψεις πολύ χρήμα και πολύ χρόνο, είναι αποτρεπτι-
κός παράγοντας. Σήμερα έχουμε τεράστια έλλειψη επαγ-
γελματιών ναυαγοσωστών διότι ο τελευταίος νόμος δεν 
έχει κανένα προσανατολισμό προς την ασφάλεια του 
λουόμενου. Η Ελλάδα σήμερα έχει πάρα πολλές παρα-
λίες χωρίς ναυαγοσώστες. Πολλοί Δήμοι καταλήγουν να 
πληρώνουν πρόστιμα επειδή δεν διαθέτουν ναυαγοσω-
στική κάλυψη, αφού δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. 
Το κράτος σήμερα αφήνει ακάλυπτους τους λουόμενους 
εξαιτίας μιας λανθασμένης νομοθεσίας.

Βλέπετε κάποια στροφή του κόσμου στην 
κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας; 
Σίγουρα. Τα μέτρα της πανδημίας προσέλκυσαν πολύ 
κόσμο στον μαζικό αθλητισμό και έτσι η ανοιχτή θάλασ-
σα είναι πια μια καλή ιδέα για πολλούς. Εξυπηρετεί ο 
ιδανικός καιρός στη χώρα μας. Πλέον για τους ανθρώ-
πους που ζούμε κοντά στη θάλασσα και είμαστε εξοι-
κειωμένοι ακόμη και στη θέα της, αποτελεί πλέον μια 
λύση για άσκηση. Μέσα στο νερό όλοι νιώθουμε όμορ-
φα. Εύχομαι αυτό να κρατήσει. 

Από τα πρωταθλήματα της πισίνας και τα Iron Man, 
σήμερα η Μάνια Μπικώφ είναι επικεφαλής της σχολής 
ναυαγοσωστών Lifeguard Hellas και διαπιστώνει 
«τεράστια έλλειψη επαγγελματιών ναυαγοσωστών» 
(στη φωτογραφία με συνεργάτες της στον ΝΟΒ)
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έρχονται στην περιοχή της πλατείας Ζησιμοπούλου στη 
Βάρκιζα με στόχο τη βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και την ομαλοποίηση της 
ροής της κυκλοφορίας. Καθώς ο δρόμος που χωρίζει τις δύο πλατείες (Ζησιμοπούλου 
και Διβόλη) είναι ιδιαίτερα φαρδύς, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επικινδυνό-
τητα πρόσβασης των επισκεπτών στην πλατεία, μιας και έχουν να διασχίσουν ένα 
πλατύ μέρος του δρόμου που είναι διαγραμμισμένο μεν ώστε να μην το πατούν τα 
αυτοκίνητα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πράξη. Επιπλέον, σύμφωνα με 
καταγγελίες περίοικων, τις βραδινές ώρες λάτρεις τις ταχύτητας, οδηγούν επικίνδυνα 
πλαγιολισθένοντας τα αυτοκίνητα τους (οι λεγόμενες «φουρκέτες»), μετατρέποντας 
το σημείο σε αγωνιστική πίστα. Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης αποφάσισε να προβεί σε λήψη μέτρων. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 
δύο υπερυψωμένες τριγωνικές νησίδες, πρακτικά στις θέσεις όπου υπάρχουν σήμερα 
οι διαγραμμισμένες τριγωνικές νησίδες. Οι νέες υπερυψωμένες νησίδες που είναι 
μεγαλύτερες σε επιφάνεια έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθοδηγούν 
τους οδηγούς με σαφήνεια σε συγκεκριμένες πορείες. Επίσης, προτείνεται η μονο-
δρόμηση του τμήματος της οδού Θέτιδος μεταξύ των οδών Βορέου και Αχιλλέως με 
φορά προς την οδό Αχιλλέως. Και τέλος, θα δημιουργηθεί εσοχή στάθμευσης στη 

δεξιά πλευρά μεταξύ των οδών Βορέου και Αχιλλέως για την εξυπηρέτηση της στάσης 
οχημάτων για αποβίβαση/επιβίβαση ατόμων στην πλατεία Ζησιμοπούλου και στην 
παιδική χαρά.

Τέλος, μια πολύ σημαντική παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη επί της οδού Βορεάδων, 
τον δρόμο που καταλήγει στην πλατεία Ζησιμοπούλου από το νεκροταφείο Βουλιαγ-
μένης. Συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή κατασκευάζει πεζοδρόμια μήκους 300 μέτρων. 
Τον δρόμο αυτό τον διασχίζουν καθημερινά αρκετοί περιπατητές που αναγκάζονται 
να κινούνται κυριολεκτικά πάνω στον δρόμο και σε στενά σημεία καθώς δεν υπάρχει 
μέχρι σήμερα ούτε ένα τετραγωνικό πεζοδρόμιο. Μάλιστα, η οδός Βορεάδων είναι 
από τις πλέον πολυσύχναστες οδούς καθώς ενώνει την Βάρκιζα με τη Βουλιαγμένη.

Πράσινο Σημείο
Μονόδρομος η χωροθέτηση στη λεωφόρο Αναγυρούντος
Τη δική της πρόταση σχετικά με τον χώρο που θα στεγαστεί το πρώτο Ολοκληρωμένο 
Πράσινο Σημείο κατέθεσε η παράταξη της αντιπολίτευσης Ριζοσπαστική Κίνηση Πολι-
τών και ο επικεφαλής της Θάνος Ματόπουλος. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προτίθεται να κατασκευάσει το πρώτο στη χώρα Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο το 
οποίο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να εναποθέτει ανακυ-
κλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα), μικρά απόβλητα (μπαταρίες, χρώματα) και άλλα 
είδη. Βασικός σκοπός του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην 
πηγή και ο διαχωρισμός υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχους την επαναχρη-
σιμοποίηση και την ανακύκλωση, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης 
των αποβλήτων, τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, τη 
μείωση των αποβλήτων προς ταφή, την προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας 
αποβλήτων και εν τέλει, στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης για το χαρακτηρισμό 
ενός αντικειμένου ως απόβλητο, τη μείωση απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και 
υλικών και την ανάπτυξη νέων προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς. Εισήγηση 
της δημοτικής αρχής για τη χωροθέτηση του πράσινου σημείου, όπως προέκυψε 
από τη διαδικασία ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο της πόλης στις 24 Ιουνίου, είναι ένα ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού 
Αναγυρούντος 16 στη Βάρη. Πρόκειται για ακίνητο εμβαδού 1.601,59 τ.μ.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών με ανακοίνωσή της πρότεινε το Πράσινο Σημείο να 
κατασκευαστεί στο εκτός σχεδίου τρίγωνο που περικλείεται από τη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης και λεωφόρο Ευελπίδων στη Βούλα, συνολικής επιφάνειας 17 στρεμμά-
των. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες 
επιλογής εξ αιτίας τριών βασικών παραγόντων, όπως σημειώνουν στελέχη της δημο-
τικής αρχής: Πρώτον, δεν βρίσκεται σήμερα στην ιδιοκτησία του Δήμου και η διαδι-
κασία απαλλοτρίωσης μπορεί να διαρκέσει από έξι έως και οκτώ χρόνια. Επιπλέον, 
στην περίπτωση που ο Δήμος αποφάσιζε να αγοράσει την συγκεκριμένη έκταση, θα 
αναγκαζόταν να εκταμιεύσει από το δημοτικό ταμείο ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. 
ευρώ. Τέλος, η δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για τη μετατροπή 

της συγκεκριμένης έκτασης σε πνεύμονα πρασίνου. Ήδη, σύμφωνα με στελέχη του 
Δήμου, έχει γίνει η προμελέτη για τη δημιουργία ενός υπόσκαφου χώρου στο οποίο 
θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτισμού και ένα πάρκο. 

Στην περίπτωση του ακινήτου της οδού Αναγυρούντος, ο Δήμος κερδίζει πολύτιμο 
χρόνο γιατί δεν μπαίνει στη χρονοβόρα διαδικασία απαλλοτρίωσης, εξοικονομώντας 
παράλληλα και χρήματα καθώς ο χώρος του ανήκει. Σε κάθε περίπτωση, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, το θέμα πρόκει-
ται να συζητηθεί λεπτομερώς.

Βάρκιζα 
Παρεμβάσεις για την ασφάλεια πεζών και οδηγών 

Χρονοβόρα  και ακριβή 
η αντιπρόταση της ΡΙΚΙΠ

Περιορίζεται  η κίνηση οχημάτων 
στην πλατεία Ζησιμοπούλου
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Κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμα θεατρικές 
παραστάσεις. Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βέμπο στις 9 μ.μ. θα ανεβεί 
η παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Η Ιφιγένεια 
εν Αυλίδι είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο. Η Ιφιγένεια θυσιάζεται για έναν µάταιο και 
καταστροφικό επεκτατικό πόλεµο. Όμως η μεγαλύτερη θυσία είναι η βίαιη ωρίµανση 
της ηρωίδας, που αδυνατεί να κατανοήσει τους λόγους που οδήγησαν τον πατέρα της 
να την προσφέρει στο µαχαίρι του µάντη. Μια παράσταση που άφησε τις καλύτερες 
κριτικές στην Επίδαυρο. 

Τέλος, στις 10 Σεπτεμβρίου επίσης στο Θέατρο Βέμπο και ώρα 8.30 μ.μ. θα ανεβεί 
η παράσταση «Πατρίδες» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα από την 
θεατρική ομάδα του ΟΑΠΠΑ «Άλλη πλευρά». Στο έργο «Πατρίδες» ο Θανάσης Παπα-
θανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας αντιµετωπίζουν το θέµα του µετανάστη. Όχι τον 
µετανάστη όπως τον αντιλαµβανόµαστε εµείς, αλλά όπως ο ίδιος αντιλαµβάνεται 
τον εαυτό του. Οι συγγραφείς συγκέντρωσαν αυθεντικό υλικό από διάφορες πηγές 

και έστησαν ένα έργο ντοκουμέντο, όπου δεν έγραψαν ούτε μία λέξη επινοηµένη 
από αυτούς. ∆ιάλεξαν αποσπάσµατα από πραγµατικές µαρτυρίες Ελλήνων και ξένων 
µεταναστών και έστησαν μια βιογραφία.

8ο Φεστιβάλ μνήμης
Τριήμερο εκδηλώσεων για τη Μικρασιατική Καταστροφή
Το πολιτιστικό φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός με τίτλο 
«Η Μικρασία της καρδιάς μας» θα πραγματοποιηθεί για 
8η συνεχή χρονιά το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου στη 
κεντρική πλατεία της Βούλας, στο δημοτικό πάρκινγκ 
έναντι του ναού Αγίου Ιωάννου. Ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, όπως κάθε χρόνο από το 2015 (μοναδική 
εξαίρεση του 2020 λόγω πανδημίας), παρουσιάζει μονα-
δικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή που φέτος, στην επέτειο των 100 χρόνων από 
τα γεγονότα του 1922, θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το τριήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες πατρίδες θα 
ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στις 8.30 μ.μ., 
ημέρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευ-
τική - θεατρική παράσταση με θέμα τη μετανάστευση και 
την προσφυγιά μέσα από την αφήγηση της Φιλιώς Χαϊ-
δεμένου. Η Φιλιώ Χαϊδεμένου, η οποία έφυγε σε ηλικία 
107 ετών, χαρακτηρίστηκε ως η υπεραιωνόβιος σταυρο-
φόρος του νόστου, ήταν η ζωντανή μαρτυρία, η ασίγα-
στη φωνή των προσφύγων της πρώτης γενιάς και δεν 
εφησύχαζε μόνο με τις αναμνήσεις της. «Όσο ζω κι ανα-
πνέω δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλώ για όσα ζήσαμε 
οι Έλληνες της Σμύρνης, της Μικράς Ασίας, με τη φωτιά, 
τον διωγμό, τον ξεριζωμό μας από τα άγια χώματα, την 
καταδίκη σε προσφυγιά. Αυτά τα μάτια ώσπου να κλεί-
σουν, θα βλέπουν μπροστά τους τα όσα έγιναν και δεν 
συμφέρουν, και το στόμα μου θα μιλά για το άδικο του 
ελληνισμού και θα ζητά την επιστροφή εκεί που είδαμε 
το φως, που μεγαλώσαμε, προκόψαμε, για να χαθούν όλα 
μέσα στον καπνό και στη φωτιά», είχε δηλώσει λίγο πριν 
φύγει από τον κόσμο αυτό. Την ίδια μέρα του φεστιβάλ, 
θα προηγηθεί ομιλία του νομικού και διεθνολόγου καθη-
γητή στρατιωτικών σχολών, Δρ. Ιωάννη Παπαφλωράτου 
με τίτλο «η Μικρά Ασία στον ρου της ιστορίας».

Η κορύφωση του μικρασιατικού φεστιβάλ θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 8.30 μ.μ. 
με μια μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στη μνήμη της 
μικρασιατικής καταστροφής που εμπνεύστηκε και επι-
μελήθηκε ο Κώστας Μακεδόνας, με τη συνοδεία εννεα-
μελούς ορχήστρας. Τραγούδια και σκοποί της Μικράς 
Ασίας, τραγούδια από τους εμβληματικούς κύκλους 
τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα «Μικρά Ασία» 
(σε στίχους Πυθαγόρα) και «Βυζαντινός Εσπερινός» 
(σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου) αλλά και τραγού-
δια που υμνούν τη «Μικρά Ασία της καρδιάς μας» και 
τιμούν τους πρόσφυγες προγόνους και την πολιτιστική 
κληρονομιά. Καλεσμένος της βραδιάς θα είναι ο Βασί-
λης Λέκκας, ο οποίος θα ερμηνεύσει τραγούδια από το 
άλμπουμ «Ασίκικο Πουλάκη» των Μίκη Θεοδωράκη και 

Μιχάλη Γκανά. Στη συναυλία θα συμμετέχει και η Ζωή 
Παπαδοπούλου, καθώς επίσης και η παιδική χορωδία 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας υπό την διεύθυνση 
του Θοδωρή Κωνσταντόπουλου. 

Κατά την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, θα παρουσι-
αστεί ένας θεατρικός μονόλογος σε ερμηνεία Δώρας 
Τριάντη, σκηνοθεσία Μενέλαου Ντάφλου και κείμενο 
Στέφανου Χαντζηστεφάνου. Θα ακολουθήσει μια μου-
σική παράσταση με ερμηνευτές τους Στέλλας Καρύδα 
και Μπάμπη Βελισσάριου, με τραγούδια επηρεασμένα 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά και τα ρεμπέ-
τικα του Πειραιά, τιμώντας έτσι τους μικρασιάτες πρό-
σφυγες μουσικούς και τραγουδιστές οι οποίοι με την 
κοσμοπολίτικη κουλτούρα τους έδωσαν μια νέα κατεύ-
θυνση στη λαϊκή ψυχαγωγία της χώρας μας. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ θα λειτουργεί στην 
Πνευματική Εστία (Αγίου Ιωάννου 3 και Ζεφύρου) έκθε-
ση φωτογραφίας με τίτλο «Η αρχή του τέλους», σε ιδέα 
και επιμέλεια του Στέφανου Χατζηστεφάνου. Η έκθεση 
θα είναι επισκέψιμη 10 π.μ. ως 2 μ.μ. και 6 ως 9 μ.μ. 

Εκτός από το Φεστιβάλ, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης έχει προγραμματίσει και μια ακόμα συναυ-
λία - αφιέρωμα, αυτή τη φορά στο Θέατρο Βέμπο (Λεωφ. 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 65, Βούλα) το Σάββατο 24 
Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ.μ. Ένα αφηγηματικό οδοι-
πορικό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και το πάντρε-
μα της κλασικής μουσικής με συνθέσεις των Μανώλη 
Καλομοίρη - Γιάννη Κωνσταντινίδη με τα τραγούδια 
του Πόντου και της Σμύρνης. Ερμηνεύουν οι Σαμπρίνα, 
Κώστας Σερέτης, Ηλέκτρα Βαλτινού, Τζο Ουίλλιαμς και 
η σοπράνο της Λυρικής Σκηνής Αλεξάνδρα Ματθαιου-
δάκη, με εξαμελή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου Αλέκος Γλυκιώτη.

Θέατρο «Βέμπο» 
Αρχαία τραγωδία και σύγχρονο θέατρο 
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Μεγάλο θράσος είχαν τρεις διαρρήκτες που εισέβαλαν στις 11 το πρωί της 18ης 
Αυγούστου, σε μεζονέτα επί της οδού Αρετής στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης. Σύμφω-
να με μαρτυρίες, πρόκειται για συμμορία αποτελούμενη από ρομά, οι οποίοι παραβί-
ασαν την μπαλκονόπορτα και εισήλθαν στο σπίτι, ενώ ο ιδιοκτήτης για καλή του τύχη 
βρισκόταν στην εργασία του. Οι διαρρήκτες έμειναν στο σπίτι λίγα μόλις λεπτά, ενώ 
σύμφωνα με τους περίοικους υπήρχε και τέταρτος συνεργός, ο οποίος επόπτευε μέσα 
από το ΙΧ μάρκας Ford, χρώματος ασημί την όλη επιχείρηση διάρρηξης.

Οι τρεις διαρρήκτες μόλις έγιναν αντιληπτοί από ένοικο παρακείμενης οικίας και 
σε συνδυασμό με τον συναγερμό που άρχισε να χτυπάει, έσπασαν το παράθυρο και 
τράπηκαν σε φυγή πεζοί με κατεύθυνση την οδό Μικρής Βάρης. Εκεί, κάτοικος της 
περιοχής δεν δίστασε να τους καταδιώξει χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι κακοποιοί 
διέφυγαν από την οδό Σύμης. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων, ο ένας εκ των τριών 
διαρρηκτών μιλούσε στο κινητό προκειμένου να δώσει το στίγμα από πού θα τους 
παραλάβει ο οδηγός του αυτοκινήτου, που όπως όλα δείχνουν τους παρέλαβε από 
την οδό Δεληγιάννη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι διαρρήκτες ήταν σχεδόν 
ομοιόμορφα ντυμένοι. Φορούσαν μαύρα παντελόνια, άσπρα μακό μπλουζάκια ενώ 
παρά τον καύσωνα που επικρατούσε φορούσαν μπουφάν. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε 
ότι ο ένας κρατούσε προτεταμένο απειλητικά καθώς έτρεχε, ένα τεράστιο κατσαβίδι, 
ενώ ο άλλος μία μπλε νάιλον σακούλα του σούπερ μάρκετ, που περιείχε τα κλοπιμαία. 

Σε ελάχιστα λεπτά κατέφθασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι όργωσαν την 
περιοχή χωρίς να τους εντοπίσουν όπως και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, όπου 
πήρε κατάθεση από τους αυτόπτες μάρτυρες. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε ο ιδιοκτήτης 
ο οποίος είχε ειδοποιηθεί, εισήλθε στην οικία του με συνοδεία ανδρών της ομάδας 

ΔΙΑΣ και επιβεβαίωσε ότι οι διαρρήκτες κατάφεραν και βούτηξαν κοσμήματα και 
ρολόγια αξίας που είχε στην κρεβατοκάμαρα. Κατά την εκτίμηση της αστυνομίας, το 
ΙΧ που χρησιμοποίησαν το είχαν νοικιάσει. Να σημειώσουμε πως η μεζονέτα ήταν 
κλειδωμένη με κατεβασμένα ρολά και συναγερμό, κάτι που όπως φαίνεται δεν πτόησε 
καθόλου τους κακοποιούς.

Η παραβατικότητα στον Δήμο και ειδικότερα στη Βάρκιζα που προσελκύει χιλιάδες 
επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τείνει να γίνει μάστιγα και κάποια στιγμή 
η Ελληνική Αστυνομία και η κυβέρνηση που αφήνει υποστελεχωμένα τα Αστυνομικά 
Τμήματα ακόμη και μετά τις συγχωνεύσεις, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που 
τους αναλογούν για το μειωμένο αίσθημα ασφάλειας που έχουν οι πολίτες.

Συμμορία ανηλίκων χτύπησε μαθητή στη Βάρκιζα

Τα περιστατικά παραβατικότητας των ανηλίκων έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, 
σημειώνοντας ραγδαία αύξηση. Αδικήματα όπως οι σωματικές βλάβες, οι μικρο-
κλοπές σε βάρος συνομηλίκων καθώς και οι παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων 
βρίσκονται στο καθημερινό αστυνομικό δελτίο. Γενικότερα, υπάρχει μεγάλος προ-
βληματισμός και ανησυχία στην Ελληνική Αστυνομία για την έξαρση περιστατικών 
παραβατικότητας και βίας μεταξύ νεαρών. Οι συμπλοκές μεταξύ παιδιών δεκατεσσά-
ρων, δεκαπέντε και δεκαέξι ετών αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο με το κίνητρό 
τους να είναι άλλοτε οπαδικές διαφορές και άλλοτε ακόμα και η ληστεία ενός κινητού 
τηλεφώνου και των λίγων χρημάτων, που έχουν στις τσέπες τους τα θύματα. 

Ένα τέτοιο περιστατικό διαδραματίστηκε στις 3 Αυγούστου στη Βάρκιζα, όταν ένας 
15χρονος μαθητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας από συμμορία ανηλίκων. 
Το άτυχο αγόρι δέχθηκε λεκτική επίθεση από μία ομάδα νεαρών στη μέση του δρό-
μου και όταν ο 15χρονος αντέδρασε, τον χτύπησαν και του άρπαξαν το κινητό τηλέ-
φωνο και τα λιγοστά χρήματα που είχε πάνω του. Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό 
και η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 
τουλάχιστον πέντε ατόμων, που εικάζεται ότι ανήκουν σε συμμορία ανηλίκων που 
δρα στην περιοχή. Είναι οι λεγόμενες «εισαγόμενες» συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες 
έρχονται από άλλες περιοχές της Αττικής και δραστηριοποιούνται στα διαχρονικά 
φιλήσυχα 3Β. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην προσπάθεια που κάνει για την αναχαίτιση 
των εισαγόμενων συμμοριών στην πόλη, έχει δημιουργήσει ένα νέο θεσμό με αντικεί-
μενο την πρόληψη της παραβατικότητας, το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παρα-
βατικότητας. Ο σκοπός του θεσμού αυτού είναι η καταγραφή και η μελέτη της παρα-
βατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κ.ά. 
Είναι προφανές πως δεν φτάνει μόνο αυτό, απαιτείται και η συνδρομή της Ελληνικής 
Αστυνομίας η οποία και σε τελική ανάλυση, είναι υπεύθυνη για να τηρήσει την τάξη.

Διέρρηξαν σπίτι στη Μηλαδέζα  

Θύμα  ξυλοδαρμού  και ληστείας  
15χρονος

Οι περίοικοι  κυνήγησαν  τους δράστες



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

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

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Διονύσης Σιμόπουλος
Ο άνθρωπος που κατέβασε την αστρονομία στη Γη

Στις 7 Αυγούστου έφυγε από κοντά μας ο Διονύσης Σιμόπουλος, μετά από τρίχρονη 
μάχη με την επάρατη νόσο. Διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου για πάνω από 
40 χρόνια, αν και δεν ήταν αστρονόμος, κατάφερε να έχει σπουδαία συνεισφορά στην 
εκλαΐκευση της αστρονομίας και της αστροφυσικής σε ευρύτερα στρώματα και ειδικά 
στο μαθητικό κόσμο.

Ο Διονύσης Σιμόπουλος διέπρεψε σε έναν ρόλο που συνήθως υποτιμάται: Αυτόν της 
επιστροφής των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τον κατάλληλο τρόπο φυσικά, στους 
πολίτες, που σε τελική ανάλυση είναι αυτοί που την χρηματοδοτούν. Όσο εκπληκτικά 
και αν είναι τα αποτελέσματα της επιστήμης και των χιλιάδων ερευνητών από όλο 
τον κόσμο, που περνούν τις ζωές τους στο εργαστήριο, στο τηλεσκόπιο, στο πείραμα, 
θα είναι ανολοκλήρωτα αν παραμένουν μέσα σε κλειστές πόρτες μακριά από το ευρύ 
κοινό. Και δυστυχώς, η πρόσφατη εμπειρία με την πανδημία μας έδειξε τις κατα-
στροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει ο ανορθολογισμός, η ψευδοεπιστήμη και η 
έλλειψη μόρφωσης στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα της κορυφαίας προόδου που μπορεί 
να έχει η επιστήμη. Μια φωτογραφία του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb ή μια 
προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας πρέπει να διαδοθεί στο ευρύ 
κοινό όχι μόνο επειδή είναι θαυμάσια, αλλά γιατί έτσι το ευρύ κοινό θα κατανοήσει 
τη σημασία της επιστήμης. Θα κατανοήσει ότι όπως η βασική έρευνα του χτες είναι 
η εφαρμοσμένη έρευνα του σήμερα, έτσι και η βασική έρευνα του σήμερα θα είναι η 
εφαρμοσμένη έρευνα του αύριο.

Γεννημένος το 1943 στα Ιωάννινα μεγάλωσε στην Πάτρα και στα 20 πήγε στις ΗΠΑ 
στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα όπου σπούδασε πολιτική επικοινωνία. Από το 1968 
άρχισε να εργάζεται στο Κέντρο Τεχνών και Επιστημών της Λουϊζιάνα επιφορτισμένος 
με την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό. Η εμπειρία του αυτή τράβηξε 
το ενδιαφέρον του Ιδρύματος Ευγενίδου, που το 1972 τον προσκάλεσε ως Διευθυντή 
του Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, πραγματοποίησε δεκά-
δες επιμορφωτικά σεμινάρια ως εισηγητής θεμάτων επικοινωνίας, ενώ δημοσίευσε 
δεκάδες άρθρα σε εφημερίδες σχετικά με αστρονομικά θέματα. Ήταν τόσο επιτυχη-
μένη η δράση του ως Διευθυντής Πλανηταρίου, ώστε ανέλαβε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων (1978-2008), πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Αστρονομική Εκπαίδευση (1994-2002), Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πλανηταρίων (1976-2008), και Εταίρος 
της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων (από το 1980). Το 1996 του δόθηκε η ανώτατη 
τιμητική διάκριση της Διεθνούς Εταιρείας Πλανηταρίων για την συνεισφορά του, και 
το 2006 τιμήθηκε με τον «Ακαδημαϊκό Φοίνικα» του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας.

Ο Διονύσης Σιμόπουλος είχε αναφερθεί στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τον καρ-
κίνο σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ τον Οκτώβριο του 2021 ως 
εξής: «Δεν το ανακοίνωσα για να μη με λυπηθεί κανείς -εδώ δεν λυπάμαι εγώ τον 
εαυτό μου- αλλά βοηθήθηκε κόσμος. Δεν ξέρω πού είναι ο φόβος». Και τόνισε ότι 
τελικά αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την περιπέτειά του προκειμένου να βοηθήσει 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές είχε στο νου του πώς να βοηθήσει τον απλό κόσμο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο αποχαιρετιστήριο στεφάνι έγραψε: «Διονύση, 
ραντεβού στα Ψηλά Αλώνια του διαστήματος». Και είναι αλήθεια. Από αστρόσκονη 
φτιαχτήκαμε, σε αστρόσκονη θα καταλήξουμε, τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε κατά 
τον καλύτερο τρόπο το ενδιάμεσο, όπως έκανε ο Διονύσης Σιμόπουλος.

*Ο Μάνος Σαριδάκης είναι Κύριος Ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η διάλεξη Σιμόπουλου 
στη Βούλα
Μια όμορφη σύντομη διάλεξη έδωσε και στη Βούλα ο Διονύσης Σιμόπουλος. 
Αφορμή ήταν το 2ο Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών που διοργάνωσε ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Πρότυπο Εκπαι-
δευτήριο Αθηνών στις 10 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο της πόλης, συγκε-
ντρώνοντας εκατοντάδες μαθητές της ευρύτερης περιοχής. Τιμώμενο πρόσωπο 
της εκδήλωσης τότε ήταν ο ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος, ο οποίος ανα-
κηρύχθηκε από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο σε επίτιμο δημότη των 3Β. 

Ο Διονύσης Σιμόπουλος παρουσίασε σε μια σύντομη ομιλία τη ζωή και το έργο 
του ακαδημαϊκού Νανόπουλου, συστήνοντας στο κοινό τα σημαντικότερα επι-
τεύγματά του αλλά και τις διακρίσεις που έλαβε. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος 
που επέλεξε ο Διονύσης Σιμόπουλος για την παρουσίασή του: «Η άλλη Ελλάδα». 
Μια δήλωση ότι η χώρα μας εκτός από τα απαισιόδοξα στερεότυπα γι’ αυτήν, 
χαρακτηρίζεται και από λαμπρά μυαλά που συνέβαλαν καθοριστικά στη δια-
μόρφωση του σύγχρονου παγκόσμιου χάρτη των επιστημών. Σεμνός, προσηνής, 
με καθαρό λόγο και επιβλητική φωνή, ο Διονύσης Σιμόπουλος άφησε και στη 
Βούλα σχετικά πρόσφατα το χνάρι του. 

Γράφει ο  Μάνος Σαριδάκης*

Χωρίς να είναι 
αστρονόμος, η 
συμβολή του 
στη διάδοση των 
πορισμάτων της 
επιστήμης στο ευρύ 
κοινό και ειδικά τον 
μαθητικό κόσμο ήταν 
ιστορικής σημασίας

Η ομιλία του Σιμόπουλου στο Δημαρχείο των 3Β τον Δεκέμβριο του 2017 για τον 
Δημήτρη Νανόπουλο είναι διαθέσιμη στο κανάλι της δημοτικής διαδικτυακής  
τηλεόρασης
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Την επέκταση της λειτουργίας των ολοήμερων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 
μέχρι τις 5.30 το απόγευμα (αντί για τις 4 μ.μ. όπως ίσχυε μέχρι σήμερα) προβλέπει 
νέα νομοθεσία που το υπουργείο Παιδείας θέτει από τη νέα σχολική χρονιά σε πιλο-
τική εφαρμογή. Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε με 
κριτήρια όπως ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη στα ολοήμερα. Το πιλοτικό 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στα μισά τμήματα της χώρας που λειτουργούν 
σήμερα ως ολοήμερα. 

Η αποχώρηση των μαθητών που θα φοιτούν στα νέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία 
για το ερχόμενο σχολικό έτος μπορεί να γίνεται σε τρία σημεία του ωραρίου: Στις 
2.55 μ.μ., στις 3.50 μ.μ. ή στις 5.30 μ.μ. Στα ολοήμερα νηπιαγωγεία η αποχώρηση των 
μαθητών του ολοημέρου θα μπορεί να γίνεται είτε στις 4 μ.μ. είτε στις 5.30 μ.μ. Η πρό-
σβαση όλων των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι ελεύθερη και δεν τίθεται 
κάποιο κριτήριο συμμετοχής. 

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ο στόχος της πρωτοβουλίας διεύ-
ρυνσης του ωραρίου είναι διπλός: «Αφενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
για τα παιδιά μας, μέσω δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, 
ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, 
παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, 
εκμάθηση μουσικών οργάνων, επιπλέον χρόνου για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο 
σχολείο. Αφετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας με προσέγγιση του σχολικού με το 
εργασιακό ωράριο των γονέων, περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνο στο σπίτι, 
εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο, επέκταση των δωρεάν παροχών 
εκπαίδευσης». 

Στο άρθρο 371 του νόμου 4957/2022 καθορίζεται λεπτομερώς το περιεχόμενο και οι 
δυνατότητες του νέου προγράμματος. Στα δημοτικά το ολοήμερο θα χωρίζεται πλέον 
σε 3 ζώνες. Στην πρώτη ζώνη, διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, θα γίνεται το μεσημ-
βρινό γεύμα και παράλληλα οι εκπαιδευτικοί θα παραδίδουν διατροφική αγωγή. 
Στη δεύτερη ζώνη που θα διαρκεί 2 ώρες θα γίνεται η μελέτη και η προετοιμασία της 
επόμενης ημέρας σε γλώσσα και μαθηματικά. Στη ζώνη αυτή μπορούν παράλληλα 
να ενταχθούν Αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και πληρο-
φορική. Και στην τρίτη ζώνη που θα διαρκεί ένα συνεχόμενο δίωρο, εγκαινιάζεται ο 
θεσμός των «σχολικών μαθητικών ομίλων» όπου θα προσφέρονται δραστηριότητες 
σε ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων και πεδίων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται ο 
αθλητισμός, οι χοροί, η εκμάθηση μουσικών οργάνων, η εκπαιδευτική ρομποτική, τα 
μαθηματικά παιχνίδια, η ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, ο εθελοντισμός, η 
παιδική επιχειρηματικότητα και η δημιουργία εφημερίδας. 

Επιφυλακτικοί οι γονείς,  εναντίον οι εκπαιδευτικοί
Επιφυλάξεις και διαφωνίες διατύπωσαν οι εκπρόσωποι των γονέων αλλά και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στην εφαρμογή του νέου διευρυμένου ωραρίου στο ολο-
ήμερο σχολείο. Ο Γιώργος Ντούτσουλης, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Συλλόγου Γονέων στο 1ο 
Δημοτικό Βούλας, τόνισε μιλώντως στον «Δημοσιογράφο» ότι το σκεπτικό της κυβέρ-
νησης είναι μεν καλό, όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση για την 
εφαρμογή του μέτρου. «Υπήρχαν ήδη ελλείψεις στο ολοήμερο», επισημαίνει σημειώ-
νοντας ενδεικτικά ότι στον Δήμο των 3Β δεν λειτουργούσαν όλα τα σχολεία ως τις 4 
μ.μ. αλλά μέχρι τις 3.30 μ.μ. λόγω ελλείψεων. Ακόμη, ο Γιώργος Ντούτσουλης εκφράζει 
τον φόβο ότι τα σχολικά κυλικεία δεν θα ακολουθήσουν το διευρυμένο ωράριο, ενώ 
θα υπάρξει ανάγκη για τα είδη τους. «Δεν γνωρίζουμε αν οι άνθρωποι μπορούν να 
κάθονται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα» αναφέρει, θυμίζοντας ότι τα 
σχολικά κυλικεία συνολικά ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. 
«Όλα αυτά τα προβλήματα από τις 11 Σεπτεμβρίου δυστυχώς θα αποδοθούν στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό, διότι οι γονείς πάνε με προσδοκίες που καλλιέργησαν το 
υπουργείο και τα ΜΜΕ και θα συναντήσουν χάος».

Με ανακοίνωσή της η ΔΟΕ απέδωσε «καθαρά επικοινωνιακή στόχευση» στην κυβέρ-

νηση, τονίζοντας ότι φαίνεται όμορφο αλλά είναι «κενό περιεχομένου». Για «πυροτέ-
χνημα» έκανε λόγο μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και 
δημοτική σύμβουλος Ανθή Βέλλη: «Ποιος τους πιστεύει; Τα ολοήμερα σχολεία σήμερα 
λειτουργούν χωρίς υποδομές. Δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι εστίασης. Δεν υπάρχουν 
τραπεζοκόμοι. Τα παιδιά τρώνε κρύα φαγητά κι ακατάλληλα σε πολλές περιπτώσεις. 
Δεν υπάρχουν κατάλληλοι  χώροι ξεκούρασης για τα μικρότερα παιδιά. Οι εκπαι-
δευτικοί επιβλέπουν τη μελέτη μαθητών από διαφορετικές τάξεις και μάλιστα σε  
πολυπληθή τμήματα. Λείπουν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς βασικές ειδικότητες 
εκπαιδευτικών, όπως γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτι-
κών πολλές φορές καθυστερεί η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων», σχολίασε για 
το σημερινό επίπεδο της συγκεκριμένης ζώνης. Και πρόσθεσε: «Αντί λοιπόν να γίνει 
μια σοβαρή προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα αυτά, το Υπουργείο αποφάσισε 
να διευρύνει το ωράριο των σχολείων. Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό 
έγινε, ως συνήθως, χωρίς διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και ότι οι εκπαι-
δευτικοί και οι γονείς δεν γνωρίζουν ακόμα πώς θα λειτουργήσει το νέο ολοήμερο».

Ολοήμερα σχολεία μέχρι το απόγευμα 
Σε 10 μονάδες του Δήμου 3Β το πιλοτικό πρόγραμμα

1ο Δημοτικό Βάρης 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας

2ο Δημοτικό Βούλας 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας

3ο Δημοτικό Βούλας 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας

4ο Δημοτικό Βούλας 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Νηπιαγωγείο Βάρκιζας

Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης

Σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που εντάσσονται 
στο διευρυμένο πρόγραμμα ολοημέρου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, στο Πανόραμα

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων
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Το μπάσκετ είναι ικανό να προσφέρει χαρά και χαμό-
γελα εντός και εκτός παρκέ, κάτι που αποδείχθηκε για 
μία ακόμη φορά στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη, στο 
οποίο «περιόδευσε» το τρόπαιο του Ευρωμπάσκετ 
2022. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μοί-
ρασε χαμόγελα στα παιδιά της δομής, χαρίζοντάς τους 
μοναδικές στιγμές. Το τρόπαιο του ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος μπάσκετ ανδρών που θα διεξαχθεί από την 1η 
έως τις 18 Σεπτεμβρίου στην Κολωνία έφτασε στη Βάρη 
σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του χωριού. H Ελληνική Ομοσπον-
δία Καλαθοσφαίρισης στο πλαίσιο του «Trophy Tour», 
επέλεξε τα Παιδικά Χωριά SOS ως τελευταίο σταθμό του 
κυπέλλου στη χώρα μας, αναδεικνύοντας την κοινωνι-
κή διάσταση του μπάσκετ και χαρίζοντας χαμόγελα και 
όμορφες στιγμές. 

Τα παιδιά απόλαυσαν κάθε στιγμή, καθώς είχαν την 
ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να 
λάβουν αναμνηστικά δώρα. Παράλληλα, έπαιξαν μπά-

σκετ με τους αθλητές του επιτελείου των κοινωνικών 
δράσεων της ΕΟΚ, ενώ έμαθαν μερικά από τα μυστικά 
του αθλήματος από τον παλαίμαχο αθλητή της Εθνικής 
Ομάδας, Δήμο Ντικούδη. Το τρόπαιο συνοδεύτηκε και 
από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ, Κωνσταντίνο Σβερ-
κούνο. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής 
του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης, Μενέλαος Τσαούσης, 
η εκπρόσωπος των Μητέρων SOS, Γιώτα Βράχα και 
εκπρόσωποι από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την τερά-
στια σημασία της συμμετοχής των παιδιών σε αθλητικές 
διοργανώσεις, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να καλλι-
εργήσουν βασικές αξίες και να αναπτύξουν την ιδέα του 
«ευ αγωνίζεσθαι», μέσω της αλληλεπίδρασης με υγιή 
πρότυπα και της εξαιρετικής δυναμικής που προσφέ-
ρουν αυτά, ώστε να διευρύνουν και να εξελίξουν τους 
ορίζοντές τους.

Την ανάπτυξή του σε επιπλέον αθλη-
τικά μέτωπα αποφάσισε ο Αθλητικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης καθώς δημιούρ-
γησε νέο τμήμα βόλεϊ ομάδας Vintage 
(μη ενεργών) γυναικών. Ουσιαστικά, 
η ομάδα προέρχεται από την απόσχι-
ση του αντίστοιχου τμήματος του ΑΟ 
Βάρης Αναγυρούς και θα απαρτίζεται 
από έμπειρες αθλήτριες που έχουν 
κατακτήσει μεμονωμένα πρωταθλή-
ματα όταν αγωνίζονταν με τις ομάδες 
τους, καθώς και σαν ομάδα όταν αγω-
νίζονταν στην κατηγορία Vintage.

Η προσπάθεια των αθλητριών να 
βρουν στέγη σε μία φιλόξενη ομάδα, 
βρήκε την ανταπόκριση της διοίκησης 

του ΑΟΒ που με μεγάλη χαρά τις ενέταξε στην οικογένεια του συλλόγου ο οποίος φέτος έκλεισε τα 50 
χρόνια από την ίδρυση του. Σε ανακοίνωσή του Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Το ΔΣ τις καλωσορίζει και τους εύχεται μία υγιή και καλή αγωνιστική σεζόν με επιτυχίες και χωρίς τραυ-
ματισμούς. Ο ΑΟ Βουλιαγμένης ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, για την υποστήριξη που έδειξε στον νέο μας τμήμα, καθώς και στις νέες μας αθλήτριες». 

Αδυναμία συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα υδατοσφαίρι-
σης Α2 Ανδρών στην περίοδο 2022-2023 δήλωσε η Τρίαινα 
Βούλας με επίσημη επιστολή της προς την Κολυμβητική 
Ομοσπονδία Ελλάδος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντι-
κατάσταση του σωματείου της Βούλας στο συγκεκριμένο 
πρωτάθλημα, ενώ επέφερε ανακατατάξεις και στα πρωτα-
θλήματα των αμέσως μικρότερων κατηγοριών. 

Συγκεκριμένα, τη θέση της Τρίαινας Βούλας στην Α2 
Ανδρών καταλαμβάνει ο Άρης Νίκαιας, που κατετάγη 3ος 
στο πρωτάθλημα Β’ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών της περα-
σμένης περιόδου. Και το κενό που αφήνει ο Άρης Νίκαιας 
στη Β’ Ανδρών θα καλύψει ο ΝΟΘΑ Καβάλας, που κατέλα-
βε την 3η θέση στο πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Ανδρών της 
προηγούμενης περιόδου. 

Υπενθυμίζουμε πως η Τρίαινα Βούλας μετρούσε 34 χρόνια 
στον χώρο του υγρού αθλητισμού, ενώ έχει συμμετάσχει 
και τρεις φορές στην Α2 κατηγορία. Μάλιστα, κατά την 
αγωνιστική χρονιά 2020-2021, η ομάδα της Βούλας βρέθη-
κε μια ανάσα από την συμμετοχή της στην Α1, αλλά τότε 
είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. 

Διαλύθηκε 
η Τρίαινα Βούλας

Τμήμα Vintage βόλεϊ 
ίδρυσε η Βουλιαγμένη

Το τρόπαιο του ευρωμπάσκετ στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
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Ξεκινά μια ακόμη αγωνιστική χρονιά για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μια σεζόν γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες για κάθε ομάδα 
ξεχωριστά. Ο Αστέρας Βάρης μετά από χρόνια θα αγωνίζεται σε ερασιτεχνική κατηγο-
ρία και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ, με στόχο τη γρήγορη επιστροφή 
του στη Γ’ εθνική κατηγορία. Η πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας αγωνιστικής χρο-
νιάς έγινε την Δευτέρα 1η Αυγούστου με τον καθιερωμένο αγιασμό του ποδοσφαιρικού 
τμήματος. Ο πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Πάπιος ευχήθηκε στους αθλητές να 
έχουν μια χρονιά με επιτυχίες και διακρίσεις χωρίς τραυματισμούς, ενώ στη συνέχεια 
παρουσίασε στους εκπροσώπους του Τύπου το νέο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. 

Έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και τη νέα σεζόν φαίνεται ο Άρης Βούλας. Ο βασικός 
κορμός της ομάδας παρέμεινε, η ομάδα ενισχύθηκε και ο προπονητής των επιτυχιών 
Τάσος Τασιόπουλος συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά. Με ανανεωμένες εγκαταστάσεις 
γεμάτες παιδιά από τις ακαδημίες, ο Άρης Βούλας βάζει πλώρη για ακόμη πιο ψηλές 
θέσεις τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά οφείλονται στον πρόεδρο της ομάδας Στέλιο 
Τσαλδάρη, ο οποίος δεν σταματάει να κάνει σχέδια ώστε να ενισχύει ακόμη περισ-
σότερο τον Άρη Βούλας σε επαγγελματικά πρότυπα. Η ομάδα της Βούλας θα αγωνί-
ζεται στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ και ο στόχος της διοίκησης είναι να βρίσκεται 
ο σύλλογος στις πρώτες τρεις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. «Η ομάδα μας και 
πέρσι έκανε έναν πολύ καλό δεύτερο γύρο και καταλήξαμε να πάρουμε το Κύπελλο 
της ΕΠΣΑΝΑ. Έχει διατηρηθεί ο κορμός της ομάδας, δεν έχει φύγει κανένας παίκτης, 
αντίθετα ενισχυθήκαμε. Φέτος θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, 
υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες, πιστεύω 6-7 ομάδες θα διεκδικήσουν τις θέσεις 
κορυφής, δεν θα είναι εύκολο», εξηγεί ο πρόεδρος του Άρη Βούλας. Όσον αφορά την 
ομάδα της Βουλιαγμένης, θα αγωνίζεται στη Β’ ΕΠΣΑΝΑ. Ο προγραμματισμός της νέας 
αγωνιστικής χρονιάς έχει ξεκινήσει με τον πρόεδρο της ομάδας, Ιωάννη Ασλανίδη να 

καλωσορίζει τους νέους ποδοσφαιριστές μιλώντας τους για το οικογενειακό κλίμα 
που ξεχωρίζει τον σύλλογο και τους υποσχέθηκε ότι θα είναι δίπλα σε κάθε αθλητή 
όχι μόνο για ποδοσφαιρικά ζητήματα αλλά και για ό,τι προσωπικό θέλει να μοιραστεί 
μαζί με τους ανθρώπους που απαρτίζουν την διοίκηση. Κλείνοντας τους ευχήθηκε 
καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες αντίστοιχη της περσινής. Μάλιστα, στην πρώτη 
συγκέντρωση της ομάδας το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
ο οποίος με τη σειρά του ευχήθηκε στη Διοίκηση του ΑΟ Βουλιαγμένης καλή δύνα-
μη και στους αθλητές καλή αρχή και μακριά από τραυματισμούς. Ευχήθηκε στους 
παίκτες να χαρούν το ποδόσφαιρο, καθώς αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος στον 
ερασιτεχνικό αθλητισμό και τόνισε ότι ως δημοτική αρχή στήριζε και θα συνεχίσει 
να στηρίζει την ομάδα, με όλες της τις δυνάμεις. 

Άνοδο στην Α΄ΕΠΣΑΝΑ εξασφάλισε ο Ολυμπιακός Βάρης. 

Ασημένια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Βου-
λιαγμενιώτισα, μαθήτρια της Β’ Λυκείου, Νίκη Πιοβάν, στο 
1ο Παγκόσμιο Γυναικείο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης 
Κ16 2022 που διεξήχθη από τις 21 έως 27 Αυγούστου στη 
Λάρισα και το Βόλο. Το όνειρο κατάκτησης της κορυφής του 
κόσμου από την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης κορασίδων 
δεν έγινε πραγματικότητα στο 1ο παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα Κ16, το αντίστοιχο συγκρότημα της Ουγγαρίας εμφα-
νίστηκε με μεγαλύτερη ψυχραιμία την κατάλληλη στιγμή, 
επικράτησε με 10-6 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στη 
νεοσύστατη διοργάνωση της FINA. 

Στο κατάμεστο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας 
Λάρισας, οι παίκτριες της εθνικής ομάδας έζησαν μεγάλες 
στιγμές και παρά την πίκρα της μοναδικής τους ήττας στη 
διοργάνωση, η 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο αποτε-
λούν έναν ακόμα κρίκο των επιτυχιών της ελληνικής υδα-
τοσφαίρισης στα ηλικιακά διεθνή πρωταθλήματα.

Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Νίκη 
Πιοβάν, μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά δήλωσε: «Ο 
κόσμος που βρέθηκε στις εξέδρες του κολυμβητηρίου ανέ-

βασε την αυτοπεποίθησή μας. Δώσαμε το 100% σε κάθε 
παιχνίδι και προσπαθήσαμε να πετύχουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα». Να τονιστεί ότι η Εθνική Ομάδα Υδα-
τοσφαίρισης Κ16 έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό αήττητη. 
Ο αδελφός της Νίκης Πιοβάν, Ούγκο Αλέξανδρος Πιοβάν 
αναδείχθηκε το 2018 Χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής 
Υδατοσφαίρισης στην κατηγορία εφήβων.

Η Νίκη Πιοβάν γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2006 και 
είναι κάτοικος Βουλιαγμένης. Ξεκίνησε να παίζει πόλο όταν 
ήταν 13 χρόνων και πρώτη φορά φόρεσε το σκουφάκι του 
ΝΟΒ. Εκτός από το άθλημα της υδατοσφαίρισης, έχει ασχο-
ληθεί με το μπαλέτο και την συγχρονισμένη κολύμβηση. Ο 
στόχος της 16χρονης παγκόσμιας πρωταθλήτριας είναι να 
αγωνίζεται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο και παράλληλα 
να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Όσον αφορά το πώς κόλλησε 
το «μικρόβιο» της υδατοσφαίρισης, η Νίκη Πιοβάν δηλώνει 
πως από μικρή παρακολουθούσε τον αδερφό της να παίζει 
πόλο και της είχε τραβήξει αμέσως το ενδιαφέρον. «Είναι 
ένα άθλημα το οποίο απαιτεί ομαδικότητα και συνεργασία, 
δύο έννοιες που αποτελούν στοιχεία του χαρακτήρα μου», 
εξηγεί η Νίκη Πιοβάν.

ΕΠΣΑΝΑ 
Στη σέντρα οι τοπικές ομάδες ποδοσφαίρου

Υδατοσφαίριση 
Παγκόσμια διάκριση με άρωμα Βουλιαγμένης

Στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ ανέβηκε 
ο Ολυμπιακός Βάρης
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Ξενάγηση 
στη χαμένη 

Λιλιπούπολη 

Ένα ραδιοφωνικό φαινόμενο που άφησε όσο κανένα 
άλλο το σημάδι του στην πολιτιστική ζωή της χώρας 
μελετά η έρευνα του Γιώργου Αλλαμανή Στον καιρό της 
Λιλιπούπολης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις 
εκδόσεις Τόπος. Είναι αλήθεια ότι σήμερα βρισκόμαστε 
στον καιρό του διαδικτύου και της γιγάντωσης που γνω-

ρίζει η «βιομηχανία της ψυχαγωγίας» και μοιάζει φυσι-
κά μουσειακό είδος το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Όμως 
η εξαντλητική μονογραφία που επιμελήθηκε ο δημοσι-
ογράφος συγγραφέας του λευκώματος και έχει υπότιτλο 
«η βιογραφία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής», έχει μεγα-
λύτερη αξία από μια απλή ιστορική καταγραφή, φωτί-
ζοντας τόσο μια σημαντική πτυχή στη διαδρομή των 
ελληνικών μέσων ενημέρωσης, όσο και αθέατες μάλλον 
πλευρές της προσωπικότητας του Μάνου Χατζηδάκι.

Ο Γιώργος Αλλαμανής εργάστηκε πολύ μεθοδικά επί 
πολλά χρόνια για να συγκεντρώσει ένα πρωτογενές και 
σπάνιο υλικό. Οι 51 συνεντεύξεις από τους πρωταγωνι-
στές της εκπομπής, με τον θάνατο της Μαριανίνας Κρι-
εζή τον Φεβρουάριο του 2022, μιας εκ των κεντρικών 
κειμενογράφων της Λιλιπούπολης, καθιστά το βιβλίο 
ήδη ένα αναντικατάστατο ντοκουμέντο μιας πολύ σημα-
ντικής ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι αποτέλεσαν τον 
πυρήνα μιας πολιτιστικής πρωτοπορίας για τα δεδο-
μένα του τόπου και του χρόνου. Η ακρόαση των 213 
σήμερα διαθέσιμων επεισοδίων επέτρεψε στον συγγρα-
φέα μια ποιοτική έρευνα εξαιρετικού βάθους και μεγά-
λης διαύγειας για τους χαρακτήρες που ζωντάνεψαν οι 
ηθοποιοί αλλά και την αποκάλυψη του ασυνείδητου ή 
συνειδητού σχεδίου που καθοδήγησε τους συγγραφείς. 
Μολονότι ο συγγραφέας δεν κρύβει τον ενθουσιασμό 
του για το υπό έρευνα υλικό, η κριτική του σε αυτό που 
καταγράφει είναι εύστοχη και αυστηρή, στο βαθμό που 
ξεχωρίζει την «εποχή της αμηχανίας», από την «εποχή 
της εφηβίας» και αυτήν της «ενηλικίωσης», κρίνοντας 
ποιοτικά το περιεχόμενο της εκπομπής κατά τα δυόμισι 
χρόνια της μετάδοσής της με αρκετά διαλείμματα. Ενδι-
αφέρον επίσης έχει η επιλογή του Γιώργου Αλλαμανή 
να αποτυπώσει σε πολλά σημεία την προσωπική του 
πολιτική θέση, μακριά από μια ακαδημαϊκή αποστασιο-
ποίηση που θα επέβαλλε σε άλλες περιστάσεις η επιστη-
μονική μέθοδος που χρησιμοποίησε για την καταγραφή 
και ανάλυση του υλικού. 

Η Λιλιπούπολη βρίσκεται σήμερα ίσως σε εκατοντά-
δες χιλιάδες σπίτια με τη μορφή των τραγουδιών που 
ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν σε δίσκο, κασέτα 
και CD, με το εξώφυλλο να φέρει αποκλειστικά και με 
πολύ μεγάλα στοιχεία το όνομα του Μάνου Χατζιδάκι 
ως διευθυντή της ορχήστρας. Η αλήθεια για την ταυτό-
τητα της Λιλιπούπολης είναι πολύ πιο σύνθετη τόσο για 
τον ρόλο του μεγάλου Έλληνα μουσικού, που υπήρξε ο 
εμπνευστής της ως διευθυντής του Τρίτου Προγράμμα-
τος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όσο και για τη συμβολή 
εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που διαμόρφωσαν το 
περιεχόμενο της εκπομπής έχοντας «λευκή κάρτα» από 
τον Χατζηδάκι. Το βιβλίο είναι παράλληλα το απαραίτη-
το βοήθημα για την πολιτική αποκρυπτογράφηση των 
τραγουδιών που σώζονται σήμερα. Δεν είναι τυχαίο που 
ο Γιώργος Αλλαμανής χαρακτηρίζει εισαγωγικά τη Λιλι-
πούπολη ως το «συναρπαστικότερο λάθος στην ιστο-
ρία της ελληνικής ραδιοφωνίας», περιγράφοντας την 
αποτυχία της εκπομπής στον παιδαγωγικό της στόχο 
που τέθηκε εξ αρχής. Διαπιστώνουμε διατρέχοντας τα 
κεφάλαια ότι διαμορφώθηκε πολύ γρήγορα σε ένα μέσο 
πολιτικού σχολιασμού της επικαιρότητας από ανήσυχα 
καλλιτεχνικά πνεύματα. 

Τέλος, οι σελίδες του βιβλίου μας ξεναγούν σε μια ατε-
λώς χαρτογραφημένη περιοχή της ελληνικής πολιτικής 
ιστορίας. Η ύστερη μεταπολιτευτική περίοδος διακυ-
βέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μια περίο-
δος με θεσμοθετημένη ακόμα τη λογοκρισία στα έργα 
τέχνης και λόγου, διαμόρφωσε με ένα πρώιμο φιλελεύ-
θερο πνεύμα του ίδιου του Καραμανλή αλλά και πολλές 
συγκρούσεις προερχόμενες από το περιβάλλον του, το 
έδαφος ανάπτυξης του ραδιοφωνικού φαινομένου που 
ονομάστηκε Τρίτο Πρόγραμμα και εξέπεμψε τον Σεπτέμ-
βριο του 1977 πρώτη φορά στη συχνότητα 95,6 των FM. 
Οι σχέσεις κράτους και κυβέρνησης με τη δημόσια ραδι-
οφωνία - τηλεόραση δοκιμάζονται από τότε. 

Ένα ανατρεπτικό μυθιστόρημα υπογράφει ο γνωστός 
Τούρκος συγγραφέας Αχμέτ Ουμίτ, με σημαντικές σκέ-
ψεις πάνω στη φιλία και την αίσθηση του προορισμού 
στη ζωή. Η Ραψωδία του Πέρα που κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα από τις εκδόσεις Πατάκη δίνει μια όμορφη εικονογρα-
φία της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης, αχώριστης όπως 
είναι από τη μακραίωνη ιστορία της. 

Αντίθετα με τη δυτική αστυνομική λογοτεχνία, που διαβά-
ζοντάς την αισθάνεται κανείς ότι βρίσκεται σε ένα σταθμό 
του μετρό τρέχοντας να προφτάσει το συρμό, η ανάγνω-
ση του Αχμέτ Ουμίτ κυλά σε αργούς ρυθμούς, σαν μεση-
μεριανό ραχάτι. Στη θέση της αστραπιαίας πλοκής, εδώ 
διαβάζουμε αναλυτικές περιγραφές από τα παλιά και νέα 
σοκάκια της Πόλης, ταξιδεύουμε σε γεύσεις και πιάτα της 
ανατολής, ακολουθούμε περίπλοκες διαδρομές του νου 
καθώς ο κεντρικός αφηγητής αυτοσυστήνεται. 

Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου για το ελλη-
νικό αναγνωστικό κοινό είναι η ξεκάθαρη ιστορική θέση 
του συγγραφέα που διά του αφηγητή του παραδέχεται 
την ωμότητα των τουρκικών διωγμών τις περασμένες 
δεκαετίες και αναγνωρίζει ως αναπόσπαστο σημείο της 
«ψυχής» της Κωνσταντινούπολης τα πολιτιστικά και άλλα 
σημάδια που άφησαν εκεί οι Έλληνες. Εκδηλώσεις ενός 
καλοδεχούμενου τουρκικού κοσμοπολιτισμού, που απο-
μακρύνει τα μίση και τους αλυτρωτισμούς. 

Από την άλλη μεριά, η αφήγηση δεν μπορεί να κρύψει τις 
καθυστερήσεις ακόμη και του πιο προοδευτικού κομμα-
τιού της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας, κυρίως σε ό,τι 
αφορά στη θέση της γυναίκας στον καταμερισμό εργασί-
ας και τον κοινωνικό ρόλο. Καλογραμμένη, υποβλητική 
και έξυπνη, Η Ραψωδία του Πέρα ανοίγει ένα παράθυρο σε 
έναν κόσμο από τον οποίο απέχουμε ελάχιστα αλλά μας 
χωρίζουν πάρα πολλά.

Αστυνομικό ...α λα τούρκα
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Παραλιακό μέτωπο: Παρεμβάσεις από την Βούλα έως την Βάρκιζα
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Σε μια παρατεταμένη περίοδο εργασιών μπαίνει το αμέ-
σως επόμενο διάστημα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης για τη ριζική αναβάθμιση του παραλιακού μετώ-
που που ξεκινά από το πρώην κάμπινγκ Βούλας και φτά-
νει έως την ανατολική παραλία της Βάρκιζας. Οι προσπά-
θειες που έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια η δημοτική 
αρχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για να 
εκτοξεύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιο-
χής, φαίνεται να καρποφορούν. 

Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες για την ανάπλαση του 
πρώην κάμπινγκ Βούλας, μιας έκτασης που για δεκαετί-
ες είχε μετατραπεί σε άντρο παραβατικότητας. Σύμφω-
να με τη μελέτη, στο σημείο θα δημιουργηθεί πολυτελές 
κάμπινγκ που θα συνδυάζει τις ανέσεις με τη ζωή κοντά 
στη φύση και δίπλα στο κύμα, το οποίο θα περιλαμβά-
νει 60 σκηνές και περίπου 40 τροχόσπιτα. Επιπλέον, θα 
δημιουργηθούν χώροι αναψυχής προς εξυπηρέτηση των 
λουομένων, θα κατασκευαστούν γήπεδα αντισφαίρισης, 
θα δημιουργηθεί παιδότοπος και ένας υπερσύγχρονος 

θερινός κινηματογράφος. Συνεχίζουμε με την ανάπλα-
ση της Β’ πλαζ Βούλας η οποία τα τελευταία 30 περίπου 
χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτη. Μόλις τον περασμένο 
μήνα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης ενέκρινε την μελέτη για την αναβάθμιση της συγκε-
κριμένης ακτής. Η συνολική επένδυση που θα ξεπεράσει 
τα 7 εκατ. ευρώ θα περιλαμβάνει τη δημιουργία χώρων 
αθλητισμού όπως γήπεδα beach volley, τη δημιουργία 
χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, νέες λουτρικές εγκα-
ταστάσεις, αναψυκτήρια και χώρο εστίασης ενώ στην 
παραλία θα τοποθετηθούν ομπρελοκαθίσματα για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των λουομένων. Μένοντας στη 
δημοτική ενότητα της Βούλας, οι εργασίες για την ανά-
πλαση της Βασιλέως Παύλου από το Ασκληπιείο μέχρι 

την συμβολή με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αναμένο-
νται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, ένα έργο το οποίο θα 
αλλάξει ριζικά την εικόνα του πιο κεντρικού δρόμου της 
πόλης και θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή. 

Κάνοντας μια στάση στη Βουλιαγμένη, να αναφέρουμε 
και τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 
μαρίνας Βουλιαγμένης που πραγματοποιούνται, με τις 
πληροφορίες να αναφέρουν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Επόμενος προορι-
σμός είναι η Βάρκιζα, της οποίας το παραλιακό μέτωπο 
θα αλλάξει όψη. Εκτός από τις αναπλάσεις κοινοχρήστων 
χώρων που είναι προγραμματισμένες, το πλέον σημαντι-
κό είναι ότι η οργανωμένη ακτή της Βάρκιζας για πρώτη 
φορά πέρασε στη διαχείριση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένο 
ότι η ανάπλαση της παραλίας θα γίνει με γνώμονα την 
ορθολογική αξιοποίηση, ανάδειξη και διαχείριση του 
παραλιακού μετώπου διότι κακά τα ψέμματα, η κατά-
σταση που επικρατεί σήμερα στην παραλία δεν είναι και 
η καλύτερη δυνατή. Εκτός από την οργανωμένη παρα-
λία και η ανατολική παραλία της Βάρκιζας βρίσκεται στο 
κάδρο των μεγάλων αναπλάσεων που έχει στο πρόγραμ-
μά της η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

bullets

••• Κάποιοι νομίζουν ότι σκέφτονται πονηρά  

• Λένε «στην επόμενη θητεία φεύγει ο Κωνστα-
ντέλλος» • Με την ίδια σιγουριά που τον διώ-
χνουν από το 2014 • Ναι, ναι, και τότε έλεγαν ότι 
πάει για βουλευτής • Αναλύσεις επί αναλύσεων 
γιατί προτιμά άλλη θέση από αυτήν του Δημάρχου  

• Και συνέχεια τους διαψεύδει • Γιατί κάνει 
αυτό ακριβώς που αγαπά και που του εμπιστεύε-
ται η πόλη του • Φυσικά τίποτα δεν κρατάει για 
πάντα  • Όταν ο ίδιος νιώσει ότι έχει ολοκληρώσει 
την αποστολή του, θα στραφεί σε νέες επιλογές  

• Κάτι που δεν φαίνεται σήμερα πουθενά στον 
ορίζοντα • Όμως οι μνηστήρες δεν κρατιούνται 

• Ούτε οι μωροφιλόδοξοι • Κάποιοι έχουν την 
υπομονή να δουλεύουν πάνω στην επετηρίδα της 
παράταξης  • Άλλοι αφελώς πιστεύουν ότι θα 
πάνε «απέναντι» και θα πιάσουν σειρά.

••• Δαχτυλίδια δεν φαίνεται να κυκλοφο-
ρούν στην πιάτσα των 3Β • Άλλωστε, δύσκολα 
στα δημοτικά γίνονται τέτοιου τύπου μεταβάσεις  

• Το αξίωμα του Δημάρχου είναι προσωποκεντρι-
κό • Ο επικεφαλής πρέπει να εμπνεύσει ένα πολύ 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων • Να πείσει ότι θα 
ηγηθεί με αξιώσεις • Ότι μπορεί να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις και ότι θα διατηρήσει την ομάδα 
ενωμένη • Στο πρόσωπό του οι συνεργάτες του 
πρέπει να δουν την ανταπόκριση των πολιτών  

• Στα μάτια του να διακρίνουν την επερχόμενη 
νίκη • Εν συντομία ο επικεφαλής πρέπει να είναι 
αυτόφωτος • Δεν του δίνει κάποια ασφάλεια ή 
βεβαιότητα η υπόδειξη από τον προηγούμενο.

••• Η στιγμή που θα ληφθούν τέτοιες αποφά-
σεις απέχει πολύ ακόμα • Όλα θα έχουν αλλά-
ξει μέχρι τότε • Πρόσωπα νέα, διαμάχες παλιές, 
συμμαχίες και φθορές θα έχουν καθορίσει ένα 
νέο τοπίο • Οι πάντες άλλωστε αξιολογούνται  

• Σε μια δημοτική ομάδα που διοικεί, τα πράγ-
ματα είναι όλα διάφανα • Στα χρόνια που έχουν 
περάσει από το 2014 οι άνθρωποι του Δημάρχου 
έχουν εξελιχθεί  • Και υπάρχει μεγάλος δρό-
μος μπροστά • Ο Κωνσταντέλλος δεν πιστεύει 
στις διάδοχες, στα χρίσματα και στα δαχτυλίδια  

• Θεωρείται βέβαιο ότι όταν αποφασίσει να απο-
συρθεί, δεν θα χρίσει διάδοχο •  Υπάρχει όμως 
και κάτι άλλο σίγουρο • Θα φροντίσει να μην 
γίνει ποτέ δήμαρχος ένας και μόνο συγκεκριμέ-
νος, τον οποίο όλοι πλέον γνωρίζουν.

  
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11

210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ

Η αναγέννηση 
της ακτογραμμής
με ορθολογική 
αξιοποίηση
αναβαθμίζει τον Δήμο
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Ο Δήμαρχος με τους αρμόδιους αντιδημάρχους 
υποδέχτηκε στις 26/8 τον Περιφερειάρχη Γιώργο 
Πατούλη στην κοίτη του Λυκορέματος στο Πανόραμα, 
όπου με συνέργεια Δήμου και Περιφέρειας 
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες διάνοιξης 
για αντιπλημμυρική προστασία

Άσκηση διάσωσης λουόμενου πραγματοποίησαν τα drone 
επιτήρησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 31/8, 
δοκιμάζοντας τη ρίψη σωσίβιου σε άτομο που κινδυνεύει στη 
θάλασσα, μια εντυπωσιακή νέα εφαρμογή που ενισχύει την 
ασφάλεια στις ακτές 

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΕΝΑ 
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ, 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ 80 ΛΙΤΡΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΟΛΙΣ ΜΙΣΗ 
ΩΡΑ

Αναδασωτέα κηρύχθηκαν 
στα τέλη Ιουλίου 3.123 
στρέμματα της Βούλας για 
την αποκατάσταση της 
καμένης δασικής έκτασης 
μετά από πιέσεις της 
δημοτικής αρχής ενώ με 
την απόφαση διατηρείται ο 
δασικός χαρακτήρας της και 
αποκλείεται η διάθεσή της 
για άλλη χρήση

ΣΤΙΣ 28/8 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΟΝ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ  
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 









