
1 

Δημοσθένης	  Δόγκας	  
“Φυσικό	  περιβάλλον	  Βάρη	  Βούλα	  Βουλιαγμένη:	  	  

Υδρούσα	  –	  Β’	  πλαζ	  –	  Αρχαιολογικό	  Πάρκο	  Καβουρίου	  και	  Λίμνη	  Βουλιαγμένης” 
 

Εισήγηση στη 2η Επιστηµονική Ηµερίδα της Δηµοτικής Βούλησης  
µε θέµα “Το Περιβάλλον γιορτάζει τον άνθρωπο”.  

Καβούρι, 10 Ιουνίου 2015 
 
 

Αγαπητοί συµπολίτες,  

Φίλες και φίλοι,  

Η πορεία του ανθρώπου πάνω στη Γη είναι συνδεδεµένη εκτός από πόνο και µε δηµιουργικότητα. 
Κάθε βήµα ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισµού ήταν και ένα πλήγµα στο φυσικό περιβάλλον 
κάθε εποχής. Αυτή η σχέση αντίθεσης ανθρώπου και φύσης, για χιλιετίες καλύφθηκε από τα 
αστείρευτα αποθέµατα του πλούτου που χάριζε απλόχερα η γη στους κατοίκους της.  

Φτάνοντας όµως στον 20ό αιώνα, τα τεχνολογικά, επιστηµονικά και βιοµηχανικά άλµατα, 
πραγµατικές επαναστάσεις, δηµιούργησαν ένα αδιέξοδο. Από τότε µιλάµε για οικολογικό 
πρόβληµα και φτάσαµε το 1972 να καθιερώσουµε την 5η Ιουνίου, ως Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος, µια αφορµή για σκέψη και για δράση.  

Έχουµε την τύχη να ζούµε σε έναν τόπο, την Ελλάδα, που η φύση τον προίκισε µε άπλετο φως από 
τον Ήλιο, µε ατέλειωτο ορίζοντα στη θάλασσα και µε γόνιµο έδαφος καλυµµένο µε πράσινο. Η 
ιδιαίτερη περιοχή µας, ο Δήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, από τα αρχαία χρόνια είχε ξεχωριστό 
ρόλο στην πολιτιστική και οικονοµική ζωή της Αττικής.  

Οι πρόγονοί µας, από την αρχαιότητα µέχρι πολύ πρόσφατα, φρόντισαν ώστε ο τόπος αυτός να 
διατηρήσει µέχρι σήµερα, σε αντίθεση µε πολλές άλλες πόλεις και τοποθεσίες της πατρίδας µας και 
της Αττικής, το απαράµιλλο φυσικό του κάλλος. Στους ώµους µας πέφτει µεγάλο βάρος από αυτή 
την κληρονοµιά. Να τη διαφυλάξουµε. Με τη σειρά µας να την κληροδοτήσουµε στη νέα γενιά. 
Γιατί όταν µιλάµε για το φυσικό περιβάλλον αλλά και την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά, τότε η 
κάθε γενιά δεν κληρονοµεί απλώς από την προηγούµενη. Δανείζεται από τη γενιά που έρχεται.  

Ο χρόνος και η θεµατολογία της σηµερινής µας ηµερίδας δεν µας επιτρέπει να πλατιάσουµε για την 
οικονοµική και αξιακή κρίση που διέρχεται η πατρίδα µας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η ίδια η 
κρίση έχει δηµιουργήσει νέα δεδοµένα, στη νοµοθεσία αλλά και στην πολιτική των τελευταίων 
κυβερνήσεων. Η ζητούµενη οικονοµική ανάπτυξη, το πάγιο αίτηµα και η βασική προϋπόθεση για 
τη έξοδο από το τούνελ της κρίσης, δεν είναι κάτι µονοσήµαντο.  

Όλοι γνωρίζουµε ότι στο όνοµα της ανάπτυξης ασκούνται αφόρητες πιέσεις για να τροποποιηθούν 
όσοι περιβαλλοντικοί όροι και πράσινες δικλείδες ίσχυαν µέχρι σήµερα στη χώρα µας. Τα 
παραδείγµατα είναι δυστυχώς πολύ κοντά µας και σ' αυτά θα ήθελα να αναφερθώ εκτενώς στη 
συνέχεια.  

Φαίνεται ότι βρισκόµαστε σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Σαν αυτό που βρέθηκε ο Ηρακλής 
σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, έχοντας να επιλέξει το µονοπάτι της Αρετής ή το δρόµο της 
Κακίας.  

Η εύκολη οδός, ίσια και φαρδιά, µας βγάζει από το οικονοµικό αδιέξοδο πρόσκαιρα και γρήγορα. 
Είναι η επιλογή της αγοραίας αξιοποίησης, της άνευ όρων παράδοσης στη λογική του γρήγορου 
κέρδους.   

Η δύσκολη οδός, το µονοπάτι της Αρετής, απαιτεί κόπο, απαιτεί τρόπο, απαιτεί επιδεξιότητα και 
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γνώση. Απαιτεί µια τρόπον τινά επιστροφή στις ρίζες µας, στις παραδόσεις µας. Απαιτεί λοιπόν 
γνώση, ιστορική και τεχνική, απαιτεί πραγµατική επένδυση και όχι µια απλή τοποθέτηση 
χρηµάτων.  

Φίλες και φίλοι,  

δεν επιλέξαµε τυχαία αυτή την αναφορά του νοµπελίστα ποιητή µας, Οδυσσέα Ελύτη για να κοσµεί 
τη σηµερινή µας ηµερίδα: “Eάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν µια 
ελιά, ένα αµπέλι κι ένα καράβι. Με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις”.  

Δεν υπάρχει πιο παραστατικός τρόπος από αυτή τη συµπυκνωµένη πρόταση, για να περιγράψει 
κανείς ένα οικονοµικό µοντέλο δοκιµασµένο ανά τους αιώνες. Υποστηρίζουµε ότι η επιστροφή στο 
µοντέλο αυτό έχει και σήµερα καρπούς να αποδώσει.  

Φίλες και φίλοι,  

τους τελευταίους µήνες η Βούλα έχει µπει και πάλι στο στόχαστρο συµφερόντων.  

Το νησάκι της περιοχής, η Υδρούσα ή Κατραµονήσι, κινδυνεύει να γίνει πεδίο µιας κακώς 
νοούµενης ανάπτυξης: Μιας ανάπτυξης που παρακάµπτει τους νόµους βρίσκοντας παραθυράκια 
και που αγνοεί και αποσιωπά την ιστορία και τα µνηµεία της.  

Η παράταξή µας, η Δηµοτική Βούληση, ξεκίνησε µήνες νωρίτερα καταθέτοντας σειρά ερωτήσεων 
στο Δηµοτικό Συµβούλιο προς τη δηµοτική αρχή. Επισηµάναµε τον κίνδυνο, θέσαµε τους 
διοικούντες προ των ευθυνών τους. Ρωτήσαµε επανειληµµένα για να µη λάβουµε καµία 
συγκεκριµένη απάντηση. Μέχρι που ο Δήµαρχος µας απάντησε ότι “έχουν γνώση οι φύλακες”. 
Τότε ξεκινήσαµε µια µεγάλη ενηµερωτική καµπάνια, για να ευαισθητοποιήσουµε την κοινή γνώµη 
του Δήµου µας αλλά και όλης της Αττικής σχετικά µε τα σχέδια των επενδυτών. Πιστεύουµε ότι η 
αναβολή των εγκαινίων που είχαν ανακοινωθεί για την 1η Μαΐου οφείλεται στην κινητοποίηση του 
κόσµου που είδαµε αυτό το διάστηµα.  

Προ ηµερών οι επενδυτές αποκάλυψαν σε τηλεοπτική εκποµπή µέρος των σχεδίων τους. Πλωτά 
µπαρ που θα σερβίρουν φαγητό και ποτό, οµπρέλες και ξαπλώστρες αλλά και µεγάλης έκτασης 
επεµβάσεις στο νησί: Θέατρο 500 ατόµων και εκκλησία, υποδοµές που προφανώς θα φιλοξενούν 
µεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο; Όχι βέβαια!  

Είναι ρητή η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που απαγορεύει αυτού του τύπου την 
ανάπτυξη. Φτάνει όµως αυτό;  

Δυστυχώς δεν φτάνει και εδώ είναι το δράµα της χώρας µας. Απαιτείται η κινητοποίηση των 
συλλόγων, των πολιτών, η ενηµέρωση και η διεκδίκηση. Η δράση!  

Η Υδρούσα ανήκει σε όλους µας, είναι κοµµάτι του οικοσυστήµατος που πρέπει να το 
αντιµετωπίζουµε ως ενιαίο σύνολο. Σεβασµός λοιπόν σε όλα τα µέρη!  

Θέση µου είναι η ανάπτυξη του οικοτουρισµού, των ήπιων παρεµβάσεων που δεν αφήνουν µόνιµες 
εγκαταστάσεις, που δεν επιβαρύνουν ασύµµετρα το περιβάλλον µε απορρίµµατα και που έχουν 
χαµηλό ενεργειακό αποτύπωµα.  

Τις λύσεις τις δίνει η τεχνολογία των ηµερών µας, κοµµάτι κι αυτή του σύγχρονου πολιτισµού. Να 
λοιπόν που η αντίθεση µεταξύ ανάπτυξης και διαφύλαξης της φύσης δεν είναι αγεφύρωτη! 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Στο πρόγραµµά µας περιγράφουµε αναλυτικά πρόταση που καταθέσαµε και προ λίγων ηµερών εκ 
νέου για µια εναλλακτική πρόταση διαχείρισης της Β πλαζ Βούλας.  

Η πλαζ αυτή είναι ένα κόσµηµα της περιοχής που η λανθασµένη διαχείρισή του από την πολιτεία 
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και τον Δήµο, το κατέστησε ντροπή της περιοχής. Πάει να γίνει πάλι το ίδιο λάθος. Χωρίς 
υποδοµές, χωρίς τα αναγκαία έργα, η δηµοτική αρχή και η ΕΤΑΔ σκοπεύουν να ανοίξουν την πλαζ, 
να βάλουν εισιτήριο στην είσοδο και να αφήσουν πάλι το µέρος στην τύχη του.  

Εµείς κοιτάµε στο µέλλον.  

Προτείναµε να ανακατασκευάσουµε και να εκσυγχρονίσουµε τις υφιστάµενες υποδοµές, χωρίς νέες 
προσθήκες. Να αποµακρυνθούν οι τσιµεντένιοι ντόκοι ώστε να ανακυκλώνεται το νερό.   

Να εγκατασταθεί σταθµός βιολογικού καθαρισµού των οµβρίων υδάτων που καταλήγουν στην 
πλαζ.  

Να εξασφαλίσουµε την αειφορία της παραλίας µέσω φιλικών χρήσεων, όπως η άθληση όλο το 
χρόνο σε γήπεδα τένις, µίνι γκολφ και βόλεϊ.  

Το περιβάλλον είναι στενά συνδεδεµένο µε τον πολιτισµό µας. Και η Β' πλαζ είναι ένα εξαίσιο 
δείγµα αυτής της διαχρονικής αλήθειας. Στο βυθό της Β' πλαζ βρίσκεται ένα αρχαίο λιµάνι. Πόσοι 
δηµότες και κάτοικοι το γνωρίζουν αυτό; Για ποιο λόγο παραµένει στην αφάνεια και δεν 
αναδεικνύεται το εύρηµα αυτό; Σκεφτείτε µόνο πόσες δυνατότητες ήπιας αξιοποίησης δίνει ένα 
αρχαίο µνηµείο όπως αυτό.  

Κυρίες και κύριοι, 

σήµερα βρισκόµαστε στο Καβούρι και λίγα µέτρα πιο κάτω θα βρούµε το Αρχαιολογικό Άλσος 
Καβουρίου. Ένα πάρκο που εγκαινιάστηκε κατά την προεκλογική περίοδο πέρσι και είχε όλα τα 
στοιχεία για να αποτελέσει ένα πρότυπο φυσικό και πολιτιστικό µνηµείο:  

Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε τον αρχαιότερο σωζόµενο αµαξιτό δρόµο. Οι εκτιµήσεις των 
αρχαιολόγων κάνουν λόγο και για ένα αρχαίο λιµάνι που βρισκόταν στο τέλος της διαδροµής. Την 
ίδια στιγµή το φυσικό κατάφυτο τοπίο και οι φυτεύσεις που έγιναν, συνέθεταν ένα µοναδικό θέαµα.  

Λίγους µόλις µήνες µετά, τα σηµάδια της εγκατάλειψης είναι ορατά.  

Η αρχαιολογική ανασκαφή σκεπάστηκε πρόχειρα µε ένα µαύρο µουσαµά. Τα φυτά ξεράθηκαν. Οι 
ενοικιαζόµενες οµπρέλες και ξαπλώστρες από τις παρακείµενες καντίνες καλύπτουν ακόµη και τα 
αρχαία. Το όλο εγχείρηµα απειλείται σήµερα µε αφανισµό.  

Θα το επιτρέψουµε;  

Η Βουλιαγµένη όµως κατέχει τα πρωτεία στο φυσικό κάλλος της ευρύτερης περιοχής για τη 
µοναδική της Λίµνη.  

Ένα ανακηρυγµένο µνηµείο της φύσης, αναγνωρισµένο από τη νοµοθεσία της χώρας µας, χάρη 
στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.  

Αν πριν λίγα χρόνια οι κάτοικοι της Βουλιαγµένης δεν προέβαλαν αντίσταση στα σχέδια της τότε 
δηµοτικής αρχής και κάποιων επιχειρηµατιών, η Λίµνη δεν θα ήταν όπως είναι σήµερα. Κι όµως, 
ακόµη και υπό καθεστώς προστασίας, οι πιέσεις για τη λάθος αξιοποίηση, είναι και σήµερα 
υπαρκτές. Σε λίγες ηµέρες ξεκινά µια ολόκληρη σειρά συναυλιών στη Λίµνη.  

Και ρωτάµε:  

Είναι αυτός ο βιότοπος, αυτό το µέρος της µυσταγωγίας και της ενατένισης, χώρος κατάλληλος για 
ζωντανή µουσική, ηχεία και κοινό; Ποιος νοµιµοποιείται να µετατρέπει ένα µνηµείο της φύσης σε 
φόντο για γαµήλιες δεξιώσεις; Αυτή την ανάπτυξη θέλουµε;  

Στη Βουλιαγµένη θα βρούµε κι άλλο ένα παράδοξο.  

Έναν αρχαίο ναό, αυτόν του Απόλλωνα Ζωστήρα, περιφραγµένο και ενταγµένο σε µια µεγάλη 
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ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρήµατα για αναστήλωση δεν υπάρχουν. Είσοδος για το κοινό δεν 
προβλέπεται, εκτός από τους πελάτες του ξενοδοχείου. Σήµανση στους δρόµους και τους χάρτες 
δεν θα βρούµε πουθενά. Είναι ανοµολόγητα ένας ιδιωτικοποιηµένος ναός!  

Αυτή την ανάπτυξη θέλουµε;  

Φίλες και φίλοι, 

το 2014 θελήσαµε να φωτογραφήσουµε τον τόπο µας από ψηλά, για να δούµε το τοπίο, να 
καταγράψουµε την υφιστάµενη κατάσταση, να δείξουµε στους συνδηµότες µας το πραγµατικό 
κάλλος της περιοχής.  

Το αποτέλεσµα ήταν κάτι πολύ παραπάνω από το αναµενόµενο. Οι εναλλαγές των χρωµάτων, η 
καθαρότητα των υδάτων, το ανάγλυφο τοπίο έµοιαζαν σαν ένα τουριστικό προσπέκτους που ποτέ 
δεν έχει εκδοθεί αλλά που κερδίζει αυτόµατα τον θαυµασµό.  

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, περνά πρώτα µέσα από τη γνώση. Γι' αυτό και δεσµεύοµαι ενώπιόν σας 
ότι αυτές οι φωτογραφίες, ο τόπος µας από ψηλά, η Βάρη Βούλα Βουλιαγµένη άνωθεν, θα γίνει 
κτήµα όλων των κατοίκων και όλης της Αττικής.  

Σας ευχαριστώ.  

  


