
The Talk of 
The Town
Στην τύχη κάτω από σημαντι-
κούς κινδύνους άλωσης πορεύ-
εται πολεοδομικά ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στερούμενος ενός ρυθμιστι-
κού καθεστώτος που θα του 
επιτρέψει να θωρακίσει την 
πράσινη οικιστική του φυσιο-
γνωμία. Αυτός είναι ο στόχος 
της κατάρτισης του Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου που 
ξεκίνησε, παρά τις αυταπάτες 
ορισμένων ότι το δόγμα «μην 
πειράξετε τίποτα» είναι θετικό.
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@iliasdominator

Τα παιδικά και εφηβικά ανέμελα καλοκαίρια στη Βάρκι-
ζα: Πατέρα σε ευχαριστώ πολύ που μου τα προσέφερες 
απλόχερα.

@tasos_mitselis

#BlueFish

 @azemopoulos
Εδώ το καλοκαίρι αργεί να τελειώσει. Κυριακή 18 
Σεπτεμβρίου και όλα ακόμα θυμίζουν τον Αύγουστο. 
#Βουλιαγμένη 

@elenimafalda

Παιδιά, βρήκα προσωπικό γιατρό στη Βάρη, πριν πάω 
στον γιατρό θα σταματάω και για κοψίδια στα Βλάχικα, 
θα ρίχνω και μια βουτιά ...θα γίνω και χειμερινή κολυμ-
βήτρια... 23,1 χλμ. είναι αυτά! Πιο μακρυά δεν μπορού-
σα να βρω!

@leshok_viktoriya

#Varkiza

@tribe_triathlon_team

#Varkiza  #ironman

@gskordak

Βαγγέλη, με 150 παίκτες ρόστερ, έχεις απογειώσει τις 
τιμές στα σπίτια σε Γλυφάδα και Βούλα. Δεν βρίσκει ο 
κόσμος να νοικιάσει.

@athan_bouc

#voula

@Kostas79364026

Το καλύτερο οικόπεδο στην Αττική το έχει το νεκροτα-
φείο Βούλας.

@morfinations_planet

#limanakia

@PanosKammenos

Αυτό το νταλαβέρι με τους Δούκες μου αρέσει πολύ, 
κάνω λοιπόν τον Ηλία, Δούκα Γαλαξιδίου, τον Γιάννη, 
Πρίγκηπα Βουλιαγμένης, τον Νικόλα, Δούκα Νισύρου, 
τον Λευτέρη, Δούκα Ικαρίας, την Πόλυ, Διάδοχο Πριγκί-
πισσα, την Έλενα, Βασιλική σύζυγο και εγώ φεύγω για 
Αλόννησο.

@florasenzacash

#Varkiza

@miltosmisinto

Από τις πλέον ευπρεπείς, χρήσιμες και διακριτικές 
παρουσίες της Βουλής. Κυρία Γεωργία Μαρτίνου δεν 
σας γνωρίζω προσωπικά και δυστυχώς δεν ψηφίζω 
στην περιφέρειά σας, σας γνωρίζω μόνον ως πολίτης. 
Οι πολίτες σας τιμούν με την ψήφο τους και εσείς με 
τιμή τους εκπροσωπείτε, συνεχίστε.

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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Ποιος κερδίζει 
από την πολεοδομική αδράνεια;

M ια διαδεδομένη αντίληψη και τοπική πολιτι-
κή φιλοσοφία λέει ότι οι πολεοδομικές ρυθ-
μίσεις της πόλης που μας κληροδότησε το 

παρελθόν είναι θετικές και προστατευτικές, σε αντίθεση 
με κάθε σύγχρονη τροποποίηση που φέρνει κινδύνους 
και απειλές. Το δόγμα αυτό έχει δώσει καύσιμα σε αρκε-
τές αυτοδιοικητικές καριέρες ειδικά στη Βούλα, όπου 
ένας τοπικός αστικός μύθος παρουσιάζει ως θεματοφύ-
λακες του περιβάλλοντος τους οπαδούς της θέσης «μην 
πειράξετε τίποτα, μην αλλάξετε τίποτα». 

Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτά τα 
απλοϊκά σχήματα που γίνονται εύκολα προεκλογικά συν-
θήματα. Το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς του ενι-
αίου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σήμερα, αντί-
θετα με τον παραπάνω μύθο, περισσότερο μοιάζει με μια 
ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί, τινάζοντας όλες 
τις ισορροπίες στον αέρα, αν κανείς άμεσα δεν απενεργο-
ποιήσει τους πυροκροτητές. Ο δρόμος για την εξουδετέ-
ρωση των πραγματικών απειλών που φέρνει η αδράνεια 
έχει ήδη υποδειχθεί από την πολιτεία για όλους τους 
καλλικρατικούς δήμους της χώρας και αυτός είναι η 
θέσπιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που έρχο-
νται να ρυθμίσουν κάτω από μια ενιαία φιλοσοφία την 
κατεύθυνση της χωροταξικής οργάνωσης και βέβαια, να 
αποτυπώσουν ένα όραμα για το μέλλον. Η διαδικασία 
αυτή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 με την επιλογή 
των μελετητών και συνεχίζεται με διαβούλευση 6 μηνών, 
όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης στις 5 Σεπτεμβρίου. Κι όμως, από την 
πρώτη κιόλας στιγμή, από την έναρξη της διαβούλευσης 
για το αν έχει αποτυπωθεί σωστά η υφιστάμενη κατά-
σταση και για τη διατύπωση συνολικών ή επί μέρους 
προτάσεων, η διαδικασία επιχειρήθηκε να τορπιλιστεί. Η 
παράταξη της μείζονος μειοψηφίας προσέφυγε ήδη στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να ακυρώσει την έναρξη 
της διαβούλευσης, φανερώνοντας ότι το μοτίβο «μην 
πειράξετε τίποτα» επανέρχεται δριμύτερο, ίσως ελλεί-
ψει άλλου πρόχειρου αντιπολιτευτικού όπλου ενόψει 
δημοτικών εκλογών. Στην πράξη, οι υποστηρικτές της 
πολεοδομικής αδράνειας σήμερα δουλεύουν - ακούσια 
προφανώς - για την πολεοδομική άλωση της πόλης. 

Τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά πριν από 8 χρόνια, τον 
Αύγουστο του 2014, όταν ψηφίστηκε από τη Βουλή ο 
νόμος 4277/2014 που αποτελεί το νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο της Αθήνας. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

εντάχθηκε με αυτό στη χωρική υποενότητα νότιας 
Αθήνας η οποία ορίζεται ότι έχει χαρακτήρα «περιο-
χής κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής 
και εμπορίου». Όμως στην κατηγορία χρήσεων «του-
ρισμός και αναψυχή» που ρυθμίζει το Προεδρικό Διά-
ταγμα 59/2018, χωρούν δεκάδες χρήσεις που μπορούν 
να αλλάξουν ριζικά τη ζωή στα 3Β, όπως συνεδριακά 
κέντρα, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
κέντρα διασκέδασης και καζίνο. Το νομικό παράθυρο 
είναι λοιπόν όχι απλώς ανοιχτό, αλλά παίρνει διαστά-
σεις κερκόπορτας: Ως υπερκείμενος σχεδιασμός, οι 
προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας μπορούν 
και υπερισχύουν των προϋφιστάμενων ρυθμίσεων. Αν ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσα στα τόσα χρό-
νια που έχουν περάσει από το 2014, και ενώ διαθέτει τη 
θεσμική δυνατότητα μέσω του εργαλείου των Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, έχει παρόλ’ αυτά αμελήσει ή 
ακόμη χειρότερα αρνηθεί να προσαρμοστεί στον υπερ-
κείμενο σχεδιασμό, αιτιολογώντας με ειδικές μελέτες 
ποιες χρήσεις προσδιορίζει και πού, τότε υπάρχει ο 
εξής πολύ ορατός κίνδυνος: Επιχειρηματίας που θα 
προσφύγει εναντίον του Δήμου διότι δεν του επιτρέπει 
τη λειτουργία καζίνο πάνω στη λεωφόρο Καραμανλή 
στη Βούλα, να δικαιωθεί στα δικαστήρια επικαλούμενος 
τον υπερκείμενο σχεδιασμό και την απραξία του Δήμου. 

Άλλωστε, το σημερινό πολεοδομικό καθεστώς είναι ετε-
ρογενές και αναχρονιστικό. Αντίθετα από ό,τι πιστεύε-
ται, στη λεωφόρο Αθηνάς (παραλιακή) στη Βουλιαγμέ-
νη επιτρέπονται χρήσεις εμπορικών κέντρων που θα 
μπορούσαν να «φυτρώσουν» στα αδόμητα οικοδομικά 
τετράγωνα, γεγονός που δείχνει ότι απαιτείται περιορι-
σμός χρήσεων. Στην παραλιακή της Βούλας επιτρέπο-
νται τα νυχτερινά κέντρα, όμως πουθενά στην πόλη δεν 
έχει προβλεφθεί Δημαρχείο (έστω και αν λειτουργεί), 
ενώ δεν μπορεί με τα σημερινά δεδομένα να χωροθε-
τηθεί πυροσβεστικός σταθμός (που θεωρείται απαραί-
τητος) ή κτήριο κοινωφελών χρήσεων που θα στεγάσει 
π.χ. μια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Η λεωφόρος Ευελπίδων 
στο Δίλοφο μετατρέπεται σταδιακά σε πιάτσα συνερ-
γείων και βουλκανιζατέρ (λειτουργούν συνολικά 32 
σήμερα) εξαφανίζοντας τα πεζοδρόμια που καταλαμ-
βάνονται από εκατοντάδες οχήματα προς επισκευή, ενώ 
ο περιορισμός των επαγγελματικών χρήσεων θα μπο-
ρούσε να δώσει ανάσες σε μια ιστορική γειτονιά που 
γίνεται πόλος έλξης όλης της Αττικής. Όλα τα παραπά-
νω δείχνουν ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης πορεύεται πολεοδομικά στην τύχη, με 
τη διαδεδομένη αυταπάτη ότι προστατεύεται από τις 
πρόνοιες των προγόνων και κάποιες αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ στην πραγματικότητα 
μπορεί να αλωθεί ανά πάσα στιγμή. Είναι λοιπόν η ώρα 
της ανοιχτής συζήτησης και διαβούλευσης και όχι της 
υπεκφυγής με αντιπολιτευτικές φωτοβολίδες. 

“Αυταπάτη 
ότι ο Δήμος 3Β  
προστατεύεται 
από τις πρόνοιες 
των προγόνων

 
του Γιώργου Λαουτάρη



Τοπικά4

Το πρώτο βήμα για την δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου (ΟΠΣ) 
πραγματοποιήθηκε με το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να απο-
φασίζει για το χώρο που θα δημιουργηθεί το ΟΠΣ. Ως τόπος εγκατάστασης του ΟΠΣ 
είναι το οικόπεδο στην λεωφόρο Αναγυρούντος 16, εμβαδού 1.600 τ.μ. στη δημοτική 
ενότητα Βάρης, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με κατοίκους και συλλόγους της περιοχής στην 
οποία εξετάστηκαν όλες οι απαιτούμενες παράμετροι για τη δημιουργία του πρώτου 
Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου στην Ελλάδα αλλά και προτάσεις για το σημείο 
στο οποίο θα εγκατασταθεί.

Οι διαδικασίες για την κατασκευή και λειτουργία του ΟΠΣ στο οικόπεδο που επιλέ-
χθηκε έχουν φθάσει σε ένα σημαντικό βαθμό ωριμότητας και σύμφωνα με την δημο-
τική αρχή θεωρείται βέβαιη η χρηματοδότηση του έργου εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από 
το πρόγραμμα «Life-IPCEI-Greece Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» 
που θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με το πρώτο χρονοδιάγραμμα, η 
εγκατάσταση θα είναι έτοιμη προς λειτουργία το 2026. 

Όπως επισήμανε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, το συγκεκριμένο σημείο που επιλέ-

χθηκε να δημιουργηθεί το ΟΠΣ είναι το καλύτερο δυνατό καθώς το εν λόγω οικόπε-
δο έχει ως ιδιοκτήτη το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που σημαίνει ότι δεν θα 
επιβαρυνθεί το δημοτικό ταμείο ενώ είναι και εντός σχεδίου. Παράλληλα, έχει ήδη 
εκπονηθεί το τοπογραφικό από παλαιότερη μελέτη του Δήμου, ενώ με τη συνδρομή 
της αρχαιολογικής υπηρεσίας έχουν αποτυπωθεί τα αρχαία υπολείμματα που υπάρ-
χουν σε τμήμα του οικοπέδου αυτού. Τέλος, το πιο σημαντικό είναι ότι οι χρήσεις 
γης στο συγκεκριμένο οικόπεδο είναι πολεοδομικά συμβατές με τη νέα εγκατάσταση.

Το ΟΠΣ είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να εναποθέτει ανακυ-
κλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα), μικρά απόβλητα (μπαταρίες, χρώματα) κ.α. αντι-
κείμενα. Βασικός σκοπός της μονάδας είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός 
υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με βασικούς στόχους την επαναχρησιμοποίηση και 
την ανακύκλωση, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων, 
τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μείωση των απο-
βλήτων 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 ανάπτυ-
ξη νέων προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Μετατροπή  
αυτοσχέδιας  

χωματερής  
σε πνεύμονα 

πρασίνου

Παράνομη εναπόθεση μπαζών και άλλων αποβλήτων διαπίστωσαν 
οι υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο λόφο Κρε-
μασμένος Λαγός, λίγα μέτρα μακρυά από το κοιμητήριο της Βούλας, 
μετατρέποντας το σημείο σε υγειονομική βόμβα. Οι επιτήδειοι βρή-
καν την ευκαιρία να πετάξουν άχρηστα υλικά όπως κεραμίδια, ξύλα, 
τσίγκους σε απόμερη πλαγιά της περιοχής τον περασμένο χειμώνα, 
δρώντας ανενόχλητοι τις νυχτερινές ώρες καθώς η πρόσβαση προς 
τον βουνό ήταν ελεύθερη μετά τη δύση του ηλίου και αυτό συνέβη 
έπειτα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφε-
ρόταν ότι όλες οι μπάρες που βρίσκονται σε δασικούς δρόμους θα 
πρέπει να παραμένουν ανοικτές κατά την διάρκεια της χειμερινής 
περιόδου. 

Η δημοτική αρχή όταν διαπίστωσε το περιβαλλοντικό έγκλημα που 
διαπράχθηκε στο σημείο, προσπάθησε να απομακρύνει τα μπάζα 
χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το βάραθρο ξεπερνά τα 100 μέτρα βάθος 
και κανένα μηχάνημα έργου δεν έχει τη δυνατότητα να δράσει. Ο 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Διεύθυν-
ση Πρασίνου αποφάσισαν να επιχωματωθεί το σημείο με εξαιρετι-
κής ποιότητας κηπευτικό χώμα προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να 
φυτευθούν περισσότερα από 400 δενδρύλλια. Είναι μια διαδικα-
σία που βρίσκει εφαρμογή και σε χώρες του εξωτερικού όταν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να απομακρυνθούν τα μπάζα από δύσβατα 
σημεία. Μάλιστα, το κοκκινόχωμα ο Δήμος το προμηθεύτηκε δωρε-
άν: Μεγάλο ποσοστό του (70%) προήλθε από τις εκσκαφές νέων 
κατοικιών και το υπόλοιπο από ιδιωτικά εργοτάξια στην Αγία Μαρί-
να Κρωπίας. Υπό διαφορετικές συνθήκες ο Δήμος 3Β θα δαπανούσε 
περίπου το ποσό των 60.000 ευρώ για την συγκεκριμένη ποσότητα 
και φυσικά την ποιότητα. 

Η απόθεση του κηπευτικού χώματος πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος η δυνατή βροχή που έπεσε τον Αύγουστο βοήθησε να στα-
θεροποιηθεί το χώμα και να είναι έτοιμο για φύτευση διότι σε δια-
φορετική περίπτωση θα έπρεπε να ποτιζόταν καθημερινά, σπατα-
λώντας δεκάδες τόνους πόσιμου νερού. Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετατρέπει την παράνομη «χωματερή» 
που δημιούργησαν κάποιοι άγνωστοι, σε ένα πράσινο σημείο που 
τόσο πολύ έχει ανάγκη το βουνό έπειτα από την καταστροφική πυρ-
καγιά της 4ης Ιουνίου 2022. 

Εκκίνηση για το Πράσινο Σημείο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Πριν Μετά



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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Ξεκίνησε μέσα στις επόμενες εβδομάδες η μεγαλύτερη πράσινη παρέμβαση που 
έχει γίνει ποτέ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη φύτευση περίπου 2.500 
δέντρων μεσαίας και μεγάλης ανάπτυξης. Το εκτεταμένο πρόγραμμα φυτεύσεων 
σε διάφορα σημεία εντός των τριών δημοτικών ενοτήτων χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» που πρακτικά σημαί-
νει ότι το δημοτικό ταμείο δεν θα επιβαρυνθεί. Τα δέντρα θα φυτευθούν κυρίως 
σε νησίδες δρόμων. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το σχεδιασμό που έχει γίνει είναι ο προγραμ-
ματισμός κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη να φυτευ-
θούν δεκάδες δέντρα δεξιά και αριστερά, με ταυτόχρονη ανακατασκευή των πεζο-
δρομίων ώστε να μεγαλώσουν με υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ καλωδίων 
προκειμένου να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για τα δέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις 
5 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε την παραχώρηση για εργοταξιακή χρήση, οικοπέδου 
ιδιοκτησίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που βρίσκεται επί της οδού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη, προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία που θα πραγ-
ματοποιήσει τις φυτεύσεις να εναποθέσει τα φυτά και το αρδευτικό υλικό σε ένα 
ασφαλές σημείο, στο οποίο δεν θα προκληθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κλοπής. Να σημειωθεί πως τα πρώτα δέντρα αναμέ-
νονται να αφιχθούν στην πόλη εντός του Οκτωβρίου, ενώ η συνολική παρέμβαση 
θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών. Πάντως, ο επικεφαλής της μείζονος μειο-
ψηφίας Δημήτρης Δαβάκης ψήφισε κατά της παραχώρησης του οικοπέδου, χωρίς 
να εξηγήσει αν είναι υπέρ ή κατά της πράσινης αναβάθμισης της πόλης.

Άγονος κατέστη ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση δύο κυλικείων στη Βούλα που 
βρίσκονται στην πλατεία Γεωργακοπούλου (δίπλα από το Ασκληπιείο) και στην 
πλατεία Άγγελου Αποστολάτου στο Πανόραμα. Στο διαγωνισμό που προκήρυξε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρά το ζωηρό ενδιαφέρον που έδειξαν οι υπο-
ψήφιοι, εν τέλει δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Βάσει νόμου, θα επαναληφθεί η 
διαδικασία ακριβώς με τους ίδιους όρους που έχει θέσει ο Δήμος και αν πάλι δεν 
υπάρξει καμία ανταπόκριση, τότε θα ξανά γίνει ο διαγωνισμός με διαφορετικούς 
όρους. Ο Δήμος λάμβανε περίπου 640.000 ευρώ από τα μισθώματα που είχε στη διά-
θεση του το 2014, ενώ σήμερα εισπράττει σχεδόν 3 εκατ. ευρώ διασφαλίζοντας τα 
χρήματα του καθώς ζητά μεταξύ άλλων εγγυητικές επιστολές 18 μηνών. Παράλλη-
λα, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν γίνει 14 διαγωνισμοί χωρίς να χάσει ο Δήμος ούτε ένα 
ευρώ. Κατανοεί κανείς πως οι όροι που επιβάλλει ο Δήμος προς τους υποψήφιους 
μισθωτές των δημοτικών ακινήτων είναι ιδιαίτερα σκληροί και αυτός είναι ο λόγος 
που δεν καρποφορεί εύκολα και ο διαγωνισμός των δύο συγκεκριμένων κυλικείων.

Χωρίς μισθωτή 
δύο δημοτικά κυλικεία

Φυτεύσεις 2.500 δέντρων 
σε κοινόχρηστους χώρους

Τιμή 
σε τοπικές 

προσωπικότητες
που «έφυγαν»

Διαδικασία
ονοματοδοσίας

οδών, 
πλατειών και 

εγκαταστάσεων

«Τιμούμε το παρελθόν γιατί αυτό μας 
δημιουργεί το μέλλον». Με αυτή την πρό-
ταση η Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 
ονοματοδοσίας χώρων (οδών, πλατειών, 
εγκαταστάσεων κ.λπ.) στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης προκειμένου να 
αποδοθεί τιμή σε σημαντικές προσω-
πικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα 
τους στην περιοχή. Η διαδικασία για την πρόταση και ονοματοδοσία 
των σημείων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Πρόκειται για τον Ιωάννη Κιούκη ο οποίος διετέλεσε Κοινοτάρχης 
(1979-1982) και Δήμαρχος (1983-1986) της Βούλας και άφησε πλούσιο 
έργο στην πόλη κατά την διάρκεια της θητείας του, ενώ ξεχώρισε για 
την εργατικότητα και το ήθος του. Ειδικά στο ζήτημα της σχολικής 
στέγης, η θητεία του Ιωάννη Κιούκη αποδείχτηκε καθοριστική. Μετα-
ξύ 1978 και 1986 οικοδομήθηκαν και λειτούργησαν το 1ο Γυμνάσιο 
- Λύκειο, το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο Δημοτικό, το 3ο Δημοτικό, το 1ο Νηπι-
αγωγείο και το 2ο Νηπιαγωγείο της Βούλας. Το κλειστό γυμναστήριο 
κάτω από το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας είναι επίσης έργο εκείνης 
της περιόδου, όπως και ο αθλητικός χώρος που σήμερα στεγάζει το 
πινγκ πονγκ της Βούλας κάτω από την ανισόπεδη διάβαση της λεω-
φόρου Βουλιαγμένης και το κοιμητήριο Βούλας. 

Η δεύτερη τιμώμενη προσωπικότητα είναι ο Παναγιώτης Καπετα-
νέας ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στα τοπικά δρώμενα 11 συνεχό-
μενα χρόνια, κατά το μεγαλύτερο μέρος στον πρώην Δήμο Βάρης, 
όπου το 2003 εξελέγη στην αντιπολίτευση, ενώ το 2007 εκλέχτηκε 
Δήμαρχος. Στον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμε-
τείχε την περίοδο 2010-2014 ως επικεφαλής παράταξης της αντιπο-

λίτευσης, ενώ στις εκλογές του 2014 δεν 
πολιτεύτηκε. Ήταν μια ιδιαίτερα αγα-
πητή προσωπικότητα που διακρινόταν 
για την εντιμότητα, τη συνέπεια και την 
εργατικότητά του. Επίσης, θα τιμηθούν 
οι Παύλος Σκούρτης και Ανδρέας Μποσι-
νάς, οι δύο αδικοχαμένοι πυροσβέστες 
που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του 
καθήκοντος στην περιοχή Κρεμασμένος 

Λαγός κοντά στο κοιμητήριο, στο Πανόραμα της Βούλας. Το συμβάν 
συνέβη στις 15 Ιουλίου του 1999 όταν το όχημα τους αναποδογύρι-
σε για άγνωστους λόγους και έπεσε στο γκρεμό, ύστερα από κλήση 
που έλαβαν για πυρόσβεση στην περιοχή της Βάρης. 

Η τέταρτη ονοματοδοσία αφορά στον Σήφη Μιγάδη. Ο θρυλικός 
πιλότος της Ολυμπιακής έγινε γνωστός στο πανελλήνιο όταν το 
μακρινό 1978 έσωσε 418 επιβάτες μιας αεροπορικής πτήσης από 
βέβαιο θάνατο. Το περιστατικό έλαβε χώρα ένα αυγουστιάτικο 
μεσημέρι του 1978. Συνολικά, 400 επιβάτες και τα 18 μέλη του πλη-
ρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος της Ολυμπιακής που ταξίδευε 
για τη Νέα Υόρκη. Με την επιδεξιότητά του έσωσε 418 ζωές στον 
αέρα και εκατοντάδες ή και χιλιάδες κατοίκους στην περιοχή Αλίμου 
και Παλαιού Φαλήρου, όπου θα συντριβόταν το γιγάντιο Boeing 747 
φορτωμένο με 180 τόνους κηροζίνης. Η κατοικία του κυβερνήτη για 
πολλά χρόνια ήταν στην περιοχή της Βούλας. 

Τέλος, το πάρκο που βρίσκεται πάνω από την εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη στη Βούλα θα ονομαστεί «Μικρασιατών Προσφύγων» ως 
ελάχιστος φόρος τιμής στους πρόσφυγες της Μικρασίας που εποί-
κησαν την ευρύτερη περιοχή της Βούλας, μετά τα θλιβερά γεγονότα 
1922.



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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Άμεση κατάσβεση 
Υποψία εμπρησμού στα «124 στρέμματα» στη Βούλα

Σύστημα εναέριας επιτήρησης με drone 
Με άδεια και ασφάλεια τα «μάτια» του δήμου για τις φωτιές

Μνήμες από την καταστροφική πυρκα-
γιά της 4ης Ιουνίου 2022 ξύπνησαν και 
πάλι στους κατοίκους του Πανοράματος 
Βούλας την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 
όταν φλόγες έκαναν την εμφάνισή τους 
στην περιοχή των «124 στρεμμάτων». Η 
εστία φωτιάς εντοπίστηκε άμεσα από το 
εναέριο σύστημα επιτήρησης του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αμέ-
σως μετά την έλευση της πληροφορίας 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ο υπεύθυνος 
ενημέρωσε τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο, την Αντιδήμαρχο Πολιτικής 
Προστασίας Δήμητρα Σουτόγλου και την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η επιχειρησια-
κή ενεργοποίηση ήταν άμεση καθώς εντός 
λίγων λεπτών έξι πυροσβεστικά οχήματα 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

μαζί με μια υδροφόρα και σε συνεργασία 
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έθεσαν 
την πυρκαγιά μέσα σε δέκα λεπτά υπό 
πλήρη έλεγχο. Η φωτιά πρόλαβε να κάψει 

600 τ.μ. που αποτελούνταν από ξερά 
χόρτα και θάμνους. 

Αξίζει να τονιστεί ότι κάτοικοι της περι-

οχής λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει 
η φωτιά, άκουσαν εκρήξεις ενώ κατά τη 
διάρκεια της πυρόσβεσης, εντοπίστηκαν 
στο σημείο σύνεργα εμπρησμού. Συγκε-
κριμένα, βρέθηκαν δύο πλαστικά μπου-
κάλια που περιείχαν βενζίνη ή πετρέλαιο, 
με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας να μην αποκλείει το σενά-
ριο του εμπρησμού από νεαρά άτομα τα 
οποία έβαλαν φωτιά για «πλάκα» καθώς 
το συγκεκριμένο σημείο δεν έχει πυκνή 
βλάστηση. Κατά τη διάρκεια της αντιπυ-
ρικής περιόδου, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
συνολικά τέσσερις φωτιές. Η πρώτη ήταν 
στις 4 Ιουνίου στο Πανόραμα Βούλας, η 
δεύτερη στις 16 Ιουνίου στη συμβολή των 
οδών Βουτηρά και Προόδου στη Βούλα, η 
τρίτη στον Λαιμό της Βουλιαγμένης πλη-
σίον του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
του Αστέρα Βουλιαγμένης και η τέταρτη 
στην περιοχή των «124 στρεμμάτων» στη 
Βούλα.

Πλήρως αδειοδοτημένο είναι το εναέριο 
σύστημα επιτήρησης (drone) του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το οποίο 
μπήκε στον τρίτο μήνα λειτουργίας του 
καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα. 
Αρκετοί είναι οι κάτοικοι κυρίως της δημο-
τικής ενότητας Βούλας οι οποίοι στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης διερωτώνται κατά 
πόσο είναι νόμιμο να πετάει ένα drone 
πάνω από την πόλη και από τα σπίτια, ανε-
ξαρτήτως αν το πτητικό μέσο πετά στα 120 
μέτρα από το έδαφος. Η απάντηση είναι 
ότι πετάει με ασφάλεια, χωρίς να καταγρά-
φει προσωπικά δεδομένα και εντάσσεται 
σε ένα σύστημα απόλυτα νόμιμο. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχει αδειοδοτηθεί από την Αρχή Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ΑΠΑ) για να πραγματο-
ποιεί πτήσεις drone πάνω από την πόλη. 
Η ΑΠΑ με την σειρά της έχει αδειοδοτή-
σει τους χειριστές και κατ’ έπέκταση έχει 
πιστοποιήσει τα πτυχία και των επτά χει-
ριστών. Επιπλέον, το Κέντρο Επιχειρήσε-
ων του Δήμου καταθέτει κάθε μήνα στην 
ΑΠΑ το σχέδιο πτήσης με τις ακριβείς 
συντεταγμένες που θα ακολουθήσει το 
drone καθώς και το ύψος που θα πετάει. Η 

ΑΠΑ είναι υπεύθυνη να εγκρίνει το μόνι-
μο και διαρκές μηνιαίο σχέδιο πτήσης. 
Ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολουθεί 
και η Frontex η οποία παρακολουθεί σε 
μόνιμη βάση τα σύνορα. 

Συμπερασματικά, η εταιρεία «Vanguard 
Group» που έχει αναλάβει την εναέρια 
παρακολούθηση του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης συμμορφώνεται στο 
πλαίσιο προστασίας των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
που θέτει ο νέος Κανονισμός 2016/679 
του Ευρωπαικου Κοινοβουλίου (GDPR). 
Η εταιρεία κατέχει όλες τις απαιτούμενες 
από τον νόμο άδειες για την εκτέλεση των 
πτήσεων χωρίς περιορισμούς, με αδειού-
χους χειριστές. Επίσης όλα τα μηχανήμα-

τα καθώς και το προσωπικό υπόκεινται 
στη σχετική νομοθεσία και λειτουργούν 
σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 
και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές δίκαιο, νομοθετικό και κανο-
νιστικό πλαίσιο για την προστασία προ-
σωπικών δεδομένων. 

Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» ο χει-
ριστής του drone τόνισε ότι η λειτουρ-
γία των μηχανημάτων είναι απολύτως 
εναρμονισμένη με τους κανόνες για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων και 
τυχόν καταγραφή κάποιων εγκληματικών 

πράξεων ή άλλων στοιχείων, θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για δικαστικούς 
σκοπούς μόνο με εισαγγελική εντολή, 
όπως γίνεται και τώρα με τις κάμερες 
στους δρόμους ή ασφαλείας. Αξίζει να 
τονιστεί πως όταν έγινε γνωστό ότι ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δια-
θέτει εναέριο σύστημα επιτήρησης, 20 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι 
και περιφέρειες) ζήτησαν τις απαιτούμε-
νες πληροφορίες προκειμένου να ξεκινή-
σουν τις διαδικασίες για να το εγκαταστή-
σουν. Επίσης, και η Lamda Development 
έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για να το χρησι-
μοποιήσει στο Ελληνικό. 

«Πλάκα» από παρέα 
νεαρών  υποπτεύεται 
η Πυροσβεστική

Μόνο με εισαγγελική 
εντολή  μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν 
τα δεδομένα 
καταγραφής
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Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Διασφάλιση μιας σύγχρονης πόλης κατοικίας

Ένα τολμηρό βήμα μπροστά για τη θεραπεία παλιών 
εκκρεμοτήτων και τη διόρθωση λαθών που θα διασφα-
λίσουν τη φυσιογνωμία της πόλης, με το βλέμμα στραμ-
μένο προς το μέλλον συνιστά η εκκίνηση της διαδικα-
σίας σύνταξης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δημοτική αρχή 
αποφάσισε αυτή η διαδικασία να ανοίξει με όρους της 
μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας: Για το λόγο αυτό, 
μολονότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, ξεκίνησε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Σεπτεμβρίου μια 
6μηνη περίοδος διαβούλευσης στην οποία πολίτες, ομά-
δες και φορείς καλούνται να καταθέσουν τις θέσεις και 
απόψεις τους πάνω στην υφιστάμενη πολεοδομική κατά-
σταση του Δήμου αλλά και τη μελλοντική του εξέλιξη. 

Η κύρια ομάδα μελετητών (Στυλιανός Τσακίρης και Θεο-
δούλη Μωυσιάδη) προχώρησαν ήδη και παρουσίασαν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη φάση του έργου, 
που αποτελεί την ανάλυση και αποτύπωση της υφιστά-
μενης κατάστασης. Κατά τη δεύτερη φάση θα καταρτι-
σθεί η πρόταση της μελέτης που θα διακρίνει διαφορε-
τικά σενάρια και θα τεθεί σε επίσημη διαβούλευση προς 
φορείς για παρατηρήσεις. Η τρίτη φάση της μελέτης 
περιλαμβάνει στην οριστική κατάρτισή της, μετά την 
ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων 
των προηγούμενων φάσεων. Το σύνολο της εργασίας 
αυτής θα υποβληθεί προς γνωμοδότηση στο ΚΕΣΥΠΟ-
ΘΑ μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ακολούθως θα περάσει 
από τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, προ-
τού εγκριθεί για να λάβει το καθεστώς του Προεδρικού 
Διατάγματος. Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
στην εισήγησή του, πρόκειται για μια διαδικασία που 
συνολικά θα διαρκέσει 3-4 χρόνια και εναπόκειται στις 

επόμενες δημοτικές διοική-
σεις να την ολοκληρώσουν. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειω-
θεί ότι ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης είναι από 
τους πρώτους που ξεκινούν 
τη σύνταξη Τοπικού Πολεο-
δομικού Σχεδίου, καθώς τη 
χρηματοδότηση της μελέτης 
ανέλαβε ως δωρεά στην πόλη 
η ΑΜΚΕ Αιγέας του Θανάση 
Μαρτίνου, επισπεύδοντας 
έτσι σημαντικά τις χρονοβό-
ρες διαδικασίες ανάδειξης 
μελετητών και έγκρισης της 
χρηματοδότησης από το κρά-
τος.

Οργάνωση και  
λειτουργία της πόλης
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
τα Τοπικά Πολεοδομικά 
Σχέδια αποτελούν «σχέδια ρυθμιστικού χαρακτήρα 
τα οποία εξειδικεύουν στην εδαφική επικράτεια ενός 
πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της 
κατευθύνσεις του εθνικού και περιφερειακού σχεδια-
σμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά κάθε περιοχής», όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση 
του θέματος. Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
θα αντιμετωπιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της πόλης με καθορισμό αναγκαίων υποδομών 
και εναρμόνιση των θεσμοθετημένων χρήσεων γης με 
τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Μεταξύ άλλων, το 
Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα κληθεί να εξετάσει συνο-
λικά τα ζητήματα των αναγκαίων υποδομών του Δήμου, 
όπως το Δημαρχείο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, πολι-
τιστικά κέντρα, σχολεία, παιδικοί σταθμοί και χώροι 
πρασίνου. Κι αυτό διότι η πολεοδομική κληρονομιά των 
3Β ανταποκρίνεται μάλλον σε προηγούμενες δεκαετίες, 
όταν η περιοχή αποτελούνταν από παραθεριστικούς 
οικισμούς. 

Το ΣτΕ τελικός ρυθμιστής
Μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπογράμμι-
σε το ρόλο που έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην 
έγκριση του τελικού πολεοδομικού σχεδίου. Σχολιάζο-
ντας τις προθέσεις τροποποίησης του ισχύοντος από το 
2004 Προεδρικού Διατάγματος για το παραλιακό μέτω-
πο, τόνισε ότι «πρέπει να αντισταθούμε σε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση διότι μπορεί να καταλήξει σε μια άναρχη 
υπερεκμετάλλευση».  Εκ μέρους των μελετητών, ο Στυ-
λιανός Τσακίρης περιέγραψε στους συμβούλους τη δια-

δικασία σύνταξης της μελέτης, ενώ τόνισε την ιδιαιτερό-
τητα της φάσης ελέγχου από το ΣτΕ: «Κάθε πρότασή μας 
απαιτεί απόλυτη τεκμηρίωση και θεμελίωση», σημείωσε. 

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποια 
μέλη της αντιπολίτευσης έκαναν παρατηρήσεις επί 
συγκεκριμένων σημείων της αποτύπωσης της υφιστά-
μενης κατάστασης που θεωρούσαν ή ήταν λάθος. Ο 
Δημήτρης Δαβάκης στην τοποθέτησή του προκατέλαβε 
μια «ολέθρια και καταστροφική πορεία για τον Δήμο 
στο μέλλον», μολονότι η μελέτη που παρουσιάστηκε 
περιείχε αποκλειστικά την αποτύπωση της υφιστάμε-
νης κατάστασης και καμία πρόταση για το μέλλον. Ο 
Θάνος Ματόπουλος προέβαλε τη θέση ότι «ο εκσυγ-
χρονισμός δεν πρέπει να φέρει υπέρμετρες χρήσεις ή 
καλύψεις γης», τασσόμενος υπέρ μιας «φάσης απο-α-
νάπτυξης». Ο Κώστας Πασακυριάκος επιφυλάχθηκε να 
καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις μέσα στη φάση 
που ακολουθεί. Κλείνοντας της συζήτηση ο Δήμαρχος 
τόνισε τη χρησιμότητα του έργου ώστε «να μπορούμε 
πλέον να μιλάμε για μία ενιαία πόλη». «Επιθυμούμε 
μετά την καταγραφή των απόψεων όλων να βρούμε μια 
σειρά από λύσεις στις ασυμβατότητες που αντιμετωπί-
ζουμε σήμερα και να αποφασίσουμε τη λειτουργία της 
πόλης κατά τις επόμενες δεκαετίες», είπε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, καλώντας το Δημοτικό Συμβούλιο να 
στηρίξει την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής. Στην 
ψηφοφορία οι παρατάξεις Δαβάκη και Πασακυριάκου 
είπαν «όχι», ενώ η παράταξη Ματόπουλου υπερψήφισε. 
Όπως έγινε γνωστό τις επόμενες ημέρες, η παράταξη 
Δαβάκη αιτήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής την ακύρωση της απόφασης.

Η αποτύπωση της υφιστάμενης πολεοδομικής 
κατάστασης που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο αποκάλυψε κενά, ασυμβατότητες και 
παραλείψεις

Πολίτες και φορείς καλούνται να υποβάλουν 
προτάσεις και παρατηρήσεις επί της α’ φάσης που 
δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και της 
β’ φάσης σύνταξης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση poleodomia@vvv.gov.gr
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Πρόγραμμα Life

«Άριστα» 
από τους 

πράσινους 
επιθεωρητές 

της ΕΕ

Ο Δήμος 
Βάρης  Βούλας 
Βουλιαγμένης  

έχει δεσμεύσει 
ήδη 1,7 εκατ.  

από κοινοτικούς 
πόρους  για 

τη διαχείριση 
απορριμμάτων

Κλιμάκιο επιθεωρητών με επικεφαλής τον Ιταλό Γενικό Επιθεωρητή 
και Αξιολογητή των Προγραμμάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων - 
Ενεργειακής Εξοικονόμησης και Κλιματικής Ουδετερότητας, Αου-
ρέλιο Πολιτάνο, επισκέφτηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την αξιολόγηση της πορείας των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους. Οι 
επιθεωρητές συνοδεύονταν από εμπειρογνώμονες του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου καθώς και 
από στελέχη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέλη 
της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.  

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποδέχτηκε τα στελέχη της ΕΕ στο γρα-
φείο του παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Καθαριότητας, 
Νίκου Βάση, του διευθυντή της υπηρεσίας, Μιλτιάδη Καβράκου και 
εκπροσώπων του τοπικού Τύπου. Μετά από μια εκτενή παρουσίαση 
του συνόλου των πρωτοβουλιών της δημοτικής αρχής σχετικά με 
τη διαχείριση απορριμμάτων, το κλιμάκιο πραγματοποίησε επίσκε-
ψη στα Πηγαδάκια για την επίβλεψη των πιλοτικών προγραμμάτων 
εκτροπής από την ταφή και διαλογής στην πηγή, στη Βάρη και το 
Πανόραμα για τη γνωριμία με τους εργαζόμενους και τις υποδομές 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και στη Βουλιαγμένη για τον έλεγχο 
υλοποίησης του προγράμματος «πληρώνω όσο πετάω» από τις επι-
χειρήσεις. Τα ευρωπαϊκά στελέχη είδαν επίσης και τα αναλυτικά 
σχέδια για το Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο. Συνολικά, οι ευρω-
παϊκοί πόροι που έχει δεσμεύσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης για τις πρωτοβουλίες αυτές ανέρχονται ήδη σε 1,7 εκατομμύρια 
ευρώ. Τα 1,2 εκ. αφορούν στο πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετάω», 
ενώ άλλες 500.000 ευρώ θα κατευθυνθούν στη μελέτη για το Ολο-
κληρωμένο Πράσινο Σημείο. Σε δεύτερη φάση το πρόγραμμα Life, θα 
χρηματοδοτήσει και την κατασκευή του, καθώς είναι θα το πρώτο 
στη χώρα. 

Ο Δήμαρχος αναπτύσσοντας το σύνολο των περιβαλλοντικών πρω-
τοβουλιών του, έδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας στους επιθεωρητές 

ότι οι κοινοτικοί πόροι όχι απλώς πιάνουν τόπο, αλλά εντάσσονται 
σε μια συνολική στρατηγική διαχείρισης που έχει βάθος, μελέτη και 
στόχους. «Δεν φοβόμαστε να αποτύχουμε, η εξέλιξη απαιτεί ρίσκο. 
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι για μας μια κορυφαία προτεραι-
ότητα και δεν αντιμετωπίζουμε την κλιματική πρόκληση ως μόδα», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην εισήγησή του. 
Ακόμη, ανέλυσε το στόχο του Δήμου για αύξηση του ποσοστού εκτρο-
πής αποβλήτων από την ταφή στο 60% μέχρι το τέλος του 2023, απά-
ντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής στους 
Δήμους και παρουσίασε την ιδέα δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης 
«green farm» σε έκταση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. 

Ο Αουρέλιο Πολιτάνο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του από τα όσα 
είδε και άκουσε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «τα όσα είπατε κύριε 
Δήμαρχε μας εμπνέουν», σχολιάζοντας ότι η κουλτούρα των λαών 
στον ευρωπαϊκό Νότο δύσκολα κάνει αποδεκτές σημαντικές αλλα-
γές στην καθημερινότητα. Μετά από δύο ημέρες καταγραφών και 
επιτόπιων ελέγχων, οι επιθεωρητές δήλωσαν απόλυτα ικανοποι-
ημένοι από τις πρακτικές του Δήμου αλλά και για την εξέλιξη στην 
υλοποίηση του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα Life 
IP - circular economy implementation in Greece για την περίοδο 
2023-2028 μετέχουν οι Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης καθώς και 5 μικροί νησιωτικοί δήμοι της χώρας.

Προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συνέ-
δριο «Ημέρες Αστικής Κινητικότητας» στο Μπρνο της 
Τσεχίας ήταν ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου. Ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος συμμετείχε ως αντιπρόεδρος της Πολιτικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του δικτύου πόλεων Civitas, 
μιας κοινότητας ευρωπαϊκών πόλεων που αποτελούν 
τον θεσμικό συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στα θέματα της αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής «πράσινης συμφωνίας». Η Πολιτική Συμ-
βουλευτική Επιτροπή του δικτύου πραγματοποίησε την 
6η τακτική της συνάντηση, όπου συζητήθηκαν οι μελλο-
ντικές παρεμβάσεις του δικτύου για τη διασύνδεση των 
ευρωπαϊκών δήμων με τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το συνέδριο «Ημέρες Αστικής Κινητικότητας» υπήρξε 
ένα ιδιαίτερα παραγωγικό φόρουμ συζητήσεων μεταξύ 
κυβερνητικών και τοπικών αρχών, πανεπιστημιακών, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μηχανικών περιβάλλοντος 
και επαγγελματιών των μετακινήσεων, με θέμα «ένα 
βιώσιμο, καινοτόμο και ισότιμο για όλους μέλλον της 
αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη», όπως αναφέρε-

ται χαρακτηριστικά. Το φετινό συνέδριο συνέπεσε με 
την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας που λαμβάνει 
χώρα μεταξύ 16-22 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο σε πάνω 
από 3.000 πόλεις.  

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην ομιλία του περιέγραψε 
τις επιτυχημένες πρακτικές του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινη-
τικότητας, ενώ έδωσε έμφαση στον ρόλο που πρέπει να 
έχουν συμβουλευτικά όργανα με πολιτική εκπροσώπη-
ση όπως το δίκτυο Civitas για την καλύτερη εκπροσώ-
πηση των ευρωπαϊκών πόλεων και κατ’ επέκταση των 
Ευρωπαίων πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σχε-
τικά με τον τομέα των μεταφορών. Πρότεινε το Civitas 
να αναβαθμιστεί από απλώς συμβουλευτικό όργανο και 
να αποκτήσει ρόλο ενισχυμένο και διευρυμένο, λαμβά-
νοντας πολιτικές πρωτοβουλίες και λειτουργώντας ως 
σύνδεσμος των εθνικών και περιφερειακών δικτύων. 
Μεταξύ άλλων έθιξε την ανάγκη για περισσότερες διμε-
ρείς συναντήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότη-
τας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε 
το συμβουλευτικό όργανο να μπορέσει να εκπληρώσει 
επαρκώς τον ρόλο του και να συμβάλει στην διαμόρ-

φωση νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ πριν από τη 
δημοσίευση τους, ζήτησε να ενισχυθούν οι φυσικές 
συναντήσεις μεταξύ των  μελών του οργάνου και της 
κοινότητας του Civitas με στόχο την ενδυνάμωση της 
σύνδεσης των πόλεων της κοινότητας και της ανταλ-
λαγής βέλτιστων πρακτικών, αλλά και να αυξηθούν οι 
επισκέψεις σε ευρωπαϊκές πόλεις της κοινότητας, για 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μια πόλη στην άλλη.

Βιώσιμη αστική κινητικότητα 

Παρεμβάσεις Κωνσταντέλλου στην Τσεχία
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Τροχαίο στη Βούλα με τραυματία μαθητή 
Μια ακόμη περίπτωση γραφειοκρατικής παράλυσης

Το αίτημα για άμεσες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα 
και επικίνδυνα σημεία του Δήμου, την οδό Προόδου στα Δικηγορικά Βούλας, έφερε 
στην επιφάνεια η πολύ δυσάρεστη περιπέτεια που είχε μαθητής του 2ου Γυμνασίου 
Βούλας. Το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά την προσέλευση στο σχολείο, ο μαθητής 
χτυπήθηκε από όχημα το οποίο έστριβε στην Οδό Προόδου και υπέστη κάταγμα στο 
μετατάρσιο του δεξιού πέλματος. Ο τραυματίας μαθητής επέστρεψε στο σχολείο στις 
21 Σεπτεμβρίου και η διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου μετέφερε την αίθουσα διδασκα-
λίας του συγκεκριμένου τμήματος στο ισόγειο για τη διευκόλυνση στις μετακινήσεις 
του τραυματισμένου μαθητή. Για την εκπαιδευτική κοινότητα της Βούλας το ατύχημα 
ήταν αναμενόμενο, καθώς κάθε πρωί και απόγευμα, στα δύο σχολεία της οδού Προό-
δου, Γυμνάσιο και Λύκειο, σημειώνεται μια πρωτοφανής κυκλοφοριακή συμφόρηση 
από οχήματα γονέων και εκπαιδευτικών που αναζητούν σημείο στάσης ή στάθμευσης 
οπουδήποτε και μαθητές που διασχίζουν το οδόστρωμα αγχωμένοι από το κουδούνι. 
Το πρόβλημα διαχείρισης αυτού του σημείου εντόπισε από την αρχή της θητείας της 
η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου, δρομολογώντας μια θεραπευτική παρέμβαση ήδη 
από τις αρχές του 2016. Κι όμως, τα γραφειοκρατικά εμπόδια της δημόσιας διοίκησης 
και οι πολλαπλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν επέτρεψαν σε αυτό το σχετικά σύνθετο 
έργο ακόμη να γίνει πραγματικότητα. 

Με ανακοίνωσή της την επομένη του ατυχήματος, η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης εξέφρασε τη «μεγάλη λύπη και ανησυχία της» για το περιστατικό, με 
τον Δήμαρχο να εύχεται «στον τραυματία μαθητή περαστικά και γρήγορη επιστροφή 
στις καθημερινές του δραστηριότητες, ελπίζοντας να είναι αυτό το τελευταίο τρο-
χαίο ατύχημα με τραυματισμό». Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «πλέον έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και εντός των προσεχών ημερών ξεκι-
νάει επιτέλους η κατασκευή του έργου, με παρεμβάσεις αντίστοιχες με αυτές που 
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στα δύο σχολικά συγκροτήματα της Βουλιαγμένης στην 
οδό Ιάσονος». Και επισημαίνει επίσης: «Παρακαλούμε ωστόσο όλους τους οδηγούς να 
οδηγούν με προσοχή και υπευθυνότητα, ειδικότερα στις περιοχές με συχνή διέλευση 
μαθητών και να τηρούν απαρέγκλιτα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

«Μείζονος σημασίας» η οδική ασφάλεια
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για το περιστατικό 
είναι το χρονικό των ενεργειών της για να πραγματοποιηθεί μια τεχνική παρέμβα-
ση που θα μειώσει σύμφωνα με τους ειδικούς τους κινδύνους ατυχήματος. Ήταν 
μια έμμεση απάντηση σε όσους καταλόγισαν στη διοίκηση του Δήμου αδιαφορία ή 
καθυστερήσεις, η οποία όμως αναδεικνύει ταυτόχρονα μια μεγάλη πληγή στη δημό-
σια διοίκηση, τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στα πολλαπλά επίπεδα τεχνικού 
και οικονομικού ελέγχου ενός έργου. Άλλωστε, η διοίκηση Κωνσταντέλλου θεωρεί 
ως «μείζονος σημασίας και απόλυτης προτεραιότητας θέμα» την οδική ασφάλεια 
ειδικά στους δρόμους περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων, και υπενθυμίζει 
προς απόδειξη της θέσης αυτής τις δράσεις προαγωγής της οδικής ασφάλειας αλλά 
και εκπαίδευσης των οδηγών σε συνεργασία με κορυφαίους εξειδικευμένους οργα-

νισμούς όπως είναι το «Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς». Επίσης, κατά 
τον Δήμο «η οδική σήμανση στα σχολεία μας συμμορφώνεται απόλυτα με τα προ-
βλεπόμενα στην νομοθεσία», ωστόσο «οι απαιτήσεις του νόμου δεν αρκούν για την 
αποτελεσματική προστασία των μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα 
σχολεία», γι’ αυτό και «έχουν προγραμματιστεί και υλοποιηθεί σε κάποιες περιπτώ-
σεις σειρά τεχνικών έργων για την επαύξηση του επιπέδου προστασίας των παιδιών». 
Στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής παρατίθενται προς ενημέρωση των δημοτών 
τα βήματα που έχουν διανυθεί ήδη μέχρι να φτάσουμε σύντομα εντός των επόμενων 
ημερών στην υλοποίηση κατασκευής «υπερυψωμένων διαβάσεων και το στένεμα του 
οδοστρώματος προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα των διερχόμενων αυτοκινήτων 
στα πλαίσια ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου».

• Φεβρουάριος 2016: Ανάθεση - Έναρξη εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης.
• Ιούνιος 2017: Ολοκλήρωση Α’ Φάσης κυκλοφοριακής μελέτης.
•  2 Φεβρουαρίου 2017: Έγκριση Α’ φάσης κυκλοφοριακής μελέτης με την υπ’ αριθμ 

380/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Δεκέμβριος 2017: Έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
• 29 Δεκεμβρίου 2017: Δημοσίευση ΦΕΚ έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
•  6 Φεβρουαρίου 2019: Ολοκλήρωση Β’ Φάσης κυκλοφοριακής μελέτης και  έγκριση 

από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 44/2019 απόφασή του.
•  18 Φεβρουαρίου 2019: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάθεση μελέτης 

για τη σηματοδότηση της διασταύρωσης Σωκράτους - Βουλιαγμένης (υπ΄αριθμ 
77/2019 απόφαση).

•  24 Δεκεμβρίου 2019:  Έγκριση Β’ φάσης μελέτης από τον ΟΑΣΑ λόγω ύπαρξης υπε-
ρυψωμένων διαβάσεων. 

• 18 Φεβρουαρίου 2020: Έγκριση από Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
•  26 Φεβρουαρίου 2020: Έγκριση μελέτης τροποποίησης σηματοδότησης Οδού 

Σωκράτους και Βουλιαγμένης.
•  Σεπτέμβριος 2020: Έγκριση μελέτης από Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Περιφέ-

ρειας Αττικής.
•  Οκτώβριος 2020: Σύνταξη και έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου από την Τεχνική 

Διεύθυνση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
•  28 Δεκεμβρίου 2020: Έγκριση όρων δημοπράτησης με την υπ αριθμ. 496 / 2020 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
•  Μάρτιος 2021: Δημοπράτηση έργου υλοποίησης κυκλοφοριακών μελετών και συγκε-

κριμένα: 23 Φεβρουαρίου 2022 η κατάθεση προσφορών και 2 Μαρτίου 2022 απο-
σφράγιση προσφορών.

•  Ιούνιος 2022: Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ολοκλήρωση 
δημοπρασίας.

• Ιούλιος 2022: Υπογραφή σύμβασης με εργοληπτική εταιρία.
• Σεπτέμβριος 2022: Έναρξη έργου.

Καθώς η τήρηση του ΚΟΚ είναι πλημμελής κατά τις ώρες αιχμής των σχολείων, 
απαιτούνται πρόσθετα τεχνικά έργα για την ασφάλεια της μαθητικής κοινότητας

Οι υπερυψωμένοι κόμβοι που κατασκευάστηκαν ήδη στα σχολεία της Βουλιαγμένης, 
σύντομα θα υλοποιηθούν και στην οδό Προόδου της Βούλας
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Εκατό χρόνια συμπληρώθηκαν από 
την αποφράδα ημέρα όπου η πανέ-
μορφη Σμύρνη κατακτήθηκε από 
τους κεμαλιστές και παραδόθηκε 
στις φλόγες με δεκάδες χιλιάδες 
Έλληνες και Αρμένιους να οδηγού-
νται στον θάνατο και εκατοντάδες 
χιλιάδες άλλους να ξεριζώνονται 
βίαια χάνοντας τις προγονικές τους 
εστίες. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, για 7η συνεχόμενη χρο-
νιά διατήρησε άσβεστη την ιστο-
ρική μνήμη και διοργάνωσε τριή-
μερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες 
πατρίδες, με μια σειρά ξεχωριστών 
εκδηλώσεων για την «Μικρασία της 
καρδιάς μας», όπως είναι ο τίτλος 
του τριημέρου εκδηλώσεων. Είναι 
ένας θεσμός μνήμης για τις προ-
σφυγικές οικογένειες που πρωτο-
κατοίκησαν στη Βούλα το 1922 και 
οι οποίες δημιούργησαν μια δυνα-
μική κοινότητα και διακρίθηκαν σε 
όλες τις δραστηριότητες της κοινω-
νικής ζωής της περιοχής. Το πολι-
τιστικό φεστιβάλ παρουσίασε και 
φέτος σύγχρονα έργα πολιτισμού 
με σημείο αναφοράς την Σμύρνη 
και τον μικρασιατική κουλτούρα, 
προβολή ντοκιμαντέρ, θεατρι-
κές παραστάσεις και μια μεγάλη 
συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη 
της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Το δίδαγμα της ιστορίας
«Καλωσήρθατε στην Βούλα, η 
οποία ήταν μια από τις 1945 περιο-
χές της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
Ελλάδας που υποδέχθηκε προσφυ-
γικό στοιχείο. Πριν από περίπου 70 
χρόνια γράφτηκαν βιβλία και περι-
έγραψαν ποιοι ήταν αυτοί που πριν 
100 χρόνια ήρθαν σε αυτόν τον 
άνυδρο και άγονο τόπο και προ-
σπάθησαν να στεριώσουν ξανά την 
ζωή τους», ξεκίνησε τον χαιρετισμό 
του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος από τη σκηνή του φεστιβάλ 
στην κεντρική πλατεία της Βούλας 
την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. 

Το συγκεκριμένο σημείο δεν έχει 
επιλεγεί τυχαία για τη διεξαγω-
γή κάθε χρόνο των εκδηλώσεων, 
καθώς βρίσκεται δίπλα στον ιερό 
ναό του Αγίου Ιωάννη, μια εκκλη-
σία που οικοδόμησαν με έξοδα και 
φροντίδα τους οι πρώτες προσφυ-
γικές οικογένειες τη δεκαετία του 
1920. «Οι άνθρωποι αυτοί, ήταν 
Έλληνες στην Τουρκία και Τούρκοι 
στην Ελλάδα. Έκαναν τον θυμό τους 
και την θλίψη τους δύναμη, για να 
προχωρήσουν, να μην ξεχάσουν 
τις πατρίδες τους και να μπορέ-
σουν να δημιουργήσουν ξανά από 
το μηδέν. Εύχομαι και ελπίζω όλοι 
εμείς, οι επόμενες γενιές να μην 
ξεχάσουμε ποτέ την θυσία αυτών 
των ανθρώπων, να μην ξεχάσουν 
τους λόγους που οδηγηθήκαμε σε 
αυτή την μεγάλη φρίκη που βίω-
σαν οι άνθρωποι μας εκεί», τόνισε 
ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων, με έκδη-
λη συγκίνηση. 

Η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ ξεκί-
νησε με την προβολή ντοκιμαντέρ 
με τίτλο «Η Μικρά Ασία της καρδιάς 
μας» σε κείμενα και επιμέλεια της 
Βασιλικής Λάζαρη, με συγκλονι-
στικές εικόνες και ιστορικά φιλμ 
αντλημένα από το αρχείο της ΕΡΤ 
εισήγαγε το κοινό στο χρονικό 
της Σμύρνης, του σημαντικότερου 
κέντρου του μικρασιατικού ελληνι-
σμού, παρουσιάζοντας την πορεία 
της πόλης από τα χρόνια της αφθο-
νίας στις μέρες του ολέθρου. Στη 
συνέχεια, το κοινό παρακολού-
θησε με μεγάλο ενδιαφέρον την 
ομιλία του νομικού - διεθνολόγου 
και καθηγητή στρατιωτικών σχο-
λών, δρ. Ιωάννη Παπαφλωράτου 
που είχε θέμα «Η Μικρά Ασία στο 
ρου της ιστορίας». Πρόκειται για 
το κατεξοχήν διδακτικό μέρος του 
φεστιβάλ, παρόν κάθε χρόνο, που 
έχει υψηλή παιδαγωγική αξία. Το 
τρίτο μέρος περιελάμβανε μουσι-
κοχορευτική - θεατρική παράστα-
ση με θέμα τη μετανάστευση και 

την προσφυγιά μέσα από την αφή-
γηση της ζωής της Φιλιώς Χαιδεμέ-
νου, σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου 
Ρεμούνδου. Η Φιλιώ Χαϊδεμένου, 
η οποία έφυγε σε ηλικία 107 ετών, 
χαρακτηρίστηκε ως η υπεραιω-
νόβια σταυροφόρος του νόστου, 
ήταν η ζωντανή μαρτυρία, η ασί-
γαστη φωνή των προσφύγων της 
πρώτης γενιάς και δεν εφησύχαζε 
μόνο με τις αναμνήσεις της. «Όσο 
ζω κι αναπνέω 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 κλείσουν, 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. 
Η επιμονή της να συγκεντρωθούν 
οικογενειακά κειμήλια από τη ζωή 
στη Μικρά Ασία απέδωσε καρπούς 
και σήμερα λειτουργεί ένα Μουσείο 
Μικρασιατικού Ελληνισμού που 
φέρει το όνομά της. Πρόκειται για 
ένα πρόσωπο σύμβολο αντίστασης 
και η παράσταση μπορεί να εντα-
χθεί στην άσβεστη προσπάθεια 
των απογόνων να διατηρηθεί στη 
μνήμη η ταυτότητα των Ελλήνων 
μικρασιατών. Την εξαιρετική παρά-
σταση, σπάνιας καλλιτεχνικής ποι-
ότητας, η οποία ετοιμάστηκε ειδικά 
για το μικρασιατικό φεστιβάλ της 
Βούλας είχε τίτλο «Αντίο Βουρλά» 
και διοργανώθηκε από τον Σύλλογο 
Κορωνιδιατών Νάξου και τον Λαο-
γραφικό Όμιλο Βάρης «Σεμέλη». 
Την παράσταση παρακολούθησε 
μεταξύ άλλων και η βουλευτής 
Κυκλάδων της ΝΔ, Κατερίνα Μονο-
γυιού. 

Ξύπνησαν θύμησες 
από τις αλησμόνητες πατρίδες

Ξεχωριστό φέτος το Μικρασιατικό Φεστιβάλ 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

1
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      «Πάρκο Μικρασιατών Προσφύγων»
Η κορύφωση του μικρασιατικού φεστιβάλ ήρθε το Σάββατο 17 
Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στη μνήμη της 
μικρασιατικής καταστροφής που εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε 
ο Κώστας Μακεδόνας, με τη συνοδεία εννεαμελούς ορχήστρας. 
Τραγούδια και σκοποί της Μικράς Ασίας, τραγούδια από τους 
εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα 
«Μικρά Ασία» (σε στίχους Πυθαγόρα) και «Βυζαντινός Εσπερι-
νός» (σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου) αλλά και τραγούδια 
που υμνούν τη «Μικρά Ασία της καρδιάς μας» και τιμούν τους 
πρόσφυγες προγόνους και την πολιτιστική κληρονομιά απλώθη-
καν στη Βούλα. Στη σκηνή ανέβηκε και ο Βασίλης Λέκκας, ο οποίος 
ερμήνευσε τραγούδια από το άλμπουμ «Ασίκικο Πουλάκη» των 
Μίκη Θεοδωράκη και Μιχάλη Γκανά, ενώ συμμετείχε και η Ζωή 
Παπαδοπούλου. Την παράσταση έκλεψε η παιδική χορωδία του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας υπό την διεύθυνση του Θοδωρή 
Κωνσταντόπουλου. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Δημάρχου 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος με μια ανεπανάληπτη ομιλία 
του έκανε ειδική αναφορά στον στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα 
τονίζοντας, τις αξίες, το ήθος, τα ιδανικά και την δράση του. Ένας 
αληθινός ήρωας που τίμησε την πατρίδα και έγινε σύμβολο για 
τον ελληνισμό. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκλεισε την ομιλία του 
φανερά συγκινημένος αποσπώντας το χειροκρότημα των 1.000 
και πλέον θεατών. 

Την ίδια μέρα, τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων 
Ελλήνων στρατιωτών και πολιτών κατά την καταστροφή του 
1922. Και φέτος το τρισάγιο τέλεσε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας 
Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης, Αντώνιος. Μετά τη 
σύντομη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο μαρμαρένιο μνη-
μείο της Ιωνίας στο πάρκο πάνω από τον ιερό ναό του Αγίου 
Ιωάννη, ο μητροπολίτης απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους 
και τόνισε μεταξύ άλλων: «Συγχαίρω τον Δήμαρχό σας και το 
Δημοτικό σας Συμβούλιο καθώς κάθε χρόνο φροντίζετε να δια-
τηρείται άσβεστη η μνήμη των αδελφών μας οι οποίοι πέθαναν 
υπέρ πίστεως και πατρίδος». Εκεί ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
γνωστοποίησε και την πρόθεση της δημοτικής αρχής το ανώνυ-
μο μέχρι σήμερα πάρκο του μνημείου να λάβει το όνομα «άλσος 
Μικρασιατών Προσφύγων». 

Την τρίτη ημέρα του μικρασιατικού φεστιβάλ παρουσιάστη-
κε ένας συγκλονιστικός θεατρικός μονόλογος σε ερμηνεία της 
Δώρας Τριάντη σε κείμενο Στέφανου Χατζηστεφάνου και σκηνο-
θεσία Στέφανου Χατζηστεφάνου. Ο 45 λεπτών μονόλογος όπως 
αποδείχθηκε ήταν βιωματικός και ο συγγραφέας ανέσυρε μνήμες 
της παιδικής του ηλικίας χαρίζοντας στο κοινό μια μικρογραφία 
της εποικιστικής περιόδου στην Βούλα. Συγκίνηση και νοσταλ-
γία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που πλημμύρισαν το κοινό. 
Ακολούθησε μουσική παράσταση με ερμηνευτές τους Στέλλα 
Καρύδα και Μπάμπη Βελισσάριο, με τη συμμετοχή των χορευτι-
κών συγκροτημάτων του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Ευρυάλη» Βούλας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών 
«Απολλωνία» με τραγούδια επηρεασμένα από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή, αλλά και τα ρεμπέτικα του Πειραιά, τιμώντας 
έτσι τους μικρασιάτες πρόσφυγες μουσικούς και τραγουδιστές 
οι οποίοι με την κοσμοπολίτικη κουλτούρα τους έδωσαν μια νέα 
κατεύθυνση στη λαϊκή ψυχαγωγία της χώρας μας. Τέλος, αναπό-
σπαστο κομμάτι του Μικρασιατικού Φεστιβάλ αποτελεί η έκθεση 
φωτογραφίας που κάθε χρόνο επιμελείται ένας απόγονος προ-
σφύγων από τη Βούλα ο Στέφανος Χαντζηστεφάνου. Η φετινή 
έκθεση ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή παρουσιάζοντας σπάνιες φωτογραφίες ακόμα και 
στολές στρατιωτών της εποχής, τις οποίες ο επιμελητής επεξερ-
γάστηκε αφηγούμενος πάντα μια συναρπαστική ιστορία, καθώς 
ξεναγούσε τους εκατοντάδες επισκέπτες. 

1. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε 
επί τριήμερο την πλατεία Ιμίων, 
αποδεικνύοντας ότι το φεστιβάλ «Η 
Μικρασία της καρδιάς μας» αποτελεί 
την κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση 
της πόλης

2. Δυναμικές και λυρικές ερμηνείες 
από τον Κώστα Μακεδόνα στην 
κορύφωση του τριημέρου με ένα 
μουσικό πρόγραμμα που αναδείκνυε 
τις μεγάλες πολιτιστικές ρίζες που 
ενώνουν διαχρονικά τις δύο πλευρές 
του Αιγίου

3. Η Δώρα Τριάντη συγκίνησε με 
την ερμηνεία της στον βιωματικό 
μονόλογο που έγραψε ο Στέφανος 
Χατηστεφάνου, ιστορώντας τη ζωή 
μιας προσφυγοπούλας συγγενή 
του, και σκηνοθέτησε ο Μενέλαος 
Ντάφλος

4. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
καθήλωσε το κοινό της Βούλας με 
την ομιλία του για τον στρατηγό 
Πλαστήρα, μια εμπνευσμένη 
ιστορική παρέμβαση που 
καταχειροκροτήθηκε

5. Η ομιλία του νομικού 
και διεθνολόγου Ιωάννη 
Παπαφλωράτου άνοιξε το φετινό 
φεστιβάλ παρέχοντας πλούσιες 
γνώσεις και σημαντικές απόψεις για 
το ιστορικό βάθος της παρουσίας του 
ελληνισμού στη Μικρά Ασία

6. Μια εξαιρετική παράσταση, 
σπάνιας καλλιτεχνικής ποιότητας, 
με τίτλο «Αντίο Βουρλά» ετοίμασαν ο 
Σύλλογος Κορωνιδιατών Νάξου και ο 
Λαογραφικό Όμιλος Βάρης «Σεμέλη»

7. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος με 
τον Δήμαρχο στο καθιερωμένο 
τρισάγιο για τους πεσόντες της 
Μικρασιατικής Καταστροφής 
τελέστηκε και φέτος στο μνημείο 
της Ιωνίας, εντός του πάρκου 
που θα ονομαστεί «Μικρασιατών 
Προσφύγων», όπως ανακοίνωσε ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

5
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Σύμφωνο Συνεργασίας 
Κοντά στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ο Δήμος

Συνάντηση εργασίας 
Ευρωπαϊκή σύμπραξη για την τοπική κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ένα ακόμη βήμα για να καταστεί ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μια πόλη 
απόλυτα φιλική για το παιδί, έκανε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, υπερψηφίζοντας 
το σύμφωνο συνεργασίας που εξουσι-
οδοτήθηκε να υπογράψει ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος με το Ινστιτούτο Υγείας 
του Παιδιού έναν πολύ σημαντικό μη 
κερδοσκοπικό φορέα που ιδρύθηκε το 
1965, χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο 
από το Υπουργείο Υγείας και στεγάζε-
ται σε χώρο του Νοσοκομείου Παίδων 
«Αγία Σοφία». Με το επιστημονικό του 
προσωπικό είναι το πρώτο κέντρο που 
αντιμετώπισε διεπιστημονικά την υγεία 
και ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία. 
Το έργο του περιλαμβάνει εξειδικευμέ-
νους κλινικούς και εργαστηριακούς ελέγ-
χους με έμφαση στην πρόληψη, έγκαιρη 
διάγνωση, αντιμετώπιση και γενετική 
συμβουλευτική νοσημάτων με σοβαρές 
συνέπειες. Αλλά και την κοινωνική και 
αναπτυξιακή παιδιατρική, την ψυχική 

υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, την 
προαγωγή γενικά της υγείας και της 
ποιότητας ζωής του παιδιού και της 

οικογένειας. Στόχος της συμφωνίας με 
τον Δήμο, όπως αναφέρεται στο κείμε-
νο που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει 
ο Δήμαρχος μαζί με την πρόεδρο της 
διοικούσας επιτροπής του Ινστιτούτου, 
Χριστίνα Κανακά, είναι «να συνεισφέ-
ρουν στο εγχείρημα της αναμόρφωσης 
του συστήματος της παιδικής προστα-
σίας στην κατεύθυνση της εναλλακτικής 
φροντίδας στην κοινότητα για τα παιδιά 
που χρήζουν κοινωνικής προστασίας και 
της περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης 
υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας για 
όλα τα παιδιά σε ανάγκη ή/και σε κίν-
δυνο». Η δημοτική αρχή συμφώνησε να 
εκπαιδευτεί το προσωπικό της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας «στην κατεύθυνση των 
σύγχρονων αντιλήψεων του εναλλακτι-
κού πλαισίου φροντίδας των παιδιών 
που χρήζουν προστασίας», αλλά και τη 
δημιουργία ενός μόνιμου διαύλου επι-
κοινωνίας μεταξύ Δήμου και Ινστιτού-
του για τον εντοπισμό ευάλωτων οικο-

γενειών και το σχεδιασμό στοχευμένων 
παρεμβάσεων. 

Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
στην εισήγησή του, «ο Δήμος μας εργάζε-
ται μεθοδικά εδώ και χρόνια στην ανά-
πτυξη τεχνικών και εργαλείων, προκειμέ-
νου η προστασία και η υποστήριξη του 
παιδιού και της οικογένειας να γίνει πιο 
αποτελεσματική και άμεση. Στο πλαίσιο 
αυτών των προσπαθειών περιλαμβάνε-
ται η συγκρότηση της Ομάδας Προστα-
σίας Ανηλίκων, η συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Υγείας του Παιδιού, καθώς και με 
άλλους φορείς, όπως και η συμμετοχή 
μας σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερί-
δες, ένα από τα οποία ήταν το European 
Conference το οποίο διοργανώθηκε από 
το ΙΥΠ, για την ανταπόκρισή μας στους 
στόχους του μνημονίου». Το Δημοτικό 
Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση 
έγκρισης της συνεργασίας, πλην όμως η 
παράταξη Δαβάκη δήλωσε «παρών»...

Μια νέα ιδέα που μπορεί να δώσει καύσιμα για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή παίρνει 
σάρκα και οστά με βασικό εταίρο τον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Το ευρωπαϊκό έργο με τα αρχικά 
LADESE και τίτλο «Τοπικά σχέδια δράσης για την κοι-
νωνική οικονομία με τη χρήση της μεθοδολογίας του 
σχεδιασμού υπηρεσιών» στοχεύει στη δημιουργία φιλι-
κών προς τον χρήστη προγραμμάτων υποστήριξης της 
καινοτομίας των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονο-
μίας, όπως π.χ. συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ταμεί-
ων, ιδρυμάτων, νεοφυών επιχειρήσεων με κοινωνικούς 
σκοπούς και ενώσεων για την προώθηση της ανταγωνι-
στικότητας και την ανάπτυξή τους. 

Εκτός από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συμ-
μετέχουν άλλοι 4 εταίροι από συνολικά 3 ευρωπαϊ-
κές χώρες: Το ελληνικό βραβείο επιχειρηματικότητας 
Εnvolve, ο ολλανδικός Δήμος Χερτογκενμπός, η ιταλική 
επιχείρηση Fin Project και η ιταλική Περιφέρεια του 
Ρίμινι. Εκπρόσωποι των παραπών φορέων φιλοξενήθη-
καν στη Βούλα μεταξύ 21 και 23 Σεπτεμβρίου για τη δεύ-
τερη συνάντηση εργασίας του έργου. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης οι 19 συνολικά συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρα-
κτικές, καθώς και να λάβουν μέρος στο 1ο εργαστήριο 
εκμάθησης και εφαρμογής της μεθοδολογίας σχεδια-
σμού υπηρεσιών (Service Design). Ο Δήμαρχος Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, 

τονίζοντας ότι η επιτυχής υλοποίηση του έργου αποτε-
λεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή. 

Όπως σημειώνουν στον «Δημοσιογράφο» στελέχη του 
Δήμου, «με τη συμμετοχή του στο έργο, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης θα είναι ο πρώτος ελληνικός 
Δήμος που θα εφαρμόσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη 
μεθοδολογία σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design) 
για την ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών υπο-
στήριξης της επιχειρηματικότητας, που θα υλοποιηθεί 
μέσω εξειδικευμένου τοπικού σχεδίου δράσης. Παράλ-

ληλα, θα αποτελέσει την τοπική αρχή πρότυπο για τις 
τοπικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να 
υλοποιήσουν ένα παρόμοιο έργο. Τέλος, με τη συμμετο-
χή του στο έργο θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της κοι-
νωνικής οικονομίας στη περιοχή, αυξάνοντας παράλλη-
λα την ανταγωνιστικότητά τους και τις θέσεις απασχό-
λησης». Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο και αναμένεται να 
έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Οι εκπρόσωποι των 
φορέων του προγράμματος ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για την επόμενη συνάντηση, που θα φιλοξενηθεί 
στο Χερτογκενμπός της Ολλανδίας τον Νοέμβριο. 
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Το χρονικό μιας άκρως επιτυχημένης διαπραγμάτευσης 
ή ορθότερα πολιτικής σύγκρουσης, που άφησε στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δηλαδή σε όλους 
τους πολίτες, μεγάλους ελεύθερους χώρους μειώνοντας 
δραστικά τη δόμηση στην περιοχή Εξοχή της Βούλας, 
ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει τον Γρηγό-
ρη Κωνσταντέλλο ώστε να υπογράψει συμφωνία και 
συμβολαιογραφική πράξη με την επενδυτική εταιρεία 
VHPH Properties Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η εταιρεία αυτή τον 
Αύγουστο του 2020 ανακοίνωσε δημοσίως ότι αγόρασε 
από το Μουσείο Μπενάκη έκταση 71 στρεμμάτων στη 
Βούλα όπου υποσχόταν ότι θα οικοδομήσει «μια κοι-
νότητα με πάνω από 400 κατοικίες με κοινές υποδομές, 
ιδιωτικούς κήπους, πισίνες και ασφάλεια». Επρόκειτο 
για τα ονομαστά «οικόπεδα Κόνιαρη». Η δημοτική αρχή 
και προσωπικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αντέδρα-
σε μεθοδικά στο επιθετικό αυτό οικοδομικό σχέδιο, 
το οποίο όμως είχε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου 
να προχωρήσει. Δύο χρόνια μετά, το αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης που απαίτησε δύσκολες αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, εξειδικευμένες τεχνικές μελέ-
τες, δικαστικές προσφυγές και προσωπικές συγκρού-
σεις του Δημάρχου με ανώτατους κυβερνητικούς παρά-
γοντες, είναι ότι η πόλη κέρδισε - κυριολεκτικά από το 
πουθενά - 11.576 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή 
Εξοχή τα οποία «θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για 
τη δημιουργία ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου και 
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων με σκοπό την 
περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 
της περιοχής και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας», όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για το 
θέμα.

Ομοβροντία Κωνσταντέλλου
Για μια ιδιοκτησία που είχε «όλες τις δυνατότητες να 
δομηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους» έκανε λόγο 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, παρουσιάζοντας το ιστο-
ρικό της υπόθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε 
ωστόσο ότι «το σύνολο της πόλης στάθηκε εναντίον 
αυτής της προοπτικής», μιας μαζικής δηλαδή και επι-
θετικής δόμησης που εξαντλεί τους αδόμητους χώρους 
της Βούλας και προβάλλει ανεδαφικές αξιώσεις μιας 
περίκλειστης συνοικίας μέσα στην πόλη. Την ομόθυμη 
αυτή στάση της πόλης εξέφρασε εξ αρχής η δημοτική 
αρχή, καλώντας από τις πρώτες ημέρες τους νέους ιδι-
οκτήτες «να δώσουν στην περιοχή και τη γειτονιά εκτά-
σεις ώστε να αναπνεύσει» παραχωρώντας ελεύθερους 
χώρους. «Εισπράξαμε αδιαφορία και σχεδιάσαμε μια 

διαφορετική προσέγγιση», είπε ο Δήμαρχος, εξιστορώ-
ντας την πορεία μιας μεγάλης και ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσας από πολιτική σκοπιά σύγκρουσης. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος περιέγραψε εκ των υστέρων 
ως «υπερβολική, στα όρια του καταχρηστικού» την επι-
χειρηματολογία που χρησιμοποίησε ο Δήμος για να πιέ-
σει τους επενδυτές να παραχωρήσουν ως κοινόχρηστους 
χώρους, γη που αγόρασαν πρόσφατα από το Μουσείο 
Μπενάκη έναντι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πρώ-
τος στόχος του Δήμου ήταν να μειώσει τον συντελεστή 
δόμησης στα επίμαχα οικοδομικά τετράγωνα από 0,6 σε 
0,3, μια απόφαση που παίρνει αποκλειστικά το κεντρικό 
κράτος, με το ρόλο της αυτοδιοίκησης να είναι αυστηρά 
γνωμοδοτικός. Για να στηρίξει νομικά την επιχειρημα-
τολογία της, η δημοτική αρχή εκπόνησε μια απαιτητι-
κή μελέτη υπολογισμού της συντελεσθείσας δόμησης 
στην ευρύτερη πολεοδομική ενότητα, αναδεικνύοντας 
τις υπερβάσεις που έγιναν στο παρελθόν. Ζήτησε έτσι 
αιτιολογημένα μείωση της μελλοντικής δόμησης για την 
επαναφορά του πολεοδομικού ισοζυγίου. Παράλληλα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενόψει της υπόθεσης αυτής ζήτησε 
από το κράτος να αναστείλει την έκδοση οικοδομικών 
αδειών και να απαγορεύσει την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών στα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα, 
παγώνοντας κάθε κίνηση τεχνικών συνεργείων. Οι επεν-
δυτές ωστόσο βρήκαν διέξοδο την οποία τους προσέφε-
ρε η ίδια η κυβέρνηση. Απευθυνόμενη η VHPH Properties 
στο Εnterprise Greece του υπουργείου Ανάπτυξης, ζήτη-
σε να εντάξει το οικιστικό της σχέδιο στις στρατηγικές 
επενδύσεις της χώρας, οι οποίες λαμβάνουν κεντρική 
αδειοδότηση, παρακάμπτοντας εντελώς την πολεοδο-
μία του Δήμου, και ειδικά φορολογικά προνόμια σε δια-
δικασίες εξπρές. Στην πράξη, το υπουργείο Ανάπτυξης 
δεν αποδέχτηκε απλώς το σύνολο όσων ζητούσαν οι επι-
χειρηματίες, δηλαδή την πλήρη δόμηση με συντελεστή 
0,6 και καμία απόδοση ελεύθερου χώρου, αλλά επιπλέον 
εγγυήθηκε ταχύτατη έκδοση αδειών και επιπλέον οικο-
νομικά κίνητρα. 

Η δημοτική αρχή απάντησε με την ίδια αποφασιστι-
κότητα και ισχυρότερα μέσα. Προσέβαλλε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση για την ένταξη του έργου στις 
στρατηγικές επενδύσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
και επιπλέον υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου 
προσθέτοντας μία ποινική διαδικασία. Τέλος, πραγμα-
τοποίησε νέες προσφυγές στο ΣτΕ για την άρνηση της 
διοίκησης να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια της 
αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης 
εργασιών και μείωσης του συντελεστή δόμησης. Ο Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος πήρε «πάνω του» την υπόθεση, 
ενεργοποιώντας το ύστατο όπλο το οποίο βέβαια συνο-
δεύεται από μεγάλο προσωπικό κίνδυνο για τις ποινι-
κές ευθύνες που επισύρει: Έδωσε διπλή «εντολή δημάρ-
χου» στην Υπηρεσία Δόμησης να μην υπογράψουν οι 
υπάλληλοι τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα της περι-
οχής και να μη γνωστοποιήσουν τους όρους δόμησης 
που ζήτησε (και δικαιούτο να λάβει) η VHPH Properties, 
έχοντας το «πράσινο φως» της στρατηγικής επένδυσης. 
Μπροστά στον προφανή κίνδυνο η δικαστική επίλυση 
των εμποδίων να καθυστερήσει καταστροφικά το έργο, 
οι επενδυτές προσήλθαν τελικά στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με τον Δήμο.

Πώς το Voula Project 
«γύρισε» υπέρ της πόλης

11,5 στρέμματα περιέρχονται δωρεάν στον Δήμο 
για ελεύθερους χώρους πρασίνου και αθλητισμού

Το πολεοδομικό αποτύπωμα 
της συμφωνίας Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και 
VHPH Properties

Προ 
συμφωνίας

Κατόπιν 
συμφωνίας

Κοινόχρηστοι 
χώροι 0 6 .176 τ.μ.

Αθλητικοί 
χώροι 0 5.400 τ.μ.

Σύνολα 0 11.576 τ.μ.

Δόμηση + 2.700 τ.μ. - 2.700 τ.μ.
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Η συμφωνία
Σύμφωνα με όσα εξέθεσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, ύστερα από την ένταση, η VHPH Properties «εκδή-
λωσε την επιθυμία να συνεισφέρει σε ελεύθερους κοινόχρηστους 
χώρους και στη δημιουργία δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσε-
ων στην περιοχή» και «μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, 
ανταλλαγές απόψεων και  προοδευτική αύξηση των προς δωρεάν 
παραχώρηση εκτάσεων» οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια κοινά 
αποδεκτή συμφωνία, που μετά από την υπογραφή της θα γίνει 
συμβολαιογραφική πράξη. 

Η εταιρεία προτίθεται πρώτον, να μεταβιβάσει στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης με δωρεά τρία οικόπεδα στην περιοχή, 
συνολικής έκτασης 9.476 τ.μ. (καθένα από τα οποία έχει επιφάνεια 
1.400 τ.μ., 2.676 τ.μ. και 5.400 τ.μ.). Και δεύτερον, να παραχωρήσει 
δωρεάν στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ισόβια χρήση δύο 
τμημάτων οικοπέδων συνολικής έκτασης 2.100 τ.μ. (καθένα από 
τα οποία έχει επιφάνεια 1.600 τ.μ. και 500 τ.μ.). Κατά τον Δήμαρ-
χο, πάνω από 6 στρέμματα των εκτάσεων αυτών προορίζονται 
για φυτεύσεις πρασίνου και τα 5,4 στρέμματα για τη δημιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της 
δημοτικής αρχής, «οι προτεινόμενες προς δωρεάν παραχώρη-
ση στον Δήμο οικοπεδικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 11.576 
τ.μ. στην περιοχή Εξοχή είναι υψηλής αντικειμενικής και κυρίως 
εμπορικής αξίας και κατά συνέπεια είναι πρακτικά αδύνατο σύμ-
φωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου να αποκτηθούν 
από το Δήμο είτε με απευθείας αγορά είτε με απαλλοτρίωση». 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς, η αξία αυτών που 
λαμβάνει ο Δήμος ανέρχεται σε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. 
Όπως επίσης διευκρίνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η εταιρεία 
στο συμφωνητικό δηλώνει ρητά ότι «ουδέποτε αμφισβήτησε το 
ισχύον πολεοδομικό καθεστώς του Δήμου» κλείνοντας διά παντός 
τα περί κλειστής πόλης και νέων τουριστικών χρήσεων, που ίσως 
για διαφημιστικούς λόγους προέβαλε στη δημοσιότητα η VHPH 
Properties.

Ενισχυμένη πλειοψηφία
Έχει σημασία ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου έλαβε ενισχυμένη πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας τη 
συναίνεση ακόμη και ...παραδοσιακά διαφωνούντων. Εκ μέρους 
της παράταξης Δαβάκη, που υπερψήφισε την πρόταση, τοποθε-
τήθηκε ο Νατάλης Πέτροβιτς ο οποίος δήλωσε ότι «είναι θετική 
εξέλιξη, διότι σαφώς κερδίζουμε κάτι εκεί που δεν είχαμε τίποτα», 
συμπληρώνοντας ότι είναι μια κατάληξη που πρέπει να φέρνει 
χαρά. Τη διαφοροποίησή του αλλά χωρίς άρνηση κατέγραψε ο 
Θάνος Ματόπουλος και η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών, οι σύμ-
βουλοι της οποίας ψήφισαν «παρών». Όπως είπε ο επικεφαλής, 
«είναι μια θετική εξέλιξη διότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται 
ότι έχουμε μια ωφέλεια, ωστόσο δεν δέχομαι ότι η πρόταση αντα-
ποκρίνεται ακριβώς σε ό,τι θα θέλαμε». Αρνητικά ψήφισε μόνο ο 
Κώστας Πασακυριάκος της Λαϊκής Συσπείρωσης, καταλογίζοντας 
στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ότι «από την πρώτη στιγμή είχατε 
στο μυαλό σας να διαπραγματευτείτε» και ότι κατά ένα τρόπο 
τα «αντίμετρα» που είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την 
εισήγησή του ήταν προσχηματικά.  Απαντώντας, ο Δήμαρχος 
τόνισε ότι ουδέποτε είπε ψέματα, καθώς ό,τι ψήφισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο έγινε πράξη, δηλ. οι προσφυγές, η μήνυση όπως και 
τα «εντέλλεσθε» στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος ανέλυσε τα στοιχεία της «ρεάλ πολιτίκ» που ακο-
λούθησε, η οποία ήταν επιβεβλημένη σε έναν πόλεμο όπου «ο 
αντίπαλος είχε πολυβόλο και εμείς σφεντόνα» όπως περιέγραψε 
παραστατικά. «Η πόλη αντί να πάει αύτανδρη στον πάτο, έμεινε 
στον αφρό», κατέληξε ο Δήμαρχος καλώντας το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να υπερψηφίσει μια πρόταση που «που επέτρεψε στον 
Δήμο να βγει με αξιοπρέπεια μέσα από μια άνιση αντιπαράθεση». 

Ο χάρτης της γειτονιάς Εξοχή 
στη Βούλα άλλαξε υπέρ της 
κοινοχρησίας. Οι αγοραστές 
της γης συμφώνησαν να 
παραχωρήσουν δωρεάν 
στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης τα πράσινα 
κομμάτια για ανάπτυξη 
κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου και το μπλε κομμάτι 
για την δημιουργία αθλητικού 
κέντρου. Η εμπορική αξία 
της γης που πήρε ο Δήμος 
ανέρχεται σύμφωνα με 
εκτιμητές σε 12 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Με πράσινο τα κομμάτια του 
οικοδομικού τετραγώνου 251 
που παραχωρούνται στον Δήμο

Με πράσινο τα κομμάτια του 
οικοδομικού τετραγώνου 262 
που παραχωρούνται στον Δήμο

Πριν

Μετά
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Μια σειρά από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουρ-
γίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων 
πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, βρίσκονται σε εξέ-
λιξη στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πρόκειται 
για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμ-
μα του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και 
από ίδιους πόρους του Δήμου. Η «πράσινη συμφωνία» 
αφορά συνολικά 24 έργα και παρεμβάσεις προϋπολο-
γισμού που αγγίζουν τα 27 εκατ. ευρώ. Αντίθετα από 
ό,τι μπορεί να υποθέσει κανείς, δεν πυροδότησαν οι 
επερχόμενες εκλογές τα έργα. Ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι μάλιστα από τους πρώτους που 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης 
των μελετών έγκαιρα και να εκταμιεύσουν τις σημαντι-
κές χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ, ξεκινώντας τις εργασίες 
με «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα. 

Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας
Ένα σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους είναι 
η πλατεία Ελευθερίας που βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Ματρόζου και Καραϊσκάκη στην κάτω Βούλα. Οι 
εργασίες που έχουν ξεκινήσει θα περιλαμβάνουν τη 
φύτευση 50 δένδρων μεγάλης ανάπτυξης, φυλλοβόλων 
και αειθαλών, με σκοπό την ενίσχυση της υφιστάμενης 
βλάστησης και τη βελτίωση των συνθηκών ανάπαυ-
σης, περιπάτου και λοιπών δραστηριοτήτων στο χώρο 
της πλατείας. Επιπλέον, θα φυτευθούν περίπου 2.500 
θάμνοι χαμηλής, μεσαίας και μεγάλης ανάπτυξης, αναρ-
ριχόμενων, ποωδών και λοιπών ειδών, που επιλέχθη-

καν με οικολογικά, λειτουργικά και αισθητικά κριτήρια. 
Το φυτικό υλικό αποτελείται από είδη που χαρακτηρί-
ζουν τη μεσογειακή χλωρίδα και είναι προσαρμοσμένα 
στις τοπικές συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία, 
υγιής και εύρωστη ανάπτυξη τους ενώ θα τοποθετηθεί 
προπαρασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας, συνολι-

κής επιφάνειας 3.000 τ.μ. Θα εγκατασταθεί σύγχρονο 
σύστημα αυτόματης άρδευσης, το οποίο θα είναι πλή-
ρως υπογειοποιημένο, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρο-
νικού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της 
άρδευσης, που θα συμβάλει δραστικά στην αποδοτικό-
τερη διαχείριση του νερού. Θα αναβαθμιστεί ο αστικός 
εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι μικροαπορριμμάτων). 
Για τα παιδιά θα γίνει πλήρη ανάπλαση της παιδικής 
χαράς με τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων και δαπέδων 
ασφαλείας. Παράλληλα θα τοποθετηθεί και εξοπλισμός 
υπαίθριων δραστηριοτήτων αποκλειστικά για ενήλικες. 
Σημαντικό επίσης είναι ότι στη νέα πλατεία θα βελτι-
ωθεί η προσβασιμότητα και η προσπελασιμότητα από 
άτομα με κινητικές δυσκολίες με τη δημιουργία κεκλιμέ-
νων επιπέδων (ραμπών). Τέλος, θα εγκατασταθούν δύο 
έξυπνα συστήματα υπόγειων κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης. Συμπερασματικά, μόλις ολοκληρωθούν 
οι εργασίες, η πλατεία Ελευθερίας θα μετατραπεί σε μια 
όαση πρασίνου και σημείο αναφοράς για τα παιδιά και 
τους ενηλίκους. 

Παιδικές χαρές προσβάσιμες για ΑμεΑ
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει 52 σύγ-
χρονες και πιστοποιημένες παιδικές χαρές σύμφωνα με 
τις διεθνείς, ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομο-
θεσία. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες είναι εξαι-
ρετικές, με ποιοτικά όργανα, η δημοτική αρχή συνεχίζει 
τη δημιουργία και λειτουργία υποδειγματικών χώρων 

παιχνιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η ανακατα-
σκευή της παιδικής χαράς της πλατείας 28ης Οκτωβρίου 
στη Βούλα. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά είναι η πρώτη 
που διαθέτει εξοπλισμούς αθλοπαιδιάς με προσβασι-
μότητα και από ΑμεΑ όπως πολυλειτουργική σύνθεση 
με ράμπα πρόσβασης αναπήρων, καρουζέλ για αναπη-
ρικό αμαξίδιο, κούνια με προσβάσιμα καθίσματα κ.λπ. 
Μια ακόμα ανακατασκευή παιδικής χαράς βρίσκεται σε 
εξέλιξη αυτή που βρίσκεται στην παραλία της Βάρκιζας. 
Πρόκειται για μία από τις πιο κεντρικές παιδικές χαρές 
της πόλης, που ειδικά τη θερινή περίοδο συγκεντρώνει 
μεγάλο αριθμό παιδιών. Στο πλαίσιο της εργολαβίας που 
εξελίσσεται θα γίνουν όλες οι εργασίες αποκατάστασης 
των παιχνιδιών, της περίφραξης και του φωτισμού, ώστε 
να δημιουργούνται συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά. 
Να σημειωθεί ότι πριν πέντε χρόνια, στη συγκεκριμένη 
παιδική χαρά πραγματοποιήθηκαν μικρές παρεμβάσεις 
προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση και 
την άδεια λειτουργίας και σε καμία περίπτωση δεν έγινε 
πλήρης ανακατασκευή. Μόλις οι εργασίες ανακατασκευ-
ής ολοκληρωθούν, το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, 
καθώς η παιδική χαρά θα εναρμονίζεται πλήρως με το 
παραθαλάσσιο τοπίο. 

Έναρξη εργασιών στη Βασιλέως Παύλου
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα υλοποιηθούν 
τους επόμενους μήνες στο Δήμο, είναι η ανάπλαση της 
Βασιλέως Παύλου. Ήδη, οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν 
στο κομμάτι από την οδό Δάφνης έως το Ασκληπιείο. 
Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, τοποθέτηση χλο-
οτάπητα, υπόγειο δίκτυο άρδευσης, νέος αστικός εξο-
πλισμός και εγκατάσταση υπαίθριων οργάνων γυμνα-
στικής, τραπεζιών πινγκ πονγκ είναι κάποιες από τις 
παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο 
σημείο. Παράλληλα, ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατεί-
ας Νυμφών στη Βούλα, με φυτεύσεις μεγάλων δέντρων 
και τοποθέτηση καινούργιων κάδων και καθισμάτων. 
Οι αναπλάσεις θα συνεχιστούν με ένα ιδιαίτερα εκτε-
ταμένο πρόγραμμα φυτεύσεων που θα ξεκινήσει από το 
«Island» μέχρι την Δυτική παραλία της Βάρκιζας. Δέντρα 
μεγάλης ανάπτυξης, νέος αστικός εξοπλισμός (παγκά-
κια, κάδοι, φωτιστικά σώματα) και εξελιγμένο υπόγειο 
σύστημα αυτόματου ποτίσματος αναμένεται να δώσει 
νέα επιμελημένη και αισθητικά άρτια όψη στον μεγάλο 
περίπατο της Βάρκιζας.

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
Ξεκίνησε η πράσινη μεταμόρφωση του Δήμου

Πλατεία Ελευθερίας στη Βούλα

Παιδική χαρά Αμεα στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου 
στη Βούλα

Παιδική χαρά στην παραλία Βάρκιζας Πλατεία Νυμφών στη Βούλα



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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Τεχνικά έργα εν εξελίξει από την Cosmote 
Οπτικές ίνες «απογειώνουν» το διαδίκτυο σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Σε μια μεγάλης κλίμακας αναβάθμιση του υπάρχοντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προχωρά η Cosmote, η πρώτη εταιρεία του 
κλάδου που επενδύει στα έργα ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας των οπτικών ινών. 
Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου και οι αυξανόμενες ανάγκες κατοίκων και επιχει-
ρήσεων για πιο γρήγορες ταχύτητες και μεγαλύτερο όγκο κίνησης δεδομένων έχουν 
αλλάξει τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι σήμερα και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, αντιλαμβανόμενος τις νέες ανάγκες, στήριξε την αναβάθμιση των τηλεπικοι-
νωνιακών υποδομών, χορηγώντας τις απαιτούμενες άδειες και διευκολύνοντας τις 
σχετικές εργασίες. 

Έτσι, το πολυδιαφημισμένο δίκτυο οπτικών ινών που πήρε την εμπορική ονομασία 
Fiber to the Home, καθώς σύμφωνα με το σχέδιο δεν θα παρεμβάλλεται κανένα καλώ-
διο χαλκού από τον πάροχο στο ρούτερ κάθε καταναλωτή, ξεκίνησε να κατασκευάζε-
ται και στα 3Β. Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου ΟΤΕ, έως το τέλος του τρέχοντος έτους 
21.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις της πόλης θα έχουν πρόσβαση στις αδιανότητα 
υψηλές για τα σημερινά δεδομένα ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο. «Η υλοποίηση 
των εργασιών θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς, ώστε το 77% των σπιτιών κι επι-
χειρήσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να έχει πρόσβαση σε εγγυημένες 
ταχύτητες 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps, έως το τέλος του έτους» σημείωσε μιλώντας 
στον «Δημοσιογράφο» υπεύθυνο στέλεχος του οργανισμού. Το έργο επέκτασης των 
οπτικών ινών στο σύνολο του Δήμου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Ο 
έλεγχος διαθεσιμότητας του δικτύου γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της Cosmote 
πληκτρολογώντας διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου για οικίες και επιχειρήσεις.

Η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών διευκολύνει την καθημερι-
νότητα πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων, καθώς μεγάλα αρχεία «κατεβαίνουν» 
και αποστέλλονται σε μηδενικό χρόνο, ενώ οι χρήστες μπορούν να κάνουν πολλές 
εργασίες ταυτόχρονα και με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές online. Με τον τρόπο 
αυτό, καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσι-
μότητα, ενώ παράλληλα δίνεται σημαντική ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα 
και ανταγωνιστικότητα.

Περίοδος όχλησης
Φυσικά, για την υλοποίηση σημαντικού αυτού έργου υποδομής χρειάζεται να πραγ-
ματοποιηθούν τεχνικά έργα στο οδικό δίκτυο, με τη δημιουργία μιας τομής στο 
οδόστρωμα πλάτους 8 εκατοστών. Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη χρήση σκαπτικών 
μηχανημάτων από εργολάβο της Cosmote και οπωσδήποτε θα φέρουν όχληση στις 

γειτονιές, καθώς το δίκτυο θα περάσει από παντού. Σύμφωνα πάντως με τον Αντι-
δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημήτρη Γεωργιάκο, η δημοτική αρχή παρακολουθεί 
στενά τις εργασίες για την αποφυγή αστοχιών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων κατά τη διάρκεια των έργων. Επίσης, οι υπηρεσίες του Δήμου φροντίζουν 
ώστε στις οδούς που στρώθηκαν πρόσφατα με νέο ασφαλτικό, να γίνεται φρεζάρι-
σμα που θα υπερκαλύπτει τη νέα τομή, με στόχο να σταθεροποιηθεί η επούλωση. 
Συνολικά, οπτική ίνα θα περάσει σε 254 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου της πόλης. 
Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και τα δημοτικά κτήρια θα είναι τα πρώτα που θα 
συνδεθούν με οπτικές ίνες. 

Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με κάποιους συμβούλους να εκφρά-
ζουν επιφυλάξεις για την όχληση που φέρνουν οι εργασίες των δικτύων κοινής ωφέ-
λειας αλλά και την κακή κατάσταση που αφήνουν συνήθως στο οδόστρωμα. Ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος παραδέχτηκε το πρόβλημα όπως είναι γνωστό από προηγούμενες 
ανάλογες εργασίες, σημείωσε ωστόσο ότι στις περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, 
το ισοζύγιο κόστους και ωφέλειας βαραίνει σαφώς υπέρ της ωφέλειας. Σύμφωνα με 
τον Δήμαρχο, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος έχει ήδη οικοδομήσει 
μια στρατηγική σχέση με την Cosmote που είναι ο προμηθευτής των έξυπνων κάδων 
ανακύκλωσης, είναι από τις πρώτες πόλεις στις οποίες θα κατασκευαστεί τόσο το 
πρωτεύον όσο και το δευτερεύον δίκτυο οπτικών ινών. «Πρόκειται για μια ξεκάθαρα 
θετική υποδομή που θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής αλλά και στην τοπική οικο-
νομία και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων», σημείωσε ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια τεχνολογική «επανάσταση» σε 
σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, από τα μέσα Σεπτεμβρίου περισσότερα από 730.000 σπίτια 
και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.800.000 πολί-
τες, μπορούν να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο που «τρέχει» με ως 1 Gbps (1 GB το 
δευτερόλεπτο). Η εμπορική διάθεση των συνδέσεων ξεκίνησε και πρόκειται για υπη-
ρεσία που επιδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το «κουπόνι 
υπερυψηλής ευρυζωνικότητας». Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που γνωστοποίησε η 
Cosmote, η ταχύτητα των 300Mbps θα κοστίζει 31,90€ τον μήνα, των 500Mbps 41,90€ 
και του 1Gbps 56,90€, όπως διαμορφώνονται οι τιμές με την επιδότηση  του κουπο-
νιού και 24μηνη δέσμευση των χρηστών.

Ταχύτητες «κατεβάσματος» αρχείων 1GΒ το δευτερόλεπτο και ανεμπόδιστη 
συνδεσιμότητα εγγυάται η νέα τεχνολογία

Τα τεχνικά έργα θα πραγματοποιηθούν σε 254 χιλιόμετρα του τοπικού οδικού 
δικτύου, με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να παρακολουθεί στενά τους 
εργολάβους της εταιρείας

Το 77% των σπιτιών κι επιχειρήσεων του 
Δήμου 3Β θα έχει πρόσβαση σε εγγυημένες 
ταχύτητες 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps, 
έως το τέλος του έτους
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Ο εκπαιδευτικός Μάκης Τριανταφυλλίδης και η ηλεκτρολόγος μηχανικός Νόνη Στρατή πλαισιώνουν τα τμήματα 
ρομποτικής για όλες τις ηλικίες Δημοτικού και Γυμνασίου

Η πράσινη φανέλα με τα lego τουβλάκια, η θρυλική 
ομάδα ρομποτικής των Inventors που έφερε στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Βούλας παγκόσμιες διακρίσεις τα 
τελευταία 3 χρόνια, πλέον ανοίγεται σε όλο τον Δήμο 
και την ευρύτερη περιοχή. Με λογική επιβράβευσης 
μιας εμπνευσμένης προσπάθειας εκπαιδευτικών να 
εισαγάγουν στα δημόσια σχολεία της περιοχής τη 
ρομποτική και την καινοτομία, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στήριξε το όραμα η ομάδα να μεγαλώ-
σει, παραχωρώντας δημοτικό χώρο στο κτήριο της οδού 
Βάκχου 10 στη Βάρη. Εκεί από την τελευταία εβδομάδα 
του Σεπτεμβρίου λειτουργεί η Ακαδημία Ρομποτικής και 
Καινοτομίας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Στα πρώτα της βήματα, η Ακαδημία θα υποστηρίξει τις 
δύο αγωνιστικές ομάδες που θα λάβουν μέρος στους 
ερχόμενους διαγωνισμούς ρομποτικής της First και 
παράλληλα συγκροτεί γκρουπ μαθητών από Α’ Δημο-
τικού ως Γ’ Γυμνασίου χωρισμένα ηλικιακά, για τη διά-
δοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως ενός εργαλείου 
για τη γνώση. Όπως εξηγεί στον «Δημοσιογράφο» ο 
εκπαιδευτικός και υπεύθυνος ρομποτικής της Ακαδη-
μίας Μάκης Τριανταφυλλίδης, η ρομποτική, δηλαδή οι 
γνώσεις μηχανικής και προγραμματισμού είναι μόνο 
η αφορμή για ένα μακρύτερο μαθησιακό ταξίδι. «Κάθε 
μάθημα είναι δομημένο ως ένα mini project. Ένα ερέθι-
σμα από τη σύγχρονη ζωή, μας οδηγεί σε ένα πρόβλημα 
που ζητά λύση. Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν, να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αυτή τη λύση, χρησιμο-
ποιώντας τα υλικά της ρομποτικής και στο τέλος καλού-
νται να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους τα πορίσματά 
τους». Σύμφωνα με τους έμπειρους εκπαιδευτικούς της 
ομάδας, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται στα παιδιά 
από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής είναι η 

δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, 
η συνεργασία και η επικοινωνία. 

«Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο πιο πιστός 
υποστηρικτής των Inventors, μας πρότεινε να γίνει εταί-
ρος σε αυτή την προσπάθεια που ήρθε να ανταποκρι-
θεί στο πλήθος των αιτημάτων από γονείς και μαθητές 
που ήθελαν να γίνουν κομμάτι της ομάδας», εξηγεί ο 
εκπαιδευτικός του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας 
Αντώνης Σκέλλας, ο οποίος υπήρξε ο αρχικός εμπνευ-

στής της θρυλικής ομάδας που έκανε τη Βούλα πρωτο-
σέλιδο το 2019, όταν πήρε την 1η θέση στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ρομποτικής στο Τέξας και πολλές φορές 
μετά. Και προσθέτει: «Βασιζόμαστε στην παιδαγωγική 
μεθοδολογία του project και παράλληλα υιοθετούμε το 
design thinking, τη δομή που χρησιμοποιούν σύγχρο-
νες μεγάλες εταιρείες για να σχεδιάσουν νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες. Φτιάξαμε έναν χώρο στα πρότυπα των 
ακαδημιών των ΗΠΑ και πήραμε στην ομάδα των εκπαι-
δευτών τους καλύτερους». 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας, 
inventors.gr, το πρόγραμμα «απευθύνεται στους μαθη-
τές όλων των σχολείων του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προσφέροντάς τους  ευκαιρίες να καλλιερ-
γήσουν τη δημιουργικότητά τους, να συμμετέχουν σε 
προκλήσεις διαγωνισμών, να πειραματιστούν και να 
εξελίξουν γνώσεις και δεξιότητες 21ου αιώνα». 

Εκτός από την εκπαιδευτική ρομποτική, η ακαδημία 
προσανατολίζεται και στο πεδίο της μαθητικής επι-
χειρηματικότητας, ένα νέο στη χώρα μας αντικείμενο 
ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων που στοχεύει στη 
δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων για την εισαγωγή 
των παιδιών στον σύγχρονο ανταγωνιστικό εργασιακό 
κόσμο. Η ομάδα άλλωστε του 4ου Δημοτικού Βούλας 
φέτος τον Μάιο κατέκτησε την πρώτη θέση στον σχετι-
κό διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας «Junior 
Achievement Greece» με την πρωτοποριακή της ιδέα 
για την κατασκευή ενός πολυμορφικού επαναχρησιμο-
ποιούμενου συστήματος συσκευασίας. Την ιδέα αυτή 
υποδέχτηκε με ενθουσιασμό εκτός από πολυεθνική του 
χώρου των μεταφορών και ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Αυτή τη φλόγα της καινοτομίας και της επαφής με το 
σύγχρονο κόσμο, που βγαίνει από το πλαίσιο της συμ-
βατικής μάθησης και αναπτύσσεται σε νέα και συναρ-
παστικά για όλους πεδία, φιλοδοξεί να διαδώσει η Ακα-
δημία Ρομποτικής των 3Β. Μια προσπάθεια που με την 
αρωγή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορεί 
να αναπτυχθεί σε στέρεες βάσεις και να είναι προσιτή 
σε όλα τα παιδιά.

Ακαδημία Ρομποτικής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Όλοι οι μαθητές μπορούν πλέον να γίνουν ...inventors 

info
Βάκχου 10, Βάρη
Τηλ.: 210 9656377
www.inventors.gr

Ο Αντώνης Σκέλλας, υποδιευθυντής στο 4ο Δημοτικό 
Βούλας και «ψυχή» των inventors συντονίζει τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας

Ο Δήμος ενισχύει  
το πρωτότυπο  μαθησιακό 
ταξίδι που υπόσχεται  
η εκπαιδευτική ρομποτική
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Για την πορεία του δημοτικού προγράμματος στειρώσεων «οι γάτες μας» ρωτήθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Σεπτεμβρίου ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος από την 
αντιπολίτευση, που πρόβαλε τη θέση ότι αυτό «έχει κολλήσει». Ο Δήμαρχος αντέ-
κρουσε την άποψη αυτή, υποστηρίζοντας ότι αντιθέτως προχωρά εξαιρετικά καλά, με 
τα στοιχεία να δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν στειρωθεί 258 αδέσποτες 
γάτες του Δήμου, από το σύνολο των 700 ζώων που προέβλεπε το πρόγραμμα που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σχολίασε ότι είναι μεμονωμένοι 
ευαισθητοποιημένοι πολίτες αυτοί που κυρίως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να εντοπίσουν και να υποδείξουν αδέσποτα ζώα 
που χρειάζονται σήμανση, στείρωση και φαρμακευτική περίθαλψη. Αντιθέτως, οι 
φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο δεν προσκόμισαν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως καταστατικό του σωματείου, εκλογή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ.ά.) ώστε να εγγραφούν σε σχετικό μητρώο όπως τους ζητή-
θηκε, πλην ενός συλλόγου. 

Το δημοτικό πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων γατών «Οι Γάτες μας» έχει ως σκοπό 
αφενός την καταγραφή και σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων γατών, 
μέσω της σήμανσης, στείρωσης και υιοθεσίας τους κι αφετέρου την ευζωία τους, με 
την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα 
ζώα της πόλης, την εξασφάλιση τροφής και νερού και τις παρεμβατικές δράσεις σε 

θέματα προστασίας τους. Οι πολίτες μπορούν με μια ηλεκτρονική αίτηση στην ιστο-
σελίδα του Δήμου vvv.gov.gr με συνημμένα ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την 
ιδιότητα του δημότη ή κατοίκου και μια φωτογραφία του ζώου, να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα και να λάβουν ένα κουπόνι πληρωμής για έναν εκ των συνεργαζόμενων 
με τον Δήμο κτηνιάτρων. Τα ζώα μεταφέρονται στο ιατρείο και επιστρέφονται στο 
περιβάλλον με ευθύνη των πολιτών. 

Τι σημαίνει πόλη μηδενικών αποβλήτων 
Σε ευρωπαϊκό δίκτυο 460 πόλεων ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μια σημαντική πρωτοβουλία στη διαχείριση των δημοτικών οικιακών αποβλήτων 
τους ανέλαβαν από κοινού οι Δήμοι Σκιάθου και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Με 
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 
και τη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση (π.χ. ταφή) », όπως 
τονίζεται τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο Δήμοι ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με τους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Mission Zero Waste Academy (που σημαίνει «Ακαδημία 
για αποστολή των μηδενικών αποβλήτων»), το Zero Waste Europe («Ευρώπη των 
Μηδενικών Αποβλήτων») καθώς και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με στόχο 
να γίνουν οι πρώτοι πιστοποιημένοι Δήμοι Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μαζί με το Δήμο Σκιάθου, αποτελούν τους πρώ-
τους ελληνικούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που θα ενταχθούν 
στο δίκτυο Zero Waste Cities, ένα δίκτυο 460 πόλεων και δήμων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, οι οποίοι διαμορφώνουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και πολιτικές για 
τη διαρκή μείωση των οικιακών τους αποβλήτων και εφαρμόζουν σύγχρονες λύσεις 
στην κατεύθυνση των μηδενικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές τις κυκλικής 
οικονομίας. Μέσα από την εφαρμογή μέτρων και βέλτιστων πρακτικών που βασίζο-
νται στις αρχές της πρόληψης αποβλήτων, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και 
της ανακύκλωσης και με σύμμαχο την τοπική κοινωνία, οι Δήμοι Σκιάθου και Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα αναπτύξουν και θα 
υλοποιήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική στη διαχείριση αποβλήτων με την 
επίτευξη του τελικούς στόχου της κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, 
στόχοι που έχουν τεθεί είναι πρώτον, η εκτροπή του 90% των δημοτικών στερεών 
αποβλήτων που παράγονται εντός των ορίων του από την τελική διάθεση και δεύ-
τερον, η θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για το παραγόμενο, εντός των 
δημοτικών του ορίων, κατά κεφαλήν υπόλειμμα (σε κιλά), σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις οδηγίες του προγράμματος πιστοποίησης Zero Waste Cities.

Έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τη νέα ιεραρχία στη διαχείριση υλικών που ειση-
γείται το δίκτυο Zero Waste Europe για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών και να τις στρέψει από διαχείριση αποβλήτων στη διαχείριση πόρων. 
Σε μια κλίμακα 7 βημάτων από την ορθότερη στη χειρότερη λύση, το πρώτο σκαλί 
των βέλτιστων πρακτικών έχει τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων, 
των αγαθών και των συσκευασιών, ώστε η κατεύθυνση της παραγωγής να προσα-
νατολιστεί στο να μειώσει την κατανάλωση πόρων και την παραγωγή αποβλήτων. 
Το δεύτερο σκαλί της πυραμίδας έχει τη μείωση της ποσότητας, της τοξικότητας και 
του οικολογικού αποτυπώματος προϊόντων και λειτουργιών, με στόχο την επανα-
χρησιμοποίηση των υλικών. Τρίτη αποδεκτή διαχείριση είναι επαναχρησιμοποίηση. 
Στο τέταρτο σκαλί βρίσκεται η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. Ακολουθούν οι 
τεχνολογίες ανάκτησης υλικών από τα σύμμικτα απορρίμματα. Τελευταία λύση θεω-
ρείται διαχείριση του υπολείμματος όσων υλικών δεν μπορούν να ανακτηθούν ώστε 
να σταθεροποιηθούν βιολογικά. Και ωε απαράδεκτες λύσεις χαρακτηρίζει όλες τις 
πρακτικές που δεν επιτρέπουν την ανάκτηση υλικών και έχουν σημαντική περιβαλ-
λοντική επίπτωση, όπως η ταφή, η καύση κ.λπ.

Πρόγραμμα στειρώσεων στα 3Β 
258 αδέσποτες γάτες πέρασαν ήδη από τον κτηνίατρο 
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Άκρως επιτυχημένη κρίνεται εκ του αποτελέσματος η πολιτική αυστηροποίησης που 
επέβαλε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Κανονισμό Πόλης σχε-
τικά με τη μουσική εξωτερικών χώρων στα καταστήματα του Δήμου. «Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των επιχειρήσεων συμμορφώθηκε με τον νέο Κανονισμό, ακόμη και 
γνωστά θορυβώδη καταστήματα και απόδειξη για αυτό είναι ο εκμηδενισμός σχεδόν 
των καταγγελιών για ηχορύπανση που λαμβάνει η Δημοτική Αστυνομία», είπε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 Σεπτεμβρίου. 
Ο Δήμαρχος έδωσε ευχαριστίες στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και τον 
πολιτικό υπεύθυνο της υπηρεσίας, Βασίλη Παπαμιχαήλ, που στερήθηκαν τις άδειές 
τους για να επιβάλουν με την παρουσία τους την υιοθέτηση των νέων μέτρων. Ο 
Κανονισμός Λειτουργίας Πόλης που ψηφίστηκε στις 30 Μαΐου προβλέπει κλείσιμο 
μουσικής στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων μετά τις 11 μ.μ. τη θερινή 
περίοδο, ενώ απέκλεισε τη δυνατότητα που υπήρχε μέχρι πρότινος (και επιτρέπει η 
νομοθεσία σε άλλες περιοχές) να παραταθεί το ωράριο της μουσικής. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε και σε ένα νέο φαινόμενο που φέρνει όχλη-
ση στην πόλη αλλά είναι δύσκολο να κατασταλεί: Τα αυτοσχέδια πάρτυ νέων ατόμων 
στις ελεύθερες παραλίες του Δήμου, που κρατούν ως το πρωί με δυνατή πολλές φορές 
μουσική, ακόμη και φορητά βεγγαλικά. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που αδυνα-
τεί εκ φύσεως και θέσεως να ελέγξει η Δημοτική Αστυνομία. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, 
τον νέο κανονισμό των 3Β ζήτησαν ήδη να αξιοποιήσουν ως πρότυπο άλλοι 12 δήμοι 
της χώρας.

Ενεργειακή εξοικονόμηση
Ο Δήμος χαμηλώνει τα φώτα
Μια παρέμβαση με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο 
αλλά αμελητέα επίπτωση στην καθημερινότητα των 
πολιτών ανέλαβε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της κυβέρνησης προς 
την αυτοδιοίκηση να περιορίσει τις ενεργειακές κατα-
ναλώσεις κατά τουλάχιστον 10% ενόψει των Χριστου-
γέννων. Με ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή δήλωσε 
ότι από τις 5 Σεπτεμβρίου προχωρά σε μείωση της έντα-
σης των λαμπτήρων οδοφωτισμού σταδιακά από 20% 
ως 30% κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στο πρωτεύον 
και δευτερεύον δίκτυο εντός του αστικού ιστού, αρμο-
διότητας του Δήμου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε 
όλο το εύρος του Δήμου μέσω της τηλεματικής διαχείρι-
σης των νέων φωτιστικών LED που έχουν εγκατασταθεί 
τα τελευταία χρόνια. 

Με την κίνηση αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση 
ενέργειας που θα κυμαίνεται μεταξύ 20% και 25% σύμ-
φωνα με επίσημους υπολογισμούς, ένα ποσοστό διπλά-
σιο από αυτό που ζήτησε η κυβέρνηση από τους Δήμους 
της χώρας, χωρίς παράλληλα να μειωθεί η φωτεινότητα 
στους δρόμους σε επίπεδο χαμηλότερο από το επιτρε-
πτό για λόγους ασφάλειας. Όπως τονίζεται από τον 
Δήμο, «το δίκτυο οδοφωτισμού με σύγχρονους λαμπτή-
ρες LED αύξησε σύμφωνα με μετρήσεις φωτεινότητας 
πριν και μετά την τοποθέτηση του νέου συστήματος, σε 
διάφορα σημεία της πόλης τη φωτεινότητα κατά ποσο-
στό που κυμαίνεται από 120% έως 180%, με αποτέλεσμα 
η τελική φωτεινότητα στους δρόμους κατά την περίοδο 
που θα μειώνεται η ένταση για εξοικονόμηση ενέργειας, 
να είναι σημαντικά υψηλότερη απ’ ό,τι ήταν πριν την 
εγκατάσταση του νέου δικτύου». 

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε μια συνολική ευρωπαϊ-
κή προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος και αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. 
Βέβαια, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται 
ήδη στην πρωτοπορία μιας φιλοπεριβαλλοντικής πολι-
τικής πολύ πριν την ενεργειακή κρίση, έχοντας πρώτος 

εγκαταστήσει σε όλο του το δίκτυο νέας τεχνολογίας 
φωτισμό και έχοντας έτσι πετύχει εξοικονομήσεις ενέρ-
γειας της τάξης του 50% τα τελευταία περίπου πέντε 
χρόνια. Σχολιάζοντας σε τηλεοπτική εκπομπή το ερώτη-
μα αν ο Δήμος θα εγκαταστήσει φέτος χριστουγεννιάτι-
κους στολισμούς, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε 
ότι η ενέργεια που καταναλώνουν οι στολισμοί είναι 
ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών καταναλώσεων 
και ότι τυχόν κατάργησή τους ίσως επέφερε σοβαρότε-
ρο πλήγμα στην οικονομία των εορτών που βασίζεται 
κατά κύριο λόγο στην θετική ψυχολογία.  

Το θέμα της ενέργειας τέθηκε και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της 5ης Σεπτεμβρίου, με ερώτηση του συμβούλου 
της αντιπολίτευσης Νατάλη Πέτροβιτς σχετικά με τον 
ιδιαίτερα ενεργοβόρο φωτισμό των δημοτικών αθλη-
τικών κέντρων. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επιβεβαί-
ωσε ότι τα γήπεδα έκαιγαν ρεύμα μέχρι πέρσι κόστους 
300.000 ευρώ ετησίως, ωστόσο ήδη στα δύο από τα 
τρία κλειστά γήπεδα έχουν εγκατασταθεί νέοι λαμπτή-
ρες LED, μειώνοντας τις καταναλώσεις κατά 55%, ενώ 
ο φωτισμός θα εκσυγχρονιστεί και στα υπόλοιπα τους 
επόμενους μήνες. Όπως είπε ο Δήμαρχος, η διοίκηση 
αντιμετωπίζει το ζήτημα πρωτίστως ως περιβαλλοντι-
κό και έπειτα ως οικονομικό. Η συγκυρία του πολέμου 
στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που επέφε-
ρε, λόγω της μείωσης στην κατανάλωση ρεύματος και 
καυσίμων που είχε ήδη επιτευχθεί στον Δήμο από τις 
πράσινες πολιτικές, άφησε ένα κρίσιμο «μαξιλάρι» που 
απέτρεψε τον εκτροχιασμό του προϋπολογισμού, όταν 
η βιωσιμότητα του ταμείου άλλων Δήμων εξαρτάται 
πλέον αποκλειστικά από την κρατική αρωγή. 

Ηχορρύπανση 
Καλοκαίρι ησυχίας έφεραν τα μέτρα στα καταστήματα 

Η φωτεινότητα τις 
μεταμεσονύκτιες ώρες  
είναι αρκετά παραπάνω 
από τα επίπεδα ασφαλείας

Μόνη «Παραφωνία» τα αυτοσχέδια πάρτυ 
νεαρών ατόμων στις ελεύθερες παραλίες
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Ιδιαίτερα παραγωγική υπήρξε για τον Δήμαρχο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλο, η επίσκεψή του στην 86η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης στις 10-12 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμαρ-
χος είχε συναντήσεις με υπουργούς και στελέχη 
της κυβέρνησης στο περιθώριο πολιτικών και κοι-
νωνικών εκδηλώσεων, ενώ προέβη και σε θεσμι-
κές παρεμβάσεις με συναδέλφους του αυτοδιοι-
κητικούς. Άτυπες αλλά ουσιαστικές συζητήσεις 
είχε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), διευκρινίζοντας 
ζητήματα και προωθώντας λύσεις για τα φλέγοντα 
σήμερα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, όπως η 
επιβολή του τέλους ταφής και η εκτόξευση του 
ενεργειακού κόστους που καλούνται να πληρώσουν 
οι Δήμοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ άλλωστε, 
υπό την προεδρία του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη 

Παπαστεργίου, συνεδρίασε στο πλαίσιο της ΔΕΘ για το 
συντονισμό των δημάρχων ενόψει της πρωθυπουργι-
κής ομιλίας. Μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος συνομίλησε ιδιαίτερα με τον αναπληρωτή υπουργό 

Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, τον υπουργό Άμυνας 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυ-
λιανίδη, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο 
Αμυρά και τον υφυπουργό Μετανάστευσης και 
Ασύλου Νίκο Χαρδαλιά. Κατ’ ιδίαν συναντήσεις 
είχε επίσης με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη 
Σαμαρά και τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόε-
δρο της ΝΔ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ο Δήμαρχος των 3Β 
επισκέφτηκε το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμε-
ων στη ΔΕΘ και κάθισε στον προσομοιωτή των 

νέων σύγχρονων αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, πετώντας εικονικά ένα Rafal κι ένα F-35, δοκιμάζο-
ντας τις πτητικές του δεξιότητες. 

Τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επισκέφτηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επι-
τροπής Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο 
Κονταδάκη, τους βουλευτές Γιώργο Βλάχο και Βασίλη Οικονόμου, την πρόεδρο της 
ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Βανίτα Σωφρόνη και τον πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Νίκο Μακρή. Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, όπου τα στελέχη συνομίλησαν με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο 
για τις κινήσεις του Δήμου αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυ-
ξη του παραλιακού μετώπου, την υπογειοποίηση των καλωδίων για την αποφυγή 
διακοπών ρεύματος σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και την 
δρομολόγηση ενός application για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Στη συνέχεια, τα στελέχη του κόμματος βρέθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου 24ωρης Εναέ-
ριας Επιτήρησης και Αντιπυρικής Προστασίας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το 
οποίο μέσω drone δίνει τη δυνατότητα στο συντονιστικό κέντρο να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, ή πλημμύρας ή άλλων έκτακτων συνθηκών, όπως με την 
φωτιά που ξέσπασε τον Ιούνιο. Επόμενος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Παιδικό 
Χωριό SOS στη Βάρη, το οποίο λειτουργεί από το 1981 και σήμερα φιλοξενεί 30 παι-
διά, αλλά και οικογένειες εκτοπισθέντων Ουκρανών, μετά την εισβολή της Ρωσίας. 
Ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ ευχαρίστησε τους υπεύθυνους του Παιδικού Χωριού για το 
έργο και την προσφορά τους, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «είναι τιμή για μας 
να βρισκόμαστε εδώ και να αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία το έργο σας».

Κατόπιν, ο Γραμματέας και τα στελέχη της ΝΔ βρέθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, όπου συνομίλησαν με Διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος 
και Τμήματος Ασφαλείας, καθώς και τα στελέχη της ΕΛΑΣ για τη λειτουργία και τις 
ανάγκες του τμήματος, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που αυξάνεται κατά 
πολύ η προσέλευση τουριστών στο Δήμο. Ακολούθησε επίσκεψη στο Ασκληπιείο 
Νοσοκομείο Βούλας όπου ο Παύλος Μαρινάκης συνομίλησε με τον Διοικητή Ανδρέα 
Πλεμένο, τον αναπληρωτή Διοικητή Αιμίλιο Βουγιουκλάκη και στελέχη της διοίκησης 
του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για τις προσλήψεις ιατρονο-
σηλευτικού προσωπικού και την αύξηση στη λειτουργία κλινών. Τέλος, ο Γραμματέας 
της ΝΔ συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος και πολίτες, ενώ κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους 
της Αττικής που αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Είχαμε την ευκαιρία να 
συναντηθούμε με ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται για την πρόοδο της 
περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο Ασκληπιείο Νοσο-
κομείο Βούλας τα στοιχεία που μας παρέθεσαν αποδεικνύουν ότι όσες προσλήψεις 
υγειονομικών είχαν γίνει από το 2004 έως το 2019, έγιναν μέσα στην τριετία της δια-
κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε αναλυτικά για τον 
τρόπο της άμεσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή στις αρχές 
του καλοκαιριού. Η συνεργασία Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατάφερε 
να αντιμετωπίσει επιχειρησιακές παθογένειες στο κομμάτι της πολιτικής προστασί-
ας. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι, μετά από χρόνια, στην πολιτική ζωή του 
τόπου επανήλθαν ουσιαστικά οι έννοιες της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας, 
ως αποτέλεσμα του μετρήσιμου έργου της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στα 3Β ο γραμματέας της ΝΔ
Στο Δημαρχείο, το Παιδικό Χωριό SOS, την Αστυνομία και το Ασκληπιείο ο Π. Μαρινάκης

86η ΔΕΘ 
Συναντήσεις και ...πτήσεις ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ συνεδρίασε στη ΔΕΘ παρόντος  
του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έδειξε στο κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος 
κόμματος τη λειτουργία του συστήματος 24ωρης ανέριας παρακολούθησης του Δήμου



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

Στα 3Β ο γραμματέας της ΝΔ
Στο Δημαρχείο, το Παιδικό Χωριό SOS, την Αστυνομία και το Ασκληπιείο ο Π. Μαρινάκης
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Ρόταρυ Βούλας 
Πανηγυρική εκδήλωση για τις νευροεπιστήμες 

Μουσείο Μπενάκη 
Λάμψη, καταστροφή, δημιουργία του μικρασιατικού ελληνισμού

Με μια πανηγυρική εκδήλωση για την πρόοδο των νευ-
ροεπιστημών και τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και 
ευζωία των ανθρώπων ξεκίνησε τη χρονιά ο Ροταριανός 
Όμιλος Βούλα στις 5 Σεπτεμβρίου, σε μια ακόμη ζεστή 
συνεστίαση με σημαντικά μηνύματα. Κεντρικός ομιλη-
τής ήταν ο ροταριανός και μέλος του ομίλου της Βούλας, 
Παναγιώτης Βλάμος, καθηγητής και πρόεδρος του Τμή-
ματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και επί-
σης Διευθυντής στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και 
Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του ιδρύματος. Παρά 
το δύσκολο θέμα της ομιλίας που είχε τίτλο «η εξέλιξη 
του εγκεφάλου, από τη νευρο-εκπαίδευση στη νευρο-υ-
πογραφή», ο Παναγιώτης Βλάμος έκανε μια προσιτή και 
πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη για τα σύγχρονα πορίσμα-
τα της επιστήμης, που όπως παρουσίασε, μπορεί πλέον 
να εξελίξει τη γνωστική ικανότητα του εγκεφάλου με 
παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν κυρίως ανθρώπους με 
εκφυλιστικές ασθένειες, όπως το αλτσχάιμερ. «Η νευρο-
εκπαίδευση βάζει ξανά τον άνθρωπο στο επίκεντρο της 
εκπαίδευσης, το άτομο πλέον και όχι την ομάδα», τόνισε 

μιλώντας για τις «παρεμβάσεις γνωστικής ενίσχυσης» 
που δουλεύει στο εργαστήριό του. Η ομιλία έδωσε 
ώθηση σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και άφησε το 
ακροατήριο με την αισιοδοξία ότι τα όρια της ανθρώ-
πινης γνώσης διαρκώς επεκτείνονται σε περιοχές που 
μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσιτες. 

Τη συνεστίαση άνοιξε η πρόεδρος του Ομίλου Άννα 
Μαρία Νταϊλάκη που καλωσόρισε τα μέλη και τους καλε-

σμένους και προλόγισε τον ομιλητή. Το «παρών» μεταξύ 
άλλων στην εκδήλωση έδωσε και η Ντόρα Κέμου Μπί-
τσα, Προ Διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς 
Ρόταρυ. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η ανάγνωση από τη 
γραμματέα Άννα Μιχαηλίδου του μηνύματος από την 
πρόεδρο του Διεθνούς Ρόταρυ, Τζένιφερ Τζόουνς, σχε-
τικά με την προεδρική πρωτοβουλία που πήρε το χαρα-
κτηριστικό όνομα DEI από τα αγγλικά αρχικά των λέξε-
ων Διαφορετικότητα, Ισότητα, Συμπερίληψη (Diversity, 
Equity, Inclusion). «Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, ποιον 
αγαπάς, πώς ασκείς τη λατρεία, αν έχεις αναπηρία, από 
ποιο πολιτισμό ή χώρα κατάγεσαι. Αυτό που μετρά είναι 
ότι θέλεις να ενδυναμώσεις την κοινότητα και να ανα-
λάβεις δράση που θα δημιουργήσει την αλλαγή», ανα-
φέρεται η Τζένινφερ Τζόουνς για τα μέλη του ρόταρυ. 
«Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ορατές και 
μη ιδιότητες που εκ φύσεως τους καθιστούν μοναδικούς 
και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια συμπεριλη-
πτική κουλτούρα όπου κάθε άτομο γνωρίζει ότι μετρά 
η αξία του».

Μια έκθεση ορόσημο για την ιστορική μνήμη του μικρα-
σιατικού ξεριζωμού φιλοξενεί από τις 15 Σεπτεμβρίου 
το Μουσείο Μπενάκη. Στην επέτειο των 100 ετών από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, το μουσείο σε συνεργασία 
με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών παρουσιάζουν 
το χρονικό του μικρασιατικού ελληνισμού. Περισσό-
τερα από 1.000 εκθέματα και πάνω από 500 φωτογρα-
φίες ζωντανεύουν την ακμή του ελληνισμού πριν τους 
διωγμούς, τη δραματική περίοδο 1919-1923 καθώς 
και την εγκατάσταση και ενσωμάτωση στην Ελλάδα. Ο 
επισκέπτης της έκθεσης με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Μικρά Ασία, Λάμψη, Καταστροφή, Ξεριζωμός, Δημι-
ουργία» ξεκινά το ταξίδι στη λάμψη του ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας (πρώτη ενότητα) από την Ιωνία και 
τα δυτικά παράλια, προχωρά στην Καππαδοκία και τις 
νότιες επαρχίες, συνεχίζει διασχίζοντας τον Πόντο για 
να επιστρέψει προς δυσμάς, γύρω από την Κωνσταντι-
νούπολη και να καταλήξει στην Ανατολική Θράκη. Την 
εποχή ακμής διαδέχονται η περίοδος των διωγμών, του 
τέλους του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και των Συνθηκών, 
η περίοδος της ελληνικής απόβασης και της μικρασια-
τικής εκστρατείας, η «καταστροφή» του 1922, καθώς και 
η Έξοδος των προσφύγων (δεύτερη ενότητα). Η τρίτη 
και τελευταία ενότητα της έκθεσης επικεντρώνεται στην 
εγκατάσταση και την ενσωμάτωση των εκπατρισμένων 
στην Ελλάδα, καθώς και την επίδραση που η παρουσία 
τους είχε σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας. 
Τμήμα του επιλόγου της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην 
ίδρυση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1930 
από τη Μέλπω και τον Οκτάβιο Μερλιέ.

Το χρονικό αυτό περιγράφεται μέσα από έργα τέχνης, 
εικόνες, εκκλησιαστικά, πολεμικά και προσωπικά κει-
μήλια, ενδυμασίες, κοσμήματα, χειροτεχνήματα, χάρ-
τες, φωτογραφίες, αρχειακό και κινηματογραφικό υλικό, 
εφημερίδες, επιστολές, κάρτες, και πολλά άλλα τεκμή-
ρια. Την αφήγηση συμπληρώνουν αποσπάσματα από 
προσωπικές μαρτυρίες, ζωντανεύοντας τις εικόνες και 
τα σιωπηλά αντικείμενα. Επισκέπτες μπορούν να δουν 
τα εκθέματα ως τις 12 Φεβρουαρίου 2023. 

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου. Μεταξύ άλλων στην έκθεση περιηγήθηκε και 
ο πρωθυπουργός που συνάντησε τον Δήμαρχο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, με τον οποίο είχαν στενή συζή-
τηση πάνω από τα εκθέματα και την ιστορία του ξερι-
ζωμού που ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος γνώρισε από 
τους συγγενείς του επιζώντες του ξεριζωμού. Μεταξύ 
άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο 
«ανεπούλωτο τραύμα της προσφυγιάς, την απερίγρα-
πτη οδύνη που προκάλεσε η τουρκική θηριωδία, τους 
διωγμούς, τις εκατόμβες των θυμάτων, την απώλεια των 
ιερών τόπων τους», το οποία δεν εμπόδισε στους Έλλη-
νες της Μικράς Ασίας «να μετατρέψουν τον σπαραγμό 
για τις πατρίδες που χάθηκαν σε μοχλό επιβίωσης, ανα-
γέννησης, δημιουργίας». Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
μίλησε ακόμα για την «εποποιία της ενσωμάτωσης του 

προσφυγικού πληθυσμού και της αποκατάστασής του 
στους κόλπους του ελληνικού κράτους» και υπογράμ-
μισε: «Καμαρώνουμε τους καρπούς της μεταφύτευσης 
του μικρασιατικού ελληνισμού στο ελλαδικό χώμα. Η 
μεγάλη μετοικεσία επέφερε εκείνη τη μεγάλη ψυχική 
και πνευματική μετάλλαξη που μετέβαλε δραστικά τις 
κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς της ελλη-
νικής κοινωνίας. Εκατό χρόνια μετά την καταστροφή, 
μια έκθεση, όπως αυτή που εγκαινιάζουμε σήμερα, μας 
καλεί να αναστοχαστούμε την κρίσιμη αυτή καμπή της 
ιστορίας μας, χωρίς να αποσείουμε το συναισθηματικό 
της φορτίο, αλλά και χωρίς να υποτιμούμε τη γονιμο-
ποιό της δύναμη». 

Μια αξιόλογη έκθεση 
ως τις 12 Φεβρουαρίου 2023
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Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο που αποσκοπεί να αποκαλύ-
ψει την πολεοδομική «ψυχή» του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, αποτυπώνοντας σε εικόνες τις ιστορίες 
που λένε για την τοπική κοινωνία τα κτήρια και ο χώρος, 
ξεκίνησε και συντονίζει ο Πάνος Λάμπρου. Εικαστικός 
που δουλεύει με τη φωτογραφία, ο Πάνος Λάμπρου 
εφαρμόζει τις αρχές κλασικών της περιηγητικής φωτο-
γραφίας, όπως ο Φρεντερίκ Μπουασονά και πιο σύγ-
χρονων καλλιτεχνών της αστικής φωτογραφίας, όπως 
ο Γκουίντο Γκουίντι, σε σύγχρονα πρότζεκτ γειωμένα 
στον ελληνικό χώρο. Το σεμινάριο που διεξάγεται στον 
χώρο τέχνης «Νότιος», έχει ξεκινήσει από τον Μάιο και 
προβλέπει 3ήμερες περιηγήσεις στην πόλη κάθε μήνα 
με φωτογραφικές μηχανές. Σε ένα βάθος χρόνου, η δου-
λειά αυτή αναμένεται να συγκεντρωθεί σε μια έκδοση 
ή μια έκθεση.

Ο Πάνος Λάμπρου είναι «παιδί του κέντρου» όπως λέει 
στον «Δημοσιογράφο» και φτάνοντας στην περιοχή των 
3Β με οικογένεια πλέον το 2011 ήρθε σε επαφή με νέα 
ερεθίσματα και με έναν τρόπο ζωής που δεν του ήταν 
οικείος: «Αυτή η άνετη διαχείριση της καθημερινότητας 
κοντά στη φύση και στη θάλασσα, είναι κάτι που μου 
πήρε χρόνο να το καταλάβω. Όλο αυτό που βλέπω γύρω 
μου έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία σε αρχιτε-
κτονικό επίπεδο είναι χρήσιμο να τα έχει βιώσει ένας 
άνθρωπος για να νιώθει ελεύθερος. Για παράδειγμα, 
οι πολυκατοικίες με τα χαμηλά κάγκελα και περβάζια 
στην είσοδο που ενώνουν τον εξωτερικό με τον εσωτε-
ρικό κήπο. Ένας ευρύτερος κήπος, περισσότερα δέντρα, 
άνετη πρόσβαση στη δημόσια παραλία, ο μεγάλος 
περίπατος στη Φασκομηλιά. Πράγματα τόσο χρήσιμα, 
είναι αυτά που χρειάζεται κανείς για να συνδέεται γόνι-
μα ξανά με τη φύση. Μας ξεκουράζει, μας μαλακώνει 
αυτό», εξηγεί. 

Το σεμινάριο που ετοίμασε «δεν είναι απλώς ένα μάθη-
μα, είναι μια πρόσκληση ενδιαφέροντος» όπως αναφέ-

ρει και απευθύνεται «κυρίως στους κατοίκους και σε 
όσους ενδιαφέρονται για αρχιτεκτονική, πολεοδομία, 
σύνδεση με τη φύση». Και εξηγεί το πώς η καλλιτεχνική 
κατάθεση κάθε συμμετέχοντα μπορεί να οδηγήσει σε 
μια ιστορικού τύπου καταγραφή: «Κάνουμε καλλιτεχνι-
κή φωτογραφία. Αυτή δεν έχει μια ταυτότητα εμπορικής 
φύσης, όπως θα μπορούσε να έχει η αρχιτεκτονική ή η 
διαφημιστική ή ειδησεογραφική φωτογραφία. Είναι μια 
φωτογραφία βαθιά προσωπική. Ξέρουμε όμως πλέον 
ότι όσο πιο προσωπική είναι η ματιά του φωτογράφου, 
τόσο πιο πολύ μπορεί αυτή η ευαισθησία να μας φανεί 
χρήσιμη σε ένα βάθος χρόνου, σαν ντοκουμέντο, για να 
βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον πολιτισμό 
όπου ζούμε εμείς σήμερα». Η εγκαταλελειμμένη παρά-
γκα ενός ψαρά, η χτιστή εξωτερική σκάλα που βγάζει 
στην ταράτσα με τις αναμονές, το νεόδμητο μπαλκόνι 
«τούρτα» είναι στιγμιότυπα από μια ιστορία αστικής 
ανάπτυξης που ακόμη και αν γραφτεί, θα χρειαστεί 
εικόνες για να τεκμηριωθεί. Τις εικόνες αυτές αναζητά η 
ομάδα του Πάνου Λάμπρου σε νέες και παλιές γειτονιές, 
σε χαλάσματα και σε σύγχρονα κτήρια. 

Το ερώτημα βέβαια είναι τι μπορεί να αποκαλύψει στον 
φωτογραφικό φακό η αρχιτεκτονική ενός Δήμου τόσο 
ετερογενούς όσο είναι τα 3Β. Απαντά ο Πάνος Λάμπρου: 
«Υπάρχει μια ενωτική ουσία, αλλά την βρίσκω σε προγε-
νέστερους χρόνους, δηλαδή σε μονοκατοικίες μέχρι το 
1970, 1980 και σε πολυκατοικίες της ίδιας εποχής. Από 
κάποιο σημείο και μετά αρχίζει αυτό να μην έχει ταυτό-
τητα, αλλά ομογενοποίηση». Αυτό που έχει ενδιαφέρον 
σε αυτή την πόλη είναι «το φαινόμενο μια περιοχή να 
μπορεί να ανανεώνεται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, 
επειδή προφανώς έχει τους πόρους για να το κάνει. 
Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να καταγραφεί εύκολα. Χρειά-
ζεται κάποιος να ασχοληθεί σε επίπεδο αντικειμενικής 
παρατήρησης».

Ως προς τον απαραίτητο εξοπλισμό, ο φωτογράφος δεν 
έχει απαιτήσεις: «Το τεχνικό κομμάτι μπορούμε να το 

χειριστούμε και με τις πιο απλές κάμερες. Μια αναλογι-
κή κάμερα με φιλμ, ένα κινητό, μια σύγχρονη ψηφιακή 
μηχανή ή μία απλή μηχανή ερασιτέχνη». Και εξηγεί για 
ποιο λόγο: «Θα έλεγα ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. 
Μεγαλύτερη σημασία έχει να μπορεί ο παρατηρητής να 
εργαστεί αποτυπώνοντας την προσωπική του εικόνα. 
Μας ενδιαφέρει το εσωτερικό εργαλείο της όρασης. Αν 
εξελίξει αυτό το εσωτερικό εργαλείο, θα μάθει και ποιο 
εξωτερικό εργαλείο θα του φανεί πιο χρήσιμο για να 
φτάσει στο σκοπό του, να φτάσει στην εικόνα του». Ο 
ίδιος άλλωστε φωτογραφίζει με αναλογική μηχανή και 
φιλμ, όχι γιατί ακολουθεί κάποιο στερεότυπο περί καλ-
λιτεχνικής φωτογραφίας που πρέπει να δείχνει ρετρό, 
αλλά επειδή «εγώ βρήκα τα εργαλεία μου σε προγενέ-
στερη εποχή, πριν την αναγέννηση της ψηφιακής εικό-
νας», όπως λέει. 

Αυτό που αναζητά και επιθυμεί να μεταδώσει και σε 
άλλους ο Πάνος Λάμπρου είναι μια ανθρωποκεντρική 
ματιά με εικόνες που κινούνται ανάμεσα στο πορτρέ-
το και τον χώρο, όπως αναφέρει. Να καλλιεργήσει «μια 
φωτογραφία που εμπλέκει την αρχιτεκτονική, την πολε-
οδομία και την ανθρωπολογία». 

Ο χώρος «Νότιος» έχει μετακομίσει στο Ελληνικό (Καλ-
λιπόλεως 42 και Ιασωνίδου 11), με τηλέφωνο επικοινω-
νίας 2130251001.

Πάνος Λάμπρου 
Φωτογραφίζοντας την αρχιτεκτονική ταυτότητα των 3Β 

Στο σεμινάριο του «Νότιου» αναζητούνται οι εικόνες 
που εμπλέκουν την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και 
την ανθρωπολογία

Η εγκαταλελειμμένη παράγκα ενός ψαρά στη Βάρκιζα 
μπορεί να πει πολλά για τον πολιτισμό μας
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Φεστιβάλ κολύμβησης  
Κολύμπι στη Βουλιαγμένη 365 ημέρες τον χρόνο

Από 1η 
Νοεμβρίου  

το εισιτήριο  
της Ακτής 

Βουλιαγμένης  
διαμορφώνεται  

για όλους στα 5€

Τι χρειάζεται κανείς για να χαίρεται τη θάλασσα 
κάθε μέρα του έτους; Μόνο κέφι, παρέα και ένα 
καθαρό περιβάλλον ασφάλειας. Με αυτό το λιτό 
σκεπτικό που μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο 
ευεξίας και όμορφης κοινωνικοποίησης για 
όλους, η ομάδα We Swim του Πέτρου Παρθένη 
διοργάνωσε ένα πρωτότυπο «φεστιβάλ Κολύμ-
βησης» στην Ακτή Βουλιαγμένης την Τετάρτη 
14 Σεπτεμβρίου. Ήταν μια εκδήλωση που τα 
συμπεριέλαβε όλα: Κολύμβηση, ενημέρωση 
για το περιβάλλον και τη «γαλάζια σημαία» 
της Ακτής, οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό 
και μια όμορφη προβολή ταινίας κάτω από τον 
ουρανό. 

Οι δεκάδες φίλοι του We Swim είχαν την ευκαι-
ρία για μια ευεργετική βουτιά στα ζεστά ακόμη 
νερά της Βουλιαγμένης. Ένα ομαδικό κολύμπι 
σε μια εύκολη διαδρομή, χωρίς χρονόμετρο, 
τερματισμούς ή ανταγωνισμό. Κολυμπώντας ο 
καθένας με τον εξοπλισμό που τον εξυπηρετεί περισσότερο και τον 
ρυθμό που θεωρεί καταλληλότερο, η ομάδα των κολυμβητών και 
κολυμβητριών που προσεγγίζει το We Swim εμφανίζει μια πολύ 
ενδιαφέρουσα ποικιλομορφία σε ηλικίες, σωματότυπο και στόχους. 
Η λογική που επικρατεί είναι αυτή μιας μεγάλης φιλικής συντρο-
φιάς που τους χωρά όλους, με μόνη συνθήκη την αγάπη για το νερό 
και την απόφαση η φυσική άσκηση να νικήσει τις συνήθειες που 
κρατούν πολύ κόσμο στην καθιστική ζωή. 

Μη ανταγωνιστικό κολύμπι σημαίνει ότι καθένας έχει το δικό του 
πρόγραμμα άσκησης, τα προσωπικά του ορόσημα να φτάσει, χωρίς 
άγχος αλλά με φιλική καθοδήγηση και την παρότρυνση που προ-
σφέρουν οι φίλοι. Αυτό το ερασιτεχνικό πνεύμα συμπληρώνεται 
από τις σωστές συνθήκες ασφάλειας: Πρώτα από όλα, η ομάδα 
διασφαλίζει ότι κανένας συμμετέχων δεν θα μείνει αβοήθητος σε 

περίπτωση ανάγκης. Ακόμη, η Ακτή 
Βουλιαγμένης προσφέρει σημα-
δούρες που οριοθετούν την ανε-
νόχλητη πορεία των κολυμβητών, 
ναυαγοσωστική κάλυψη καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους μια σημαντι-
κή διασφάλιση για την περίπτωση 
μιας άτυχης στιγμής, αλλά και ένα 
ζεστό ντους στο τέλος κάθε δρα-
στηριότητας κολύμβησης, ένα ιδι-
αίτερα ευεργετικό προνόμιο κατά 
τους κρύους μήνες του χειμώνα. Η 
σεζόν του We Swim ξεκινά στα μέσα 
Οκτωβρίου και δίνει ραντεβού με 
όποιον θα ήθελε να συμμετάσχει 
ελεύθερα κάθε Κυριακή του έτους. 
Μόνη υποχρέωση είναι η καταβολή 
του αντιτίμου εισόδου στην Ακτή. 
Σύμφωνα με την τρέχουσα τιμο-
λογιακή πολιτική της ΕΤΑΔ για την 
Ακτή, από την 1η Νοεμβρίου 2022 
το εισιτήριο εισόδου θα ανέρχεται 
για όλους (δημότες και μη) σε 5€, 
χωρίς άλλα εκπτωτικά εισιτήρια (με 

εξαίρεση τη δωρεάν είσοδο για όσους την δικαιούνται, π.χ. ΑμεΑ 
και μικρά παιδιά).

Μετά το ομαδικό κολύμπι στο ηλιοβασίλεμα, κολυμβητές και φίλοι 
κατευθύνθηκαν στα γρασίδια της Ακτής όπου στήθηκε μια επιφά-
νεια προβολής και ακολούθησαν σχετικές ενημερωτικές ομιλίες. Ο 
Πέτρος Παρθένης έδειξε στιγμιότυπα από παλιότερες κολυμβητικές 
σεζόν στα οποία τονιζόταν η φιλική και ζεστή πλευρά των ανθρώπι-
νων σχέσεων που δημιουργεί η συγκεκριμένη κολυμβητική παρέα. 
«Βρισκόμαστε περίπου 20 χλμ από το κέντρο, 25 λεπτά από την 
πόλη μας, σε μια υπέροχη παραλία, με δυνατότητα πρόσβασης όλο 
τον χρόνο γιατί έχει ασφάλεια και καθαριότητα 365 ημέρες», τόνισε 
για την πλαζ και κάλεσε τον καθένα να πάρει μέρος στην πρωτό-
τυπη αυτή κοινότητα. Φιλοσοφία του We Swim κατά τον ιδρυτή 
του, είναι να μειώσει το κενό μεταξύ της ανταγωνιστικής κολύμβη-
σης που απαιτεί ένα επίπεδο αφοσίωσης και προσπάθειας και της 
αποχής από τη φυσική άσκηση, όπως είναι ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής. Το μότο «κολυμπάμε 365 ημέρες τον χρόνο», όπως εξήγησε ο 
Πέτρος Παρθένης, είναι ένας εφικτός στόχος για όλους που μπορεί 
να αλλάξει τη ζωή καθενός. 

Κομμάτι της εκδήλωσης ήταν η προβολή της ποιοτικής διάκρισης 
που λαμβάνει η Ακτή Βουλιαγμένης ανελλιπώς από το 2015 ως 
σήμερα και έχει το διεθνές σύμβολο της γαλάζιας σημαίας. Πρόκει-
ται για ένα διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης κολυμβητικών ακτών 
το οποίο στη χώρα μας υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης. Εκπροσωπώντας την Εταιρεία, η Δαρεία Βουρ-
δουμπά παρουσίασε στους παριστάμενους τα πολλαπλά κριτήρια 
που λαμβάνονται υπόψη για κάθε ακτή ώστε να λάβει τη διάκριση 
της γαλάζιας σημαίας, εξαίροντας τη Βουλιαγμένη και την παραλία 
της για τα ποιοτικά της νερά και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Tέλος, η Τατιάνα Ασβεστοπούλου, υπεύθυνη του τμή-
ματος Health της εταιρείας GEP μίλησε για τους κανόνες ασφάλειας 
στη θάλασσα. Η βραδιά «ζεστάθηκε» με ένα κέρασμα στον μπουφέ 
από την Ακτή Βουλιαγμένης και έκλεισε με μια όμορφη ταινία για 
τη ζωή του Ζακ Ιβ Κουστώ, του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο ελά-
χιστοι άνθρωποι με τη θάλασσα. 

Ο ιδρυτής του κινήματος 
We Swim μίλησε για τα 
ωφέλη της θάλασσας 
στο προστατευμένο και 
καθαρό περιβάλλον της 
Βουλιαγμένης (φωτογραφία: 
Terra magazine)

Μια ποικιλόμορφη συντροφιά μη ανταγωνιστικών κολυμβητών 
δίνουν κάθε Κυριακή του χειμώνα ραντεβού στην πλαζ 

(φωτογραφία: Terra magazine)
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«Έσβησε» το όνειρο του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης να αγωνιστεί στην Α’ κατη-
γορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) έπειτα 
από απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας. Η Βουλιαγμένη την περσινή περίοδο τερμάτισε στην 3η θέση της Β’ ΕΠΣΑΝΑ και 
με την ταυτόχρονη άνοδο της Μαρκό από την Α’ ΕΠΣΑΝΑ στη Γ’ Εθνική, «άδειαζε» μια 
θέση στην 1η κατηγορία με την Βουλιαγμένη να είναι η επιλαχούσα ομάδα. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, η διαρροή που βγήκε από τους κόλπους της ΕΠΟ ήταν ότι 
η Βουλιαγμένη δεν έχει τη δυνατότητα ανόδου, αφού κάτι τέτοιο δεν είχε προβλεφθεί 
από την προκήρυξη των περσινών πρωταθλημάτων, όπως γνωμοδότησε η νομική 
υπηρεσία της ΕΠΟ στη διοίκηση της ΕΠΣΑΝΑ. Η σχετική ενημέρωση της Ένωσης, στην 
οποία υπάρχουν λεπτομέρειες και για τα νέα πρωταθλήματα, αναφέρει: «Μετά την 
γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ που απαγορεύει ξεκάθαρα την τροπο-
ποίηση της περσινής προκήρυξης, την προσεχή περίοδο 2022-2023 η Α’ Κατηγορία 
θα διεξαχθεί με 17 ομάδες αντί με 18». Η Διοίκηση του ΑΟ Βουλιαγμένης προσέφυγε 
κατά της απόφασης στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ στοχεύοντας να διεκδικήσει 
ό,τι ορίζει ο ΚΑΠ (άνοδος της επιλαχούσας ομάδας του ΑΟ Βουλιαγμένης, ώστε να 
συμπληρωθεί ο αριθμός δεκαοκτώ στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ, 
την περίοδο 2022-2023), σύμφωνα με την προκήρυξη της περιόδου 2021-2022. 

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ συνεδρίασε στις 14 Σεπτεμβρίου 
απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την προσφυγή του σωματείου ΑΟ Βουλιαγμένης 
κατά της από 24/08/2022 απόφασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής. Αμέσως μετά 
την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου να απορρίψει το αίτημα της Βουλιαγμένης 
για άνοδο στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ, μέσα από την άνοδο της Μαρκό στη Γ’ Εθνική ο Πρόεδρος 
της ΕΠΣΑΝΑ, Δημήτρης Γιαρένης δήλωσε: «Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, που 
αποτελείται από αρεοπαγίτες, επιβεβαίωσε αυτό που φοβόμασταν, ότι δηλαδή μια 
απόφαση για άνοδο της Βουλιαγμένης (το οποίο ήταν επιθυμία όλων των μελών του 
ΔΣ) ήταν παράνομη και παράτυπη και θα οδηγούσε στην πτώση του ΔΣ της ΕΠΣΑΝΑ, 

στην προσφυγή που ήταν σίγουρο ότι θα έκαναν οι μαϊντανοί που δήλωναν σε γνω-
στό blog ότι η άνοδος της Βουλιαγμένης ήταν μια απλή απόφαση του ΔΣ. Δεν είναι 
τυχαίο ότι αυτοί οι κύριοι έχουν μείνει στην ιστορία ως γραφικοί», ήταν η καυστική 
τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης. Από την πλευρά της η διοίκηση του ΑΟ Βου-
λιαγμένης υποδέχθηκε την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της 
ΕΠΟ με απόλυτη ψυχραιμία και νηφαλιότητα, ωστόσο το κλίμα που επικρατεί στην 
ομάδα είναι ότι «κάποιοι» δεν θέλουν τον ΑΟ Βουλιαγμένης στην πρώτη κατηγορίας 
της ΕΠΣΑΝΑ. Πλέον, άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα αφήνουν στο παρελθόν τις 
δικαστικές διαμάχες και στρέφουν την προσοχή τους στο νέο πρωτάθλημα της Β’ 
ΕΠΣΑΝΑ όπου ο στόχος είναι το καλό ποδόσφαιρο και έπειτα η άνοδος, χωρίς να 
είναι αυτοσκοπός.

Στο μαγευτικό τοπίο της παραλίας Βάρκιζας θα διεξαχθεί 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 Οκτω-
βρίου μία πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση, το 2ο 
FIBA 3x3 Greece Tour, με τη συμμετοχή πολλών αστεριών 
του αθλήματος, αλλά και όλους τους συμπολίτες που 
θέλουν να περάσουν ένα ξεχωριστό, αθλητικό τριήμερο. 
Η διοργάνωση είναι το μεγαλύτερο τουρνουά ανοιχτού 

μπάσκετ 3X3 στην Ευρώπη και γίνεται για την πρόκριση 
στους τελικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2022. 
Έτσι και φέτος θα γίνει στην Ελλάδα το Greece Tour που 
επιτρέπει σε διάφορες ελληνικές ομάδες αλλά και ομάδες 
από το εξωτερικό που θα έρθουν στην Ελλάδα να διεκδι-
κήσουν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Ευρώπης. 
Η νικήτρια ομάδα της κατηγορίας Open Men θα κερδίσει 

το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 800 ευρώ, ενώ η ομάδα 
που θα πάρει τη δεύτερη θέση της κατηγορίας θα πάρει 
το επόμενο χρηματικό έπαθλο των 200 ευρώ. Ποδήλατα, 
ρολόγια, συλλεκτικά στυλό, συλλεκτικές μπάλες μπά-
σκετ είναι μερικά από τα δώρα που θα διεκδικήσουν οι 
συμμετέχουσες ομάδες. Με αφορμή την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
μαζί με την Greece 3x3, προσφέρουν δωρεάν συμμετοχή 
σε όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του Δήμου 
και ειδική τιμή 5 ευρώ ανά άτομο για τους μαθητές των 
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου.«Ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης προάγει τις αθλητικές δραστηριότη-
τες σε κορυφαίο επίπεδο και στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε 
θετική ενέργεια που έχει στόχο να φέρει όλους, αλλά 
ειδικότερα τους νέους πιο κοντά στον αθλητισμό. Θέλω 
να συγχαρώ όλους όσοι εργάζονται για να γίνει πραγμα-
τικότητα μία τόσο σημαντική διοργάνωση και σας περι-
μένουμε όλους, αθλητές και θεατές, να περάσουμε ένα 
αθλητικό τριήμερο στην πανέμορφη Βάρκιζα», δήλωσε 
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καθώς ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώνει σε συνεργασία 
με την Greece 3x3 για δεύτερη συνεχή χρονιά το μεγαλύ-
τερο τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην Αττική.

Στοπ στην άνοδο του ΑΟ Βουλιαγμένης έβαλε η ΕΠΟ

Τρίποντα στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας
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Η κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο κάθε 
Σεπτέμβριο στο μνημείο της Ιωνίας στη Βούλα, μαζί 
με το μνημόσυνο που τελεί απαρέγκλιτα ο τοπικός 
Μητροπολίτης, ο μακαριστός Παύλος παλαιότερα και ο 
Αντώνιος σήμερα, αποτελεί μια κορυφαία συμβολική 
τοπική παράδοση για τη μνήμη του μικρασιατικού 
ελληνισμού

Μια παράσταση επιπέδου που συγκλόνισε το κοινό με τις 
ερμηνείες αλλά και τα διαχρονικά της μηνύματα ήταν η 
Ιφεγένεια εν Αυλίδι του Θέμη Μαμουλίδη που ανέβηκε στη 
Βούλα στις 24/9 και βέβαια γέμισε ασφυκτικά το ανοιχτό 
Θέατρο Σοφία Βέμπο

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΣΤΙΣ 26/9

Ο δημοσιογράφος 
Γιώργος Αυτιάς και ο 
αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας 
μεταξύ των θεατών της 
Μικρασιατικής Βεγγέρας, 
μιας μουσικοχορευτικής 
παράστασης μνήμης με 
παραδοσιακά κεράσματα 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ  
ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ WHO IS WHO 2022 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΣΤΙΣ 22/9

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 11/9
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4 χρόνια «Δημοσιογράφος»
 
της σύνταξης

Ήταν Σεπτέμβριος του 2018 όταν ο «Δημοσιογράφος» 
βγήκε στο φως της δημοσιότητας με το πρώτο του 
φύλλο. Μια καινούργια τότε πρόταση στον τοπικό Τύπο 
και με ένα ανοιχτό στοίχημα: Να αλλάξει τα δεδομένα 
για το τι θεωρούμε τοπικές ειδήσεις, πώς τις ιεραρχού-
με, πώς τις γράφουμε. Οι αντιδράσεις στο πρώτο φύλλο 
ήταν στα όρια του διασκεδαστικού. Κανείς από τους 
δημοσιολογούντες σε κοντινά τοπικά έντυπα δεν δεχό-
ταν ότι μπορεί μια αμιγώς δημοσιογραφική προσπάθεια 
να μην έχει κρυφή ατζέντα και χρηματοδότες. Είδαν 
στο πρωτοσέλιδο τη συνέντευξη του τιτουλάριου τότε 
επισκόπου Αντωνίου και έγραψαν ότι το έντυπο απο-
τελεί κρυφό βραχίονα της Εκκλησίας για την επιβολή 
των οικοδομικών της σχεδίων. Έκτοτε διατυπώνονται 
διαρκώς θεωρίες και εικασίες που θέλουν να απαντή-
σουν στο ερώτημα «γιατί» γράφουμε κάτι, αλλά ευτυχώς 
κανείς δεν έχει μέχρι σήμερα αμφισβητήσει αυτό που 
γράφουμε, τον πυρήνα της πληροφορίας που κάθε μήνα 
μεταδίδει η εφημερίδα.

Το μοντέλο διανομής που εξαρχής υιοθέτησε ο «Δημο-
σιογράφος» ήταν 1 φύλλο ανά νοικοκυριό του Δήμου, 
τα οποία βάσει απογραφής ανέρχονται σε 20.000. Έτσι 
υπολογίστηκε η ποσότητα που ζητάμε κάθε μήνα από 
το τυπογραφείο. Άλλη μια πρωτότυπη απόφαση ήταν η 
διανομή του εντύπου πόρτα πόρτα στα γραμματοκιβώ-
τια από εξειδικευμένο συνεργείο διανομέων. Οι ευγε-
νικοί νέοι και νέες με τα καλαθάκια που μοιράζουν την 
εφημερίδα στη γειτονιά ταυτίστηκαν με τον «Δημοσιο-
γράφο» και αποτελούν μια ανώνυμη αλλά καθοριστική 
συμβολή στην επιτυχία του εγχειρήματος. Η εφημερίδα 
αποτέλεσε εξ αρχής τον καλύτερο διαφημιστικό χώρο 
της πόλης, εξασφαλίζοντας με απόλυτα διαφανή και 
ανταποδοτικό τρόπο τη βιωσιμότητά της. Και έτσι μπή-
καμε πλέον στον 5ο χρόνο κυκλοφορίας. 

Η δύσκολη αλήθεια για κάθε επιχείρηση και βέβαια, εκδο-
τικό τόλμημα, είναι ότι μοιάζουν με το ποδήλατο το οποίο 
αν δεν προχωράει, νομοτελειακά πέφτει. Ο «Δημοσιογρά-
φος» ξεκίνησε στο 1ο φύλλο με 16 σελίδες, που εξαρχής 
καταλάβαμε ότι ήταν πολύ λίγες. Από το 2ο φύλλο πήγαμε 
στις 24 σελίδες. Τον Σεπτέμβριο του 2021 κάναμε το πρώτο 
άλμα, διευρύνοντας την ύλη και εμπλουτίζοντας το περι-
εχόμενο, φτάνοντας τις 32 σελίδες. Σύντομα προετοιμά-

ζεται και το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του εντύπου, 
που είναι η πύκνωση της κυκλοφορίας του, με στόχο να μη 
χάνεται η επαφή με τους αναγνώστες από μήνα σε μήνα. 

Στα 48 μέχρι σήμερα «ραντεβού» που δώσαμε με τους 
αναγνώστες, θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με κάθε 
πτυχή της ενιαίας πια πόλης που αποτελεί το συλλογι-
κό μας σπίτι. Καλύψαμε τις δραστηριότητες του Δήμου 
και της δημοτικής αρχής, αναδείξαμε τις συζητήσεις 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιγράψαμε κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, πιάσαμε το νήμα της τοπικής 
ιστορίας, μιλήσαμε με τοπικές προσωπικότητες, πήρα-
με συνέντευξη από υπουργούς και βουλευτές. Σταθερή 
άγκυρά μας η αναφορά στο τοπικό επίπεδο. Δεν φλυα-
ρούμε επί παντός, δεν μας αφορά η κεντρική πολιτική 
σκηνή: Για αυτή την ύλη υπάρχουν αξιόλογα και αφο-
σιωμένα μέσα ενημέρωσης. Τη συμφωνία αυτή θα την 
τηρήσουμε μέχρι τέλους. Και αν κάτι απαιτεί αναθεώ-
ρηση είναι η μικρή αλληλεπίδραση που έχουμε με τους 
αναγνώστες. Μια σελίδα επιστολών ίσως να έδινε ένα 
νέο βήμα που λείπει από τον τοπικό διάλογο. Θα θέλαμε 
να λάβουμε τις απόψεις και τις σκέψεις σας στα παραπά-
νω με ένα email στη διεύθυνση editor@dimosiografos.
com ξεκινώντας κάτι νέο.

bullets

••• Ακούστε πονηριά της αντιπολίτευσης   

• Συνέβη μετά την τελευταία πλημμύρα, αλλά 
το είδαμε και στη φωτιά • Στις επιτυχημένες 
δηλαδή περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων από 
τον Δήμο • Βγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και λένε «μπράβο στους εργαζόμενους» που 
υπερέβαλαν εαυτούς, που ανταποκρίθηκαν κ.λπ.  

• Προσέξτε, «μπράβο» μόνο στους υπαλλήλους  

• Οι πολιτικοί προϊστάμενοι των εργαζομένων, ο 
Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αξίζουν 
μόνο κριτική • Κολακεία στους υπαλλήλους, 
ψόγος για τους διοικούντες • Δεν είναι κάπως 
μικρόψυχο αυτό;  • Ίσως είναι η αποτύπωση του 
συνθήματος που φωνάζει το ΚΚΕ «χωρίς εσένα 
γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντι-
κά» • Όμως η πραγματικότητα σήμερα δεν λει-
τουργεί με αυτό τον τρόπο • Και δεν είναι λογι-
κό να αποδίδει κάποιος εργαζόμενος το ίδιο υπό 
όλες τις συνθήκες • Ειδικά όταν έχεις Δήμαρχο 
και αντιδημάρχους που είναι πάντα και παντού 
παρόντες, στην πρώτη γραμμή.

••• Και μιας που μιλάμε για αυταπάρνηση, 

έσπασε ρεκόρ θητείας το τελευταίο Δημοτικό Συμ-
βούλιο στις 5/9 •  7,5 ώρες αδιάκοπη συνεδρίαση 

• Θέματα «βαριά», μεγάλη ανάλυση, παρουσιά-
σεις, διαφωνίες • Κάποιοι ακόμη λένε για τους 
μονολόγους Κωνσταντέλλου • Εκεί όμως ήταν ο 
θρίαμβος της τοπικής δημοκρατίας • Το Συμβού-
λιο είναι ένα εργαζόμενο σώμα  • Όχι πεδίο για 
προβολή και για ατάκες του τουίτερ • Αυτές είναι 
οι απαιτήσεις ενός σύγχρονου μεγάλου Δήμου 
που θέλει να πρωταγωνιστεί • Πολλές ώρες 
δουλειάς, λίγες ώρες ξεκούρασης και πολλές ώρες 
δουλειάς • Όσοι δεν αντέχουν, δεν μας κάνουν 

• Ή διαφορετικά, κάνουν για κάπου αλλού.

••• Φυσικά η θέση της αντιπολίτευσης είναι 
βολική • Χωρίς το άγχος να διοικήσεις, να πάρεις 
αποφάσεις, να ρισκάρεις, όλα είναι απλούστερα  

• Περιμένεις να γίνει η στραβή και να βγεις στον 
αφρό • Έτσι έγινε και με το ατύχημα που είχε 
μαθητής έξω από ένα σχολείο • Βγήκαν αμέσως 
οι ...Σασταλεγάκηδες • «Σας τα ’λεγα» είπαν, 
ρίχνοντας φυσικά την ευθύνη στον Δήμο  • Μια 
...σοβιετική αντίληψη ότι όλα μπορεί να τα λύσει 
το κράτος και ο Δήμος εν προκειμένω • Αλήθεια, 
υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί με τεχνικά έργα 
ένα ατύχημα που οφείλεται στο μποτιλιάρισμα; • 
Όλοι γνωρίζουν τι γίνεται στις ώρες αιχμής έξω 
από τα σχολεία • Η μόνη ρεαλιστική λύση που 
θα μπορούσε να δώσει το κράτος ή ο Δήμος είναι  
να απαγορεύσει την πρόσβαση με ΙΧ και να επι-
τρέπει μόνο το ποδήλατο • Μη θυσιάσουμε και 
τη λογική στο βωμό της πολιτικής επικοινωνίας...
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