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Έχουμε λόγους να αμφιβάλλου-
με για την εγκυρότητα των απο-
τελεσμάτων που ανακοίνωσε 
το ΠΑΚΟΕ σχετικά με την καθα-
ρότητα στη θάλασσα της Βου-
λιαγμένης. Έχουμε λόγους να 
αμφιβάλλουμε και για τα κίνη-
τρα του κέντρου, που δείχνουν 
να βρίσκονται μακριά από την 
αναζήτηση της αλήθειας και πιο 
κοντά στη δημιουργία εντυπώ-
σεων και την πρόκληση αρνη-
τικής δημοσιότητας για λόγους 
που σχετίζονται με τις ερχόμε-
νες δημοτικές εκλογές.   
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@eri_kout

Έχει καιρό για βόλτα στη Βάρκιζα

@filotheyr

#Varkiza

@giorgospolys

@varoufakis_gr αν πήγαινες για παϊδάκια στα Βλάχικα στη 
Βάρη και όχι στα Εξάρχεια δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό.

@Ntax20

Παιδάκια πίνω ουζάκι στη Βάρκιζα κι ακούω Ρένα Κουμι-
ώτη με τη μυρωδιά της θυμωμένης  θάλασσας γύρω τριγύ-
ρω. Η γιορτή της Γυναίκας σήμερα. Της μάνας, της κυράς, 
της κόρης, της αδερφής σας. Μια θάλασσα είναι κι αυτή με 
τα κυματάκια της και τις μπουνάτσες της.Όχι;

@lasagna_chris

#Varkiza #kitesurf

@Likaki11

Σου χα πει ρε  Γιάνη. Έλα σε εμάς Κηφισιά. Έλα σε εμάς 
Βούλα. Εσύ εκεί στις περιοχές των Εξαρχείων.

@ath3nsriviera_living

#Varkiza

@pyrosvestiki

Κατεσβέστη πυρκαγιά σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου στη Βάρη. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 
οχήματα.

@cynthia.beibeiyang

#voula

@OTAVOICE2

Κωνσταντέλλος: «Το ΠΑΚΟΕ έχει απασχολήσει με πληθώ-
ρα καταγγελιών για εκβιαστικές πρακτικές»

@noel_camateras

#panorama

@antonanagno

#vouliagmeni

@manina_karamanli

#ithaki #vouliagmeni

Έγραψαν στα social media για τα 3Β2
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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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Δυσφήμηση της πόλης
από αναξιόπιστους φορείς

T ο έργο παίζεται εδώ και χρόνια. Ένα «κέντρο» 
που δηλώνει ότι πραγματοποιεί χημικές αναλύ-
σεις δημοσιοποιώντας λίστες με αποτελέσματα 

πρωταγωνιστεί τα καλοκαίρια σε καταγγελτικά δημοσι-
εύματα για την καθαρότητα των υδάτων, κρίνοντας με 
τα δικά του δεδομένα την καταλληλότητα των ακτών. 
Το ΠΑΚΟΕ αυτή τη φορά όμως χτύπησε νωρίς, μήνα 
Μάρτιο, τροφοδοτώντας ειδησεογραφικές ιστοσελίδες 
με τίτλους όπως «Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στη 
θάλασσα της Βουλιαγμένης». Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι 
φέτος είναι χρονιά εκλογών στην αυτοδιοίκηση, μιας 
και το παιχνίδι της αρνητικής δημοσιότητας ειδικά για 
τη Βουλιαγμένη αποτελεί ένα πολυπαιγμένο αντιπολι-
τευτικό χαρτί. Στην ανακοίνωσή του άλλωστε το ΠΑΚΟΕ 
δηλώνει ότι δέχτηκε «καταγγελίες κατοίκων» για να 
επέμβει, εξάγοντας το συμπέρασμα ότι οι κάποιες περι-
οχές του κόλπου της Βουλιαγμένης είναι «προβληματι-
κές και αρκετά επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία». Δεν 
διευκρίνισε πάντως ποιοι ήταν οι καταγγέλλοντες και 
αν χρηματοδότησαν τις εργαστηριακές αναλύσεις που 
έκανε - κατευθύνοντας όπως μπορούμε να υποθέσουμε 
και τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η συγκε-
κριμένη δημοσιοποίηση πάσχει από εγκυρότητα, όπως 
αποδεικνύεται από απλά και προσβάσιμα στον καθένα 
δεδομένα, εγείροντας σοβαρές απορίες και επιφυλάξεις 
για το ρόλο του κέντρου αλλά και των εντολέων του. 

Η ημέρα που δηλώνεται ότι ελήφθησαν τα δείγματα 
προς ανάλυση, ήταν η Δευτέρα 6 Μαρτίου. Σύμφωνα 
όμως με τα στοιχεία του σχετικά κοντινού μετεωρολο-
γικού σταθμού της Βάρης (που λειτουργεί εντός του 
εκπαιδευτηρίου Παλλάδιο σε συνεργασία με το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών) οι ημέρες που προηγήθηκαν, 

2-5 Μαρτίου, ήταν ημέρες που έβρεχε στην περιοχή 
με τον μετρητή της Βάρης να καταγράφει βροχοπτώ-
σεις από 5,8 ως 0,2 χιλιοστά. Οι δε άνεμοι που έπνεαν 
τις προηγούμενες ημέρες των μετρήσεων ήταν νότιοι, 
νοτιοανατολικοί και δυτικοί, με άλλα λόγια δεν υπήρ-
χαν ρεύματα από βόρειους ανέμους που ανανεώνουν 
το νερό του όρμου της Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με την 
κοινή γνώση, αλλά και μεγάλο όγκο επιστημονικών 
μελετών (προ ετών το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσίασε σειρά σχετι-
κών ερευνών σε διεθνές συνέδριο στη Νάξο με θέμα 
«Ποιότητα νερού και Υγεία») τα νερά της βροχής συμπα-
ρασύρουν στη θάλασσα μέσω των χειμάρρων και των 
αγωγών ομβρίων επικίνδυνους μικροοργανισμούς.

Για το λόγο αυτό η διαδικασία μέτρησης της ποιότητας 
των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση που συμμορφώνει την ελληνική διοίκηση 
με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, προβλέπει περιστατι-
κά «βραχυπρόθεσμης ρύπανσης» τα οποία αναμένεται 
να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών έως 72 ώρες. 
«Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, λαμβάνε-
ται ένα πρόσθετο δείγμα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι το περιστατικό έχει λήξει», ορίζεται στην ελληνική 

νομοθεσία. Ο ρόλος της βροχής σε αυτά τα περιστατι-
κά είναι κεντρικός: Όπως αναφέρεται στους όρους των 
συμβάσεων που συνάπτουν οι Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις με πιστοποιημένα εργαστήρια μετρήσεων για 
την παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών, προ-
βλέπεται η αναγκαιότητα «μετάθεσης της εγκεκριμένης 
ημερομηνίας δειγματοληψίας, με σκοπό να μεσολαβεί 
κατά το δυνατόν διάστημα 72 ωρών μεταξύ βροχόπτω-
σης και δειγματοληψίας». Η επιστήμη απαιτεί υπομο-
νή και μέθοδο για να προσεγγίσει κανείς την αλήθεια. 
Στην περίπτωση του ΠΑΚΟΕ όμως στόχος είναι η δημι-
ουργία αρνητικής δημοσιότητας και όχι η αλήθεια, και 
οι όποιες μετρήσεις υποτάσσονται σε σχήματα εκ των 
προτέρων κατασκευασμένα. Άλλωστε, το ΠΑΚΟΕ είναι 
ένας αυτόκλητος «σωτήρας» του περιβάλλοντος που 
λειτουργώντας υπό ένα ακαθόριστο καθεστώς απλού 
συλλόγου δεν ελέγχεται από κανέναν και δεν λογοδοτεί 
πουθενά, επομένως εξ ορισμού καθίσταται αναξιόπι-
στος φορέας. Δεν είναι πιστοποιημένο εργαστήριο από 
αυτά στα οποία αναθέτει η Γενική Γραμματεία Υδάτων 
του υπουργείου Περιβάλλοντος τις τακτικές μετρήσεις 
κατά τις κολυμβητικές περιόδους. Αντίθετα, συνήθως με 
δικές του μετρήσεις που άγνωστο υπό ποιες συνθήκες 
διεξάγονται, το ΠΑΚΟΕ βγαίνει να διαψεύσει τα επίσημα 
στοιχεία που δημοσιεύονται ανελλιπώς και δείχνουν 
βάσει μετρήσεων και επιστημονικών προτύπων ότι η 
ποιότητα των υδάτων στη Βουλιαγμένη είναι διαχρο-
νικά εξαιρετική. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 και από 
την αρχή των έργων της μαρίνας, ο δημόσιος και πιστο-
ποιημένος φορέας ΕΛΚΕΘΕ μετρούσε ανελλιπώς τα 
νερά του όρμου, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα και 
τη μεθοδολογία του στην ιστοσελίδα του Δήμου, χωρίς 
ποτέ να διαπιστωθεί ανάλογο περιστατικό. 

Το καθεστώς αξιοπιστίας του ΠΑΚΟΕ καυτηρίασε με 
δηλώσεις του και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σχολιάζοντας το ρόλο 
του κέντρου: «Το ΠΑΚΟΕ έχει απασχολήσει κατ’ επανά-
ληψη στο παρελθόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς 
υπάρχει πληθώρα καταγγελιών για εκβιαστικές πρακτι-
κές, ενώ το θέμα έχει απασχολήσει και τη δικαιοσύνη 
όταν σειρά δημάρχων της Στερεάς Ελλάδας κατήγγει-
λαν ευθέως πως το ΠΑΚΟΕ τους εκβίαζε και έβγαζε το 
νερό ακατάλληλο. Στο δικό μας Δήμο έχουμε δει κατ’ 
επανάληψη μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ που δεν συνάδουν 
με τις αντίστοιχες μετρήσεις πιστοποιημένων κρατικών 
φορέων ενώ παράλληλα ο Δήμος έχει δεχτεί προτάσεις 
για συνεργασία με τον φορέα με οικονομικά ανταλλάγ-
ματα, χωρίς προφανώς να έχουμε ανταποκριθεί ποτέ 
θετικά σε καμία. Δηλώνουμε απερίφραστα πως δεν 
είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να 
δυσφημίσει το Δήμο μας με ψεύδη και κατασκευασμένα 
μυθεύματα οδηγούμενος από αντιπολιτευτικά ή ακόμα 
και οικονομικά κίνητρα και θα κάνουμε ότι είναι απα-
ραίτητο να προστατέψουμε την πόλη και τη φήμη της».

“Στόχος του ΠΑΚΟΕ 
είναι η δημιουργία 
αρνητικής δημοσιότητας 
και όχι η αλήθεια

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Ανα- 
κατασκευάζεται 

το αλιευτικό 
καταφύγιο

Βάρκιζας

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη ριζική ανακατασκευή του αλιευτικού 
καταφυγίου της Βάρκιζας, μιας εγκατάστασης η οποία βρίσκεται 
στην ίδια κατάσταση από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 όταν και 
κατασκευάστηκε. Το αλιευτικό καταφύγιο είναι το δεύτερο σπίτι 
των επαγγελματιών αλιέων αλλά και των ερασιτεχνών ψαράδων της 
περιοχής και η ανάγκη για μια εκ βάθρων ανασυγκρότησή του κρί-
νεται επιτακτική. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται πλέον περιβαλλοντικά, 
δομικά αλλά και τεχνολογικά ξεπερασμένη. 

Η δημοτική αρχή τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε μικρές 
παρεμβάσεις στο αλιευτικό καταφύγιο προκειμένου να παραμείνει 
λειτουργικό τόσο για τους ψαράδες όσο και για τον κόσμο που το 
επισκεπτόταν. Ωστόσο, ήρθε η στιγμή που η εγκατάσταση πρέπει 
να εκσυγχρονιστεί πλήρως χωρίς να αλλάξει η δομή της αλλά και ο 
χαρακτήρας της. Οι παρεμβάσεις σε όλες τις υφιστάμενες υποδο-
μές του αλιευτικού καταφυγίου και η δημιουργία νέων υποδομών 
για την πλήρη αναβάθμισή του χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η 
πρώτη κατηγορία αφορά την αναβάθμιση όλων των λιμενικών υπο-
δομών. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην κατασκευή νέων ηλεκτρο-
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και η τρίτη κατηγορία αφορά στη 
δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων για την αισθητική 
αναβάθμιση του χώρου. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, το πρώτο στάδιο εργασιών αφορούν τις 
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις με την δημιουργία μιας υπερυψωμέ-
νης πλατείας στον προσήνεμο μώλο στην περιοχή του φάρου, πλή-
ρως εξοπλισμένη με καθιστικά, κάδους κ.λπ που θα περιβάλλεται 
από φυτεύσεις. Επιπλέον, θα υπάρχει επίστρωση της επιφάνειας 
των δαπέδων από σκυρόδεμα με εμφανή αδρανή, μεγέθους έως 10 
χιλιοστά και θα κατασκευαστεί ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες 
για διευκόλυνση της πρόσβασής τους. Το δεύτερο στάδιο εργασιών 

θα αφορά στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων όπου 
θα υπάρξει προμήθεια και εγκατάσταση νέων δεστρών και νέων 
προσκρουτήρων, θα θωρακιστεί ο μώλος με την προμήθεια και 
εγκατάσταση νέων φυσικών ογκόλιθων καθώς αυτή τη στιγμή το 
αλιευτικό καταφύγιο είναι εκτεθειμένο στους νότιους ανέμους. Θα 
γίνει πλήρης αναβάθμιση των υφιστάμενων δαπέδων με επενδύσεις 
από πέτρα έτσι ώστε ο μώλος να είναι και περιπατητικός για όλους 
όσοι θα θελήσουν να κάνουν την βόλτα τους. Επίσης, θα ενισχυθεί 
ο τοίχος του προσήνεμου μώλου, ένα σημείο που είναι ευάλωτο 
στους βόρειους ανέμους. Τέλος, η τρίτη και τελευταία κατηγορία 
εργασιών θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέων ηλεκτρομηχανικών 
εγκαταστάσεων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ενεργητικής πυρο-
προστασίας, εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων καθώς 
επίσης και εγκαταστάσεις πυργίσκων τροφοδότησης των σκαφών. 

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα πνοής που θα βελτιώσει κατακόρυφα την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της Βούλας βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την πράσινη ανάπλαση 
της λεωφόρου Βασιλέως Παύλου. Το πρώτο στάδιο εργασιών αφορούν το κομμάτι από 
το Ασκληπιείο Βούλας μέχρι και την είσοδο της πλατείας Ιμίων. Συγκεκριμένα, στους 
κοινόχρηστους χώρους που περιβάλλονται μεταξύ της οδού Βασιλέως Παύλου και του 
εσωτερικού παράδρομου από την οδό Δάφνης έως την οδό Ιπποκράτους έχει εγκατα-
σταθεί φυσικός και συνθετικός χλοοτάπητας, αυτόματο σύστημα άρδευσης, αστικός 
εξοπλισμός (κάδοι, παγκάκια κ.ά.), σύγχρονα όργανα υπαίθριας εκγύμνασης, εξοπλι-
σμός υπαίθριας ψυχαγωγίας (τραπέζια πινγκ πονγκ) και υπόγεια συστήματα κάθετης 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων. Επιπλέον, το ήδη υπάρχον πράσινο θα 
εμπλουτιστεί με τη φύτευση εκατοντάδων δέντρων και χιλιάδων θαμνοειδών. 

Να υπογραμμιστεί ότι σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής θα κατασκευα-
στούν ράμπες για τα άτομα με ειδικές κινητικές δυσκολίες, ώστε να είναι εφικτή και 
ασφαλής η είσοδος των περιπατητών και των επισκεπτών στο χώρο πρασίνου και ανα-
ψυχής. Επίσης, οι χώροι που έχουν τοποθετηθεί τα καθιστικά, διαχωρίζονται από τους 
χώρους φύτευσης με πρόχυτα κράσπεδα κήπου. Ουσιαστικά, δημιουργείται μέσα στην 
καρδιά της Βούλας ένας νέος πνεύμονας πρασίνου και χώρος αναψυχής για μικρούς και 
μεγάλους. Τέλος, ο φωτισμός όλων των κοινόχρηστων χώρων θα γίνει με τελευταίας 
τεχνολογίας υβριδικά σώματα LED που θα χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια και εναλλα-
κτικά θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Η δεύτερη φάση της ανάπλασης θα αφορά το κομμάτι από την οδό Δάφνης μέχρι τη 

συμβολή της Βασιλέως Παύλου με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης κάτι που αναμένεται να 
ξεκινήσει το προσεχές φθινόπωρο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προξενούσε 
ιδιαίτερα μεγάλη όχληση στην τοπική αγορά της πλατείας η οποία σφύζει από ζωή 
τους θερινούς μήνες. 

Βούλα 
Σε εξέλξη πράσινη ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου
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Συγκλονισμένοι όλοι οι Έλληνες 
προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν 
από τη σιδηροδρομική τραγωδία 
της 1ης Μαρτίου που κόστισε 57 
ζωές κυρίως νέων ανθρώπων. Η 
κυβέρνηση στην προσπάθειά της να 
περιορίσει το πολιτικό κόστος ενό-

ψει και των εκλογών κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Στην αρχή 
προσπάθησε να ρίξει όλη την ευθύνη στον σταθμάρχη. Όταν είδε ότι 
αυτή η τακτική δεν τελεσφόρησε το γύρισε στο «όλοι φταίμε», θέλο-
ντας να εκμεταλλευθεί προς όφελός της τις υπαρκτές παθογένειες του 
ελληνικού δημοσίου. 

Έτσι και καθώς η οργή φούντωνε τα ΜΜΕ αναζητούσαν για εξηγή-
σεις τον υπ. Υποδομών της ...προηγούμενης κυβέρνησης τον Χρήστο 
Σπίρτζη, την ώρα που ο Κων. Αχ. Καραμανλής μετά την παραίτησή του 
παραμένει εξαφανισμένος. Ο πρώην υπ. Υποδομών εμφανίστηκε και με 
στοιχεία απέδειξε ότι τέτοιο δυστύχημα επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε συμβεί 
και πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε παραδώσει το 68% της διαβόητης σύμβασης του 
ΟΣΕ, προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης, που προσπαθεί διακαώς 

να «μοιράσει» τις ευθύνες για την τραγωδία. Πραγματικά όμως δεν 
έχει τόση σημασία τι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Είναι 
πολύ πιο σημαντικό τι έλεγε το προσωπικό του ΟΣΕ τα τελευταία χρό-
νια, το οποίο αγνοήθηκε από την κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό κατα-
δεικνύει και τις πολύ συγκεκριμένες ευθύνες που έχουν και καλό είναι 
να σταματήσουν να προσπαθούν να φορτώσουν τα αποτελέσματα της 
εγκληματικής τους πολιτικής σε άλλους. 

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι η νέα γενιά που αγανακτισμένη 
έχει ξεχυθεί στους δρόμους και απαιτεί να αποδοθούν οι ευθύνες, απαιτεί 
να παραιτηθεί η κυβέρνηση, απαιτεί ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το μεγά-
λο «κύμα» δεν αναχαιτίζεται με δημοσιογραφικούς μηχανισμούς και με 
μικροπολιτικά τεχνάσματα. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είμαστε μαζί με τον 
κόσμο, χωρίς τις κομματικές μας σημαίες, τον αφουγκραζόμαστε και κατα-
γράφουμε τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα της νεολαίας και των εργαζομέ-
νων προκείμενου να τα εκφράσουμε πολιτικά όσο καλύτερα μπορούμε. 

Αυτός άλλωστε είναι ο πραγματικός ρόλος της πολιτικής, αν δεν θέλου-
με οι πολίτες να μας γυρνούν τη πλάτη, και όχι η εξυπηρέτηση ημετέ-
ρων και μεγαλόσχημων...

Οι διαχρονικές παθογένειες, η διάχυση ευθυνών 
και η απαίτηση για ένα καλύτερο μέλλον
Γράφει ο Πέτρος Φιλίππου υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανατολικής Αττικής,  
πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού

Στο συνέδριο με τίτλο «Η εδαφική συνεργασία στη νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, η θεσμική της κατοχύρωση και ο ρόλος 
των οικονομικών κινήτρων», το οποίο πραγματοποιήθηκε 
το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου στη Σόφια της Βουλγαρί-
ας, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν η επισκόπηση και κριτική 
αξιολόγηση της εδαφικής διασυνοριακής συνεργασίας και 
ειδικότερα στις περιοχές της Ελλάδας που συνορεύουν με 
τις τρεις όμορες βόρειες χώρες. Το Συνέδριο διοργανώθηκε 
από τους τρεις ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασί-
ας Έλικας, Αμφικτυονία και Εύξεινη Πόλη. Κεντρικοί ομιλητές 

του συνεδρίου ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού 
Γιώργος Κρεμλής. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με την ιδιότητά του 
ως προέδρου του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, στην ομιλία του αναφέρθηκε στον ρόλο των ομίλων για τη συνοχή της 
Ευρώπης αλλά και στα οφέλη που έχει κάποιος Δήμος που συμμετέχει σε αυτόν.

«Αναμφίβολα ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί τον πρώτο και εγγύτερο στην κοινωνία φορέα 
διακυβέρνησης. Ο ρόλος της είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση βασικών υποδομών, για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας του πολίτη, για την αντιμετώπιση κρίσεων και για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», 
είπε ο Δήμαρχος των 3Β. Και συνέχισε: «Το θεσμικό και τεχνολογικό περιβάλλον του 21ου αιώνα έχει αυξή-
σει κατακόρυφα τις δυνατότητες των ΟΤΑ να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους. Παράλληλα, η κλιματική 
κρίση έχει καταστήσει τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος ένα σημαντικό μέρος της αποστολής 
μας. Μαζί όμως με τις νέες δυνατότητες ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζει σήμερα νέες 
δυσκολίες. Σε αγαστή συνεργασία με την Αμφυκτιονία και τον Έλικα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη 
δημιουργία μίας ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης, με συνέργειες, συνεργασίες και αλληλεπίδραση προς 
όφελος του πολίτη», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο 
περιβαλλοντικές δράσεις που έλαβαν χώρα στη 
Βούλα με συνδιοργανωτή τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Η αρχή έγινε το Σάββατο 25 Φεβρου-
αρίου με την δράση δεντροφύτευσης στην περιο-
χή του ΚΑΑΠ Βούλας (πρ.ΠΙΚΠΑ). Εκατοντάδες νέα 
δεντράκια, κατάλληλα για το τοπικό οικοσύστημα της 
περιοχής φυτεύτηκαν με την συνεργασία της μη κερ-
δοσκοπικής οργάνωσης We4All, του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, της Πολιτικής Προστασίας 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, και την αρωγή δεκάδων 
εθελοντών και πολιτών. Η δεύτερη δράση πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 5 Μαρτίου και αφορούσε τον 
καθαρισμό της ελεύθερης παραλίας της Βούλας στο 
πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Μπλε 
Σαρωνικός» με τη συμμετοχή της εθελοντικής ομά-
δας «Beach Cleaning» και του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Οι εθελοντές κινήθηκαν κατά μήκος 
της παραλίας, συλλέγοντας σκουπίδια κάθε είδους 
με αποτέλεσμα να συλλεχθούν περισσότερα από 215 
κιλά απορρίμματα, τα περισσότερα από τα οποία 
ήταν πλαστικά. Ο απολογισμός έδειξε πόσο μεγάλη 
είναι η ρύπανση από τα πλαστικά στις παραλίες. Ο 
καθαρισμός αυτός ήταν μια υπενθύμιση της σημα-
σίας της συλλογικής προσπάθειας για τη διατήρηση 
του περιβάλλοντος.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος 
του πολίτη 

Περιβάλλον

Περισσότερα δέντρα,  
λιγότερα πλαστικά

ΞΈΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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Σε μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες στον τομέα 
του περιβάλλοντος για τη δημοτική αρχή Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης αναδεικνύεται η φροντίδα για τα αδέ-
σποτα σκυλιά και γάτες της περιοχής. Η δημοτική αρχή 
εκπόνησε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διαχεί-
ριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς το επόμενο έτος, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας και το 
Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε να 
το υιοθετήσει. Συνολικά, ο Δήμος θα διαθέσει το ποσό 
ρεκόρ των 225.000 ευρώ, από τα οποία μόλις οι 40.000 
προέρχονται από κρατική επιχορήγηση και τα υπόλοιπα 
από πόρους τους δημοτικού ταμείου. 

Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος το σώμα, η περσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από την 
απόλυτη επιτυχία του προγράμματος «οι γάτες μας» για 
τη στείρωση του μεγάλου πλέον πληθυσμού των αδέ-
σποτων γατών. Ήταν η πρώτη φορά που ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης εντάσσει τα γατιά σε πρόγραμμα 
διαχείρισης αδέσποτων, καθώς ο πληθυσμός τους είχε 
αυξηθεί εκρηκτικά. Μέσα σε ένα χρόνο, σε συνεργασία 
με εθελοντές κατοίκους, 720 γάτες καταγράφηκαν με 
σήμανση, εμβολιάστηκαν, στειρώθηκαν, αποπαρασιτώ-
θηκαν και επανεντάχθηκαν στο φυσικό τους περιβάλ-
λον, όπως επιτάσσει η νομοθεσία. Η επιτυχία του προ-
γράμματος, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, οδήγησε στην 
απόφαση για επέκτασή του και την επόμενη χρονιά. 
Ήδη από την αρχή του 2023 έχουν στειρωθεί άλλες 116 

αδέσποτες γάτες του Δήμου. Στον απολογισμό του 2022 
αναφέρεται ότι εμβολιάστηκαν και αποπαρασιτώθηκαν 
130 σκύλοι και στειρώθηκαν άλλοι 18. 

Εξετάζοντας τα διαχρονικά στοιχεία για την πολιτι-
κή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως προς 
τα αδέσποτα ζώα, φαίνεται ότι κατά τη φετινή χρονιά 
κορυφώνεται η κατεύθυνση πόρων προς τον συγκεκρι-
μένο τομέα. Κατά τη διάρκεια της θητείας Κασιδόκωστα 
Πανά την περίοδο 2011-2014, ο Δήμος αφιέρωνε από 
21.500-24.000 ευρώ τον χρόνο, με το συγκεκριμένο κον-
δύλι πλέον να έχει δεκαπλασιαστεί. Τα συγκεκριμένα 
στοιχεία ανέφερε σε ανεβασμένους τόνους ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, απαντώντας στην κριτική μερίδας της 
αντιπολίτευσης (παράταξη Δαβάκη) ότι «είναι ελλειμ-
ματικός ο τρόπος εφαρμογής του πλαισίου στον Δήμου 
μας». «Ως αντιδήμαρχος της διοίκησης Κασιδόκωστα 
αφιερώνατε 20.000 ευρώ και μας κάνετε σήμερα μάθημα 
φιλοζωίας», απάντησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος. 

Ο στόχος των παρεμβάσεων του Δήμου είναι πολλα-
πλός: Αρχικά η μείωση του αριθμού των αδέσποτων 
μέσω στειρώσεων. Έπειτα η φροντίδα των αδεσπότων 
στο περιβάλλον τους, με σίτιση και πότισμα, κτηνιατρι-

κή περίθαλψη όποτε παραστεί ανάγκη, εμβολιασμό και 
ηλεκτρονική σήμανση. Πολιτική του Δήμου είναι επίσης 
η προώθηση των υιοθεσιών (κατά το 2022 πραγματο-
ποιήθηκαν 16 υιοθεσίες) και η φιλοζωική ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Μεταξύ 
άλλων, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την πρόσλη-
ψη κτηνιάτρου από τον Δήμο, τη δημιουργία ιστοσελί-
δας για την προβολή των υπό υιοθεσία αδέσποτων που 
διαβιούν στην πόλη αλλά και η δημιουργία ενός δικτύου 
εθελοντών φροντιστών για τα αδέσποτα ζώα. 

Μια από τις μεγάλες τιμές της πόλης, αυτήν της παραχώρησης ενός τάφου «τιμής 
ένεκεν» αποδίδει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε δύο ξεχωριστές ιστορικές 
προσωπικότητες στο κοιμητήριο της Βάρης που τα τελευταία χρόνια τελεί υπό πλήρη 
ανακαίνιση. Όπως αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Φεβρουαρί-
ου, στο νέο νεκροταφείο της Βάρης έναν μονό τάφο διαρκούς χρήσεως σε κεντρικό 
σημείο του κοιμητηρίου θα λάβουν ο επί σειρά ετών Δήμαρχος Βάρης Κωνσταντίνος 
Μπαγλατζής και ο Βαρκιζιώτης στρατιώτης που «έπεσε» κατά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο το 1974, Αντώνιος Ζησιμόπουλος. Εισηγούμενος την πρόταση αυτή, ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπενθύμισε ότι ο Δήμος έχει ήδη τιμήσει τα πρό-
σωπα αυτά, στη μεν περίπτωση του Κωνσταντίνου Μπαγλατζή με την ονοματοδοσία 
του μεγάλου αθλητικού κέντρου της Βάρης προς τιμή του, στη δε περίπτωση του 
Αντώνη Ζησιμόπουλου, με την ονοματοδοσία μιας κεντρικής πλατείας στη Βάρκιζα. 

Η συμβολική απόδοση τιμών και στην τελευταία κατοικία τους αποτελεί υποχρέωση 
του Δήμου. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις αξιοποιήθηκε σχετική πρόβλεψη στον κανο-
νισμό των δημοτικών κοιμητηρίων, σύμφωνα με τον οποίο, ο Δήμος διαθέτει μονούς 
τάφους κοινούς ή διαρκούς χρήσης «για τη δωρεάν ταφή αποβιωσάντων προσώπων 

που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες ή μεγάλες δωρεές προς τον Δήμο ή τη χώρα, 
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».  

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Ιωάννη Γρύλλη, κατοίκου Βουλιαγμένης τα τελευ-
ταία 30 χρόνια και ιστορικού Δημάρχου Ρέντη. Όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, ο Ιωάννης Γρύλλης που απεβίωσε πρόσφατα υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταξύ άλλων έφτιαξε το πρώτο ΚΑΠΗ της χώρας 
στη μακρά δημαρχιακή του θητεία (1978-1994). «Ως χειρονομία αναγνώρισης και 

ένδειξη σεβασμού εισηγούμαι 
να γίνει η ταφή του ατελώς στο 
κοιμητήριο της Βουλιαγμένης, 
σε τάφο τριετίας», είπε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος για να 
λάβει ομόφωνα την έγκριση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
στην ίδια συνεδρίαση. 

Κοιμητήρια 
Ταφικές τιμές σε ξεχωριστές προσωπικότητες

Πάνω από 800 γάτες 
στειρώθηκαν μέσα σε 15 μήνες

Κωνσταντίνος Μπαγλατζής και  
Αντώνης Ζησιμόπουλος σε επί τιμή τάφο

Αδέσποτα ζώα 
Νέο πρόγραμμα φροντίδας με 225.000 ευρώ για το 2023

Ύψος δημοτικών δαπανών για τη διαχείριση δαπανών 
κατά την περίοδο 2011-2023  

Ο καταδρομέας Αντώνης 
Ζησιμόπουλος «έπεσε»  
στις 22 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο
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Σε ένα καθοριστικό βήμα εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσι-
ών προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με γνώμονα 
την άμεση εξυπηρέτηση του δημότη και επισκέπτη του Δήμου με 
τρόπο διαφανή, μετρήσιμο και ανιχνεύσιμο, τη συνολική βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής στον Δήμο και την εγκαθίδρυση αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και πολιτών. Το νέο BBB App, το πρώτο 
ολοκληρωμένο City App της χώρας, επιτρέπει στους πολίτες να έχουν 
πρόσβαση στις εκατοντάδες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης μέσα από μία ενιαία εφαρμογή για «έξυπνες» 
κινητές συσκευές. Παράλληλα, επιτρέπει στη δημοτική αρχή και τις 
δημοτικές υπηρεσίες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των ζητημάτων 
της πόλης και των αναγκών των δημοτών, να επικοινωνούν άμεσα 
με τους δημότες και να λαμβάνουν την άποψή τους για σημαντικά 
θέματα, καθώς και να προγραμματίζουν καλύτερα τις εργασίες τους 
βελτιώνοντας έτσι την ανταπόκρισή τους προς τους πολίτες.

Αιτήσεις και πιστοποιητικά από το κινητό
Το BBB App είναι διαθέσιμο δωρεάν για συσκευές με λογισμικό iOS 
και Android και προσφέρει στους πολίτες μια συνεχώς αναπτυσσό-
μενη λίστα δυνατοτήτων, όπως: Να πλοηγούνται γρήγορα στις εκα-
τοντάδες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου, να υποβάλλουν αιτήματα 
καθημερινότητας για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη 
λειτουργία της πόλης (όπως π.χ. θέματα καθαριότητας και σκου-
πιδιών, θέματα ηλεκτροφωτισμού, οδοστρώματος, κ.α., μέχρι και 
έκτακτα περιστατικά που απαιτούν την δημοτική συνδρομή), να 
λαμβάνουν ζωντανή ενημέρωση στο κινητό τους τηλέφωνο για την 
πορεία επίλυσης του αιτήματός τους, μέχρι και την οριστική του 
διευθέτηση, να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση ψηφιακών 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών (του ληξιαρχείου και δημοτολο-
γίου, της οικονομικής υπηρεσίας, της πολεοδομίας, του πρωτοκόλ-

λου). Ακόμη οι χρήστες λαμβάνουν απευθείας στο κινητό τους νέα, 
σημαντικές ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του Δήμου, διαβάζουν 
επικαιροποιημένους όλους τους οδηγούς της Πολιτικής Προστα-
σίας, μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε σύντομες δημοσκοπήσεις 
για σημαντικά θέματα της πόλης, ενημερώνονται για τα θέματα της 
κινητικότητας, της παιδείας, της ανακύκλωσης και του τουρισμού 
στον Δήμο μας. Και βέβαια, αποκτούν πρόσβαση σε σημεία ενδια-
φέροντος, χρήσιμα τηλέφωνα και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το BBB App αναδεικνύεται σε ένα ολοκληρω-
μένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημότη και επι-
σκέπτη και έναν σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια που κατα-
βάλλουν οι δημοτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της καθημερινό-
τητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Η νέα δημοτική εφαρμογή 
θα εξελίσσεται διαρκώς προσθέτοντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
και δυνατότητες, με στόχο να ενσωματώσει όλες τις υφιστάμενες 
και μελλοντικές ψηφιακές καινοτομίες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος δήλωσε σχετικά: «O Δήμος μας προχωρά σε ακόμα μία 
καινοτομία, η οποία είμαστε βέβαιοι πως θα αναβαθμίσει σημα-
ντικά το έργο και την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά 
οι δημοτικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των 
δημοτών. Το BBB App φέρνει όλες τις ψηφιακές μας υπηρεσίες 
στο κινητό του πολίτη, διευκολύνοντας όσους ζουν, εργάζονται 
ή επισκέπτονται τον Δήμο μας. Όραμα και στόχος μας είναι να 
απλοποιήσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες αλλά και να βελτιώ-
σουμε τη διάδραση μεταξύ Δήμου και πολιτών, έχοντας πλέον στα 
χέρια μας μια ενιαία εφαρμογή για όλα όσα χρειαζόμαστε στην 
καθημερινότητά μας».

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει και των δράσεων που 

υλοποιεί για την 
ορθολογική διαχεί-
ριση των απορριμ-
μάτων της πόλης και 
την εφαρμογή στη 
πράξη των αρχών 
της κυκλικής οικο-
νομίας, συμμετείχε 
ως εταίρος μαζί με 
τον Δήμο Ζωγράφου 
και την Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλω-
σης στο έργο «Zero 
Waste Διοίκηση». 
Στόχος του έργου 
ήταν να εφαρμο-

στούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συμπεριφοράς σε 
επιλεγμένα διοικητικά κτίρια των Δήμων Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και Ζωγράφου, ώστε να αυξηθεί η πρόλη-
ψη και η διαλογή στην πηγή και να μειωθεί δραστικά η 
τελική παραγωγή αποβλήτων, αποτελώντας, έτσι, παρά-
δειγμα για το σύνολο της Διοίκησης στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο του έργου, εγκαταστάθηκαν ειδικοί κάδοι 
διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή στα επιλεγ-
μένα δημοτικά κτίρια, πραγματοποιήθηκαν ενημερώ-
σεις στους υπαλλήλους, ειδική εκδήλωση παρουσίασης 
του έργου, ενημερωτικό βίντεο και animation βίντεο. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μοίρασμα σε κάθε 
εργαζόμενο του Δήμου του Οδηγού.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετι-
κά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συμμετοχή 

του Δήμου μας και τη επιτυχή ολοκλήρωση του έργου 
Zero Waste Διοίκηση. Συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε 
όλοι μαζί την προσπάθειά μας για να πετύχουμε πολύ 
σύντομα το στόχο μας και να μειώσουμε τον όγκο των 
απορριμμάτων που οδηγούνται στη ταφή. Ευελπιστού-
με οι εργαζόμενοι του Δήμου μας πλέον να αποτελούν 
παράδειγμα προς μίμηση για την κοινωνία, συμβάλλο-
ντας σημαντικά στη μείωση των απορριμμάτων με πολ-
λαπλασιαστικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινω-
νικά οφέλη για τη χώρα μας». 

Το έργο «Zero Waste Διοίκηση» υλοποιήθηκε από την 
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με 
τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Ζωγρά-
φου, με χρηματοδότηση ποσού 49.990 ευρώ από το Πρά-
σινο Ταμείο και συγχρηματοδότηση 12.400 ευρώ από το 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Για μια διοίκηση μηδενικών αποβλήτων 
Eυαισθητοποίηση του δημοτικού μηχανισμού για λιγότερα απόβλητα

ΒBB app 
Όλος ο Δήμος σε μια εφαρμογή
Ψηφιακή επικοινωνία με τις υπηρεσίες
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Έργο 
ορόσημο

για τον 
πρωτοποριακό
σχεδιασμό του

Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το έργο της κατασκευής νέου βιοκλι-
ματικού βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού της Βούλας. Μετά από 
αναμονή σχεδόν 3,5 χρόνων, το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερ-
ψήφισε την προγραμματική σύμβαση για τη χρηματοδότηση του 
νέου σταθμού, με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να ξεκι-
νά άμεσα τη δημοπράτηση του έργου με στόχο ο βιοκλιματικός 
σταθμός να λειτουργήσει την περίοδο 2024-2025. Να σημειωθεί 
ότι η αρχιτεκτονική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2017 και το έργο 
εντάχθηκε το 2018 στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, φτά-
νοντας τελικά στο 2023 ώστε η Περιφέρεια Αττικής να βάλει ουσι-
αστικά μια υπογραφή για να ξεκολλήσει το έργο. Από την πλευρά 
του ο Δήμος και προσωπικά ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
όλο το προηγούμενο διάστημα ασκούσε πιέσεις προς την Περιφέ-
ρεια δηλώνοντας δημοσίως ότι η Διοίκηση Πατούλη έχει «βάλει 
στο συρτάρι» ένα σημαντικό έργο. 

Ενεργειακή αυτονομία
Ο νέος παιδικός σταθμός της Βούλας πρόκειται να ανεγερθεί στο 
γωνιακό οικόπεδο επί των οδών Αλεξάνδρας και Ηρακλειδών στη 
Βούλα. Είναι ένα έργο ύψους 2.100.000 ευρώ και πρόκειται για 
ένα βιοκλιματικό κτίριο με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, με 
πλήρη ενεργειακή αυτονομία, με συστήματα περισυλλογής, φιλ-
τραρίσματος και κατανάλωσης του βρόχινου νερού. Ο βιοκλιματι-
κός σταθμός θα έχει φύτευση στην ταράτσα, ώστε να σκιάζεται το 
καλοκαίρι και να μην παγώνει, αντίστοιχα, τον χειμώνα, θα υπάρ-
χουν φωτοβολταϊκά, από τα οποία θα παράγει το κτίριο μόνο του 
το ρεύμα του, γεωθερμία και όλα όσα έχει ένα βιοκλιματικό κτίριο. 
Αυτό σημαίνει πως για παράδειγμα δεν θα χρειάζεται να χρησιμο-
ποιείται πετρέλαιο για τη θέρμανση του χώρου. Τα βιοκλιματικά 
είναι στην ουσία «πράσινα» κτίρια, αφού εξασφαλίζουν μόνα τους 
την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μόλις κατασκευαστεί ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα είναι το 
πρώτο βιοκλιματικό κτίριο στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής του βιοκλιματικού παιδικού 
σταθμού της Βούλας, για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος του «πρά-
σινου» κτιρίου σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι παρακάτω κινήσεις 
όπως αυτές αποτυπώνονται στη μελέτη: Συγκεκριμένα, η διάταξη 

ανοιγμάτων ανάλογα με τον προσανατολισμό του κτιρίου και τη 
χρήση του, η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων από τον άμεσο ηλια-
σμό μέσω περιμετρικού πλαισίου πλάτους 50 εκ., η μείωση ενερ-
γειακών απωλειών μέσω επαρκούς θερμομόνωσης και επένδυσης 
του συνόλου του κτιρίου με ξύλο (διπλό ενεργειακό κέλυφος), η 
βελτίωση του μικροκλίματος μέσω φύτευσης δωμάτων σε όλα 
τα επίπεδα του κτιρίου, η μείωση ενεργειακής κατανάλωσης για 
φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω δημιουργίας επαρκών 
ανοιγμάτων και εξειδικευμένης μελέτης τεχνητού φωτισμού, ο 
διαμπερής αερισμός των χώρων κατά τη θερινή περίοδο, η τοπο-
θέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στο τελευταίο δώμα του κτιρίου 
(απόδοση έως 2,50-2,70kw) και ηλιακων συλλεκτών και τέλος τη 
χρήση γεωθερμίας. 

Περιμετρικά η αυλή
Η αυλή του βιοκλιματικού βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού 
της Βούλας, θα αποτελεί το σύνολο του ακάλυπτου χώρου και θα 
εκτείνεται περιμετρικά του κτιρίου, σε τρία εν δυνάμει τμήματα. 
Θα διαμορφωθεί από ένα μαλακό έδαφος ελεύθερου σχήματος 
όπου προτείνεται να τοποθετεί διαδραστικός και εκπαιδευτικός 
εξοπλισμός (μουσικά παιχνίδια, παιχνίδια φαντασίας, παιχνίδια 
ισορροπίας κλπ), το οποίο θα πλαισιώνεται από τμήματα υπερυ-
ψωμένου πρασίνου επίσης ελεύθερου σχήματος. Η σκίαση του 
περιβάλλοντος χώρου θα γίνεται μέσω δυο εφελκυόμενων μεμ-
βρανών, όπως αποτυπώνονται στην κάτοψη του ισογείου.

Να υπογραμμιστεί πως ο νέος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός παι-
δικός σταθμός της Βούλας το 2018 απέσπασε το βραβείο Greek 
Green Awards. Η διάκριση δόθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθε-
σης Verde Tec, στην οποία οι διοργανωτές (η εκδοτική εταιρεία 
T-Press) βράβευσαν τις βέλτιστες πρακτικές φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για το περιβαλλον και την αειφορία. Η πρόταση για 
τον βιοκλιματικό σταθμό φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων 
Αγγελικής Αναγνωστοπούλου, Αλέξανδρου Αυλωνίτη και Δημήτρη 
Ζούπα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βιοκλιματικού 
σταθμού θα καλυφθούν στο 100% οι ανάγκες προσχολικής αγωγής 
για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς ο παιδικός σταθμός θα 
έχει συνολική δυναμικότητα πενήντα ένα νήπια.

Βούλα 
Πράσινο φως για την κατασκευή βιοκλιματικού 
παιδικού σταθμού



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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Συμμετοχική 
Δημοκρατία
αντί μιας εξουσίας
λάφυρο προς κατοχή

Γιώργος Παπανδρέου  
πρώην πρωθυπουργός,
βουλευτής Αχαΐας “Η πελατειακή διαχείριση 

απογοητεύει και αδρανοποιεί 
μεγάλη μερίδα πολιτών

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Η κυβέρνησή σας θέσπισε την πιο ριζική μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκη-
σης, τον «Καλλικράτη», που άλλαξε ριζικά τον χάρτη των Δήμων. Περι-
γράψτε μας τις αντιδράσεις που έφτασαν τότε στο γραφείο σας. Σίγουρα 
μεταξύ αυτών θα υπήρξαν και κάποιες από την περιοχή μας. Αισθάνεστε 
δικαιωμένος για εκείνη την απόφαση;
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» του 2010, αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Καπο-
δίστριας» (1997). Και τα δύο είναι μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ. Στον 
πυρήνα τους είχαν τη φιλοσοφία της συνένωσης υπαρχόντων Δήμων, με σκοπό την 
αποκέντρωση της εξουσίας με την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, αλλά και με γνώμονα την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Και ο «Καλλι-
κράτης», όπως και ο «Καποδίστριας», βρήκε ισχυρές αντιδράσεις που εκφράστηκαν 
ακόμη και με μεγάλες κινητοποιήσεις, κατανοητές αλλά και άδικες ως προς το περι-
εχόμενό τους, καθώς παρά την όποια επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε για να 
χτυπηθεί αυτή η απολύτως αναγκαία μεταρρύθμιση, η ουσία που ενόχλησε ήταν ότι 
καταργήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός θέσεων εξουσίας, αλλά και αχρείαστων και 
κοστοβόρων οργανισμών που απορροφούσαν σημαντικούς πόρους που πλήρωναν 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι πολίτες.

Βέβαια, επειδή καλό είναι να αναδεικνύεται η αλήθεια που πάντα είναι ωφέλιμη, ούτε 
η πολιτεία ούτε και οι ίδιοι οι δήμοι και οι περιφέρειες, με κάποιες φωτεινές βέβαια 
εξαιρέσεις, έπραξαν στη συνέχεια τα δέοντα για να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή 
των πολιτών, η διαβούλευση και η λογοδοσία, ώστε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδι-
οίκησης να καταστούν και πιο ανοιχτοί και πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την 
αποστολή τους. Πιο κρίσιμη ακόμα παράμετρος είναι η έλλειψη βούλησης, μετά τη 
συγκρότηση των νέων δήμων και περιφερειών, να αποκεντρωθούν αρμοδιότητες 
προς τους ΟΤΑ, καθώς και οι ανάλογοι πόροι.

Όπως γνωρίζετε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε στο ιδεολογικό μας DNA ανεπτυγμένη την 
αντίληψη της αποκέντρωσης της εξουσίας και το έχουμε υπηρετήσει εμπράκτως, 
παρά τις όποιες περί του αντιθέτου απόψεις, που στην ουσία θέλουν την εξουσία 
λάφυρο προς κατοχή και νομή για ιδιοτελείς λόγους και για την εξυπηρέτηση συμφε-
ρόντων και κατεστημένων με τα οποία αναπτύσσουν διαχρονικά πελατειακού χαρα-
κτήρα δοσοληψίες. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα δικαίωσης, αλλά συνέπειας σε αρχές 
και αξίες που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Πάντως διαχρονικά η κεντρική εξουσία δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοί-
κηση σε βαθμό ικανό ώστε να μπορεί να αποφασίζει για όλα τα τοπικά 
ζητήματα. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η δυσπιστία;
Πράγματι, αυτό συμβαίνει και είναι μια από τις παθογένειες που ταλανίζει τον δημό-
σιο βίο στη χώρα μας. Αλλά μαζί και μια από τις μεγάλες ειρωνείες που μπορεί κανείς 

να αναδείξει. Γιατί; Γιατί αυτή η νοοτροπία αποτελεί βασική παράμετρο μιας αντίλη-
ψης που θέλει την εξουσία, την όποια εξουσία, εργαλείο προς ικανοποίηση επιδιώ-
ξεων που ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και της 
χώρας άρα και με τα συμφέροντά τους. Μίλησα για ειρωνεία γιατί αυτή η αντίληψη 
χαρακτηρίζει το λόγο και τα έργα ανθρώπων που ενώ εμφανίζονται ενδεδυμένοι 
δήθεν φιλολαϊκό μανδύα, εντούτοις ούτε τον λαό εμπιστεύονται ούτε και τη γνώμη 
του. Έτσι, καταλήγουμε στη γνωστή πρακτική που αντί για την αλλαγή της εξουσίας, 
δηλαδή αντί της ενίσχυσης της αποκέντρωσης και της συμμετοχής, επιδιώκεται ο 
έλεγχος και η ιδιοποίηση της εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για αυταρχικές 
αντιλήψεις, όποιον μανδύα και αν φορούν. Με αυτές τις αντιλήψεις έχουμε ιστορικά 
συγκρουστεί, παρά το όποιο κόστος, και έχουμε δώσει σκληρές μάχες για να μπορεί 
ο πολίτης να έχει δυνατή φωνή.

Το σημαντικότερο όμως σε αυτήν την κατεύθυνση είναι να έχει ο πολίτης τον έλεγχο, 
να ελέγχεται και να λογοδοτεί η εκάστοτε εξουσία με διαφάνεια, κάτι που σημαίνει ότι 
πρέπει να εξασφαλίσουμε για όλους και τη δυνατότητα της σωστής και ουσιαστικής 
ενημέρωσης και γνώσης των ζητημάτων που καλούμαστε ως πολιτεία να αντιμετω-
πίσουμε. Εδώ, λοιπόν, εντοπίζεται ένα από τα μείζονα ζητήματα που αφορούν τη 
λειτουργία μας ως πολιτεία, ως κεντρική διοίκηση, ως κράτος, ως αυτοδιοίκηση, αλλά 
και ως κοινωνία. Και αυτό έχει να κάνει με την απουσία κάθε δημόσιας συζήτησης 
που αποσκοπεί στη διερεύνηση των πραγματικών αιτιών και όλων των πτυχών των 
προς αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Η τραγωδία των Τεμπών ανέδειξε και πάλι 
αυτήν την αλήθεια με τον πλέον δραμα-
τικό τρόπο, γιατί η σύγχυση που καλ-
λιεργήθηκε μεταξύ των ευθυνών για 
τη συγκεκριμένη τραγωδία και των 
διαχρονικών αντιλήψεων και νοο-
τροπιών που χαρακτηρίζουν τον 
δημόσιο βίο, μοναδικό σκοπό 
έχει την συγκάλυψη. Με αυτές 
τι αντιλήψεις, δυστυχώς, δεν 
θα παραμένει μόνο ο πολίτης 
στο περιθώριο με αποτέ-
λεσμα να απαξιώνει στη 
συνείδησή του την 
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πολιτική και να βιώνει την απαισιοδοξία και τα αδιέξοδα, αλλά και θα συνεχίσουμε 
να βιώνουμε συλλογικά αλλεπάλληλες κρίσεις σαν να είναι φυσικά φαινόμενα.

Ο «Καλλικράτης» προέβλεψε για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσμούς 
μιας συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως τα τοπικά δημοψηφίσματα και 
οι δημοτικές επιτροπές διαβούλευσης, οι οποίοι όμως αποδείχτηκε ότι 
δεν προχώρησαν σχεδόν πουθενά. Πού αποδίδετε αυτή την αποτυχία; 
Μήπως είμαστε μια κοινωνία που προτιμά την ανάθεση;
Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες μπορεί να επιθυμούν την απαξίωσή τους και την παραίτη-
σή τους από τα δικαιώματά τους. Όπως δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει πολίτης 
που θέλει να εκχωρήσει δικαιώματα. Αντιθέτως, είμαι πεπεισμένος ότι αντιλήψεις 
και πρακτικές όπως αυτές της πελατειακής διαχείρισης της εξουσίας που κυριαρ-
χούν στο δημόσιο βίο, συντελούν καθοριστικά στην αδρανοποίηση μεγάλης μερίδας 
πολιτών, οι οποίοι αισθάνονται αδύναμοι μπροστά στην συντριπτική ισχύ μιας εξου-
σίας που λειτουργεί με αυθαίρετο τρόπο και υπηρετεί συμφέροντα και κατεστημένα 
που αιχμαλωτίζουν την πολιτική και επιβάλλουν καθεστώς «δίκιου του ισχυρού» 
αντί της ισχύος του δικαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι επιδοματικού 
τύπου παροχές που ακολούθησαν κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, παριστάνοντας 
τις φιλολαϊκές, αλλά ουσιαστικά στοχεύοντας στην εμπέδωση κλίματος φόβου και 
ανασφάλειας για το αύριο, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης 
τίποτα καλύτερο από τη «φιλανθρωπία» ανάλογα με τη βούληση των κυβερνώντων, 
αντί να εμπεδώνονται ισχυρές δομές σιγουριάς και δικαιωμάτων. Έτσι φθάνουμε 
στην αναζήτηση σωτήρων αντί συλλογικών λύσεων. Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω 
καθιστούν τον πολίτη φοβικό και αδύναμο, διστακτικό να συμμετέχει, αφού αισθά-
νεται ότι είναι μάταιη κάθε προσπάθεια και ότι η φωνή του δεν ακούγεται παρά κάθε 
4 χρόνια. Λογική επομένως η οργή και απογοήτευση, όταν αισθάνεται ότι αυτές οι 
πρακτικές τον καθιστούν ανήμπορο μπροστά σε εθνικές τραγωδίες.

Από τα μοντέλα τοπικής διακυβέρνησης που έχετε γνωρίσει στο εξωτε-
ρικό, εντός και εκτός Ευρώπης, έχετε αναγνωρίσει κάποιο που να θεω-
ρείτε κατάλληλο για τη χώρα μας;
Το μοντέλο της αποκεντρωμένης Συμμετοχικής Δημοκρατίας σε συνδυασμό με αυτό 
της διαρκούς διαβούλευσης και της έκφρασης γνώμης, ακόμη και με αποφασιστικό 
χαρακτήρα κάποιες φορές, πιστεύω ότι αποτελεί το πιο πολύτιμο σύστημα διακυ-
βέρνησης, πολύ περισσότερο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Η Ελλάδα παραμένει 
δυστυχώς μια από τις πιο συγκεντρωτικές χώρες στην ΕΕ. Έχουμε δε μπροστά μας μια 

δύσκολη μετάβαση σε μια βιώσιμη πράσινη οικονομία που απαιτεί συλλογική προ-
σπάθεια. Χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη και της αυτοδιοίκησης δεν θα μπορέσουμε 
να το καταφέρουμε αποτελεσματικά και δίκαια, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για 
τη χώρα μας.

Ήσασταν από τους πρώτους πολιτικούς που πίστεψαν στις δυνατότητες 
της νέας τεχνολογίας να αλλάξει το κράτος. Τότε σχεδόν λοιδορηθήκατε, 
σας αποκαλούσαν γκατζετάκια. Σήμερα, ο Δήμος μας στη Βάρη Βούλα 
Βουλιαγμένη έχει στην προμετωπίδα του την ταμπέλα της «έξυπνης 
πόλης» και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους θεωρείται το 
μεγαλύτερο στοίχημα. Αισθάνεστε καμία φορά ότι το πρόγραμμά σας 
ήταν πιο μπροστά από την εποχή του;
Αντιθέτως, ως πολιτεία είμασταν και τότε πολύ πίσω από τις εξελίξεις, αλλά και από 
τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας. Αλλά και σήμερα, εκείνοι που όταν εμείς 
μιλούσαμε για την αναγκαιότητα μετάβασης της χώρας στον ψηφιακό κόσμο, ειρω-
νεύονταν και πολεμούσαν κάθε τέτοια προσπάθεια, αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα 
όπως τους βολεύει, όχι με όρους βιώσιμης μετάβασης. Δηλαδή, όχι ως απαραίτητο 
μέρος της μετάβασής μας σε ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά ως μια διαδικασία απλής 
διευκόλυνσης πράξεων μεταξύ πολίτη και κράτους, από την οποία ελπίζουν να δια-
μορφώσουν εντυπώσεις με σκοπό την ψηφοθηρία για τους λάθος λόγους.

Το τονίζω, γιατί διάφοροι, για λόγους και πάλι κομματικούς, προσπαθούν να αποσι-
ωπήσουν ότι το gov.gr ξεκίνησε το 2010, με σπουδαία αποτελέσματα από ψηφιακές 
μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι Ηλεκτρονι-
κές Προμήθειες, η Διαύγεια. Αποφεύγουν να αναδείξουν ότι αυτή η προσπάθεια είχε 
βασικό στόχο και τη σύγκρουση με αδιαφανή ισχυρά συμφέροντα και κατεστημένα 
που λεηλατούσαν το βιος του ελληνικού λαού. Το open.gov, η χρήση της τεχνολογίας, 
βασικό στόχο είχε τον εκδημοκρατισμό της εξουσίας. Σήμερα αυτό το ζήτημα δυστυ-
χώς δεν τίθεται, γιατί κάποιοι θα χάσουν προνόμια και θα λογοδοτούν για πράξεις, 
παραλείψεις, ακόμη και για άνομες πρακτικές.

Έχετε αναμνήσεις από την παλιά Βουλιαγμένη; Υπάρχουν μαρτυρίες 
ότι περάσατε κάποια καλοκαίρια στην περιοχή με τον παππού και τον 
πατέρα σας. Πώς κρίνετε την εξέλιξη της περιοχής μας μέσα στον χρόνο;
Οι γονείς και ο παππούς, πράγματι μας πήγαιναν συχνά τα καλοκαίρια στη Βουλιαγ-
μένη και τη Γλυφάδα και μας άφηναν ελεύθερους να τρέχουμε στις παραλίες και να 
κολυμπάμε στη θάλασσα όλη μέρα. Ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές μας ως παιδιά, 
που τώρα πια είναι οι θύμισες μιας άλλης εποχής. Όμως, η Βουλιαγμένη διατηρεί 
πάντα τον αέρα ενός τόπου που ο χρόνος του προσδίδει την ομορφιά της ωριμότητας.

Το Συμπόσιο της Σύμης γνωρίζουμε ότι παραδοσιακά πλέον κάνει την 
τελευταία του πανηγυρική συνεδρία στον Δήμο μας. Τι σχόλια ακούτε 
από τους διακεκριμένους καλεσμένους σας από το εξωτερικό;
Ένας από τους βασικούς στόχους του Διεθνούς Συμποσίου της Σύμης είναι η προβολή 
της Ελλάδας και ειδικότερα του τουρισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Για 
το λόγο αυτό επιλέγουμε περιοχές που μπορούν να αναδείξουν τα στοιχεία αυτά. Τα 
τελευταία χρόνια η πανηγυρική συνεδρία του Συμποσίου γίνεται πράγματι στο Δήμο 
σας και πρέπει να πω ότι οι εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα θετικές. Αρκεί να αναφέρω 
ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες επιστρέφουν στην περιοχή για να απολαύσουν 
τις διακοπές τους. Μου έχουν τονίσει ότι τους αρέσει η δυνατότητα να μένουν κοντά 
στη θάλασσα αλλά να μπορούν εύκολα να επισκεφτούν και τα μνημεία ή τα μουσεία 
που υπάρχουν στην Αθήνα.

“Το gov.gr ξεκίνησε το 2010 
με βασικό στόχο τον 
εκδημοκρατισμό της εξουσίας

Το διεθνές συνέδριο πολιτικής σκέψης που διοργανώνει ο Γιώργος Παπανδρέου 
«Συμπόσιο της Σύμης» κάνει παραδοσιακά την πανηγυρική του συνεδρία λήξης στη 
Βουλιαγμένη, από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί και όμορφες παιδικές 
μνήμες
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Είναι ένας περιβαλλοντικά φιλικός, εύκολος, διασκεδα-
στικός, αλλά και αρκετά αμφιλεγόμενος τρόπος μετακίνη-
σης. Τα ηλεκτρικά πατίνια, τα scooters όπως ονομάζονται 
στον αγγλόφωνο κόσμο, κατακτούν τις μεγάλες πόλεις της 
Δύσης με ταχείς ρυθμούς, έχουν ήδη δημιουργήσει μεγά-
λες εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων κυρίως στις ΗΠΑ, και 
βέβαια έφτασαν και στην πόλη της Ελλάδας που φημίζεται 
για τις όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές και τις «έξυ-
πνες» εφαρμογές της, τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Σήμερα διατίθενται διάσπαρτα σε κεντρικά σημεία 
του Δήμου προς ενοικίαση από την εταιρεία hopp πάνω 
από 70 ηλεκτρικά πατίνια.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν έχει στη χώρα μας 
(αλλά και στις περισσότερες πόλεις του κόσμου) ανάγκη 
από κάποια δημοτική αδειοδότηση για να χρησιμοποιεί τα 
πεζοδρόμια ως χώρους στάθμευσης. Ωστόσο, τα πράσινα 
πατίνια της hopp, που διατίθενται επίσης στην Κηφισιά 
και την Πρέβεζα, ήρθαν σε συνεννόηση με τη δημοτική 
αρχή των 3Β, η οποία αγκάλιασε το εγχείρημα, το ενέτα-
ξε στη στρατηγική της για βιώσιμες και περιβαλλοντικά 
ουδέτερες μετακινήσεις (μαζί με το σύστημα κοινόχρη-
στων ποδηλάτων και κοινόχρηστων ηλεκτρικών ΙΧ) και 
εξασφάλισε μάλιστα και έκπτωση 10% για τους κατόχους 
της κάρτας δημότη. Σε κάθε περίπτωση, Δήμος και hopp 
δεν έχουν κάποια οικονομική συναλλαγή μεταξύ τους, 
ο Δήμος δεν καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική, δεν 
εισπράττει ούτε και πληρώνει για τα scooters. 

Μια διαφορετική εταιρεία, η Lime που αποτελεί και την 
πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο, έφερε το μέσο αυτό 
στη χώρα μας, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη το 2018 
και την Αθήνα το 2019. Η πανδημία, αλλά και οι ιδιαιτερό-
τητες της ελληνικής αγοράς, ανάγκασαν την εταιρεία αυτή 
να αποσυρθεί. Σήμερα δραστηριοποιούνται νέες μικρότε-
ρες εταιρείες σε αρκετές πόλεις της χώρας. Το 2021 με τον 
νόμο 4784 επικαιροποιήθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας προβλέποντας ρυθμίσεις για τα Ελαφρά Προσωπικά 
Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) όπως ονομάστηκαν τα συγκε-
κριμένα πατίνια με ηλεκτρική κίνηση, ενώ ρυθμίστηκαν 
και μια σειρά τεχνικές παράμετροι για τις εταιρείες που 
παρέχουν υπηρεσίες ενοικίασης των μέσων αυτών.

Εμπειρία χρήσης
Όλη η διαδικασία ενοικίασης ενός πατινιού βασίζεται 
στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Ηopp scooters που 
την κατεβάζει κανείς από το play store για συσκευές 
android και το app store για συσκευές της apple. Τα πατί-
νια διαθέτουν σύστημα εντοπισμού GPS και με το άνοιγμα 
της εφαρμογής φαίνονται τα πιο κοντινά διαθέσιμα στον 
χρήστη scooters. Απαραίτητος πριν τη χρήση είναι ο ορι-

σμός μεθόδου πληρωμής μέσω χρεωστικής, πιστωτικής 
κάρτας ή το Google pay/Apple pay. Για το ξεκλείδωμα του 
οχήματος η χρέωση ανέρχεται σε 0,9 ευρώ, ενώ κάθε λεπτό 
χρήσης κοστίζει 0,2 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για μια βόλτα 
μίας ώρας η χρέωση ανέρχεται σε 0,9 ευρώ το ξεκλείδωμα 
συν 12 ευρώ, σύνολο 12,9 ευρώ. Αν κάποιος χρησιμοποιή-
σει το πατίνι για μετάβαση κάπου όπου παραμείνει πάνω 
από 6 λεπτά, συμφέρει να το κλειδώσει και να το μισθώσει 
εκ νέου. 

Το πατίνι ξεκλειδώνει με ένα απλό σκανάρισμα ενός κωδι-
κού QR πολύ εμφανούς στο τιμόνι, από την κάμερα του 
κινητού τηλεφώνου. Η πληρότητα της μπαταρίας, μετα-
φρασμένη σε χιλιόμετρα εμβέλειας, είναι εμφανής από την 
αρχή στην εφαρμογή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρή-
σης. Το κλείδωμα του scooter και το τέλος της μίσθωσης 
μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης πάνω 
σε πεζοδρόμιο μέσω του app. Η ομάδα της εταιρείας στο 
τέλος της ημέρας συγκεντρώνει τα πατίνια, τα επαναφορ-
τίζει και τα τοποθετεί εκ νέου στα κεντρικά σημεία. 

Τα scooter δεν επιτρέπεται να βγουν από τα όρια του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μέσω GPS ελέγχε-
ται από ένα κεντρικό σύστημα το ακριβές στίγμα αλλά και 
η ταχύτητα του κάθε οχήματος. Σε περίπτωση που βγει 
εκτός ορίων του Δήμου, το όχημα απενεργοποιείται, ενώ 
σε περίπτωση που η ταχύτητα υπερβεί τα 25 χιλιόμετρα 
την ώρα, που συνιστά το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύ-
τητας για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος, επεμβαίνει 
κόφτης. Ο αυτόματος αυτός κόφτης αδρανοποιεί το γκάζι 
σταματώντας την επιτάχυνση, αλλά επίσης βάζει και 
φρένο στις κατηφόρες. 

Η χρήση του scooter είναι πολύ διασκεδαστική, η εμπειρία 
της μετακίνησης πιο εύκολη από κάθε άλλο μέσο, ενώ δεν 
απαιτείται καμία ιδιαίτερη εμπειρία. Το scooter ξεκινά με 
μια μικρή ώθηση που δίνει ο χρήστης με το πόδι, ενώ το 
γκάζι βρίσκεται σε έναν διακόπτη που φτάνει ο δεξής αντί-
χειρας. Τα οχήματα της hopp έχουν καλά φρένα, φλας και 
φυσικά αναμέννα φώτα πορείας μπρος και πίσω. Η αλή-
θεια είναι ότι οι ελληνικοί δρόμοι καθώς και η οδηγική 
συμπεριφορά των ΙΧ και των φορτηγών εμφανίζει διάφο-
ρες προκλήσεις στον δρόμο. Με ταχύτητα 25 χιλιομέτρων, 
όλα τα υπόλοιπα οχήματα θέλουν να προσπεράσουν τα 
πατίνια. Οι οδηγοί των πατινιών ωθούνται στο δεξί άκρο 
του οδοστρώματος, το οποίο είναι πάντα και το πιο ταλαι-
πωρημένο από εργασίες δικτύων. Και οι μικρές ρόδες του 
scooter δεν απορροφούν τους κραδασμούς. Η οδηγία της 
εφαρμογής είναι «να οδηγείτε σε ποδηλατόδρομους ή 
πεζοδρόμια», αλλά οι ποδηλατόδρομοι είναι ακόμα πολύ 
λίγοι. Όπως κάθε μετακίνηση στον δρόμο, και αυτή ενέχει 
εμφανείς κινδύνους. 

Όταν η μετακίνηση 
γίνεται διασκέδαση

Πώς λειτουργούν τα ηλεκτρικά πατίνια 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Διαδρομές Φεβρουαρίου 2023

- 9.641 χλμ.
-  1.230 kg CO2 λιγότερα 

στην ατμόσφαιρα

Βόλτες χωρίς εκπομπές άνθρακα

*  Χρήση των πατινιών της hopp σε Πρέβεζα, 
Κηφισιά και Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Οδηγίες χρήσης

1.  Κατεβάζουμε στο κινητό  
την εφαρμογή  
Hopp Scooters 

2.  Προσθέτουμε τρόπο  
πληρωμής

3.  Βρίσκουμε το κοντινότερο  
διαθέσιμο πατίνι που μας  
εξυπηρετεί

4.  Σκανάρουμε το QR code που βρίσκεται επάνω 
στο τιμόνι ή πληκτρολογούμε τον αριθμό δίπλα 
του

5. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή

6.  Παρκάρουμε το πατίνι υπεύθυνα ώστε να μην 
εμποδίζει

7. Πατάμε τερματισμό στην εφαρμογή

Η χρέωση ανέρχεται σε 0,9 ευρώ για το 
ξεκλείδωμα και 0,2 ευρώ / λεπτό χρήσης. 

Για τους δημότες του Δήμου προβλέπεται έκπτωση 
10% (πρώτα πρέπει να στείλουν στο  
office@hopp-greece.gr φωτογραφία την κάρτα 
δημότη και τον αριθμό τηλεφώνου τους)
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      Υπάρχουν κανόνες!
Όπως συμβαίνει με όλα τα οχήματα, η χρήση των ηλεκτρικών πατινι-
ών διέπεται από κανόνες που έχουν αποτυπωθεί ρητά στον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) όπως αυτός ενημερώθηκε με τον νόμο 
4784 του 2021. Σταχυολογούμε παρακάτω τα πιο βασικά σημεία του 
που αφορούν στα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) της 
κατηγορίας των scooter της hopp. Αντίθετα με τα ποδήλατα, όπου η 
χρήση προστατευτικού κράνους «συνίσταται», στα πατίνια είναι υπο-
χρεωτική. Ελάχιστοι ωστόσο διαθέτουν ή μπορούν να προμηθευτούν 
τέτοιο κράνος για μια περιστασιακή χρήση. Τα scooter απαγορεύεται 
να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 
αυτοκίνητων υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα. Ο περιορισμός αυτός απο-
κλείει τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, όπως η παραλιακή 
λεωφόρος, η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η λεωφόρος Ευελπίδων που 
είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας. Οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατι-
νιών πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη. Δεν υποχρεώνονται 
να έχουν κάποια άδεια οδήγησης, αλλά πρέπει να φέρουν πάνω τους 
στοιχεία ταυτότητας. Οι οδηγοί των πατινιών «απαγορεύεται να μετα-
φέρουν επιβάτες στα οχήματά τους», σύμφωνα με τον ΚΟΚ κάτι που 
σημαίνει ότι τα δικάβαλα δεν επιτρέπονται. Η κυκλοφορία scooter 
πάνω σε πεζοδρόμια επιτρέπεται με την πρόβλεψη να «κινούνται με 
ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, χωρίς να τους παρενοχλούν και 
τους παραχωρούν προτεραιότητα», όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά. Ακόμη, απαγορεύεται η χρήση ακουστικών συνδεδεμένων με 
συσκευές μουσικής και η βέβαια η χρήση κινητού τηλεφώνου, εκτός αν 
είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση. Ως προς τη 
στάθμευση των πατινιών, ο ΚΟΚ ορίζει ότι αυτή απαγορεύεται μεταξύ 
άλλων πάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών, κοντά σε στάσεις 
λεωφορείων, σε θέση όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ατόμων με ανα-
πηρία ή οδηγός τυφλών, σε εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων 
αλλά και σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει 
κανονικά να εξέλθει από τον χώρο όπου έχει σταθμεύσει.

Χρήσιμες συμβουλές
Όταν οδηγεί κανείς ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο, όπου υπάρχει κίνη-
ση άλλων οχημάτων και φανάρια, το πιο ασφαλές και σύμφωνο με τον 
ΚΟΚ είναι ο οδηγός του scooter να συμπεριφέρεται σαν να οδηγούσε 
ΙΧ. Να μην κάνει προσπεράσεις, να καταλαμβάνει το μέσο του οδο-
στρώματος και φυσικά να περιμένει το φανάρι στη σειρά του. Αυτή 
είναι η πρώτη συμβουλή που μας δίνει ο έμπειρος δάσκαλος οδήγησης 
από τη Βάρη, Δημήτρης Κόντος, που μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για 
τους κινδύνους του νέου μέσου. Για τις περιπτώσεις όπου η μετακί-
νηση από γειτονιά σε γειτονιά απαιτεί να διασχίσει κανείς τις μεγάλες 
λεωφόρους της πόλης κάτι που τυπικά απαγορεύεται ενώ η αλλαγή 
λωρίδας είναι πολύ επικίνδυνη με αυτή τη χαμηλή ταχύτητα, προτείνει 
ο οδηγός του πατινιού να σταματά σε πεζοφάναρο, να κατεβαίνει από 
το πατίνι και να το περνά με τα χέρια από τη διάβαση όταν ανάψει 
πράσινο για τους πεζούς. «Το πρόβλημα με τη νομοθεσία και τον ΚΟΚ 
είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του δεν τηρείται από τους οδηγούς, 
ούτε και ελέγχεται από την αστυνομία. Έτσι υπάρχουν δεκάδες προ-
βλέψεις που μένουν κενό γράμμα», σημειώνει ο Δημήτρης Κόντος. Για 
παράδειγμα, μας αναφέρει ότι τα ποδήλατα απαγορεύεται ρητά να 
κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όμως κανείς δεν τα 
σταματά όπως βλέπουμε κάθε Κυριακή στην παραλιακή. Θα ελέγξει 
κάποιος υπάλληλος της Τροχαίας ένα ηλεκτρικό πατίνι; 

Όπως λοιπόν συμβαίνει με το σύνολο των οχημάτων στους ελληνικούς 
δρόμους, έτσι και για τα ηλεκτρικά πατίνια υπάρχουν γκρίζες περιοχές 
που δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας, με τους χρήστες τους 
να είναι λόγω των συνθηκών ιδιαίτερα ευάλωτοι. Πρόκειται ίσως για 
μια φιλική στο περιβάλλον καινοτομία που έρχεται περισσότερο από 
το μέλλον της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προσαρμόζεται με 
δυσκολία στο παρόν των ελληνικών δρόμων. Την απόλαυση και σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει να την συνοδεύει η ...προσοχή. 

Επιτρέπεται: 

• Η οδήγηση σε πεζοδρόμιο

• Η στάθμευση σε πεζοδρόμιο

•  Η διέλευση από οδούς που έχουν 
όριο < 50 χλμ./ώρα

Απαγορεύεται: 

• Το δικάβαλο

• Η χρήση από άτομα κάτω των 15 ετών

•  Η διέλευση από δρόμους ταχείας κυκλοφορίας 
(παραλιακή - Βουλιαγμένης - Ευελπίδων)

H ασφαλέστερη και νόμιμη 
πρακτική σε δρόμους με κίνηση 
και φανάρια είναι η αποφυγή 
προσπεράσεων με το πατίνι και η 
αναμονή του πράσινου σηματοδότη 
στο μέσο της λωρίδας, στη σειρά 
των υπόλοιπων οχημάτων. 

Αν απαιτηθεί η διέλευση 
από κεντρικές λεωφόρους, 
ασφαλέστερη λύση είναι η πεζή 
χρήση των διαβάσεων με το πατίνι 
στα χέρια.  

Η χρήση κράνους στα ηλεκτρικά 
πατίνια είναι υποχρεωτική 

σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Η εφαρμογή Hopp Scooters 
μας δείχνει με ακρίβεια εκατοστών 

τα κοντινότερα σημεία στα οποία 
βρίσκονται ελεύθερα πατίνια.
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Αλληλεγγύη 
με διαφάνεια 

και αποτελεσμα-
τικότητα

Σύλλογος Φίλων του ΠΙΚΠΑ 
Τρεις δεκαετίες προσφοράς στα πιο ευάλωτα παιδιά 

Δεν ήταν μια εθιμοτυπική κοπή βασιλόπιτας για τον Σύλλογο Φίλοι 
του ΠΙΚΠΑ Βούλας η εκδήλωση στις 22 Φεβρουαρίου που συγκέ-
ντρωσε στο Riviera Coast τα μέλη και τους πολυπληθείς υποστηρι-
κτές του Συλλόγου. Ήταν ένας εορτασμός και μια αφορμή απολο-
γισμού για τη συμπλήρωση άνω των 30 χρόνων από το 1991, όταν 
οι πρώτες εθελόντριες της πιο ευαίσθητης δομής που φιλοξενεί η 
περιοχή, αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα φιλανθρωπικό σωματείο για 
να αποκτήσει η δράση τους μεγαλύτερη εμβέλεια και αποτελεσματι-
κότητα. Η αναβολή της εκδήλωσης από το 2021 ήταν επιβεβλημένη 
λόγω των μέτρων της πανδημίας. Αλλά η ανακεφαλαίωση μιας ιστο-
ρικής πορείας αλληλεγγύης δεν μπορούσε να ματαιωθεί. Η παρουσία 
του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
και του μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης 
και Βάρης Αντωνίου στην εκδήλωση υπογράμμισε και από μία δια-
φορετική θεσμική σκοπιά τη θέρμη με την οποία η τοπική κοινωνία 
έχει αγκαλιάσει την πολύτιμη αυτή και διαχρονική προσφορά.

Απολογισμός αγάπης
Τρεις δεκαετίες νωρίτερα η φροντίδα του κράτους για τα παιδιά 
με αναπηρίες βρισκόταν σε υποτυπώδες επίπεδο το οποίο με τα 
σημερινά δεδομένα θα θεωρούνταν το λιγότερο αναξιοπρεπές. Την 
αρχική κινητοποίηση γυναικών εθελοντών της περιοχής να συν-
δράμουν τις υπηρεσίες της δομής αλλά πρωτίστως τα παιδιά που 
διαβιούσαν εντός της δομής πυροδότησαν οι πολύ πιεστικές ανά-
γκες: Ακόμη και τα είδη διατροφής ήταν εν ανεπαρκεία τότε, μέσα 
σε υποδομές που είχαν χτιστεί τα μεταπολεμικά χρόνια. Σύντομα 
έγινε εμφανές ότι μόνο η μορφή του Σωματείου θα μπορούσε να 
επιλύσει μια σειρά διαδικαστικά προβλήματα στην παροχή βοήθει-
ας, οργανώνοντας παράλληλα και την διάχυτη διάθεση της τοπικής 
κοινωνίας να συνδράμει στο έργο της δομής. 

Ο Σύλλογος έχει εγκεκριμένο καταστατικό και διοικείται από το 
5μελές του Συμβούλιο. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί δημόσια γενική 
συνέλευση όπου παρουσιάζονται τα πεπραγμένα της διοίκησης 
και ο οικονομικός απολογισμός. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, 
ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Συλλόγου ελέγχονται 
από τις εποπτεύουσες αρχές και δημοσιοποιούνται στη «Διαύ-
γεια». Ωστόσο, εκτός από τις τυπικότητες -διαδικασίες ασφαλώς 
απαραίτητες για να τεκμαίρεται η διαφάνεια στη διαχείρηση των 
οικονομικών και των δωρεών- η ίδια η δράση του Συλλόγου, ορατή 
διά γυμνού οφθαλμού στην καθημερινότητα των παιδιών, είναι ο 
πλέον εύγλωττος απολογισμός. 

Σε επίπεδο υποδομών ξεχωρίζει μεταξύ πολλών 
άλλων παρεμβάσεων το μεγάλο έργο του 2013, 
όταν ο Σύλλογος έλαβε από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος μια μεγάλη δωρεά των 750.000 ευρώ 
για την ανακαίνιση των κτηρίων και την ενεργει-
ακή τους αναβάθμιση. Μια τεράστια ευθύνη η 
οποία διεκπεραιώθηκε στο ακέραιο τρία χρόνια 
μετά. Με πόρους που συγκέντρωσε ο Σύλλογος 
ανακαινίστηκε επίσης προ λίγων ετών το κτή-
ριο («Μπάκαλα 1») στο οποίο τα παιδιά κάνουν 
τις εργοθεραπείες τους. Μια σημαντική εργασία 
υποδομής ολοκληρώθηκε το 2020 με δαπάνες 
του Συλλόγου στις οποίες συνέβαλε και ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όταν τοποθετήθη-
καν περιμετρικά στην έκταση της δομής φωτι-

στικά με ηλιακά πάνελ για μεγαλύτερη ασφάλεια των εγκαταστά-
σεων. Πέρα όμως από τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης 
των υποδομών, ο Σύλλογος Φίλοι του ΠΙΚΠΑ προσφέρει «ψυχή» και 
έμπρακτη αγάπη: Συμβάλλοντας στην ανάγκη αποϊδρυματοποίησης 
των παιδιών, μέλη του Συλλόγου συνοδεύουν τρόφιμους σε βόλτες 
στην πόλη, σε καφετέριες και σε άλλες συμβατές ανά περίπτωση 
δραστηριότητες. Στόχος είναι η κοινωνικοποίηση και η «δωρεά» 
παραστάσεων σε άτομα τα οποία η πολιτική πρόνοιας του ελληνι-
κού κράτους καταδίκασε να ζουν εντός περίκλειστων δομών. 

Στα πεπραγμένα της τελευταίας διοίκησης που ανέλαβε υπό αντίξο-
ες συνθήκες το 2021, εν μέσω πανδημίας και πολλών περιορισμών 
ακόμα και για επισκέψεις στη δομή, αναφέρθηκε στην εκδήλωση 
η πρόεδρος Ντίνα Γιάτση Κωνσταντέλλου. Μεταξύ αυτών, ο εξο-
πλισμός των χώρων ξεκούρασης των παιδιών με νέους καναπέδες, 
τηλεοράσεις και κλιματιστικό, αγορές καθημερινών ειδών από σού-
περ μάρκετ αξίας 8.500 ευρώ, η δωρεά 20 τάμπλετ για να κάνουν τα 
παιδιά διαδικτυακό μάθημα και το σημαντικότερο ίσως, η συνο-
δεία των παιδιών σε γεύματα, θέατρα και αθλητικές διοργανώσεις 
εκτός του ιδρύματος. Οι στόχοι για το επόμενο διάστημα εντοπίζο-
νται στο κομμάτι των δραστηριοτήτων: Ο Σύλλογος συγκροτεί μια 
ομάδα από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εικαστι-
κούς και μουσικούς για μια ποιοτική απογευματινή απασχόληση. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Ο Σύλλογος Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας μπόρεσε να κάνει πραγμα-
τικότητα τη διασύνδεση της κοινωνίας των πολιτών με τη δομή, 
ξεπερνώντας κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια που έχει η δημόσια 
διοίκηση. Καθώς το ΠΙΚΠΑ (που σήμερα ονομάζεται Παράρτημα Απο-
θεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας) ανήκει 
σε μια ευρύτερη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, το οποίο έχει στην ευθύνη του άλλες 7 δομές προστασί-
ας παιδιών και ΑμεΑ στην Αττική, ήταν αδύνατο πρακτικά και διοικη-
τικά να κατευθύνει κανείς μια δωρεά στοχευμένα στη συγκεκριμένη 
δομή ώστε να βελτιώσει άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. 

Οι άνθρωποι του Συλλόγου Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας ζητούν την 
καλή βούληση της τοπικής κοινωνίας και στηρίζονται στη μικρή 
ετήσια συνδρομή των 25 ευρώ, που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολ-
λαπλασιαστικό τρόπο φέρνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως 
έχει δείξει η ιστορία προσφοράς 30 ετών. 
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Η ζωή στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι συνδε-
δεμένη με τον αθλητισμό και την άσκηση. Από τις απογευμα-
τινές δραστηριότητες των μαθητών Δημοτικού, που μαθαί-
νουν ποδόσφαιρο ή τένις στις ακαδημίες των συλλόγων, στις 
εντατικές προπονήσεις για τους αθλητές της πισίνας που 
διεκδικούν παγκόσμιες διακρίσεις και από τις παρέες ενηλί-
κων που δίνουν βραδινό ραντεβού για μπάσκετ στα ανοιχτά 
γήπεδα μέχρι τους τριαθλητές από το εξωτερικό που φτά-
νουν για το Ιron Man της Βουλιαγμένης, ο Δήμος των 3Β βρί-
σκεται σταθερά πίσω από κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθεια, 
επενδύοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων αθλητικών υποδο-
μών και στη συντήρησή τους, κρατά λειτουργικά τα γήπεδα 
με εξοπλισμό, ενώ ενισχύει με πολύ σημαντικούς πόρους 
όλες τις υγιείς και εξωστρεφείς προσπάθειες που επιστρέ-
φουν αξία στην τοπική κοινωνία. Τίποτα δεν έχει μένει ίδιο, 
τίποτα δεν έχει αφεθεί στη φθορά από την αρχή της θητείας 
της παρούσας δημοτικής διοίκησης, καθώς βάσει στοιχείων 
από το γραφείο προϋπολογισμού του Δήμου, την τεχνικών 
υπηρεσιών και του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού 
και Παιδικής Αγωγής, κατά την περίοδο 2014-2023 έχουν 
δαπανηθεί για τον αθλητισμό συνολικά περίπου 8 εκατομ-
μύρια ευρώ σε έργα και δράσεις. Πρόκειται για μια απίστευ-
της έκτασης επένδυση σε έναν τομέα που δεν θεωρείται ως 
«πυρήνας» των αρμοδιοτήτων του Δήμου, ωστόσο συνιστά 
έναν ξεκάθαρο δείκτη για την ποιότητα ζωής στην πόλη. 

Ισορροπημένη κατανομή ανά δημοτική ενότητα
Η συνένωση των τριών πρώην Δήμων το 2011 έφερε κάτω 
από την ίδια διοικητική στέγη πόλεις με διαφορετική 
παράδοση, διαφορετικές ανάγκες και πληθυσμιακά δεδο-
μένα. Η Βάρη, διέθετε κατά τη συνένωση του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για 
ποδόσφαιρο, στίβο και τένις, αλλά και δύο κλειστές εγκα-
ταστάσεις για βόλεϊ και μπάσκετ (στην οδό Άττιδος και στη 
Μηλαδέζα). Η Βουλιαγμένη έφερε από τη δεκαετία του ’80 
ένα όμορφο αλλά γερασμένο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. 
Και η Βούλα, με τις πιο μεγάλες ανάγκες πληθυσμιακά αλλά 
ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη έλλειψη διαθέσιμων χώρων, 
είχε μια εστία αθλητισμού κληροδότημα του παρελθόντος. 
Οι μεγάλες επενδύσεις που έκανε η δημοτική διοίκηση 
Κωνσταντέλλου στη Βάρη αφορούν την κατασκευή νέου 
τεχνητού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο ποδο-
σφαίρου «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής», κατάλληλου για την 
ομάδα του Κυανού Αστέρα που ανέβηκε ως την Γ’ εθνική 
κατηγορία και επίσης στρώθηκαν νέα δάπεδα στα μικρά 
γήπεδα ποδοσφαίρου που χρησιμοποιούν οι ακαδημίες. 
Στα δύο κλειστά γήπεδα της Βάρης (της οδού Άττιδος και 
της Μηλαδέζας) τα δάπεδα (παρκέ) και οι βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις εκσυγχρονίστηκαν.

Η Βούλα έχει λάβει μέχρι στιγμής τη μερίδα του λέοντος 
σε επενδύσεις για υποδομές, από τις οποίες ξεχωρίζει η 

κατασκευή νέων υπερσύγχρονων αποδυτηρίων του γηπέ-
δου ποδοσφαίρου, η κατασκευή νέου σύγχρονου χλοοτά-
πητα για το ποδόσφαιρο και η τοποθέτηση νέου δαπέδου 
στο γήπεδο βόλεϊ και η εγκατάσταση νέου κλιματισμού στο 
κλειστό «Γ. Γεννηματάς». Ήδη δρομολογήθηκε για τον επό-
μενο μήνα η κατασκευή «μπαλονιού» στις ανοιχτές εγκατα-
στάσεις του μπάσκετ στη Βούλα κόστους 400.000 ευρώ, που 
θα καταστήσει τα γήπεδα πιο λειτουργικά, μια αναβάθμιση 
που ζητούσε η αθλητική κοινότητα της Βούλας για πολλά 
χρόνια και θα τοποθετηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. 

Στη Βουλιαγμένη έγινε η μεγάλη μεταμόρφωση του Δημο-
τικού Αθλητικού Κέντρου και του γηπέδου ποδοσφαίρου 
από «χωράφι» στον πλέον σύγχρονο αθλητικό χώρο με 
τον νέο υβριδικό χλοοτάπητα, στον οποίο ζητούσαν οι 
μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης να προπονηθούν κατά 
την παραμονή τους στην Αττική. Παράλληλα, οι υπόλοι-
πες εγκαταστάσεις άλλαξαν πρόσωπο και αναβαθμίστηκαν 
σημαντικά: Νέο ταρτάν - το πλέον σύγχρονο - στον στίβο, 
νέα δάπεδα τελευταίας τεχνολογίας στα ανοιχτά γήπεδα 
μπάσκετ και τένις. 

Εκτός από τις μεγάλες και εμφανείς παρεμβάσεις, μια διαρ-
κής εντατική προσπάθεια κρατά όλες τις πολυσύχναστες 
αυτές εγκαταστάσεις σε λειτουργική κατάσταση. Εξοπλι-
σμός γυμναστηρίων, περιφράξεις, κλιματιστικά, αλουμί-
νια στα κουφώματα και πόρτες, αναβατόρια για άτομα με 
αναπηρίες, ηλεκτρονικοί πίνακες, μπασκέτες και φιλέ του 
βόλεϊ, προβολείς και ηχοπετάσματα είναι οι σημαντικό-
τερες δαπάνες μεταξύ άλλων που αναλαμβάνει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ένας σκοπός στον οποίο έχει 
αφιερώσει κατά την περίοδο 2014-2023 πάνω από 1 εκατομ-
μύριο ευρώ. Και αυτά χωρίς να υπολογίζεται η δαπάνη για 
τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται 
για τον νυχτερινό φωτισμό.

Δύο κολυμβητήρια στα σκαριά
Το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα είναι η κατα-
σκευή του ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου στη Μηλαδέ-
ζα της Βάρης, σε ιδιόκτητη έκταση του Δήμου με τη χρημα-
τοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Όλες οι τεχνικές μελέτες 
είναι έτοιμες και απομένει ουσιαστικά η πολιτική απόφαση 
να ξεκινήσει το έργο, με την υπογραφή της προγραμματι-
κής σύμβασης. Επί της ουσίας, θα είναι το πρώτο δημοτικό 
κολυμβητήριο, καθώς σήμερα οι σύλλογοι που καλλιεργούν 
αθλήματα του υγρού στίβου φιλοξενούνται στην πισίνα της 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ενώ ιδιόκτητο κολυμβη-
τήριο διαθέτει ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Παράλλη-
λα, μια ακόμη ανοιχτή προπονητική πισίνα σχεδιάζεται να 
κατασκευαστεί στις νέες εγκαταστάσεις της Β’ πλαζ Βούλας, 
την οποία σύμφωνα με τις συμβάσεις, θα μπορεί να χρησι-
μοποιεί ο Δήμος κατά τους χειμερινούς μόνο μήνες.

2014-2023: 
Επενδύσεις 8 εκατ. στον αθλητισμό

Εκσυγχρονισμός υποδομών και ενίσχυση δράσεων 
από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Αποδυτήρια Βούλας 800.000

Χλοοτάπητας ΔΑΚ 
Βουλιαγμένης

400.000

Χλοοτάπητας γήπεδο 
ποδοσφαίρου Βούλας

300.000

Χλοοτάπητας γήπεδο Βάρης  
«Κ. Μπαγλατζής»

300.000

«Μπαλόνι» γήπεδα μπάσκετ 
Βούλας

400.000

Στίβος ΔΑΚ Βουλιαγμένης 130.000

Γήπεδα 5Χ5 
(Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη)

50.000

Παρκέ  
(Βούλα, Βάρη, Μηλαδέζα) 

140.000

Συντηρήσεις αθλητικών χώρων 783.000

Αναβαθμίσεις αθλητικών 
χώρων (προμήθειες)

1.085.000

Επιχορηγήσεις αθλητικών 
σωματείων

2.518.000

Αθλητικές διοργανώσεις 628.000

Αθλητικό υλικό 138.000

Αθλητικές κατασκηνώσεις 267.000

Σύνολο 7.939.000

Έργα, συντηρήσεις, δράσεις

Κατανομή πόρων 
ανά κατηγορία

Έργα 
υποδομής 

ανά δημοτική 
ενότητα

Συντηρήσεις
2.006.000

Βουλιαγμένη
540.000

Βάρη
430.000

Βούλα
1.510.000

Δράσεις
3.413.000

Έργα
2.520.000
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Ζωή στους συλλόγους της πόλης
Ο σωματειακός αθλητισμός στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή της πόλης 
καθώς απευθύνεται σε πολλές εκατοντάδες μικρούς δημό-
τες. Οι αναβαθμίσεις των αθλητικών υποδομών τα τελευταία 
χρόνια έφεραν νέα πνοή στα τοπικά αθλητικά σωματεία που 
μεγάλωσαν σημαντικά τις ακαδημίες τους, καθιστώντας ξανά 
τα σπορ ως βασική απογευματινή δραστηριότητα των μαθη-
τών και φέρνοντας πίσω στα 3Β παιδιά που απευθύνονταν τα 
προηγούμενα χρόνια σε συλλόγους διπλανών δήμων για την 
άθλησή τους.

Η δημοτική αρχή των 3Β έχει υιοθετήσει μια πολιτική στήρι-
ξης των σωματείων, στο βαθμό που διοργανώνουν μεταξύ των 
άλλων προγραμμάτων τους και εξωστρεφείς δωρεάν δραστη-
ριότητες για την γνωριμία των δημοτών με τον αθλητισμό και 
τις αξίες του. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος αφιερώνει το μέγι-
στο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία ποσό, κατανεμημένο με 
δίκαια κριτήρια (ανάλογα με την ιστορία και το μέγεθος κάθε 
σωματείου) σε όλους, ως ετήσια επιχορήγηση για δραστη-
ριότητες, που αποτελεί έναν σημαντικό πόρο σε εποχές που 
οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν καταργήσει τις οικονομικές 
ενισχύσεις. Από το 2015 ως το 2023 το ετήσιο ποσό που αφι-
ερώνει ο Δήμος στους συλλόγους κυμαίνεται μεταξύ 235.000 
- 312.000 ευρώ (με μόνη εξαίρεση τη χρονιά της πανδημίας), 
ένα κονδύλι που συνολικά ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Εξωστρέφεια της πόλης
Μια δύσκολη εξίσωση έχει επιλύσει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, θέτοντας όρια στη χρήση των δημοτικών εγκα-
ταστάσεων από τους συλλόγους και προβλέποντας παντού 
ώρες χρήσης για δημότες και κατοίκους. Ο μαζικός αθλητισμός 
και η άσκηση για όλους αποτελεί βασική μέριμνα του Δήμου ο 
οποίος εγγυάται εκτός από την πρόσβαση σε σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις, και την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους σε κάθε 
ηλικία. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει κάθε καλοκαίρι μια 
αθλητική κατασκήνωση για τα παιδιά της πόλης που δεν έχει 
σε τίποτα να ζηλέψει ανάλογες δραστηριότητες απασχόλησης 
μεγάλων ιδιωτικών φορέων. 

Παράλληλα, ο Δήμος υποστηρίζει οικονομικά και με υποδομές 
και άλλες διευκολύνσεις κάθε σημαντική αθλητική διοργάνω-
ση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Τέτοιες είναι οι καθα-
ρά αθλητικού χαρακτήρα διοργανώσεις της Χterra, το ορεινό 
τρίαθλο κάθε Απρίλιο και ο κολυμβητικός αγώνας ανοιχτής 
θάλασσας κάθε Οκτώβριο, αλλά και ο Χειμερινός Διάπλους 
Βουλιαγμένης του ΝΟΒ ή το τουρνουά 3Χ3 μπάσεκτ της Βάρκι-
ζας και βέβαια το Ιron Man 70.3, το απαιτητικό διεθνές τρίαθλο 
που ξεκίνησε το 2022 για να μετακομίσει μόνιμα στη Βάρκιζα 
και τη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για εκδηλώσεις που προσελ-
κύουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, μεταξύ αυτών πολλοί 
δημότες. Παράλληλα, κοινωνικό χαρακτήρα έχουν διοργανώ-
σεις όπως το Run the Lake, το Ladies Run και το φετινό Run 
for Autism, συνδέοντας ένα δρομικό γεγονός με την ενίσχυση 
φιλανθρωπικών σκοπών. Στις αθλητικές αυτές διοργανώσεις ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνδράμει με την κάλυψη 
εξόδων για ηχητικά, για εκτυπώσεις και μετάλλια, για ένδυ-
ση ή για ασφάλιστρα και με άλλους τρόπους. Μέχρι το 2022 
η διοίκηση Κωνσταντέλλου είχε δαπανήσει στον τομέα αυτόν 
628.000 ευρώ, θεωρώντας ότι αποτελεί επένδυση στην εξω-
στρέφεια της πόλης, μια θετική διαφήμιση της περιοχής με 
τις εικόνες του φυσικού τοπίου να ταξιδεύουν παντού στον 
κόσμο από χιλιάδες ενθουσιασμένους πρεσβευτές, όπως καμία 
διαφημιστική καμπάνια δεν θα μπορούσε να καταφέρει. 

Δράσεις ανά κατηγορία

Στο κλειστό γήπεδο της Μηλαδέζας 
αντικαταστάθηκε το παρκέ, 

κατασκευάστηκαν αποδυτήρια για τους 
διαιτητές και έγιναν εκτεταμένες επισκευές

Τα νέα αποδυτήρια στο 
αθλητικό κέντρο Βούλας, μια 
άκρως απαραίτητη υποδομή, 
αποσπούν εγκωμιαστικά 
σχόλια από αθλητές και 
παράγοντες επαγγελματικών 
κατηγοριών

Ο υβριδικός χλοοτάπητας 
και το σύγχρονο ταρτάν του 

στίβου μεταμόρφωσαν το 
γερασμένο ΔΑΚ Βουλιαγμένης 

στην πιο όμορφη και 
λειτουργική εγκατάσταση της 

Αττικής

Μαζικός 
αθλητισμός

895.000

Σωματειακός 
αθλητισμός
2.518.000
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Ξεκάθαρη και αιτιολογημένη στήριξη των έργων ανά-
πλασης στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ασκληπιείου 
νοσοκομείου της Βούλας έδωσε η δημοτική αρχή, όπως 
με απόλυτα σαφή τρόπο δήλωσε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 20 Φεβρουαρίου ο 
Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Το σώμα συζήτη-
σε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέ-
βαλαν οι τεχνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπως 
υποχρεώνονται από τη νομοθεσία. «Η παρέμβαση είναι 
θετική και απαιτεί την στήριξή μας», τόνισε χωρίς να 
αφήσει περιθώρια παρερμηνειών ο Δήμαρχος, αιτιολο-
γώντας μάλιστα ότι τα έργα δεν πρόκειται να επιβαρύ-
νουν την ευρύτερη περιοχή στο ελάχιστο. Και βέβαια 
κατά την ψηφοφορία, η έγκριση της Μελέτης μετά από 
εισήγηση της δημοτικής αρχής ήταν ομόφωνη, γεγονός 
που σημαίνει ότι το ζητούμενο «πράσινο φως» για την 
εκκίνηση των έργων δόθηκε χωρίς επιφυλάξεις. 

Το απλό αυτό γεγονός δεν το αντιλήφθηκε όμως η 
Εβδόμη, που στο πρωτοσέλιδό της «χτύπησε» τον τίτλο 
«Φρενάρουν έργα στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο», αντι-
στρέφοντας πλήρως την πραγματικότητα. Στο ενυπό-
γραφο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουα-
ρίου αναφέρεται μάλιστα ότι τα έργα φρενάρουν «λόγω 
απαίτησης του Δήμου» και με έντονα στοιχεία τονίζεται 
μια υποτιθέμενη φράση του Δημάρχου ότι «δεν μπορεί 
να προχωρήσει η μελέτη αν δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα 
ρυμοτομούμενα». 

Στην πραγματικότητα ο διάλογος εντός του Δημοτικού 
Συμβουλίου ανέδειξε το ακριβώς αντίθετο. Ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος τόνισε παρουσιάζοντας τη μελέτη του 
Ασκληπιείου ότι αυτή αποτυπώνει όπως οφείλει το 
ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, βάσει του οποίου η μάντρα 
του νοσοκομείου έπρεπε να βρίσκεται πολλά μέτρα 

μέσα στο οικόπεδο. Ανέλυσε επίσης ότι το γεγονός πως 
το νοσοκομείο διαχρονικά δεν έχει αποδώσει σε κοινή 
χρήση τα τμήματα του οικοπέδου του που ρυμοτομού-
νται, συνιστά λόγο αναστολής της οικοδομικής άδειας 
που έχει εκδοθεί για την ανακαίνιση των εγκαταστά-
σεων. «Δεν το κάνουμε», υπογράμμισε με σαφήνεια ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Περαιτέρω μάλιστα θύμισε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με παρέμβαση του Δήμου 
και της νομικής του υπηρεσίας κατέρρευσε η απίστευτη 
δικαστική διεκδίκηση της Εκκλησίας να αρθεί η απαλλο-
τρίωση για τη δημιουργία του νοσοκομείου, μετά από 
102 χρόνια. 

Τι έμεινε στην Εβδόμη από όλη αυτή τη συζήτηση; Εκτε-
ταμένα αποσπάσματα από όσα είπε ο Δημήτρης Δαβά-
κης και ο Θάνος Ματόπουλος καθώς και ο ψευδής τίτ-
λος. Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι...

Ο δημόσιος λόγος και μάλιστα ο καταγγελτικός έχει 
ευθύνες. Πρωταρχική ευθύνη των προσώπων με οποιο-
δήποτε αξίωμα που καταγγέλλουν δημοσίως τις αρχές 
είναι να λένε την αλήθεια και φυσικά να παραμένουν 
σε ένα πλαίσιο πολιτικής κριτικής και όχι προσωπικής 
κατασυκοφάντησης. 

Τις απλές αυτές αρχές ποδοπάτησε επανειλημμένα τοπι-
κή σύμβουλος της αντιπολίτευσης από τη Βουλιαγμένη 
η οποία θα λογοδοτήσει πλέον στη δικαιοσύνη για να 
αποδείξει αν ευσταθούν τα όσα δημοσιοποίησε προ ενός 

έτους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική αρχή, με αφορ-
μή καταγγελίες ότι «φιμώνεται η αντιπολίτευση» και 
«ποινικοποιείται η πολιτική ζωή», σημειώνει ότι «οι 
ύβρεις και οι συκοφαντίες δεν αποτελούν αντιπολιτευ-
τικό λόγο και δεν ανήκουν στο δημοκρατικό διάλογο». 

Η δημοτική διοίκηση θα άφηνε ασχολίαστα τα fake news 
της συμβούλου ότι δήθεν κόπηκε αδικαιολόγητα ένα 
υγιές δέντρο (ενώ γνώριζε ότι είχε ήδη υποστηλωθεί και 

ότι μετά την υποστήλωση έσπασε και έπεσε πάνω σε ένα 
σταθμευμένο αυτοκίνητο) αν δεν προχωρούσε σε κρίσεις 
για το ήθος του Δημάρχου που κατά τα λεγόμενά της εξυ-
πηρετεί συμφέροντα. 

Ποιο είναι το αξιοσημείωτο; Παρόλο που ο Δήμος εξέδω-
σε μια ανακοίνωση 900 λέξεων για το θέμα με αναλυτικές 
διευκρινίσεις για την αλήθεια, παρόλο που συζητήθηκε 
αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ψευδής και συκο-
φαντική ανάρτηση ουδέποτε διεγράφη, η σύμβουλος 
ουδέποτε ανακάλεσε, δεν διασκεύασε καν. 

Aσκληπιείο 
Στηρίζει, δεν «φρενάρει» ο Δήμος τα έργα ανάπλασης 

«Το έγκλημα της οδού Ιάσονος» 
Ώρα της λογοδοσίας για τα ψεύδη

Βουλιαγμένη - Κόρμπι 
Ποιος κινεί το ΠΑΚΟΕ;
Με μια σκληρή ανακοίνωση αλλά και νομικές ενέργειες απάντησε ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα δυσφημιστικά για την πόλη δημοσιεύματα 
ενημερωτικών ιστοσελίδων που παρουσίασαν «έρευνες» του ΠΑΚΟΕ άκρως 
αμφισβητούμενης εγκυρότητας για την καθαρότητα των υδάτων στον όρμο της 
Βουλιαγμένης και στο ρέμα Κόρμπι στη Βάρη. Όπως τονίζει το Γραφείο Δημάρ-
χου, «η ανάπλαση της μαρίνας Βουλιαγμένης και η κατασκευή του ρέματος στο 
Κόρμπι της Βάρης, δύο σημαντικά έργα πνοής για την πόλη μας, αποτελούν τα 
τελευταία χρόνια το μοναδικό αντιπολιτευτικό αφήγημα μίας μικρής παρέας 
ανθρώπων που φιλοδοξούν να το χρησιμοποιήσουν, ελλείψει άλλων επιχειρη-
μάτων, ως αιχμή του δόρατος εν όψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλο-
γών». Και πράγματι δύσκολα εξηγούνται τα ελατήρια της δημοσιοποίησης από 
το ΠΑΚΟΕ τέτοιων ανακοινώσεων εκτός κολυμβητικής περιόδου, σε χρόνο που 
μόνο ένα τοπικό πολιτικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετούν. Επειδή όμως κάθε 
καταγγελία πρέπει να διερευνάται, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι «για την 
απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος και την πλήρη ενημέρωση της κοινής 

γνώμης, μετά τις αμφισβητούμενης εγκυρότητας έρευνες του ΠΑΚΟΕ ο Δήμος 
προτίθεται να ζητήσει έλεγχο των υδάτων στο σύνολο του όρμου Βουλιαγμέ-
νης από πιστοποιημένο κρατικό φορέα και να αναρτήσει τα αποτελέσματα της 
επίσημης έρευνας μόλις αυτή ολοκληρωθεί». Διαμήνυσε ταυτόχρονα ότι «θα 
εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της πόλης 
μας και να μην επιτρέψει σε λίγους να τη δυσφημούν στην προσπάθεια τους να 
ασκήσουν αντιπολίτευση μικροπολιτικού χαρακτήρα».

Το σκοτεινό σημείο στις ανακοινώσεις του ΠΑΚΟΕ είναι οι «καταγγελίες κατοί-
κων» που δηλώνει ότι δέχτηκε. Αλήθεια, έχουν ονοματεπώνυμο οι κάτοικοι 
αυτοί; Με δεδομένο ότι οι μικροβιολογικές αναλύσεις κοστίζουν, μήπως οι 
καταγγέλλοντες πλήρωσαν και τα έξοδα ή κάποια αμοιβή στο ΠΑΚΟΕ; Γνωστό 
το ...στόρυ ότι μόνο κίνητρο του ΠΑΚΟΕ είναι η άδολη αγάπη του για το περι-
βάλλον, αλλά οι περιστάσεις στην προκειμένη περίπτωση εγείρουν σοβαρά 
ερωτήματα μήπως υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που υπαγορεύουν τις ανακοι-
νώσεις του.



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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Το περιβάλλον κρούει συναγερμό και ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τους πρωτοπόρους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που αντελήφθη-
σαν έγκαιρα τα μηνύματα της εποχής, τροποποιώντας 
συστηματικά και μετά από επιστημονική καθοδήγηση 
μια κακή συνήθεια δεκαετιών: Την προώθηση όλων των 
απορριμμάτων στη χωματερή. Ωστόσο, ο πιο κρίσιμος 
κρίκος σε αυτή την αλυσίδα περιβαλλοντικής δράσης, 
που έχει στόχο την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλω-
ση υλικών που πρέπει να οδεύσουν σε ένα νέο κύκλο 
αξιοποίησης και όχι στην ταφή, είναι οι ίδιοι οι κάτοι-
κοι. «Το σημαντικότερο βήμα είναι η τήρηση ορισμένων 
εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν να κάνουν τη 
διαφορά», όπως επισημαίνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος στο μήνυμά του που συνοδεύει το 8σέλιδο φυλλά-
διο που μοίρασε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
πόρτα πόρτα στις αρχές Μαρτίου για να κοινοποιήσει 
εκ νέου τις βασικές αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί 
σήμερα η δημοτική υπηρεσία Καθαριότητας. 

Πώς απορρίπτουμε κλαδέματα και ογκώδη
Τα απόβλητα των κήπων αποτελούν βάσει των στοιχεί-
ων του Δήμου το δεύτερο μεγαλύτερο ρεύμα σε ποσό-
τητα, μετά τα σύμμεικτα απορρίμματα του πράσινου 
κάδου, και συνιστούν έναν πραγματικό «θησαυρό» με 
την έννοια ότι αξιοποιούνται στο 100%. Τα υλικά αυτά, 
οδεύουν για κομποστοποίηση και αποτελούν τη βάση 
για τη δημιουργία του δημοτικού εδαφοβελτιωτικού 
υλικού Vita Green. Μια από τις βασικές υποχρεώσεις 
των πολιτών που επισημαίνει ο κανονισμός είναι ότι 
τα κλαδέματα θα πρέπει να συγκεντρώνονται χωρίς 
προσμίξεις με άλλα υλικά και αυστηρά εκτός πλαστι-
κών σάκων. 

Από τις αρχές του έτους, ο Δήμος έχει εγκαταστήσει σε 
μια μεγάλη πυκνότητα ανοιχτά κασόνια λευκού χρώ-
ματος με σχετική επισήμανση ότι προορίζονται απο-
κλειστικά για συλλογή κλαδεμάτων.  Όπου ωστόσο δεν 
υπάρχουν αυτές οι σκάφες, οι κάτοικοι θα πρέπει να τα 

συγκεντρώνουν έξω από την οικία τους, σε τμήμα του 
οδοστρώματος, σε δέματα ή σε επαναχρησιμοποιούμε-
νους σάκους που μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν 
από τον Δήμο. 

Προγραμματισμός ανά γειτονιά
Σημαντική είναι η ειδοποίηση του Δήμου μέσω της 
εφαρμογής novoville για κινητές συσκευές ή με τηλε-
φώνημα στη γραμμή δημότη 15888, όπου οι κάτοικοι 
μπορούν να ενημερωθούν για τον εβδομαδιαίο προ-
γραμματισμό αποκομιδής των κλαδεμάτων και των 
ογκωδών αντικειμένων από τις γειτονιές. Ο κανονισμός 
του Δήμου αναφέρει ότι οι κάτοικοι οφείλουν αποθέ-
τουν τα κλαδέματά τους μία ημέρα πριν το δρομολό-
γιο του δημοτικού απορριμματοφόρου και βέβαια να 
ενημερώσουν τις υπηρεσίες. Στις συνοικίες Πανόραμα, 
Δικηγορικά και Εξοχή της Βούλας ειδικά οχήματα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας συγκεντρώνουν ογκώδη και 
κλαδέματα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Στην κάτω 
Βούλα, στις γειτονιές Πολιτεία, Ευρυάλη, στο Κέντρο 
και στο παλιό νεκροταφείο καιθώς και στις περιοχές 
Χέρωμα και Δίλοφο της Βάρης, η υπηρεσία περνάει κάθε 
Πέμπτη και Σάββατο. Από τους δρόμους της Βουλιαγμέ-
νης και των Πηγαδακίων η αποκομιδή κλαδεμάτων και 
ογκωδών γίνεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Ενώ από 
τις γειτονιές της Βάρης Μηλαδέζα, Κόρμπι, Λαθούριζα, 
Ασύρματος, Βάρκιζα και Περιβόλια η καθαριότητα διέρ-
χεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Τις Κυριακές η υπηρε-
σία Καθαριότητας βρίσκεται σε επιφυλακή για όλη την 
πόλη σε περιπτώσεις κατεπειγουσών εργασιών. 

Μπάζα και άλλα απόβλητα
Μια σημαντική πληροφορία του φυλλαδίου είναι ότι 
οι δημοτικές υπηρεσίες δεν παραλαμβάνουν και δεν 
μεταφέρουν τα μπάζα, τα απόβλητα δηλαδή που προ-
κύπτουν από κατασκευές και κατεδαφίσεις, που προέρ-
χονται από κατοικίες και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των εργασιών οι κάτοικοι οφείλουν «να διαχει-
ρίζονται τα παραγόμενα απόβλητα μόνοι τους και να 

συμβάλλονται με ιδιωτικά μέσα αποκομιδής και συστή-
ματα εναλλεκτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων», όπως σημειώνεται στο 
φυλλάδιο. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει επίσης συμ-
βληθεί με αδειοδοτημένα συστήματα ανακύκλωσης 
ώστε να συλλέγονται χωριστά διάφορα άλλα ρεύματα: 
Γυαλί στους μπλε κώδωνες, βρώσιμα έλαια σε ειδικούς 
μεταλλικούς κάδους, ρούχα σε κόκκινους κάδους και 
ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός σε ειδικούς 
κάδους που βρίσκονται σε επιχειρήσεις και τα δημοτι-
κά καταστήματα. 

«Καθαρή» συμφωνία Δήμου και κατοίκων
Ενημερωτική εκστρατεία για τον Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πάρε την
καθαριότητα

στα χέρια σου!!

Γραμμή Δημότη 15888 &  Eφαρμογή Novoville 

213 2020002 kathariotita@vvv.gov.gr

ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕ
5 ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟ:
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Τα βιοαποικοδομήσιμα οργανικά απόβλητα κουζίνας 
αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ρεύμα αποβλήτων του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο συλλέγε-
ται χωριστά στα Πηγαδάκια και Δικηγορικά στη Βούλα, 
στο Δίλοφο και τη Μηλαδέζα στη Βάρη και σε όλη τη 
Βουλιαγμένη και σύντομα στο σύνολο του Δήμου. 
Είναι απορρίμματα που ανακυκλώνονται και μαζί με 
τα κλαδέματα, αποτελούν τη βάση για την παραγωγή 
του δεύτερου εδαφοβελτιωτικού - κομπόστ, πιστο-
ποιημένου για βιολογικές καλλιέργειες, που παράγει 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ονομάζεται 
Vita Green. Τα απορρίμματα αυτά συγκεντρώνονται 
από τους κατοίκους σε ειδικούς καφέ κάδους οι οποίοι 
κλειδώνουν, κάθε ένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε 
ένα κτίριο και οι χρήστες προμηθεύονται από το Δήμο 
κλειδί και επιπλέον ένα μικρό καφέ κάδο 10 λίτρων και 
χάρτινες σακούλες μέσω του οποίου μεταφορτώνουν τα 
απόβλητα κουζίνας στον καφέ κάδο του κτιρίου .

Όπως είναι λογικό, τα απορρίμματα αυτά εφόσον παρα-
μείνουν για λίγες μέρες εντός του κάδου αρχίζουν και 
βγάζουν δυσάρεστες οσμές. Για να αντιμετωπιστούν 
οι συγκεκριμένες μυρωδιές ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης προμηθεύτηκε 270 νέους καφέ κάδους 
με εγκατεστημένο ειδικό βιοφίλτρο που απορροφά 
τις οσμές. Σε πρώτη φάση, οι συγκεκριμένοι κάδοι θα 

διανεμηθούν στις επιχειρήσεις εστίασης και σταδιακά 
θα μοιραστούν και στα νοικοκυριά που εφαρμόζουν το 
πρόγραμμα. Το βιοφίλτρο βοηθά στην επεξεργασία και 
την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών που δημιουργού-
νται σε σημεία ή διεργασίες όπου συλλέγονται, μετα-
φέρονται ή καθαρίζονται υγρά απόβλητα. Η χρήση του 
βιοφίλτρου στοχεύει ώστε να περιορισθεί η περιβαλ-
λοντική ρύπανση, να προστατευθεί η υγεία των εργα-
ζομένων και να περιορισθεί η όχληση που δημιουργεί-
ται, εξαιτίας των δυσάρεστων οσμών, στις γειτνιάζου-
σες περιοχές των σημείων επεξεργασίας ή συλλογής 
υγρών αποβλήτων. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται 
από πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων και προώθηση της ανακύκλωσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι στους καφέ κάδους συλλέγουμε 
υπολείμματα από μαγειρεμένο φαγητό, φρούτα και 
λαχανικά, μικρές ποσότητες υπολειμμάτων κήπου 
(γκαζόν, φύλλα, μικρά κλαδιά) και μικρές ποσότητες 

από χαρτοπετσέτες, αλλά όχι χρωματιστά, γυαλιστερά 
ή πλαστικοποιημένα χαρτιά. Στους καφέ κάδους απαγο-
ρεύεται να βάζουμε κοινά σκουπίδια, συσκευασίες κάθε 
είδους, υγρά και μαγειρεμένα λάδια και λίπη, πλαστικές 
σακούλες ή φωτοδιασπώμενες του super market. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης κουκουλιών της 
κάμπιας από εξειδικευμένο συνεργείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
τόσο στα πεύκα των προαυλίων των σχολείων όσο και σε πευκόφυτα πάρκα, άλση, 
πλατείες και δενδροστοιχίες της πόλης. Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει προβεί επίσης σε ψεκασμούς το 
περασμένο φθινόπωρο με βιολογικά εντομοκτόνα, φιλικά προς το περιβάλλον και 
εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα ωφέλιμα έντομα.

Οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας από πλευράς του Δήμου για 
την αποφυγή ξήρανσης των πεύκων της πόλης, καθώς επίσης για την προστασία 
της δημόσιας υγείας από πιθανή έξαρση αλλεργιών στους πολίτες. Η κάμπια ή 
πιτυοκάμπη είναι ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς όλων των πεύκων. Οι 
προνύμφες του εντόμου καταναλώνουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας των πεύκων 
με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ανάπτυξη των νεαρών δένδρων, ενώ 
μεγάλες προσβολές για συνεχόμενα έτη μπορεί να οδηγήσουν και στην ξήρανση 
νεαρών, αλλά και μεγάλων σε ηλικία πεύκων. Χαρακτηριστικό, επίσης, της προ-
νύμφης (κάμπιας) είναι και οι αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλεί σε όποιον τις 
πλησιάζει με τοξίνες που ερεθίζουν δέρμα, μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει 
καθημερινά την προσπάθειά της για την απομάκρυνση κουκουλιών της κάμπιας και 
όπως είναι αναμενόμενο έχει επικεντρωθεί πρώτα σε βασικά σημεία όπως είναι οι 
παιδικές χαρές, τα πάρκα, τα προαύλια των σχολείων και περιμετρικά του Ασκλη-
πιείου Νοσοκομείου. Στη συνέχεια θα δοθεί βαρύτητα στα άλση και γενικότερα 
όπου υπάρχει πλήθος πεύκων. 

Πεύκα 
Εργασίες για την καταπολέμηση της κάμπιας 

Καφέ κάδοι 
Βιοφίλτρο για την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών

Οι πρώτοι νέοι κάδοι  
θα διανεμηθούν  
σε επιχειρήσεις εστίασης 

Η υπηρεσία Πρασίνου απομακρύνει κουκούλια
ξεκινώντας από παιδικές χαρές και πάρκα
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Στη διοργάνωση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, του μεγάλου αθλητικού γεγονότος 
Iron Man 70.3, προχωρεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά την υπερψήφι-
ση της σχετικής εισήγησης του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Μετά την επιτυχημένη περσινή διήμερη διοργάνωση, όπου συμμετεί-
χαν 2.400 αθλητές και στις τρεις αθλητικές εκδηλώσεις (Ironman 70.3, Night Run και 
Ironkids), η δημοτική αρχή προχωρεί «πιο ήσυχη»  -όπως είπε στην εισήγησή του ο 
Δήμαρχος- στην επόμενη διοργάνωση του event στις 20-22 Οκτωβρίου 2023, με στόχο 
το 2024 να μπορέσει να φέρει στην πόλη το Full Ironman. Ποια είναι η διαφορά του 
σε σχέση με το Ironman 70.3; Το Full Ironman έχει τις διπλάσιες αποστάσεις (180 
χλμ. ποδήλατο, 4 χλμ. κολύμβηση, 1 μαραθώνιο τρέξιμο) και αναμφισβήτητα ακόμη 
μεγαλύτερη απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

2.300 συμμετέχοντες
Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Δήμαρχος κατά τη συνεδρίαση του στο Δημοτικού Συμ-
βουλίου καταδεικνύουν τα οφέλη μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης όχι μόνο για 
την πόλη που την φιλοξενεί, αλλά για το μεγαλύτερο κομμάτι της Αττικής. Ειδικότερα, 
στον βασικό αγώνα, δηλαδή το Ironman 70.3, πήραν μέρος 1.800 αθλητές και άλλοι 
500 συμμετείχαν στο Night Run και στο Ironkids. Από τους 1.800 αθλητές, οι περίπου 
800 ήταν από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι από κάποια χώρα του εξωτερικού (ΗΠΑ, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Γαλλία, Νότια Αφρική, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Χιλή 
κ.ο.κ.). Το μέσο ετήσιο εισόδημα των συμμετεχόντων ήταν 110.000 ευρώ, οι οποίοι 
έμειναν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 4,8 ημέρες. Σε κάθε αθλητή αντιστοιχούσαν, κατά 
μέσο όρο, 2,8 συνοδοί. Οι συμμετέχοντες, σε ποσοστό 88%, εξέφρασαν την πρόθεσή 
τους να λάβουν ξανά μέρος στο event. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν από τους συμ-
μετέχοντες (αθλητές και συνοδούς) το χρονικό αυτό διάστημα (διαμονή και λοιπά 
έξοδα) ανήλθαν σε 4,3 εκατομ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά ξοδεύτηκαν 
στην πόλη.

«Πρωταθλητής» Ευρώπης ο Δήμος 3Β
Την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλα τα Iron Man 70.3 που διοργανώθηκαν στην Ευρώ-
πη το 2022 απέσπασε από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στη διοργάνωση ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Κι αυτό μολονότι η συγκεκριμένη εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά πέρσι στην πόλη. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η αξιολό-
γηση των αθλητών για κάθε μία από τις διαδρομές: Το 95% των αθλητών αξιολόγησε 
θετικά την κολυμβητική διαδρομή, το 87% την ποδηλατική, το 84% τη δρομική, κυρί-
ως εξαιτίας των πολλών ανηφορικών δρόμων, και το 90% τον τερματισμό. Επίσης, το 
90% αξιολόγησε θετικά το «transition», δηλαδή τον χώρο όπου άφηναν την αθλητική 
του ενδυμασία ή τα ποδήλατά τους κλπ. 

Σύμφωνα με τη εισήγηση του κ. Κωνσταντέλλου, η συγκεκριμένη διοργάνωση απο-
φασίστηκε διότι «θέλαμε να επενδύσουμε περισσότερο στην εξωστρέφεια της πόλης. 
Έχουμε μια όμορφη πόλη που προσπαθούμε να κάνουμε ακόμη πιο όμορφη», συνέ-
χισε, «και να δείξουμε στους επισκέπτες ότι αξίζει να έρθουν και να περάσουν λίγες 
ημέρες ξενοιασιάς. Η περιοχή μας, με επίκεντρο τη Βουλιαγμένη και υποστηρίζουσα 
περιοχή την Βάρκιζα, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό city resort». 

Όπως είπε, στα σχέδια της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία DMO (Destination 

Marketing Organization), δηλαδή διαχείριση προορισμού, κάτι το οποίο θα αλλάξει 
τα τουριστικά δεδομένα της πόλης την επόμενη περίοδο. 

Το κόστος των δράσεων για τη φιλοξενία αυτής της παγκόσμιας αθλητικής διοργάνω-
σης ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ. «Θεωρώ ότι έπρεπε να δαπανήσει ο Δήμος 
μας αυτό το ευσεβές ποσόν για να γίνει ένα τόσο μεγάλο και πολυδιαφημιζόμενο 
event», σημείωσε ο κ. Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι η δημοσιότητα που πήρε η πόλη 
για το Ironman 70.3 ήταν στο 70% απ’ αυτή που παίρνει η Αθήνα όταν διοργανώνει 
τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο αγώνα δρομικών αποστάσεων στον κόσμο, τον 
Κλασικό Μαραθώνιο. 

Τις επιφυλάξεις του ως προς το ανταποδοτικό όφελος της συγκεκριμένης διοργάνω-
σης, εξέφρασε ο επικεφαλής της παράταξης Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών, Θάνος 
Ματόπουλος. «Τέτοιου είδους γεγονότα πρέπει να έχουν πολλαπλό αντίκτυπο και 
στους δημότες. Αυτό το event το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο και συνηθίζεται 
να διοργανώνονται ανάλογα στο εξωτερικό, δεν είναι τόσο ανταποδοτικά ωφέλι-
μο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να λέγεται αθλητής όποιος μπορεί να 
δαπανήσει 500 ευρώ και όποιος δεν μπορεί να εξαιρείται. Δεν βλέπω να προσφέρει 
κάτι στην τοπική κοινωνία». Σημείωσε δε ότι «ο Δήμος έχει πολλαπλό κόστος για την 
υλοποίηση, απ’ την άλλη η εταιρεία έχει τεράστια κέρδη». Παραδέχτηκε ότι υπάρχει 
ένα όφελος στην τοπική επιχειρηματικότητα, «αλλά αυτό καθαυτό το ανταποδοτι-
κό όφελος ενός τέτοιου event που μαζεύει εκατομμύρια δεν θα έπρεπε να υπάρχει 
και στον Δήμο;». Απαντώντας ο κ. Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι η δαπάνη του Δήμου 
αφορά κυρίως την αγορά για τη χώρα των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου αγώνα. 
«Τα νούμερα έδειξαν», τόνισε, «ότι με τέτοιου είδους events η πόλη μας μπαίνει στον 
χάρτη των πόλεων που έχουν τη λεγόμενη διακριτή υπεροχή». 

Έλενα Φυντανίδου

Δημοτικό Συμβούλιο 
Σε Βουλιαγμένη και Βάρκιζα το Ιron Man του 2023
Απολογισμός μιας θετικής διοργάνωσης

Αθλητικό προφίλ συμμετεχόντων Αποτελέσματα αγώνα

81% άνδρες 19% γυναίκες 4,8 μ.ο. ημέρες διαμονής 2,8 άτομα μ.ο. συνοδοί

42 έτη μέση ηλικία 42% πρώτη συμμετοχή 90% θετικές εντυπώσεις 88% πρόθεση εκ νέου συμμετοχής

Απήχηση social media

31.000.000 χρήστες διαδικτύου 2.500.000 θεατές 1.700.000 ακόλουθοι



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

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

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Vintage βόλεϊ

Άνοδος με το «καλημέρα» για τη Βουλιαγμένη

Με νίκη και άνοδο στην Α’ κατηγορία ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις 
η ομάδα Vintage βόλεϊ γυναικών του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Στον τελευ-
ταίο αγώνα που διεξήχθη στις 26 Φεβρουαρίου 2023 στο Κλειστό της Βάρης, η Βου-
λιαγμένη νίκησε με 3-0 σετ του ΑΑΣ Κότινος καταλαμβάνοντας, τη δεύτερη θέση στο 
πρωτάθλημα, με απολογισμό 14 νικών και μόλις μιας ήττας, παίρνοντας απευθείας 
το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία της ΕΣΠΕΔΑ (ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης 
Δυτικής Αττικής). 

Η ομάδα Vintage βόλεϊ γυναικών του ΑΟ Βουλιαγμένης δημιουργήθηκε το 2022. Απαρ-
τίζεται από έμπειρες αθλήτριες που έχουν κατακτήσει μεμονωμένα πρωταθλήματα 
όταν αγωνίζονταν με τις ομάδες τους στα πρωταθλήματα ανταγωνιστικών κατηγορι-
ών, ενώ οι περισσότερες έχουν και εμπειρία από την κατηγορία Vintage. Πολύ μεγά-
λο ρόλο στην ένωση της ομάδας σε αυτή τη νέα προσπάθεια έχει διαδραματίσει ο 
προπονητής Μιχάλης Αλεξανδρόπουλος, που πίστεψε στις αθλήτριες και παρόλο 
που η ομάδα προπονείται μόνο μια φορά την εβδομάδα, κατάφερε να τις κρατήσει 
προπονημένες και έτοιμες για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Η ομάδα ξεκίνησε 
τις υποχρεώσεις της στην Β’ κατηγορία του πρωταθλήματος γιατί τυπικά ήταν νέα 
ομάδα. Όμως μέσα σε ένα πρωτάθλημα 14 αγωνιστικών πραγματοποίησε 13 νίκες, 1 
ήττα και ανέβηκε στην Α’ κατηγορία μόλις με 4 χαμένα σετ και 8 βαθμούς διαφορά 
από την τρίτη ομάδα. 

Στόχος οι πρωτιές 
Η αρχηγός της ομάδας Vintage βόλεϊ της Βουλιαγμένης, Άρτεμις Ζαγκλακούτη μίλησε 
στον «Δημοσιογράφο» για την επιτυχία του τμήματος από τον πρώτο κιόλας χρόνο 
λειτουργίας του: «Η  χαρά μου δεν περιγράφεται σε λίγες γραμμές. Όταν εγώ και οι 
συναθλήτριές μου αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από τον προηγούμενο σύλλογο 
σκεφτήκαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ξανά μπούμε στο γήπεδο να κάνουμε αυτό 
που αγαπάμε τόσο πολύ.  Όμως πάντα έστω και τελευταία στιγμή κάποιος θα βρεθεί 
που θα εκτιμήσει τις προσπάθειές σου. Έτσι όταν προσεγγίσαμε τον ΑΟ Βουλιαγμένης 
δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη και μας αγκάλιασαν αμέσως με τον καλύτερο τρόπο.  Μας 
στηρίζουν καθημερινά με κάθε τρόπο και για αυτό το λόγο ο ΑΟ Βουλιαγμένης είναι 
πλέον οικογένειά μας. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας 
Ιωάννη Ασλανίδη και τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που έκαναν τα πάντα προ-
κειμένου να ξαναπατήσουμε το παρκέ του γηπέδου. Και εμείς το ανταποδώσαμε με 

τον καλύτερο τρόπο, με άνοδο κατηγορίας μέσα σε ένα πρωτάθλημα. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλες τις συναθλήτριές μου που πίστεψαν σε αυτή την 
κίνηση, ακολούθησαν χωρίς δεύτερη σκέψη και όλες μαζί είμαστε πλέον μια μεγάλη 
αγαπημένη οικογένεια ΑΟ Βουλιαγμένης. Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες θα δώσουμε και 
στον προπονητή μας Μιχάλη Αλεξανδρόπουλο που πήρε ως πρόκληση την συμμετοχή 
μας και είναι δίπλα μας βράχος. Σαν ομάδα προπονούμαστε μια φορά την εβδομάδα 
γεγονός που μας δυσκολεύει ειδικά τώρα που ανεβήκαμε κατηγορία και οι υποχρεώ-
σεις είναι πιο πολλές, δύσκολες και απαιτητικές. Εμείς από εδώ και στο εξής δεσμευ-
όμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
αλλά και ο Δήμος μας να ακούγονται πάντα στις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος». 

Η σύνθεση της ομάδας Vintage της Βουλιαγμένης είναι η εξής: Ζαγκλακούτη Άρτεμις, 
Σταμούλη Νικολέτα, Ζωγράφου Αλίκη, Χριστοφοράκη Κατερίνα Σουλτάνου Ειρήνη, 
Λουκατάρη Φλώρα, Βαγγή Δώρα, Δρούτσα Αντωνία, Τριβουλίδη Άρτεμις, Τριανταφύλ-
λου Ειρήνη,  Πουλοπούλου Καλλίτσα, Παπαγεωργίου Ειρήνη, Πέννα Γεωργία, Τουλ-
καρίδη Στέλλα. 

Στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας συμμετείχαν 7 ομάδες της Αττικής: ΑΕΚ, 
ΑΣΠ Γλυφάδα, Γαλάτες, ΣΕΤ Πειραιώς, ΑΣΦΠ Κρόνος Αγίων Αναργύρων, ΑΟ Βάρης Ανα-
γυρούς και ΑΟ Θρίαμβος. Στη Β’ κατηγορία συμμετείχαν 15 ομάδες: ΑΟ Βουλιαγμένης, 
ΑΠΣ Άμιλλα, ΑΣ Ιπποκράτης, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος, ΑΟ Μανδραϊκός, ΓΑΣ Φαληρέας, 
ΟΦ Γέρακας, ΓΣ Αρίων Περιστερίου, ΑΑΣ Κότινος, ΑΣ Ηλιούπολης, ΑΠΣΜ Αετός, ΑΣ 
Περιστέρι, ΑΟ Διώνη και ΑΟ Ελευσίς. Πρωταθλήτρια Ελλάδας στις γυναίκες για το 
2023 στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο 
της Αργυρούπολης, αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

«Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο 
της ομάδας Ιωάννη Ασλανίδη και τον Δήμαρχο 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που έκαναν τα πάντα 
προκειμένου να ξαναπατήσουμε το παρκέ 
του γηπέδου»
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Στην τελική ευθεία έχουν μπει τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ποδοσφαι-
ρικές ομάδες της περιοχής με ορισμένες από αυτές να βρίσκονται εντός των στόχων 
που είχαν θέσει στην αρχή της αγωνιστικές περιόδου. Στην Α’ κατηγορία, οι πορεί-
ες των Αστέρα Βάρης, Άρη Βούλας και Ολυμπιακού Βάρης είναι εντελώς αντίθετες. 
Συγκεκριμένα, η ομάδα της Βάρης έπειτα από 24 παιχνίδια βρίσκεται στην κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκάτοικο τον ΑΟ Κερατέας. Οι επόμενες οκτώ 
αγωνιστικές που υπολείπονται αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το 
εισιτήριο της ανόδου για την Γ’ Εθνική κατηγορία το εξασφαλίζει μόνο η ομάδα που 
θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Στην περίπτωση που Αστέρας Βάρης και ΑΟ Κερατέας 
ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα με τους ίδιους βαθμούς, τότε σύμφωνα με τη διοργα-
νώτρια αρχή, οι δύο ομάδες θα παίξουν αγώνα μπαράζ με τον νικητή να παίρνει την 
άνοδο. Πέρα από το πρωτάθλημα, ο Αστέρας Βάρης διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις και 
τον δεύτερο στόχο του που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ, 
καθώς ήδη βρίσκεται στα ημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης. 

Διαφορετικά είναι τα πράγματα στον Άρη Βούλας και αυτό διότι οι «κιτρινόμαυροι» 
μπορεί να ξεκίνησαν με μεγάλες φιλοδοξίες στο φετινό πρωτάθλημα, ωστόσο η πορεία 
τους δείχνει το αντίθετο. Ο τοπικός Άρης βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού 
πίνακα χωρίς να κυνηγά ουσιαστικά κάποιον στόχο. Ήδη στο μυαλό των ανθρώπων 
που απαρτίζουν την διοίκηση βρίσκεται ο σχεδιασμός της ομάδας της νέας χρονιάς. 

Ο νεοφώτιστος στην Α’ κατηγορία Ολυμπιακός Βάρης θα δώσει σκληρή μάχη για την 
αποφυγή του υποβιβασμού. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» στο πρόσφατο παιχνίδι με 
αντίπαλο τον Άρη Βούλας διασύρθηκαν με 7-0, επιβεβαιώνοντας την δύσκολη κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός Βάρης. 

Τέλος, για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας, η Βουλιαγμένη συνεχίζει να βρίσκεται 
στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας με μόλις τρεις βαθμούς μακριά από τη δεύτερη 
θέση και οκτώ από την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στην άνοδο. Θυμίζουμε πως 
και στην περσινή περίοδο ο ΑΟ Βουλιαγμένης πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία 
χάνοντας στα «χαρτιά» την άνοδο στην Α’ κατηγορία. Βέβαια, μένουν 13 αγώνες για 
την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και άπαντες στη Βουλιαγμένη θα παλέψουν 
με όλες τους τις δυνάμεις ώστε η ομάδα να επιστρέψει στην κατηγορία που ανήκει. 

Στην 1η θέση της Cheer 
League σε δύο κατη-
γορίες κατατάχθη-
καν οι αθλήτριες του 
cheerleading από το 
σύλλογο Αμαζόνες για το 
έτος 2022, όπως ανακοί-
νωσε η Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία Cheerleading. 
Οι αθλήτριες των Αμαζό-
νων κατέκτησαν την 1η 

θέση και των δύο ηλικιακών κατηγοριών Senior και Junior, στο ομαδικό Team 
Cheer Freestyle Pom, ανάμεσα σε 55 και 37 ομάδες αντίστοιχα, ξεπερνώντας βαθ-
μολογικά ευρωπαϊκές ομάδες με παράδοση πολλών ετών, κατακτώντας ξανά το 
τρόπαιο του ECL μετά από 9 χρόνια. Οι πρωταθλήτριες της Cheer League, Αμαζό-
νες, εξασφάλισαν την πρόκριση τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 
2023, που θα διεξαχθεί στην Βερόνα της Ιταλίας από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. 
Να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες των Αμαζόνων, είχαν ήδη προκριθεί στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading μέσω του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, οπότε 
εξασφάλισαν δύο επιπλέον προκρίσεις για τα ελληνικά χρώματα.

Η υπεύθυνη του συλλόγου Αμαζόνες, Ευαγγελία Κρητικού σχετικά με την κατά-
ταξη του συλλόγου στην Cheer League ανέφερε: «Είμαι υπερήφανη για τις αθλή-
τριες, τους προπονητές και την διοίκηση του συλλόγου μας. Τους αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια για την προσπάθεια τόσων χρόνων που μας έχουν φέρει σε αυτό 
το επίπεδο. Έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη και οι ομάδες μας μπορούν πλέον να 
διεκδικούν και να έχουν αξιώσεις σε Διεθνείς αγώνες. Επόμενοι στόχοι είναι η 
εκπροσώπηση της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Βερόνα (Ιταλία) 
αλλά και σε εγχώριο επίπεδο το Κύπελλο Ελλάδος στη Κρήτη και το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στην Αθήνα».

Εξαιρετικές εμφανίσεις είχαν και πολλά τρόπαια αποκόμισαν οι αθλητές ιστιοσανί-
δας του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης που συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα στις κατηγορίες Techno 293 και Techno 293 Plus που πραγματοποιήθηκε στη 
Βάρκιζα με διοργανωτή τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης-Βάρκιζας το διάστημα 
8 έως 12 Μαρτίου 2023. Να σημειωθεί πως το πρωτάθλημα είχε ρεκόρ συμμετο-
χών στην ιστορία του, με 103 αθλητές. Οι αθλητές του ΝΟΒ που ανέβηκαν στο 
βάθρο των νικητών είναι οι εξής: Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Κ-17 κοριτσιών, 
η Νεφέλη Αναγνώστου, που συνάμα κέρδισε και τα αγόρια, κατακτώντας έτσι όχι 
μόνο την κορυφή του βάθρου, αλλά και την κορυφή της γενικής κατάταξης. Χρυσό 
μετάλλιο και ο Μηνάς Κουτέλας, όπου με εξαίρετη εμφάνιση κέρδισε την κορυφή 
του βάθρου στα αγόρια Κ-17. Η Δανάη Αναγνώστου χρυσό μετάλλιο στα κορίτσια 
Κ-15 καθώς και χρυσό για τον Θησέα Νικολόπουλο στα Κ-13. Αργυρά μετάλλια κατέ-
κτησαν η Ρενέ Καργοπούλου στα Κ-15 κοριτσιών και στα Κ-15 αγοριών ο Γιώργος 
Αποστολίδης. Χάλκινα μετάλλια πήραν ο Ορέστης Παλαμίδης στα Κ-13 και η Σοφία 
Αθανασιάδου στα Techno plus. Οι προπονητές του ΝΟΒ δηλώνουν περήφανοι για 
όλους τους αθλητές που πέρασαν αυτήν τη δοκιμασία, τους αθλητές που έχουν 
φάρο το ευ αγωνίζεσθαι και στόχο την κατάκτηση της κορυφής. 

Πρωταθλήτριες Ευρώπης  
οι Αμαζόνες Βάρης 

Νέες διακρίσεις για τους αθλητές 
ιστιοσανίδας του ΝΟΒ

Αστέρας Βάρης 
Συνεχίζεται το θρίλερ της ανόδου
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Η λειτουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο θα στε-
γάσει υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης νεοφυών 
επιχειρήσεων, ξεκινά εντός του τρέχοντος έτους. Την 
παραπάνω ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος της πόλης, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
με όφελος στην κοινωνία». Να σημειωθεί ότι ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετέχει μαζί με την 
Περιφέρεια του Rimini της Ιταλίας, τον Δήμο Den 
Bosch της Ολλανδίας, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
Envolve και την Fin Project, στο χρηματοδοτούμενο από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο με τίτλο «Local Action 
Plans for a Design Driven Social Economy» - LADESE σύμ-
φωνα με το οποίο θα χαραχθούν τοπικά σχέδια δράσης 
για την Κοινωνική Οικονομία με τη χρήση της μεθοδο-
λογίας του Σχεδιασμού Υπηρεσιών. 

Παράλληλα, τη διετία 2018-2020 υλοποίησε δύο ετή-
σιους κύκλους του προγράμματος στήριξης νεανικής 
και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπου υποβλήθη-
καν 49 αιτήσεις συμμετοχής από άτομα ή ομάδες με 
καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις. Μέσα από τα 
προγράμματα δημιουργήθηκαν πέντε νέες βιώσιμες 
επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία είναι ήδη εγγεγραμ-
μένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ανάμεσά τους, 
η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ρεστία, η οποία 
δημιουργεί φίλτρα θαλάσσιου καθαρισμού με πρώτη 
ύλη φυσικές τρίχες που συλλέγονται από κομμωτήρια 
και pet grooming. 

«Στόχος μας είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης σε συνεργασία με τους εταίρους μας από την Ιταλία 
και την Ολλανδία, να δημιουργήσει την πρώτη δημόσια 
υπηρεσία υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας στη χώρα έτσι ώστε να μεταδώσουμε τη τεχνο-
γνωσία, που θα αποκτήσουμε μέσω του προγράμματος, 
και σε άλλους Δήμους», σημείωσε ο κ. Κωνσταντέλλος. 

Του έδωσε δύναμη η κόρη του
Στην εκδήλωση συμμετείχαν άνθρωποι που ξεκίνησαν 
τα τελευταία χρόνια τη δική τους εταιρεία, οργάνωση ή 
πρόγραμμα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα άφησαν το στίγμα τους στην κοινωνία. Οι περισσό-
τεροι ξεκίνησαν μέσα από ένα προσωπικό βίωμα ή ένα 
γεγονός που τους επηρέασε. 

Ανάμεσά τους, ο παλαίμαχος καλοθοσφαιριστής, Δημή-
τρης Παπανικολάου με το UniquAll, ένα αθλητικό - εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενδυνάμωση νευρο-
διαφορετικών παιδιών και ο Γιάννης Ηλιόπουλος, συνι-
δρυτής του Μη Κερδοσκοπικού Περιβαλλοντικού Οργα-
νισμού We4All. Αφορμή για τη δημιουργία του UniquAll 
στάθηκε η περίπτωση της κόρης του που διαγνώσθηκε με 
αυτισμό. Και ο ίδιος ο κ. Παπανικολάου –όπως είπε– έχει 
διαγνωσθεί με στοιχεία άσπεργκερ. Το UniquAll, το οποίο 
κλείνει έναν χρόνο, είναι μία σταθερή Ακαδημία Μπάσκετ 

για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πέρυ-
σι η Ακαδημία λειτουργούσε στη Λεόντειο Σχολή Νέας 
Σμύρνης, ενώ φέτος μεταφέρεται στη Λεόντειο Πατησίων 
καθώς έχει μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις. «Είναι 
το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που ενώνει τα τυπικά 
με τα ειδικά σχολεία, βιωματικά», εξήγησε ο κ. Παπανικο-
λάου και συνέχισε: «Όταν ξεκινήσαμε είχαμε πει ότι θα 
έχουμε 26 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Την πρώτη 
ημέρα γράφτηκαν 86 παιδιά. Κλείσαμε άρον άρον την 
πλατφόρμα και βάλαμε με το ζόρι 40 παιδιά. Φέτος θα 
έχουμε 60 παιδιά». 

Στην προσπάθειά του αυτή, ο Δημήτρης Παπανικολά-
ου έχει ως πρεσβευτές, τους φίλους του Νίκο Γκάλη και 
Γιάννη Αντετοκούμπο. «Ξεκινήσαμε με παιδιά που ανή-
κουν στο φάσμα του αυτισμού και αναλόγως πως θα 
πάει, θα προχωρήσουμε και σε άλλες διαγνώσεις», είπε.  

Όλα ξεκίνησαν από το Μάτι 
Το έναυσμα για τη δημιουργία του Μη Κερδοσκοπικού 
Περιβαλλοντικού Οργανισμού We4All έδωσε το 2018 η 
πυρκαγιά στο Μάτι και η απώλεια δεκάδων ζωών. «Για 
μένα και τον ξάδελφό μου, Αντώνη Μπογδάνο, ήταν η 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και είπαμε ότι πρέπει 
να κάνουμε κάτι για την καταστροφή που συμβαίνει 
στο οικοσύστημα του πλανήτη κάθε χρόνο», ανέφερε ο 
Γιάννης Ηλιόπουλος. Ξεκίνησαν τις δενδροφυτεύσεις με 
δικά τους χρήματα σε περιοχές που είχαν πληγεί, μέχρι 
που κάποια στιγμή τους πλησίασαν εταιρείες οι οποίες 
ήθελαν να στηρίξουν το έργο τους. Έτσι, μέσα στην παν-
δημία ίδρυσαν Περιβαλλοντική Συμμαχία από φορείς, 
οργανισμούς και εταιρείες «που ήθελαν να κάνουν κάτι 
για έναν πλανήτη που φθίνει». Μέχρι σήμερα έχουν 
φυτέψει 870.000 δέντρα, είναι επίσημοι συνεργάτες του 
ΟΗΕ και πρόσφατα επέκτειναν τη δραστηριότητά τους 
στις ΗΠΑ, την Ουγκάντα, τη Νιγηρία και την Κένυα. 

Αίσθηση προκάλεσε το τρίλεπτο βίντεο που παρουσί-
ασε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Φάνης Ρήγας, 

σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα πωλήσεων και 
marketing, καθώς και συνιδρυτής του kariera.gr, με μία 
καφετέρια που λειτουργεί στην Ολλανδία με εργαζόμε-
νους που πάσχουν από το Σύνδρομο Down. Το όνομα 
αυτής, Brownies and Downies. «Αν αυτό δεν είναι κοινω-
νική επιχείρηση, τότε τι είναι;», είπε ο κ. Ρήγας. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο βουλευτής Αν. Αττικής της 
ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος 
Πατούλης, ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού και υποψή-
φιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αν. Αττική, Πέτρος 
Φιλίππου, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Νίκος 
Πέππας, η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αντζελα Γκερέκου, ο πρό-
εδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, 
Νεκτάριος Καλαντζής, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο 
Φάνης Ματσόπουλος μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ, ο τομε-
άρχης Εμπορίου και Καταναλωτή της ΝΔ και δημοτικός 
σύμβουλος Γλυφάδας Νίκος Λεβετσοβίτης και ο αντι-
δήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Αντώνης Κουσαθανάς. 

Εκδήλωση 
Η κοινωνική πλευρά του επιχειρείν
Στο πλευρό νέων ιδεών ο Δήμος
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Ένας από τους ιστορικότερους αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς». Ένας τίτλος με 
ιστορικές αναφορές στην αρχαιότητα, καθώς Αναγυρούς ήταν η ονομασία του οικι-
σμού της Εριχθηίδας φυλής κατά τα αρχαία χρόνια. Ο σύλλογος μετράει 33 χρόνια 
ζωής καθώς ιδρύθηκε το 1990 με ιδρυτές τον Παναγιώτη Μωραΐτη και άλλους κατοί-
κους της Βάρης που είχαν αγάπη και μεράκι για τον αθλητισμό. Στα πρώτα βήματα 
του Αναγυρούντα λειτούργησαν δύο τμήματα, η καλαθοσφαίριση και η αντισφαίριση, 
ενώ στην πορεία ιδρύθηκαν η πετοσφαίριση και ο στίβος, τμήματα που διατηρούνται 
μέχρι και σήμερα. 

Πρόεδρος του συλλόγου είναι η Δάφνη Μπαγλατζή, κόρη του αείμνηστου Δημάρ-
χου Βάρης, Κωνσταντίνου Μπαγλατζή. Η ίδια ανέλαβε το τιμόνι του συλλόγου πριν 
από πέντε χρόνια και μαζί με άλλα τέσσερα νέα παιδιά, έβαλαν στόχο την ανανέ-
ωση του Αναγυρούντα σε όλα τα επίπεδα. Τα ερασιτεχνικά σωματεία 
βασίζονται κυρίως στην ανιδιοτελή αγάπη που τρέφουν συγκεκρι-
μένα άτομα προς τους συλλόγους, βασικό συστατικό για την 
ομαλή λειτουργία των σωματείων. «Έχει χαθεί το κοινωνικό 
προφίλ γενικότερα στις τοπικές κοινωνίες, οι άνθρωποι 
ενδιαφέρονται για τα δικά τους προβλήματα, υπάρχει 
περιορισμένος χρόνος στην καθημερινότητα του καθέ-
να ωστόσο βρέθηκαν νέοι άνθρωποι που επιθυμού-
σαν να βοηθήσουν στην ανανέωση του συλλόγου με 
αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα 
ανθρώπων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη του συλ-
λόγου», αναφέρει η πρόεδρος του ΑΟ Βάρης στον 
«Δημοσιογράφο». 

Όπως κάθε ερασιτεχνικός αθλητικός σύλλογος, έτσι και 
ο Αναγυρούς στηρίζεται στα έσοδα που προέρχονται 
από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που φέτος ανέρχεται στο ποσό των 21.000 
ευρώ, τις ετήσιες συνδρομών των μελών του συλλόγου, τις 
μηνιαίες συνδρομές από τις ακαδημίες και από τους χορηγούς 
που στηρίζουν το σωματείο. Όπως τονίζει η Δάφνη Μπαγλατζή, ο σύλ-

λογος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτό που διαφοροποιεί τον Αναγυρού-
ντα από τους υπόλοιπους αθλητικούς ομίλους της περιοχής είναι ότι διαθέτει έναν 
κοινωνικό χαρακτήρα. «Έχουμε ένα ελαστικό κοινωνικό προφίλ σε οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ανοίγουμε τις πόρτες μας στα παιδιά 
των οικογενειών αυτών που θέλουν να αθληθούν. Έχουμε αθλητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και παιδιά που φιλοξενούνται στο Παι-
δικό Χωριό SOS Βάρης». 

Κυψέλη αθλητισμού
Η ανανέωση του συλλόγου που συντελείται τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζεται 
και στον αριθμό αθλητών που έχει ο ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς» ο οποίος αυτή την 
στιγμή φτάνει τους 580 αθλητές. Συγκεκριμένα, στο τμήμα τένις προπονούνται 226 
αθλητές όλων των ηλικιών από 5 έως 70 χρόνων. Διαθέτει τμήματα ακαδημιών, μίνι, 
αγωνιστικό το οποίο λαμβάνει μέρος σε ενωσιακούς και πανελλήνιους αγώνες καθώς 
και τμήμα ενηλίκων για τα μέλη του συλλόγου. Οι προπονητές του τμήματος είναι 
ο Παπανικολάου Ελευθέριος, η Μαρία Μπότσα, η Παρασκευή Μπότσα, η Διονυσία 
Φωτόπουλου και η Αγγελική Δερμιτζάκη. Στο τμήμα μπάσκετ προπονούνται 98 αθλη-
τές και διαθέτει τμήματα ακαδημιών, μίνι αγοριών και κοριτσιών, παγκορασίδες, 
κορασίδες, νεανίδες, παιδικό, εφηβικό, γυναικείο και ανδρικό τα οποία συμμετέχουν 
στα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής (ΕΣΚΑ-
ΝΑ). Οι προπονητές και οι συνεργάτες είναι ο Άρης Μεϊμαρόγλου, ο Κρίτωνας Γολέ-
μης, ο Χρήστος Καραμέτος. Στο τμήμα βόλεϊ προπονούνται 156 αθλητές και διαθέτει 
τμήματα ακαδημιών, μίνι, παγκορασίδων, κορασίδων, γυναικών, vintage γυναικών 
και ανδρών με συμμετοχή στα αντίστοιχα πρωταθλήματα της ΕΣΠΑΑΑ. Προπονητές 
και συνεργάτες είναι ο Γεώργιος Μυλωνάκης, ο Μιχάλης Παπανικολάου και η Ιουλίας 
Γρίσπου. Τέλος, στο τμήμα στίβου προπονούνται 100 αθλητές στα τμήματα ακαδημι-
ών, μίνι, αγωνιστικά, προετοιμασίας ΤΕΦΑΑ και ενηλίκων με συμμετοχή σε διασυλλο-
γικά και πανελλήνια πρωταθλήματα της ΕΑΣ Αθήνας και του ΣΕΓΑΣ, με προπονητές και 

συνεργάτες τον τεχνικό σύμβουλο Κάρολος Μακαριάν, τον Αργύρη Γεωργούλη 
και την Αναστασία Γεωργακοπούλου. 

Κωνσταντίνος Μπαγλατζής
Έδρα του ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς» είναι το Αθλητικό Κέντρο 

Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής». Η μετονομασία του 
Αθλητικού Κέντρου Βάρης σε «Κωνσταντίνος Μπαγλα-

τζής» αποτέλεσε μια πράξη ελάχιστης αναγνώρισης 
της μεγάλης προσφοράς του πρώην Δημάρχου Βάρης. 
Ένας άνθρωπος που προσέφερε μέσα από την καρδιά 
του, το χρόνο του και την ενέργεια του στην πόλη 
της Βάρης και ιδιαίτερα στον αθλητισμό της πόλης. 
«Νιώθω πολύ περήφανη που αναγνωρίστηκε το έργο 
του πατέρα μου. Είναι πολύ τιμητικό αλλά στεναχω-
ριέμαι που δεν το έχω. Είναι μια ελάχιστη αναγνώριση 

τιμής, στη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλα 
τα σημάδια της παρουσίας του στον τόπο που αγάπησε 

και τον αγάπησε», σημειώνει η πρόεδρος του ΑΟ Βάρης «Ο 
Αναγυρούς» και κόρη του αείμνηστου Δημάρχου Κωνσταντί-

νου Μπαγλατζή. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Δάφνη Μπαγλατζή
Ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΑΟ Βάρης Αναγυρούς 

Τα ερασιτεχνικά σωματεία βασίζονται 
κυρίως στην ανιδιοτελή αγάπη που τρέφουν 
συγκεκριμένα άτομα προς τους συλλόγους, 
βασικό συστατικό για την ομαλή λειτουργία  
των σωματείων
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Βάρκιζα

Λεηλάτησαν το γλυπτό της Αγγελικής Τσεβά

Ένα μικρό κομμάτι στην κορυφή απέμεινε από το σπου-
δαίο έργο της εικαστικού Αγγελικής Τσεβά στη Βάρκιζα. 
Ο Αμμωνίτης (απολιθωμένο όστρακο) τον οποίο δώρισε 
η εικαστικός στον τότε Δήμο Βάρης το 2002 δεν βρίσκεται 
πια εκεί. Κλάπηκε, σχεδόν πια στο σύνολό του, από ανί-
δεους ανθρώπους που το έβλεπαν μόνο σαν χαλκό. Ωστό-
σο, η κυρία Τσεβά δεν το βάζει κάτω. Ενημέρωσε ήδη τον 
δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλο, ο οποίος έσπευσε να επικοινωνήσει μαζί της μόλις 
διαπίστωσε ότι το γλυπτό αφαιρέθηκε από το σημείο, ότι 
θα δωρίσει εκ νέου στον Δήμο μία πιο μοντέρνα εκδοχή 
του Αμμωνίτη. Έχει ήδη ετοιμάσει δύο μακέτες και μια 
μινιατούρα του έργου, για να τις στείλει στον δήμαρχο 
και εν συνεχεία θα έρθει σε συνεννόηση με τεχνίτες που 
συνεργάζεται ο Δήμος προκειμένου να αποκατασταθεί το 
έργο. «Είναι λυπηρό κάποιοι να καταστρέφουν και να κλέ-
βουν γλυπτά τα οποία, μετά από τόσα χρόνια που υπάρ-
χουν σε μία περιοχή, αποτελούν τοπόσημα. Ήρθαμε σε 
επαφή με την εικαστικό και αυτή τη στιγμή δουλεύεται η 
νέα καλλιτεχνική δημιουργία της που θα τοποθετηθεί στο 
ίδιο σημείο τους επόμενους μήνες», δήλωσε στον «Δημο-
σιογράφο» ο κ. Κωνσταντέλλος. 

Μετά την καταστροφή του έργου της η κυρία Τσεβά δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει χαλκό, δηλαδή το υλικό 

από το οποίο αποτελείτο το έργο που κλάπηκε. Άλλω-
στε, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και σε ένα άλλο έργο της 
που είχε δωρίσει στο Κορωπί. «Δεν μου αρέσει αυτό που 
συνέβη, αλλά υπάρχουν μεγαλύτερα δράματα στη ζωή. 
Κάθε αλλαγή είναι ευκαιρία για νέα έμπνευση», δηλώνει. 
Το νέο έργο θα είναι και πάλι Αμμωνίτης, αλλά με δια-
φορετικά υλικά. Όπως λέει, θα αποτελείται από σίδερο 
και γυαλί, σαν βιτρό. «Θα είναι πιο εντυπωσιακό. Θα 
θυμίζει τις αποχρώσεις της δύσης στη θάλασσα. Ήδη 
ετοίμασα δύο μακέτες και μία μινιατούρα του έργου, 
όπου έβαλα και μέταλλο για να δείχνει πιο “ζωντανό”, 
για να τα στείλω στον Δήμο», σημειώνει. 

Μάστιγα οι κλοπές χάλκινων γλυπτών 
Ο Αμμωνίτης έπεσε «θύμα» της αποτρόπαιας κατάστα-
σης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 
με τις κλοπές χάλκινων γλυπτών. Από το 2002, οπότε 
τοποθετήθηκε στη Βάρκιζα, το γλυπτό έχει κακοποιηθεί 
αρκετές φορές. Πριν από περίπου 10 χρόνια κλάπηκε η 
βάση του, με τις χάλκινες μορφές ανθρώπων που συμ-
βόλιζαν τους ψαράδες που αδειάζουν τα δίχτυα τους 
κάθε μέρα στην προκυμαία της Βάρκιζας. Για αρκετό 
καιρό είχε παραμείνει το βασικό γλυπτό, ο Αμμωνίτης, 
μέχρι που κάποιοι αφαίρεσαν και αυτόν από τη βάση 
του, σπάζοντάς τον. Σήμερα έχει μείνει ένα μικρό κομ-
μάτι στην κορυφή.

Η κυρία Τσεβά είχε δημιουργήσει το συγκεκριμένο γλυ-
πτό με απόλυτη σοφία. Στην καρδιά του ήταν τοποθε-
τημένος ένας γαλάζιος κρύσταλλος, που όταν ο ήλιος 
ανέτελλε μετέφερε το φως του στο δρόμο που περνούσε 
πλάι του, ενώ όταν έδυε γινόταν το αντίθετο, φωτίζο-
ντας την θάλασσα. Παλαιότερα, υπήρχαν και δύο προ-
βολείς. Ο ένας στη βάση του μαρμάρου που φώτιζε τον 

Αμμωνίτη. Ο άλλος αντίστροφα φώτιζε από την πίσω 
πλευρά. Και τα δύο «αγκαλιάζονταν» στο κέντρο του 
Αμμωνίτη κάνοντας το μπλε κρύσταλλο να λάμπει. 

Γιατί ο Αμμωνίτης στην Βάρκιζα; 
«Μελετώ πολύ το διάστημα, το σύμπαν. Στον Αμμωνί-
τη με εντυπωσιάζει η περιστροφική κίνηση που κάνει, 
όπως ο Γαλαξίας μας. Η κίνηση του Γαλαξία υπάρχει 
παντού και στο βυθό της θάλασσας, και μέσα μας. Στο 
υποσυνείδητό μας. Κινείται αενάως… Η  κίνηση των 
αντικειμένων φθάνει στην κίνηση του μυαλού μου. Κοι-
τάζω τι υπάρχει πίσω από κάποιο υλικό και πώς αυτό 
μπορεί να εξελιχθεί. Δουλεύω μέσα από τα συναισθήμα-
τα. Μελετάω όχι αυτό που βλέπω, αλλά αυτό που κρύ-
βεται από πίσω. Επειδή λοιπόν στην Βάρκιζα γεννήθηκε 
και μεγάλωσε η μητέρα μου, Μαργαρίτα Καζούρη, σε μία 
μεγάλη ξύλινη παράγκα που είχε χτίσει ο παππούς μου 
μέσα στα πεύκα, επειδή έχω ζήσει σε αυτό το περιβάλ-
λον, επειδή εκεί στην παραλία της Βάρκιζας έκανα το 
πρώτο μου κολύμπι, ήθελα να κάνω αυτό το έργο και 
να το χαρίσω στην περιοχή. Στη μνήμη των ανθρώπων 
μου. Για τις αναμνήσεις μου... Το έκανα δώρο. Δεν πλη-
ρώθηκα γι’ αυτό. Είπα στον Κώστα (σ.σ. Κώστας Μπα-
γλαντζής, πρώην  δήμαρχος Βάρης) θέλω να σας χαρίσω 
ένα έργο μου, τα υλικά θα τα αγοράσω εγώ, αλλά θα ανα-
λάβετε τα έξοδα της τοποθέτησης. Έτσι, δημιουργήθηκε 
ο Αμμωνίτης», εξηγεί η κυρία Τσεβά. 

Η ίδια, το τελευταίο διάστημα, μελετά τα γλυπτά της 
φύσης. «Αυτά που δημιουργεί η ίδια η φύση, για παρά-
δειγμα, σε ένα βράχο», εξηγεί. «Άλλωστε», προσθέτει, «ο 
μεγαλύτερος γλύπτης είναι η ίδια η φύση αρκεί εμείς να 
μπορούμε να δούμε το έργο της και να συνειδητοποιή-
σουμε ότι είμαστε κομμάτι της». 

Η θλιβερή εικόνα που άφησαν όσοι είδαν πολύτιμο μέταλλο και όχι τέχνη. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
δεσμεύτηκε ότι θα συνδράμει να αντικατασταθεί από μια νέα καλλιτεχνική δημιουργία της γλύπτριας

Το έργο Αμμωνίτης όπως 
τοποθετήθηκε το 2002 από 
την εικαστικό, μια προσφορά 
για τη Βάρκιζα  
των αναμνήσεών της

της  Έλενας Φυντανίδου
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Σύλλογος «Τριλογία» 
Μεγάλα εγκλήματα, μικρές ιστορίες φόνων

Οι ερασιτέχνες 
ηθοποιοί 
μετέδιδαν 
ηλεκτρισμό 
σε όλη την 
αίθουσα 
κάθε λεπτό 
της απαιτητικής 
παράστασης

Πόσο κοντά βρίσκεται η κοινωνία μας σε μια ακραία κατάσταση; 
Πόση απόσταση διανύει κανείς από την καθημερινή και νομιμο-
ποιημένη βία στο ειδεχθέστερο έγκλημα, την ανθρωποκτονία; 
Πόση υποκρισία κρύβεται κάτω από τις συμβατικές οικογενεια-
κές σχέσεις; Με αυτά τα ερωτήματα κατά νου έφυγαν οι θεατές 
της παράστασης Μικρές ιστορίες φόνων στην αίθουσα «Ιωνία» της 
Βούλας στις 5 Μαρτίου, μετά το τελευταίο θερμό και παρατεταμέ-
νο χειροκρότημα στους ηθοποιούς της «Τριλογίας», του τοπικού 
πολιτιστικού συλλόγου που ενεργοποιεί με τον πιο δημιουργικό 
τρόπο όλα τα ανήσυχα πνεύματα της πόλης. 

Το κείμενο του νέου θεατρικού συγγραφέα Παναγιώτη Μπρατάκου 
είναι προκλητικό, οξύ και αιχμηρό σε κάθε του πλευρά. Η προειδο-
ποίηση «κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών» της αφίσας για 
την παράσταση ήταν εύστοχη και θα μπορούσε ίσως να προσθέσει 
κανείς και άλλες κατηγορίες θεατών που θα έβρισκαν ανάρμοστη 
τη γλώσσα. Λίγες μόνο ανάσες γέλιου συγκρατούν σε μια περίεργη 
ισορροπία τα συναισθήματα ζόφου που εγείρουν οι μονόλογοι 
με σκληρές εκφράσεις. Και οι ηθοποιοί της Τριλογίας, μολονότι 
αποτελούν έναν ερασιτεχνικό θίασο, απέδωσαν άριστα τους χαρα-
κτήρες, αγκαλιάζοντας με έναν πηγαίο ενθουσιασμό δύσκολους 
ρόλους και μεταδίδοντας ηλεκτρισμό σε όλη την αίθουσα κάθε 
λεπτό της απαιτητικής παράστασης. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη 
Αγορά ανέδειξε με χάρη και λιτότητα τους κατά βάση παράλλη-
λους μονολόγους, μια ιδιαίτερα απαιτητική μορφή θεατρικής γρα-
φής για μια ερασιτεχνική παράσταση προορισμένη για το γενικό 
κοινό.

Η παραδοσιακή οικογένεια στο στόχαστρο
Στον πυρήνα της κριτικής που ασκεί η παράσταση βρίσκεται η 
παραδοσιακή οικογένεια και οι συμβατικές σχέσεις που αναπτύσ-
σονται στο έδαφος μιας κοινωνικής παθογένειας. Οι 6 μονόλο-
γοι εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές αναδεικνύοντας σύγχρονα 
ζητήματα: Την ενδοοικογενειακή βία που αναπαράγει κακοποιη-
τικές προσωπικότητες, τα ζητήματα «τιμής» ως κακοήθεις μεταλ-
λάξεις μιας παραδοσιακής αντίληψης ιδιοκτησίας των γυναικών 
από τους άντρες, την ομοφυλοφιλία ως αίσθημα ενοχής και πηγή 
ντροπής για την οικογένεια, τα ρατσιστικά εγκλήματα και τη σχέση 
τους με τις ψυχικές ασθένειες, τον κόσμο των εξαρτήσεων όπως 
συγκρούεται με τον κόσμο της κανονικότητας, τα αδιέξοδα των 
συμβατικών γάμων που κρύβουν θανάσιμα πάθη και απιστία. 
Παρούσα σε ένα δεύτερο επίπεδο ήταν μια λεπτή λοιδορία των 
μέσων ενημέρωσης, των δημοσιογράφων και του κόσμου ελαφρό-
τητας και υποκρισίας που εκπροσωπούν. 

Οι πρωταγωνιστές κάθε μονολόγου ανέβαιναν σε ένα διαφορετι-
κό εδώλιο κατηγορουμένου από το συνηθισμένο, όπου η απολο-
γία τους έπαιρνε εξομολογητικά χαρακτηριστικά. Ενώπιον ενός 
αφανούς δικαστή μπορούσαν να πουν τη δική τους πραγματική 
ιστορία, μια εκ βαθέων εκδοχή των γεγονότων που αποκαλύπτει 
ότι ο θύτης μπορεί να είναι και θύμα και ότι αντίστροφα το θύμα 
δεν είναι πάντα αθώο του αίματος. Μπορεί αυτή η υποκειμενι-
κότητα, η σχετικότητα της ευθύνης, να αφορά περισσότερο την 
κοινωνιολογική ή ψυχο-κοινωνιολογική πλευρά των πραγμάτων 
και όχι την αστυνομική ή δικαστική, ωστόσο είναι μια χρήσιμη 
ματιά στα ακραία γεγονότα που ζούμε ανελλιπώς στην επικαιρό-
τητα αλλά κάνουν συνήθως τους περισσότερους να «πέφτουν από 
τα σύννεφα».  

Μια δημιουργική παρέα
Οι ρόλοι αναδείκνυαν τις πολύ βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις που 
σφραγίζουν τις εγκληματικές προσωπικότητες. Συμπεριφορές 
ακραίες αλλά ταυτόχρονα πολύ κοντινές. Και ήταν πολύ όμορφο 
που τόσο σύνθετες εικόνες έφταναν στο κοινό πειστικά και παρα-
στατικά από μη επαγγελματίες ηθοποιούς, ανθρώπους της τοπικής 
κοινωνίας που διψούν για μια καλλιτεχνική έκφραση αξιώσεων. Η 
«Τριλογία» είναι μια δημιουργική παρέα ανθρώπων που αποφάσισε 
να κάνει μια τομή και να φέρει στην πόλη πιο απαιτητικά θεάμα-
τα, μια τέχνη που πυροδοτεί σκέψεις και αφυπνίζει συνειδήσεις, 
μια ψυχαγωγία που αναζητά τις βαθύτερες αιτίες των φαινομένων 
και ταυτόχρονα αναδεικνύει εναλλακτικά μοντέλα πολιτισμού. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η ακτινοβολία της συλλογικότητας αυτής ενεργο-
ποιεί τόσους νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά.

Με αλφαβητική σειρά τους ρόλους ερμήνευσαν οι: Παυλίνα Αγιασο-
φίτη, Σόνια Αγκάτσι, Γεωργία Βώττα, Νίκος Δήμου, Λίζα Ευθυμίου, 
Ελεονώρα Ζερονιάν, Σαμιάντα Λάζε, Χρίστος Παπαθεοδώρου, Ελένη 
Σαμολαδά, Κώστας Τομαρόπουλος, Έλενα Τσαβλίρη, Ανδρέας Τσα-
βλίρης. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Δημήτρης Αγοράς με βοηθό τη Σόνια 
Αγκάτσι. Τον ήχο και τον φωτισμό επιμελήθηκε ο Γιόχαν Κωτσολ-
λάρης και τις ενδυματολογικές επιλογές έκανε η Αντιγόνη Μακρή. 
Η εκδήλωση έγινε με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Η παράσταση προγραμματίστηκε να ανέβει εκ νέου την 
Κυριακή 19 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης. Ενώ το επόμενο 
θεατρικό της «Τριλογίας» είναι η παράσταση με τίτλο «Confusions», 
ένα κείμενο του Άλαν Έικμπορν σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγορά. 

Γιώργος Λαουτάρης
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Οι δημοσιογράφοι εξομολογούνται 
μεταξύ τους ότι συχνά στα ΜΜΕ φλυ-
αρούν για πράγματα που γνωρίζουν 
ελάχιστα και αποσιωπούν πράγματα 
που γνωρίζουν πολύ καλά. Η μυθο-
πλασία ίσως να δίνει διέξοδο σε 
αυτό το αίσθημα αυτολογοκρισίας 
που καταλαμβάνει πολλούς ανθρώ-
πους των μέσων ενημέρωσης, ώστε 
να εξωτερικεύσουν απόρρητες πλη-
ροφορίες, off the record επαφές και 
συζητήσεις ή τη βαθύτερη εικόνα 
που σχηματίζει ο δημοσιογράφος 
από την τριβή του με ένα σημαντι-
κό θέμα. Την αίσθηση λοιπόν ότι το 
αστυνομικό μυθιστόρημα Επιχείρηση 
«Νόστος» του ερευνητή δημοσιογρά-
φου Νικόλα Ζηργάνου που κυκλο-
φόρησε από τις εκδόσεις Τόπος, 
δεν αποτελεί παρά μεταμορφωμένο 
υλικό που δεν χώρεσε για διάφορους 
λόγους στα μεγάλα του αποκαλυ-
πτικά ρεπορτάζ για τα κυκλώματα 
αρχαιοκαπηλίας, αφήνει η ανάγνωση 
του βιβλίου - απνευστί για όποιον 
μπει στο κλίμα της συναρπαστικής 
πλοκής.

Άλλωστε τα παιχνίδια του μύθου με 
την πραγματικότητα δεν εξαντλού-
νται στο κεντρικό θέμα του μυθιστο-
ρήματος, τον επαναπατρισμό δηλα-
δή αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο 
διεθνές εμπόριο αρχαιοκαπηλίας, 
κάτι που όπως διαβάζουμε στο βιο-
γραφικό του συγγραφέα πέτυχε στην 
πράξη ως αποτέλεσμα της δημοσιο-
γραφικής του έρευνας. Ένα από τα 
δύο κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας 
που συμμετέχουν στην αποκάλυψη 
του εγκλήματος, είναι ο μοναχικός 
δημοσιογράφος Αλέξης Καρράς (που 
τον σχηματοποιούμε ως alter ego 
του συγγραφέα) ο οποίος εργάζεται 
για την υπό κατάρρευση εφημερίδα 
Ελευθερία. Η εφημερίδα αυτή συγκε-
ντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που 
γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότη-
τα σημάδεψαν την εκδοτική πορεία 
της Ελευθεροτυπίας, στην οποία 
εργάστηκε ο Νικόλας Ζηργάνος. 

Επίσης, μια ενδιαφέρουσα ως προς 
την επικαιρότητά της αναφορά του 
βιβλίου αφορά στους αστυνομικούς 
που υπηρετούν στα «τηλέφωνα», 
όπως μαθαίνουμε ότι αποκαλείται 
η υπηρεσία νόμιμων συνακροά-

σεων της ΕΥΠ. Περιγράφεται ένας 
εισαγγελέας που υπογράφει «χωρίς 
ερωτήσεις» αιτήματα να τεθούν σε 
παρακολούθηση ακόμη και αστυνο-
μικοί, από ένα «παραμάγαζο» επί-
ορκων αξιωματικών που θέλει να 
ελέγχει τους μηχανισμούς. Δεν είναι 
σαφές αν πρόκειται για προφητική 
ή εσκεμμένη αναφορά στο σκάνδα-
λο των υποκλοπών, καθώς το βιβλίο 
εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. 

Θα ήταν όμως άδικο για ένα καλο-
γραμμένο και ισορροπημένο μυθι-
στόρημα να διαβαστεί με το αυτοβι-
ογραφικό φίλτρο που μας δένει στην 
πεζή πραγματικότητα, αντί να μας 
ταξιδέψει νοητικά. Οι ήρωες στο Επι-
χείρηση «νόστος» μοιάζουν βγαλμέ-
νοι από τα κλασικά hard boiled αστυ-
νομικά μυθιστορήματα, αντισυμβα-
τικοί, μονόχνωτοι, αδιάφοροι στη 
βία και γεμάτοι ιδιοτροπίες. Επιλογή 
του συγγραφέα είναι να μην ξεχωρί-
σει τον ήρωα ή έστω αντιήρωα της 
ιστορίας που θα οδηγήσει στην λύση 
σύμφωνα με τα πρότυπα του λογοτε-
χνικού είδους, αλλά να μοιράσει το 
παιχνίδι σε δύο κεντρικές ανδρικές 
φιγούρες, εστιάζοντας σε μια σχέση 
αστυνομικού και ρεπόρτερ οι οποί-
οι δρουν πότε αυτόνομα και πότε σε 
συνεννόηση. 

Μια αμφίθυμη στάση κρατά το 
βιβλίο έναντι της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Πέρα από τη διάκριση «καλών» 
και «κακών» στην ιστορία (περισσό-
τεροι είναι οι καλοί) αποκαλούνται 
ευθέως όλοι «μπάτσοι» και η διεισ-

δυτική ματιά στα ενδότερα των γρα-
φείων τους αποκαλύπτει μια βαθιά 
ψυχο-κοινωνιολογική μελέτη της 
υπηρεσίας από μεριάς του αφηγητή. 
Δεν υπάρχει ίσως πιο καθαρή εικό-
να από τον τοίχο του γραφείου του 
αστυνόμου Γεωργίου, του θετικού 
κατά τα άλλα ήρωα που μας οδηγεί 
στη λύση: Δίπλα από την εικόνα της 
Παναγίας και του Αγίου Αρτεμίου, 
υπάρχει μια φωτογραφία του Μπιλ 
Κλίντον τον οποίο ο Γεωργίου θαυ-
μάζει «λόγω της Μόνικα»... Η προ-
βληματική σχέση των δύο ηρώων 
με το άλλο φύλο τους ενώνει, μαζί 
με το πάθος τους για τη δουλειά, 
βγάζοντας από το βιβλίο -πλην 
πολύ μικρών σημείων- το ερωτικό 
στοιχείο που συχνά συνοδεύει τους 
χαρακτήρες των ντεντέκτιβ στόρι. 
Ενδιαφέρουσες είναι οι λιτές περι-
γραφές από μπαρ και εστιατόρια 
σε πολλές πόλεις, χώροι που προτι-
μούν οι χαρακτήρες του Ζηργάνου 
να συγκεντρώνονται στη δουλειά, 
να συνωμοτούν ή να χαλαρώνουν. 
Δεν λείπει και μια ταβέρνα στα Βλά-
χικα της Βάρης. Ωστόσο αξιοσημεί-
ωτο είναι το στιλ γραφής που χαρα-
κτηρίζεται περισσότερο ως δωρικό 
και τηλεγραφικό, χωρίς πληθωρικές 
βερμπαλιστικές περιγραφές, μένο-
ντας στην ουσία, μια επιλογή που 
επιταχύνει πολύ την πλοκή και την 
ανάγνωση. 

Φυσικά, πρωταγωνιστής στην Επι-
χείρηση «Νόστος» είναι η υπόθεση 
αρχαιοκαπηλία. Η φιλαργυρία τυχαί-
ων αμόρφωτων ανθρώπων οι οποί-
οι ανακαλύπτουν αρχαιότητες, που 
συναντά την απληστία ενός εγκλη-
ματικού κυκλώματος μεσαζόντων. 
Μια μηχανή κουρδισμένη από τη 
μεγάλη διεθνή αγορά έργων τέχνης 
την οποία τροφοδοτούν εκπρόσω-
ποι της κατ’ όνομα «καλής κοινωνί-
ας». Η αλυσίδα αυτή που διαπράττει 
εγκλήματα κατά της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η υποκρισία των πολι-
τικών ελίτ που διαπλέκονται με τους 
κροίσους συλλέκτες και ο καιροσκο-
πισμός του Τύπου, μαζί με σκέψεις 
για την πραγματική του επίδραση, 
είναι η κεντρική θεματολογία που 
αποκαλύπτει τη βαθιά γνώση του 
συγγραφέα αλλά και τη διάθεσή του 
να την μοιραστεί με ένα ευρύ κοινό. 

Ντεντέκτιβ και ρεπόρτερ στα ίχνη ενός αγάλματος
Αστυνομική λογοτεχνία που φλερτάρει με την επικαιρότητα

Ένας hardboiled 
δημοσιογράφος 
κι ένας
καλός μπάτσος 
οι δύο αντιήρωες
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ΠΑΚΟΕ: Ιστορία μου, αμαρτία μου
 
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας του ιδιωτικού τομέα 
που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, του περι-
βάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή. Ένα από τα 
πεδία δραστηριοτήτων του φορέα είναι και η διενέργεια 
μετρήσεων για τυχόν μόλυνση και ρύπανση των υδάτων. 
Το ΠΑΚΟΕ, όπως σημειώνει είναι ο μοναδικός φορέας που 
παράγει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να τα αντιπαρα-
θέσει στα καμουφλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής 
κομματικής μηχανής. Ακούγεται κάπως «αριστερό» αλλά 
ας πάμε παρακάτω. Το ΠΑΚΟΕ λοιπόν, τις προηγούμενες 
εβδομάδες διενήργησε έρευνα στα νερά της οργανωμένης 
ακτής της Βουλιαγμένης εντοπίζοντας σύμφωνα πάντα 
με τα δικά του αποτελέσματα επικίνδυνους μικροοργανι-
σμούς. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι 
το ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο και λίγες εβδομάδες πριν την έναρ-
ξη της καλοκαιρινής σεζόν ανακοινώνει τις ακατάλληλες 
παραλίες της Αττικής. Ποιες είναι αυτές; Όλες οι οργανω-
μένες ακτές και κατάλληλες είναι μόνο οι ελεύθερες. Για 

τους δύσπιστους, τα παραπάνω στοιχεία είναι αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα του φορέα.

Το πόσο αξιόπιστο ή αναξιόπιστο είναι το ΠΑΚΟΕ έχει 
απαντηθεί πολλάκις από Δήμους της χώρας και δημόσι-
ους φορείς. Η πρόσφατη δήλωση του Δημάρχου Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου αντικατοπτρίζει πλήρως το προφίλ του 
ΠΑΚΟΕ: «Το ΠΑΚΟΕ έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη στο 
παρελθόν την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς υπάρχει πλη-
θώρα καταγγελιών για εκβιαστικές πρακτικές, ενώ το θέμα 
έχει απασχολήσει και τη δικαιοσύνη όταν σειρά δημάρχων 
της Στερεάς Ελλάδας κατήγγειλαν ευθέως πως το ΠΑΚΟΕ 
τους εκβίαζε και έβγαζε το νερό ακατάλληλο», ανέφερε ο 
Δήμαρχος των 3Β. Μια έρευνα να πραγματοποιήσει κανείς 
στο διαδίκτυο θα καταλάβει τι εστί ΠΑΚΟΕ: «Το ΠΑΚΟΕ μας 

εκβιάζει και βγάζει το νερό ακατάλληλο» είχαν ανακοινώ-
σει Δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας. «Το εργαστήριο του 
ΠΑΚΟΕ δεν είναι διαπιστευμένο και εφαρμόζει επιστη-
μονικά αναξιόπιστες μεθόδους», ανέφερε σχετικό δελτίο 
τύπου του Δήμου Άνδρου. «Αναξιόπιστο το ΠΑΚΟΕ, καθα-
ρές οι ακτές, θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη», τόνιζε 
ο Δήμος Μαρκοπούλου. «Ο Δήμος Ν. Πηλίου με ομόφωνη 
απόφαση μηνύει το ΠΑΚΟΕ για δυσφήμιση». Εκτός από 
τους Δήμους και δημόσιοι φορείς έχουν πάρει θέση για 
να υποστηρίξουν την αναξιοπιστία του ΠΑΚΟΕ. Όπως για 
παράδειγμα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Άργους Μυκηνών, η οποία αμφισβητεί την εγκυρότη-
τα και την αρμοδιότητα του ΠΑΚΟΕ. Στο ίδιο κλίμα και η 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Μεσολογγίου που επιση-
μαίνει ότι το εργαστήριο του ΠΑΚΟΕ δεν είναι διαπιστευ-
μένο και εφαρμόζει επιστημονικά αναξιόπιστες μεθόδους.

Η λίστα είναι πολύ μεγάλη από Δήμους και φορείς οι οποί-
οι υποστηρίζουν όλοι το ίδιο. Ότι το ΠΑΚΟΕ είναι αναξι-
όπιστο και σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει το δικό του 
«παιχνίδι». Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημοι φορείς για τις 
μετρήσεις των υδάτων είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσ-
σιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

bullets

•••  Το πρόβλημα της εκ δεξιών δημοτικής 
αντιπολίτευσης στον Κωνσταντέλλο είναι πλέον 
δομικό • Αρχικά, δεν διατυπώνει κανένα νέο 
πρόγραμμα ή όραμα • Δεν βάζει καμία ατζέ-
ντα, δεν προτείνει καμία νέα ιδέα • Αγαπητοί, 
η πολιτική σε όλα τα επίπεδα δεν είναι σκέτη δια-
χείριση  • Τη διαχείριση την κάνουν ο υπάλλη-
λοι • Η πολιτική θέλει μια κατεύθυνση, κάτι να 
πρεσβεύεις • Εδώ τι έχουμε; • Παρατάξεις που 
ακολουθούν στο κατόπι τι κάνει ο Δήμαρχος και 
τα βρίσκουν όλα αρνητικά • Επιτηρεί την πόλη με 
drone; • Ναι, αλλά παραβιάζει προσωπικά δεδο-
μένα • Κάνει κάθε εβδομάδα δενδροφύτευση;  

• Ναι, αλλά πριν 5 χρόνια είχε κόψει κάτι λεύκες  

• Κάνει ανθρώπινο και προσβάσιμο το κέντρο 
της Βούλας; • Ναι, αλλά δεν σέβεται το κατα-
πατημένο πάρκινγκ 10 κατοίκων • Μοχθεί για 
να ξεκινήσει το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο 
Κόρμπι; • Ναι, αλλά τα νερά που μαζεύονται βρο-
μάνε • Αυτό δεν είναι τοπική πολιτική  • Συγκέ-
ντρωση από haters του Κωνσταντέλλου είναι  

• Κακοί μαθητές του κιτρινισμού, νομίζουν ότι 
αν καταγγείλουν φωναχτά κάθε μέρα θα ξεσηκώ-

σουν αγανάκτηση • Ξεχνούν ότι όλοι στον δήμο 
ζούμε • Ο δημότης κρίνει βιωματικά αν τα πάει 
καλά ή όχι μια δημοτική διοίκηση • Μπορεί να 
αντιληφθεί αν η οικονομική διαχείριση αφήνει 
αποτύπωμα στην πόλη • Αν έχει αρνητικές παρα-
στάσεις, τότε ανοίγει τα αυτιά στις καταγγελίες. 

•••  Μια άλλη προσέγγιση έχουν εκείνοι που 
δεν λένε τίποτα • Τρεις μέχρι σήμερα έχουν 
ανακοινώσει πρόθεση να είναι δήμαρχοι και δεν 
έχουν αρθρώσει ούτε λέξη για το μέλλον • Μόνο 
γενικολογίες και «μαργαριτάρια» που φανερώ-
νουν ότι δεν έχουν αφιερώσει ούτε ελάχιστο 
χρόνο να ενημερωθούν στα βασικά • Η αυτοδι-
οίκηση είναι ένα σύνθετο καθήκον, έχει ευθύνες  

• Σου λένε όμως οι πονηροί «δεν βαριέσαι;» • 
«Ο Κωνσταντέλλος θα ξαναβγεί, εγώ θα πάρω 
σειρά για την επόμενη» • Ο Δήμος είναι ένα 
λάφυρο που το διεκδικούν με μανούβρες • Όχι 
με ιδέες και με πειθώ • Και το περίεργο είναι ότι 
όλοι αυτοί νομίζουν πως πείθουν • Πως αν προ-
σποιηθούν τους σοβαρούς, θα το χάψουν και οι 
αφελείς ψηφοφόροι • Ενώ συμβαίνει το αντίθε-
το • Εξ ου και το πρόβλημα είναι δομικό  • Διότι 
υπάρχει αποδεδειγμένα ένα 20-30% των ψηφο-
φόρων που τουλάχιστον το 2019 δεν ενέκρινε το 
έργο της παρούσας δημοτικής αρχής • Αυτοί οι 
άνθρωποι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός • Όπως 
φαίνεται όμως αυτό το κομμάτι είτε θα προσχω-
ρήσει στην πλειοψηφία • Μιας και η πολιτεία 
του Κωνσταντέλλου είναι συμπεριληπτική και 
όχι διχαστική • Είτε θα προτιμήσει την αποχή  

• Γεγονός που σημαίνει ότι οι υπερφιλόδοξοι 
μπορεί να μείνουν εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.

    Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11

210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ

Συστηματικά Δήμοι  
και άλλοι φορείς 
καταγγέλλουν το κέντρο για 
δυσφημιστικές πρακτικές
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Η Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Ιωάννης Λάτσης, Εύα Λιανού, επισκέφτηκε στις 7/3 
παρουσία του Δημάρχου την Ακαδημία Ρομποτικής και 
Καινοτομίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Inventors, όπου οι μαθητές παρουσίασαν τα project και 
τις συμμετοχές τους στους διαγωνισμούς ρομποτικής για 
φέτος 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης 
Μώραλης ήταν μεταξύ των ομιλητών του Smart Cities Confer-
ence για το 2023 που πραγματοποιήθηκε στη Βούλα στις 9/3. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κρίθηκε φέτος Smart 
Town of the Year και ο Δήμαρχος παρουσίασε στο συνέδριο 
μεταξύ άλλων το νέο app της πόλης. 

ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΝΑΟΒΒ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟ 8/3 ΩΣ 12/3 ΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ BIC TECHNO 293 
ΚΑΙ BIC TECHNO 293 PLUS ΜΕ 107 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Υπαίθριες ασκήσεις στο 
πάρκο του Αγίου Ιωάννη για 
τα μέλη της Λέσχης Φιλίας 
Βούλας με τη γυμνάστρια 
του Δήμου Ελένη Πάνου 
που φροντίζει τη σωματική 
αγωγή των ηλικιωμένων 
δημοτών

ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΦΩΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ 6/3 ΜΕ 
ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ, 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΙΧΕ Ο 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗ 
ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΙΣ 21/2, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝ. 
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ













