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Στα ανοιχτά της Βάρκιζας... 
billyjamesesp25

@Prokanas

Στη Γλυφάδα ο Καμμένος εγκαινιάζει νεκροταφείο, στη 
Βάρη ο Παυλόπουλος κάνει αποκαλυπτήρια για τη νέα 
ονομασία της Βάρης Κορωπίου. Κανένα έργο για τον 
(ζωντανό) πολίτη έχετε να δείξετε;

Παρά θιν' αλός... 
amadeo_alessandro

@georgepsal

Αυτή τη στιγμή είμαι Βούλα, αν μετρήσω Μερσεντέ 
και Μπεμβέ στην Ποσειδώνος είναι περισσότερες από 
Μόναχο

@DonBougas

Είπαν σε Γλυφάδα, Βούλα και Βάρκιζα ότι είναι η Ριβιέ-
ρα της Αθήνας κι εκείνες -οι ανόητες- το πίστεψαν

@pikresalithies

Ατμοί υδροχλωρικού οξέως πάνω από την Φρανκφούρ-
τη. Κι εμάς μας ενοχλεί ο σιρόκος, που φυσάει από τη 
Βουλιαγμένη.

@dimokratis_

Συγκλονιστικό επίτευγμα από τη μία να δίνουμε το όνομα 
Μακεδονία στους Σκοπιανούς και την ίδια στιγμή να 
μετονομάζουμε την Βάρης - Κορωπίου σε Ευελπίδων. 
Αν μη τι άλλο, ξέρει να βάζει προτεραιότητες αυτή η 
κυβέρνηση. Ηθικόν ακμαιότατον! 

Ο ουρανός της Βούλας την κατάλληλη ώρα... 
sakellarakisyiannis

Yoga, surf, Βάρκιζα! 
Irenedamanaki

@MaryLou_t

Αν είχαν χιούμορ θα έπρεπε να λέγονται "Οι βλάχες Αμα-
ζόνες" και όχι "Αμαζόνες Βάρης"  #TalentoGR

@ypoptobifteki

Θα μετονομάσουν την Βάρης - Κορωπίου σε Λ. Ευελπί-
δων. Άντε τώρα να σου δώσει ο άλλος ραντεβού στην 
"Ευελπίδων"... πού θα πας???

@lenaandrianou

Το σήμα κατατεθέν της Βάρης Κορωπίου δεν είναι η 
Σχολή Ευελπίδων βρε δήμαρχε, αλλά η κίνηση. Κόκκινη 
λεωφόρος έπρεπε να ονομαστεί από τα συνεχή φανάρια!

@athanasakis

Η λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου είναι τεράστια. Η σχολή 
Ευελπίδων βρίσκεται άγνωστη για τον πολύ κόσμο σε 
ένα σημείο της. Σήμερα έκλεισαν τον δρόμο για να τον 
πουν "Λεωφόρο Ευελπίδων". Γιατί να αλλάξει ονομασία; 
Το εθνικό φρόνημα ανυψώνεται με οικονομική ανάπτυ-
ξη όχι με φιέστες!

Απαγορεύεται το απαγορεύεται 
fok0s

@emogrtweets

Από έργα έχουμε ότι μετονομάζεται η Βάρης – Κορωπί-
ου σε Ευελπίδων: για παϊδάκια θα πηγαίνουν στην Κυψέ-
λη και για δίκες στα Βλάχικα.

@Lilos09

Μετονομάζουν την Βάρης- Κορωπίου σε Λεωφόρο 
Ευελπίδων ενώ κανονικά θα έπρεπε να την μετονομά-
σουν σε Λεωφόρο Χοληστερίνης...

Ποιος λέει όχι;
stamangel



3The talk of the town

Το ανοιχτό στοίχημα της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας

Υ πάρχει ένα παράδοξο με τη Δημοτική Συγκοινω-
νία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Από το 2015 
και εντονότερα από τις αρχές του 2016 (όταν 

ξεκίνησε το ανάλογο εγχείρημα στη Γλυφάδα) ήταν σχε-
δόν πάνδημο το αίτημα προς τη δημοτική αρχή να δρομο-
λογήσει γραμμές δημοτικών λεωφορείων. Από τον Μάιο 
του 2018 όμως, όταν το αίτημα έγινε πραγματικότητα, 
υπάρχει μια επίσης πάνδημη ειρωνεία ότι τα mini bus με 
το σήμα των 3Β κυκλοφορούν άδεια. Προφανώς όσοι 
θεωρούσαν αυτή την υπηρεσία απαραίτητη, δεν είχαν ποτέ 
σκοπό να την χρησιμοποιήσουν... 

Το θέμα όμως είναι πολύ πιο σύνθετο. Η ύπαρξη συγκοι-
νωνίας σε έναν Δήμο με τα χαρακτηριστικά των 3Β είναι 
πρώτα από όλα μια αναγκαία για πρακτικούς λόγους υπο-
δομή. Τα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες που εξυπηρετούν 
τους πολίτες είναι διάσπαρτα στις τρεις δημοτικές ενό-
τητες: Το δημοτολόγιο βρίσκεται στη Βούλα, το γραφείο 
των παιδικών σταθμών στη Βουλιαγμένη, η πολεοδομία 
στη Βάρη. Με την επέκταση επίσης των κατοικιών στον 
πολεοδομικό ιστό, υπάρχουν γειτονιές που βρίσκονται 
αρκετά μακριά από τα διαμορφωμένα εμπορικά κέντρα. 
Και βέβαια, το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών αφή-
νει τεράστιες περιοχές του Δήμου ακάλυπτες, με αποτέ-
λεσμα για πολλούς κατοίκους να απαιτείται η κατοχή ΙΧ 
οχήματος ώστε να προσεγγίσουν τις στάσεις των λεω-
φορείων του ΟΑΣΑ. Η υπηρεσία δημόσιων συγκοινωνι-
ών ευρύτερα είναι ένας δείκτης πολιτισμού μιας τοπικής 
κοινωνίας. Το δημοτικό λεωφορείο εγγυάται ότι οι φτω-
χοί πολίτες, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά δεν θα μείνουν 
αποκλεισμένοι στη γειτονιά τους ή εξαρτημένοι από κατό-
χους ιδιωτικών οχημάτων. Και το κυριότερο, η δημοτική 
συγκοινωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο 

μιας βιώσιμης κινητικότητας στις σύγχρονες πόλεις, μια 
οικολογική αντίληψη που θέλει να θέσει τα ΙΧ αυτοκίνητα 
στο περιθώριο της καθημερινότητάς μας, αντί για το επί-
κεντρο όπου βρίσκονται σήμερα. 

Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι τόσο απλά για όσους σχε-
διάζουν τέτοια έργα. Η νομοθεσία απαγορεύει στη δημοτική 
συγκοινωνία να κινηθεί εκτός ορίων του Δήμου. Απαγορεύει 
επίσης στο δημοτικό λεωφορείο να κάνει τα ίδια δρομολό-
για με το λεωφορείο του ΟΑΣΑ. Αυτόματα, μια πολύ μεγάλη 
κατηγορία πολιτών που θα ήθελε να πηγαίνει από το σπίτι 
του στο σταθμό του μετρό απογοητεύεται από την υπηρεσία. 

Τα σημαντικά προβλήματα που σήμερα, κατά την πιλο-
τική φάση λειτουργίας της, έχει η δημοτική συγκοινω-

νία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι δύο: Πρώτον, η 
συχνότητα των δρομολογίων είναι πολύ αραιή, καθώς το 
λεωφορείο περνά ανά 1 ώρα και 20 λεπτά. Και δεύτερον 
και κυριότερο, οι επιβάτες δεν γνωρίζουν περιμένοντας 
στη στάση πότε θα περάσει το λεωφορείο. 

Το πρόβλημα της αραιής συχνότητας δεν αναμένεται 
να λυθεί άμεσα. Ήδη ο Δήμος δαπανά 250.000 ευρώ το 
χρόνο περίπου για τα οχήματα και τους οδηγούς τους, ένα 
κόστος που θα αυξηθεί αναλογικά αν προσθέσει κανείς 
λεωφορεία και προσωπικό και κάτι τέτοιο δεν βρίσκε-
ται στις προθέσεις της δημοτικής αρχής. Ωστόσο, πολύ 
σύντομα θα εγκατασταθούν ηλεκτρονικές πινακίδες σε 
στάσεις κλειδιά του δημοτικού δικτύου (όχι ακόμα στο 
σύνολο των 120 στάσεων) που θα πληροφορούν πόσο 
κοντά ή μακριά βρίσκεται το όχημα του Δήμου. Την ίδια 
πληροφόρηση θα μπορεί να λάβει κανείς και με μια εφαρ-
μογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

Σύμφωνα με τον συγκοινωνιολόγο του Δήμου και «αρχιτέ-
κτονα» του συγκεκριμένου έργου, Νίκο Βόσκογλου, έγιναν 
ήδη σημαντικές επεμβάσεις στον αρχικό σχεδιασμό, ώστε 
να ικανοποιηθούν αιτήματα πολιτών. Τα δημοτικά λεωφο-
ρεία περνούν πλέον από το Ασκληπιείο, έγιναν αλλαγές στο 
πέρασμα των οχημάτων από το Κόρμπι, ενώ άλλαξαν οι 
ώρες εκκίνησης των λεωφορείων από την αφετηρία, ώστε 
να εξυπηρετούνται καλύτερα οι μαθητές των σχολείων. 

Ο Νίκος Βόσκογλου μας ζητά «να μην εστιάζουμε στο 
πόσο γεμάτα είναι τα λεωφορεία», διαβεβαιώνοντας τους 
δύσπιστους ότι «σύντομα θα γεμίσουν και θα έχουμε μια 
ικανοποιητική κίνηση». 

Ένα εύλογο ερώτημα για τη δημοτική συγκοινωνία είναι το 
πόσο οικολογική ή βιώσιμη αντίληψη συνιστά η επιλογή 
να κινούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δύο μεγάλοι 
ντιζελοκινητήρες στις τρεις πόλεις, αφήνοντας ένα έντονο 
αποτύπωμα άνθρακα. Η απάντηση της δημοτικής αρχής σε 
αυτό το θέμα είναι ότι εφόσον η πιλοτική λειτουργία οδηγή-
σει σε οριστική υιοθέτηση της υπηρεσίας, τότε ο Δήμος θα 
αγοράσει με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους 
ηλεκτροκίνητα οχήματα, ώστε να αντικαταστήσει τα σημε-
ρινά που μισθώνει. Η εκκίνηση της δημοτικής συγκοινωνί-
ας γενικότερα θέτει μια πρόκληση: Προσφέρει ένα εναλ-
λακτικό μοντέλο μετακίνησης για όσους αποδεχτούν να το 
υιοθετήσουν. Η επιτυχία της θα κριθεί όχι μόνο από το πόσα 
συγκοινωνιακά προβλήματα επιλύσει θεωρητικά, αλλά 
και στο πόσο θα συμβάλει στην πράξη για την αλλαγή ενός 
μοντέλου σκέψης για τη ζωή στην πόλη.    

Γιώργος Λαουτάρης           @laoutaris

“Το λεωφορείο είναι 
δείκτης πολιτισμού 
και βήμα 
για τη βιώσιμη 
κινητικότητα 
στην πόλη



Την κήρυξη και οριοθέτηση των λόφων 
Φασκομηλιά Βουλιαγμένης και Μπαράκο 
Βάρης ως αρχαιολογικών χώρων από-
λυτης προστασίας ζητά από την Υπουργό 
Πολιτισμού με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης.

Ο εμπειρογνώμων του Δήμου σε θέμα-
τα τοπικής ιστορίας και αρχαιοτήτων 
Χρήστος Διονυσόπουλος μιλώντας 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 5 
Νοεμβρίου έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου, επισημαίνοντας τις άμεσες 
ενέργειες που πρέπει να κάνει το αρμό-
διο Υπουργείο, ώστε να προστατευθούν 
και να αναδειχθούν οι αρχαίες επιγραφές 
που υπάρχουν στους δύο λόφους και 
σήμερα είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους.  

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος έκανε μια 
παρουσίαση των κύριων αρχαιολογι-
κών ευρημάτων από τους λόφους της 
Βουλιαγμένης και της Βάρης που απο-
δεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι 
από τον 5ο τουλάχιστον αιώνα π.Χ. η 
περιοχή ήταν τόπος ανάπαυσης βοσκών 
οι οποίοι ζωγράφιζαν στις πέτρες γύρω 
τους τα πλοία που περνούσαν. Το πλήθος 
μάλιστα των ευρημάτων είναι τέτοιο, που 
γίνεται λόγος για ένα ανοιχτό επιγραφικό 
μνημείο.

Ακόμα, ο ομιλητής ζήτησε την απομά-
κρυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
(beach volley) δίπλα από τον ναό του 
Απόλλωνος Ζωστήρος τόσο για λόγους 
αισθητικούς όσο και για την εξασφάλιση 
επαρκούς χώρου, ώστε να καθιερωθεί η 

τέλεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε 
ανάμνηση των αρχαίων «Ζωστηρίων». 

Τέλος, ο Χρήστος Διονυσόπουλος ζήτη-
σε την ολοκλήρωση της αναστήλωσης 
του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρος, την 
αποκατάσταση και ανάδειξη της παρακεί-
μενης οικίας του ιερέα, την αποκατάστα-
ση και ανάδειξη της σύγχρονης του ναού 
δεξαμενής που έχει καταχωθεί πλησίον 
της εισόδου των λουτρικών εγκαταστά-
σεων του Αστέρα και την ολοκλήρωση 
της ανάδειξης του προϊστορικού οικι-
σμού, που βρίσκεται κοντά στις καμπάνες 
του Αστέρα Βουλιαγμένης. Με εισήγηση 
του Δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υιοθέτησε 
ομόφωνα πρόταση ψηφίσματος που δια-
τύπωσε ο Χρήστος Διονυσόπουλος.

Παράνομη 
η αύξηση 

του εισιτηρίου 
στην πλαζ 

Βουλιαγμένης

Η ιδιοκτήτρια 
της ακτής, ΕΤΑΔ, 

άλλαξε 
τιμολογιακή 

πολιτική 
χωρίς να 

συνεδριάσει 
το αρμόδιο 

όργανο

Με μια μονομερή απόφαση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 
αυξήθηκε η τιμή του εισιτήριου στην πλαζ της Βουλιαγμένης κατά 
400% για τους δημότες κατά τη χειμερινή περίοδο. Συγκεκριμένα, 
από 0,50 ευρώ που ήταν πέρσι, φέτος «σκαρφάλωσε» στα 2 ευρώ. 

Σύμφωνα όμως με το μνημόνιο συναντίληψης που έχει υπογρα-
φεί και ισχύει μεταξύ της ΕΤΑΔ που είναι η ιδιοκτήτρια της ακτής 
και του Δήμου (όταν δήμαρχος ήταν ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας), 
οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική των πλαζ Βούλας, 
Βουλιαγμένης και Βάρκιζας απαιτεί τη σύγκληση και την απόφαση 
της Επιτροπής Ελέγχου Ακτών (ΕΠΕΛΑΚ), ενός οργάνου στο οποίο 
συμμετέχουν από κοινού Δήμος και ΕΤΑΔ.

Από την πλευρά της η ΕΤΑΔ προχώρησε σε μία απόφαση του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου με την οποία καθόρισε τις νέες χειμερινές 
τιμές εισόδου στις ακτές τις οποίες διαχειρίζεται η ίδια η εταιρεία, 
χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή απόφαση της ΕΠΕΛΑΚ. Κι 
αυτό παρόλο που ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επισήμως 
κάλεσε την ΕΤΑΔ να προσέλθει και στις τρεις συνεδριάσεις που 
πραγματοποίησε η ΕΠΕΛΑΚ. Μάλιστα, ο Δήμος υποστηρίζει ότι επα-
νήλθε με νέο έγγραφο αλλά και πάλι δεν πήρε καμία απάντηση από 
την ΕΤΑΔ. Ουσιαστικά, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου έχει πάρει 
μονομερώς μια παράνομη απόφαση. Όμως η συγκεκριμένη ενέργεια 
καταργεί τα δικαιώματα των δημοτών, διότι εξισώνει προς τα πάνω 
όλα τα μειωμένα εισιτήρια. 

Από την πλευρά του ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δηλώνει 
έχει ετοιμάσει εξώδικη διαμαρτυρία, στην οποία θα ζητά την άμεση 

σύγκληση της ΕΠΕΛΑΚ. Σε διαφορετική περίπτωση, πηγές του 
δημαρχείου αναφέρουν ότι θα αναγκαστούν οι νομικές υπηρεσίες 
του Δήμου να προσφύγουν σε ένδικα μέσα, με τα οποία υπάρχει η 
εκτίμηση ότι θα ακυρωθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΤΑΔ, καθώς αυτή αντίκειται σε ρητή συμβατική υποχρέωση της 
Εταιρείας προς τον Δήμο.

Οι δημότες πλέον πληρώνουν 2 ευρώ αντί 0,5 για την είσοδό τους 
στην Ακτή Βουλιαγμένης τους χειμερινούς μήνες

Δημοτικό Συμβούλιο
Σε πρώτο πλάνο η προστασία των αρχαιολογικών χώρων

Κίνδυνος 
για τις 
αρχαίες 
επιγραφές 
σε Φασκομηλιά 
και Μπαράκο

“
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Το έργο ανάπλασης της πλατείας Δήμα στη δημοτική 
ενότητα Βάρης προγραμματίζεται να ξεκινήσει το προσε-
χές διάστημα. Η πλατεία χαρακτηρίζεται αποδεδειγμένα 
από πολύ μικρή επισκεψιμότητα, γεγονός που δεν συνά-
δει με την κεντρική τοποθεσία της μέσα στον οικιστικό 
ιστό της πόλης. 

Σκοπός της ανάπλασης σύμφωνα με τους μελετητές 
και τη δημοτική διοίκηση είναι η αισθητική και κυρίως 
η λειτουργική αναβάθμισή της, έτσι ώστε να αποτελέσει 
πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής και τους 
επισκέπτες. Για να επιτευχθεί φυσικά ο στόχος αυτός δεν 

αρκεί μόνο η βελτίωση του πρασίνου της πλατείας και η 
ανανέωση του εξοπλισμού της (παγκάκια, κάδοι κ.λπ.), 
αλλά απαιτείται και η βελτίωση της αρχιτεκτονικής δια-
μόρφωσής της.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία 
Δήμα θα περιλαμβάνουν την καθαίρεση του συνόλου του 
πέτρινου αμφιθεάτρου, το οποίο λόγω του όγκου του, 
αφενός μειώνει την οπτική διαπερατότητα της πλατείας, 
αφετέρου λόγω των επιχώσεων που έχουν δημιουργη-
θεί για να καλύψουν το ύψος της πλάτης του, καθιστά 
περισσότερο από το 1/3 της πλατείας μη λειτουργικό 

και επισκέψιμο. Η νέα πλατεία θα γίνει επίπεδη μετά την 
απομάκρυνση των επιχώσεων με αποτέλεσμα να είναι 
λειτουργική και οπτικά να αποκτήσει το πραγματικό της 
μέγεθος.

Σύμφωνα με τα σχέδια, θα κατασκευαστεί διάδρομος 
που από το κέντρο της θα δημιουργεί έξοδο προς την 
οδό Αρτέμιδος, σε νοητή ευθεία με το κεντρικό διάδρο-
μο εισόδου, έτσι ώστε η πλατεία να γίνει διαμπερής και 
να αποκτήσει προσβασιμότητα από όλες τις οδούς που 
την περιβάλλουν. 

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια μικρού μεγέθους κεντρι-
κή νησίδα πρασίνου, εξαγωνικού σχήματος για να διατη-
ρηθεί το σχήμα που δημιουργούν οι υφιστάμενοι κυβό-
λιθοι, με ένα μεγάλο κεντρικό δένδρο. Η υδάτινη κατα-
σκευή γύρω από τη κεντρική νησίδα πρασίνου θα έχει έξι 
πίδακες νερού, έναν στην κάθε πλευρά του εξαγώνου. 

Τέλος, με τη δημιουργία επιμήκων παρτεριών με δένδρα 
σκιάς στη θέση και το σχήμα του αμφιθεάτρου που θα 
καθαιρεθεί και την τοποθέτηση καθιστικών κατά μήκος 
αυτών στο εσωτερικό κεντρικό χώρο της πλατείας, ο 
κοινόχρηστος αυτός χώρος θα αποτελέσει μια όαση 
πρασίνου στην καρδιά της Βάρης που τόσο έχει ανάγκη 
η πόλη και παράλληλα θα προσφέρει ανάσες δροσιάς 
στους κατοίκους της κατά τους θερινούς μήνες.

Αλλάζει όψη η καρδιά της Βάρης

Ζητούν εργαζόμενους σε 
Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Ο «Δημοσιογράφος» δημοσιεύει και σε 
αυτό το φύλλο δωρεάν αγγελίες επιχει-
ρήσεων που ζητούν εργαζομένους. 
• Εστιατόριο στη Βούλα ζητά 1 άτομο για 
σέρβις και 1 άτομο για κρύα κουζίνα. Πλη-
ροφορίες στο 6946 478352.
• Η επιχείρηση Aludem στη Βούλα 
ζητά αλουμινά. Πληροφορίες στο 6932 
226965.
• Ο Όμιλος Εστίασης Premium Hospitality 
(Βασ. Παύλου 74, Βούλα) αναζητά άτομο 
για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά γρα-
φεία με βασικές αρμοδιότητες την επικοι-
νωνία με τους προμηθευτές και εμπορι-
κές καταχωρήσεις. Πληροφορίες στο 210 
8955002 (12:00-15:00).
• Από delivery cafe 25 seconds στη 
Βούλα (Πλαστήρα 11) ζητούνται άτομα 
για μπουφέ και σάντουιτς. Πληροφορίες 
στο 210 8993689.
• Από το Spanish Tapas Bar The New 

Blue Parrot στη Βούλα ζητείται σερβιτόρα 
για 6 ώρες την ημέρα, 4 ημέρες την εβδο-
μάδα με απαραίτητη τη γνώση Αγγλικών. 
Επικοινωνία στο 210 8956744.
• Εταιρεία εμπορίας χημικών με έδρα τη 
Βούλα, ζητεί νέο-α υπάλληλο γραφείου, 
με άριστη γνώση Soft One, Αγγλικών, 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης και εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογρα-
φικά στο mbiochemist12@yahoo.com.
• Ζητείται σερβιτόρος επαγγελματίας για 
πλήρη απασχόληση από κεντρικό κατά-
στημα αλυσίδας ψαρικών και θαλασσι-
νών στην πλατεία της Βάρκιζας. Επικοι-
νωνία στο 6944 525144.
• Συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή 
της Βάρης αναζητεί μηχανικό αυτοκινή-
των με προϋπηρεσία. Ηλικία κατά προ-
τίμηση έως 40 ετών και αμοιβή 1.200 
ευρώ. Επικοινωνία 09:00-17:00 στο 210 
8991100.

Το κυνήγι του χαμένου 
...κάδου απορριμμάτων
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάτοικοι γειτονιών στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ενοχλούνται από τους κάδους απορριμμάτων που τοποθετηθεί ο 
Δήμος μπροστά από τις οικίες τους με αποτέλεσμα να τους μετακινούν. Οι κάδοι 
(πράσινοι και μπλε) εξαφανίζονται συνήθως νύχτα και η απόρριψη των σκουπιδιών 
από αρκετούς κατοίκους έχει καταντήσει αγώνας δρόμου, αφού πρέπει να διανύ-
ουν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν κάδους για σύμμεικτα και για ανακύκλωση. 
Το φαινόμενο της εξαφάνισης των κάδων είναι γενικό στον Δήμο, ωστόσο είναι 
πιο έντονο στο Πανόραμα και στα Δικηγορικά Βούλας σύμφωνα με τους αρμόδιους 
αλλά και με καταγγελίες δημοτικών συμβούλων. Η διοίκηση του Δήμου σηκώνει 
όπως είναι φυσικό τα «χέρια ψηλά», δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να φρουρεί κάθε 
κάδο όλο το 24ωρο...
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Με τον «αέρα» ενός πληθωρικού σε ένταση 
και έκταση έργου, ο Δήμαρχος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης έθεσε ήδη τις συντε-
ταγμένες για μια νέα θητεία στον Δήμο. 
Σηκώνοντας πρώτος την αυλαία του προ-
εκλογικού αγώνα, ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος παραχώρησε την Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα, 
στην οποία συνόψισε το δημοτικό έργο της 
τελευταίας τετραετίας και παρουσίασε ταυ-
τόχρονα το πρώτο κύμα νέων προσώπων 
που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια της 
παράταξης «Πόλη για να ζεις» η οποία όπως 
ανακοίνωσε και επισήμως, θα διεκδικήσει 
την ψήφο των δημοτών τον Μάιο του 2019. 

Η δήλωση της συνέντευξης Τύπου που 
«έγραψε» δεν ήταν άλλη από την «καθαρή 
νίκη, καθαρή εντολή» που ζήτησε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος «για να διαχειρι-
στούμε τα πράγματα με την ίδια μέθοδο 
και την ίδια καθαρότητα που το κάναμε τα 
πρώτα πέντε χρόνια», όπως είπε. Την ίδια 
στιγμή σήκωσε το ...γάντι και απάντησε 
ευθέως – αν και χωρίς ονομαστικές ανα-
φορές – στον πολιτικό κύκλο των δυσαρε-
στημένων της Βάρης που επικαλούνται την 
υστέρηση της συγκεκριμένης δημοτικής 
ενότητας σε υποδομές, αποδίδοντάς την 
στη σημερινή διοίκηση: «Αυτοί που έχουν 
συμμετάσχει με ζωτικό ρόλο σε αυτή την 
εικόνα πλήρους εγκατάλειψης της Βάρης, 
μας κουνάνε το δάχτυλο, ενώ οι ίδιοι ολι-
γώρησαν και παράτησαν την περιοχή επί 
δεκαετίες, τώρα που γίνεται έργο», υπο-
στήριξε ο Δήμαρχος σε υψηλούς τόνους, 
προσθέτοντας ότι το κατασκευαστικό πρό-
γραμμα που η δική του διοίκηση υλοποιεί 
μόνο για τη Βάρη έχει κόστος 36 εκατομ-
μυρίων ευρώ. 

Νέο αίμα και «μεταγραφές»
Βέβαια, τα φλας άναψαν κατά την παρουσί-
αση των νέων υποψηφίων της παράταξης 
Κωνσταντέλλου, καθώς σε μεγάλο βαθμό 
προέρχονται από την παράταξη Πανά που 
αποτέλεσε κατά την τρέχουσα δημοτι-
κή περίοδο τη μείζονα αντιπολίτευση. Ο 
πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών, Νίκος 
Ζαχαράτος και ο πρώην πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κυριάκος Κικίλιας 
υπήρξαν κεντρικά στελέχη της Ανεξάρτη-
της Κίνησης του Σπύρου Πανά, που πλέον 
συμπαρατάσσονται με το σημερινό Δήμαρ-
χο. Παρών στην συνέντευξη Τύπου ήταν 

και ο πρώην αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου και νυν ανεξάρτητος σύμβου-
λος Δημήτρης Κιούκης, που συνόδευε τη 
γυναίκα του Ελένη Αγγέλη, νέα υποψήφια 
τον Μάιο με την «Πόλη για να ζεις».Από 
τη δημοτική πολιτική οικογένεια της Ανε-
ξάρτητης Κίνησης προέρχονται ακόμη η 
πρώην αντιδήμαρχος της Βάρης Δήμητρα 
Σουτόγλου, η πρώην τοπική σύμβουλος 
Βάρης Ασπασία Αντωνίου, ο πρώην τοπι-
κός σύμβουλος Βουλιαγμένης Δημήτρης 
Κακογιαννάκος, ο Χρήστος Ριφιώτης, ο 
Μίμης Ρουσσάκης, ο Γιώργος Αλεξόπου-
λος και ο Μπάμπης Δρόσος που παρου-
σιάστηκαν ως υποψήφιοι της «Πόλης για 
να ζεις». Και η παράταξη Δαβάκη όμως 
έδωσε στελέχη της στη νέα προσπάθεια 
του δημάρχου. 

Οι τοπικοί σύμβουλοι της τρέχουσας περι-
όδου Βαλεντίνη Λυκιαρδοπούλου και Φαί-
δων Φιορέντζης αλλά και η Κατερίνα Πλί-
τση Λογοθέτη θα διεκδικήσουν την ψήφο με 
την ομάδα σημερινού Δημάρχου. Υποψήφιοι 
το 2010 με άλλες παρατάξεις υπήρξαν ο 

Αντώνης Αγιάμπασης και ο Κώστας Παπα-
νικολάου, που εντάχθηκαν στο δυναμικό 
της «Πόλης για να ζεις».  Ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος ξεκαθάρισε ότι η «συντριπτική 
πλειοψηφία» των σημερινών στελεχών 
της παράταξής του «παραμένουν συνοδοι-
πόροι και στηρίζουν την προσπάθειά μας», 
ανεξάρτητα από το αν θέσουν ή όχι εκ νέου 
υποψηφιότητα. Ωστόσο, έκανε λόγο και για 
όσους διαφώνησαν, με τους οποίους όπως 
είπε χαρακτηριστικά υπάρχει «συγκατοίκη-
ση» και όχι «διαζύγιο». 

Τέλος, μια σειρά νέα πρόσωπα παρου-
σιάστηκαν για πρώτη φορά στην τοπική 
πολιτική σκηνή στο πλευρό του Γρηγό-
ρη Κωνσταντέλλου. Πρόκειται για τους: 
Ζάχο Αναστασιάδη, Αντώνη Γαλανόπου-
λο, Αντώνη Κουσαθανά, Φώτη Κούτρα, 
Μυρτώ Λαμπροπούλου, Κορίνα Πατέλη 
Bell, Άρτεμη Σαχατζιάν, Χαρά Τριβυζά 
και Δήμητρα Χριστώνη. Έμπειροι από την 
αυτοδιοίκηση αλλά σε άλλες περιοχές 
είναι η Μαρία Βουγιουκλή και ο Παναγιώ-
της Κόνσουλας, που συστρατεύθηκαν με 
τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Δημο-
σιογράφος», υπάρχουν κι άλλα γνωστά 
πρόσωπα που έχουν δώσει τα χέρια με 
τον σημερινό δήμαρχο, αλλά δεν περιλή-
φθηκαν στις πρώτες αυτές ανακοινώσεις. 

Πολιτική μη εγκαινίων
Συνοψίζοντας το δημοτικό έργο από το 
2014 μέχρι σήμερα, ένα σύνολο 124 ολο-
κληρωμένων παρεμβάσεων συν άλλες 
50 που αναμένεται να παραδοθούν αυτό 

το διάστημα, ο επικεφαλής της δημοτικής 
αρχής έκανε λόγο για «πολιτική μη εγκαι-
νίων», διότι όπως εξήγησε, «επιθυμούμε οι 
δημότες να γνωρίσουν βιωματικά το έργο 
μας». Ωστόσο, ξεχώρισε κατά την παρου-
σίασή του τρία μεγάλα έργα: Το ρέμα του 
Κόρμπι που μετά από προσπάθειες πολ-
λών ετών ξεκίνησε να κατασκευάζεται, την 
παραχώρηση 540 στρεμμάτων του παρα-
λιακού μετώπου στον Δήμο, ώστε να ξεκι-
νήσει μια νέα πολιτική αξιοποίησης και την 
αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού 
φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED 
που φωτίζουν περισσότερο και κοστίζουν 
λιγότερο. «Συνεχίζουμε να έχουμε όρεξη 
και οράματα, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι 
και όχι απλώς ευχάριστοι. Δεν κρύβουμε τα 
προβλήματα κάτω από το χαλί, δεν έχουμε 
κρυφές ατζέντες», είπε μεταξύ άλλων στην 
τοποθέτησή του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος και δεσμεύτηκε προκαταβολικά ότι θα 
εξαντλήσει –και– την επόμενη θητεία του, 
σπεύδοντας να κλείσει εξ αρχής τη γνωστή 
συζήτηση περί των πολιτικών του φιλοδο-
ξιών. 

Κατά τη συζήτηση με τους δημοσιογρά-
φους που ακολούθησε, ο Δήμαρχος 
αποκάλυψε επιπλέον ότι η μελέτη για τη 
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων έχει 
μεν παραδοθεί, όμως δεν ικανοποίησε τη 
δημοτική αρχή για το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα. «Ζητήσαμε από το Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο να μελετήσει περαιτέρω και 
να διευκρινίσει αν υπάρχει τεχνολογία 
δοκιμασμένη και εγκεκριμένη που να αφή-
νει λιγότερο υπόλειμμα προς ταφή», είπε 
συγκεκριμένα. 

Πορεία για νέα θητεία

Ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος
με απολογισμό 
ενός 
πληθωρικού 
έργου 
και παρουσίαση 
των πρώτων 
υποψηφίων 
ξεκίνησε 
τη μάχη
των εκλογών

“
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«Αποκαλυπτήρια» για τη Λεωφόρο Ευελπίδων
Επίτιμος δημότης των 3Β ο Προκόπης Παυλόπουλος

Το χρυσό μετάλλιο 
της πόλης έδωσε 

ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 

στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 

και στη Σχολή 
Ευελπίδων

Μια πολύ σημαντική ημέρα για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης ήταν η Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, καθώς εκτός από τη μετο-
νομασία ενός κεντρικού οδικού του άξονα, της λεωφόρου Βάρης 
Κορωπίου, φιλοξένησε αποδίδοντας τιμές στην πολιτική και στρα-
τιωτική ηγεσία της χώρας. 

Το αίτημα ξεκίνησε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού που στο πλαίσιο 
του εορτασμού των 190 χρόνων της λειτουργίας της Σχολής Ευελ-
πίδων, ζήτησε από τον Δήμο 3Β την τιμητική μετονομασία της Βάρης 
Κορωπίου σε Λεωφόρο Ευελπίδων. Η δημοτική αρχή αποδέχτηκε 
ασμένως το αίτημα, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β που 
εξέδωσε σχετική απόφαση. Για την τελετή μετονομασίας κλήθηκε να 
παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος και τράβηξε το λευκό 
πανί που σκέπαζε την πρώτη πινακίδα οδοσήμανσης έξω από τη σχολή. 

Ο Προκόπης Παυλόπουλος έφτασε στη Βάρη συνοδευόμενος από 
τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Ναύαρχο 
Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, τους οποίους υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής. 

Κατά την τελετή που ακολούθησε στην κεντρική είσοδο της Σχολής 
Ευελπίδων έκαναν σύντομους χαιρετισμούς ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, ο αρχηγός ΓΕΣ και ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκος Ψαλλί-
δας, ανέγνωσε την απόφαση του σώματος. Τα μέτρα ασφάλειας της 
εκδήλωσης ήταν έντονα, ενώ για πάνω από μία ώρα είχε κλείσει το 
ρεύμα προς Βάρη της λεωφόρου, με την κυκλοφορία να διεξάγε-
ται στις δύο λωρίδες του ρεύματος προς Κορωπί. Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν βουλευτές και άλλα επίσημα πρόσωπα, αλλά και 
δημότες καθώς και ορισμένοι μαθητές Λυκείου. 

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στο Δημαρ-
χείο της πόλης, όπου ο Δήμος είχε ετοιμάσει μια ειδική εκδήλωση 
απόδοσης τιμών για τον Προκόπη Παυλόπουλο και τη Σχολή Ευελπί-
δων. Στους «επισήμους» προστέθηκε και ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, Πάνος Καμμένος και ο Δήμαρχος υποδέχτηκε στο γραφείο του για 
λίγη ώρα – με ανοιχτές θύρες μάλιστα για τους δημοσιογράφους – τον 
Προκόπη Παυλόπουλο, τον ΥΠΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον αρχηγό 
ΓΕΣ και τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρο Φιλίππου. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε εν τάχει από τον Γρηγόρη 

Κωνσταντέλλο για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, για την 
παραχώρηση έκτασης της Σχολής Ευελπίδων στον Δήμο αλλά και τη 
μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης.

Στην ειδική εκδήλωση που ακολούθησε στην ασφυκτικά γεμάτη 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Προκόπης Παυλόπουλος 
έλαβε το χρυσό μετάλλιο της πόλης από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο, ενώ ανακηρύχθηκε και επίτιμος δημότης του Δήμου. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την απόδοση τιμών προέβη σε μια 
βαρυσήμαντη τοποθέτηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, η οποία έγινε 
αυτομάτως «είδηση» σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. 

Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμισε την ευρωπαϊκή τοποθέτηση 
της χώρας ως κομμάτι της ταυτότητάς της, τονίζοντας ότι η Ευρώπη 
«δημιουργήθηκε στις στάχτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να μην 
ξαναζήσουμε ποτέ τον εφιάλτη του φασισμού» και κάνοντας ευθείες 
βολές κατά των «απογόνων του φασισμού» που ως πολιτικά ρεύματα 
αναπτύσσονται σήμερα. Ωστόσο το σημαντικότερο κομμάτι της τοπο-
θέτησής του είχε να κάνει με τα εθνικά θέματα και συγκεκριμένα, με 
την Κύπρο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ζήτημα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ.  Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπογράμμισε ότι 
«θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, είναι συμφέρον 
δικό μας και του τουρκικού λαού να κοιτάζει προς τη Δύση», όμως 
αυτή η προοπτική ακυρώνεται αν η Τουρκία «αμφισβητεί έδαφος, 
σύνορα και κυριαρχία της Ελλάδας», επιχειρηματολογώντας νομικά 
γιατί η φιλολογία περί «γκρίζων ζωνών» αμφισβητεί τα σύνορα της 
ΕΕ και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Προκόπης Παυλόπουλος 
μάλιστα προέβη και στη δήλωση ότι η χώρα μας βάσει του διεθνούς 
δικαίου «έχει το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας 
ζώνης, όποτε το κρίνει σκόπιμο», μια δήλωση που έγινε πρώτο θέμα 
της επικαιρότητας ως μείζων παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά. «Τις 
εθνικές αυτές θέσεις τις υπερασπιζόμαστε με όρους αρραγούς ενό-
τητας», ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο ΠτΔ, συμπληρώνοντας ότι 
«το δικαστήριο της ιστορίας δεν θα μας συγχωρέσει άλλο διχασμό». Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή του χρυσού μεταλλίου της 
πόλης στη Σχολή Ευελπίδων, μια διάκριση που παρέλαβε ο διοικητής 
της, Υποστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης. 

Ο ΠτΔ αναφέρθηκε στο δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει 
την αιγιαλίτιδα ζώνη της, μια δήλωση που έγινε πρώτο θέμα

Η Βάρης Κορωπίου 
μετονομάστηκε σε «Λεωφόρο 
Ευελπίδων» μετά από αίτημα 

του ΓΕΣ για τα 190 χρόνια 
της Στρατιωτικής Σχολής



Ένα νέο αγαπημένο στέκι στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με εξωτική ομορφιά και πολυδιάστατο χαρακτήρα, ήρθε για να αποτελέσει μια νέα διαφορετική επιλογή στην ατμοσφαιρική περιο-
χή των νοτίων προαστίων. Η διακεκριμένη κουζίνα του Riviera Coast, συνδυάζοντας μεσογειακές γεύσεις με πινελιές εμπνευσμένες από την γαλλική γαστρονομία, έχει αναδειχθεί ήδη ως μια ιδι-
αίτερη γαστρονομική εμπειρία που απογειώνει τον ουρανίσκο. Το μπαρ με το μοναδικό πλεονέκτημα το βαθύ μπλε της θάλασσας, μας μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα εξωτικού νησιού συνδυ-
άζοντας premium serves με απολαυστικά κόκτειλς. Ο ανακαινισμένος χώρος του εστιατορίου του Riviera Coast αποτελεί την ιδανική επιλογή και για τους χειμερινούς μήνες ταξιδεύοντάς μας  
σε fine dining εμπειρίες που γοητεύουν όλες τις αισθήσεις.

ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 

RSV: 210 8992453
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Λίγα 24ωρα αφότου ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε ότι διεκ-
δικεί εκ νέου τα ηνία της δημοτικής διοίκησης μιλά εφ' όλης της ύλης στον «Δημοσιο-
γράφο», δίνοντας απάντηση σε όλες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και κάνοντας έναν 
σύντομο απολογισμό πεπραγμένων. 

| Γνωρίζετε φυσικά ότι μπορεί οι οικονομικοί δείκτες ενός Δήμου να 
ευημερούν, όμως οι πολίτες πρώτιστα κρίνουν μια Δημοτική Αρχή 
από τις επιδόσεις της στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. 
Για παράδειγμα, αν μια νέα μητέρα με το παιδί της στο καρότσι 
κατευθυνθεί στην κοντινή παιδική χαρά, δεν θα βρει δυστυχώς 
πεζοδρόμια επαρκή για να κινηθεί μόνο σε αυτά. Γιατί καθυστερεί 
η επίλυση τέτοιου τύπου ζητημάτων;
Οι οικονομικοί δείκτες είναι το πρώτο απαραίτητο από πολλά ζητούμενα για να βελ-
τιώσει μία Δημοτική Αρχή την καθημερινότητα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την καθυ-
στέρηση που αναφέρατε, πολλά από τα προβλήματα είναι σύνθετα με υψηλό βαθμό 
δυσκολίας. Τα πεζοδρόμια τα οποία σε πολλά σημεία της πόλης είναι σε κακή κατά-
σταση ή ακόμα και ανύπαρκτα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Για να αποκτήσει 

η πόλη τα πεζοδρόμια με κατάλληλο πλάτος για πεζούς, με ειδική λωρίδα για 
τυφλούς, προσβάσιμα στα ΑμεΑ και γιατί όχι και με ποδηλατοδρόμους, συντρέ-
χουν πολλές προϋποθέσεις, κάποιες που λύνονται άμεσα και άλλες που έχουν 
τόσα πολλά νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε για να αντιμετωπιστούν 
χρειάζονται ακόμα και χρόνια. Ήδη κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο έχει γίνει 
έργο πολλών εκατομμυρίων για οδοποιία και κατασκευή πεζοδρομίων μετά από 
πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς για να φτάσει η πόλη στο επιθυμητό επίπεδο 
δεν αρκεί. Σε δεύτερο χρόνο πρέπει σε πολλά σημεία να τροποποιηθούν ρυμο-
τομικές γραμμές, σε άλλα σημεία να απομακρυνθούν δέντρα και καλλωπιστικά 
φυτά που έχουν φυτέψει παράτυπα οι κάτοικοι και σε άλλα σημεία χρειάζεται 
ακόμα και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για να δημιουργηθεί χώρος για 
την κατασκευή πεζοδρομίων. 

| Η αντιπολίτευση σας εγκαλεί διότι κάποιες φορές μέσα στο 
χρόνο αναχωρείτε για επαγγελματικά ταξίδια. Πώς απαντάτε;
Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν θεωρώ την ενασχόλησή μου με τα κοινά 
μέσο βιοπορισμού. Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη δημόσια πως εξαντλώ τις μέρες 

που προβλέπονται από το νόμο για την απουσία μου από το Δήμο στη διαδικασία δια-
τήρησης σε ισχύ των αεροπορικών μου πτυχίων. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως πρέπει 
να απουσιάζω για πέντε έως έξι εργάσιμες μέρες 5-6 φορές το χρόνο για να καλύπτω 
τις ώρες πτήσης και τις προσγειώσεις που απαιτούνται από τις αεροπορικές αρχές. Τον 
υπόλοιπο χρόνο, εφτά ημέρες την εβδομάδα και περίπου 12-14 ώρες ημερησίως ασχο-
λούμαι με τα καθήκοντά μου στο Δήμο, καθώς ο ενιαίος Δήμος έχει πολλές απαιτήσεις.

| Ο διάλογος για τη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο και την 
υπό μελέτη Μονάδα Επεξεργασίας άνοιξε με πάταγο αλλά σήμερα 
επικρατεί σιωπή. Μήπως αποσύρετε το θέμα για προεκλογικούς 
λόγους;
Θα διαφωνήσω μαζί σας, δεν επικρατεί καμία σιωπή και το θέμα είναι σε εξέλιξη. Η πόλη 
μας συνεχίζει και πρωτοπορεί σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, εφαρμόζει καινο-
τόμα προγράμματα για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή και συμμετέχει σε τρία 
ευρωπαϊκά προγράμματα που προάγουν νέες τεχνολογίες και μεθόδους αντιμετώπισης 
του θέματος. Για τη μονάδα συνεχίζονται με ένταση οι συζητήσεις μας με το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας, έχει συσταθεί η επιτροπή στρατηγικής συνεργασίας και ήδη έχουν 
πραγματοποιηθεί οι πρώτες δύο συνεδριάσεις. Η έρευνα και αναζήτηση της κατάλληλης 
τεχνολογίας από τους συνεργάτες μας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεχίζεται 
αλλά δεν έχουμε ικανοποιηθεί ακόμα με κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις καθώς 
δεν πληρούν τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις που έχουμε θέσει. Συνεχίζεται 
λοιπόν με ένταση η αναζήτηση τεχνολογιών από το ΕΜΠ, ενώ είμαστε σε διαδικασία 
επίσπευσης της μεταφοράς των υφιστάμενων υποδομών της υπηρεσίας καθαριότητας, 
του αμαξοστασίου, συνεργείου κ.α. στον υπό συζήτηση χώρο εντός του οικοπέδου της 
Σχολής Ευελπίδων και την απομάκρυνσή τους από τον οικιστικό ιστό της πόλης. 

| Κάθε χρόνο οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης στην έκθεσή τους ανα-
κηρύσσουν τους Δήμους της χώρας  
«πρωταθλητές» της διαφθοράς. Πώς 
θα πείσετε τους δύσπιστους πλέον 
πολίτες ότι ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης αποτελεί 
εξαίρεση;
Δεν θεωρώ πως είναι θέμα πει-
θούς. Κατά τα τελευταία 4 χρόνια 
έχουν γίνει 8 έλεγχοι στον Δήμο 
μας, σε θέματα οικονομικής δια-
χείρισης, μισθώσεων δημοτικών 
ακινήτων, προμηθειών κ.ά. Οι 
έλεγχοι έγιναν μετά από ανώνυ-
μες ή επώνυμες καταγγελίες ή στη 
διαδικασία των τακτικών ελέγχων 
και σε όλες τις περιπτώσεις δεν έχει 

Δημιουργούμε  
μια όμορφη πόλη με 
σύγχρονες υποδομές

              Μετά από 8 κρατικούς 
ελέγχους επιθεωρητών 
δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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βρεθεί απολύτως τίποτα το μεμπτό για τη διοίκηση της περιόδου 2014 - 2018. Αντιθέ-
τως, με δική μας πρωτοβουλία έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη υποθέσεις διαφθοράς σε 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που έχω δηλώσει στο 
παρελθόν, λειτουργούμε με διαφάνεια, τηρούμε απόλυτα τη νομιμότητα και τους κανόνες 
χρηστής διοίκησης και προκαλούμε οποιονδήποτε έχει αντίθετη άποψη ή αμφιβολία, να 
κάνει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και να προκαλέσει εξονυχιστικούς ελέγχους σε 
όλα τα επίπεδα.

| Κατά καιρούς έχετε μιλήσει δημοσίως για «σκελετούς στην ντου-
λάπα» αναφερόμενος σε προηγούμενες διοικήσεις. Γιατί ποτέ δεν 
συγκεκριμενοποιήσατε πρόσωπα και πράξεις;
Βρέθηκαν πράγματι πολλοί «σκελετοί στην ντουλάπα». Παραλάβαμε έναν Δήμο που ήταν σε 
διαδικασία συνένωσης τριών άλλων ΟΤΑ, με παρελθόν, λάθη και παραλείψεις. Πιστεύουμε 
πως ο ρόλος μας είναι να κοιτάμε μπροστά, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και να μετα-
βιβάσουμε στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όσα θέματα πιστεύουμε πως απαιτούν έλεγχο 
από τη δικαιοσύνη. Αυτό όμως που δεν κάναμε και δεν θα κάνουμε σε καμία περίπτωση είναι 
προσπάθεια εκμετάλλευσης του παρελθόντος για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη και να πολιτευ-
όμαστε με το αφήγημα ότι παραλάβαμε καμμένη γη. Ασχολούμαστε με την επόμενη μέρα της 
πόλης μας, την επίλυση των προβλημάτων και θεμάτων της καθημερινότητας και αφήνουμε 
τις ελεγκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη να ασχολούνται με τα θέματα που τους αφορούν.

| Υποστηρίζετε ότι πλέον ο Δήμος των 3Β συνιστά «μία πόλη», 
ωστόσο κάθε δημοτική ενότητα, όπως γνωρίζετε καλύτερα από τον 
καθένα, έχει διαφορετικό επίπεδο αναγκών. Έχετε θέσει τοπικές 
προτεραιότητες; Τι απαντάτε στους δημότες που δηλώνουν ότι βρί-
σκονται σε «ριγμένη» δημοτική ενότητα; 
Είμαστε μια νέα πόλη στην οποία όχι μόνο η κάθε Δημοτική Ενότητα αλλά η κάθε γειτονιά 
έχει το δικό της χαρακτήρα και τις δικές της ανάγκες. Με αυτό το δεδομένο, δεν θέτουμε 
προτεραιότητες με τοπικά κριτήρια αλλά με το κριτήριο των αναγκών της κάθε περιοχής 
και τη σοβαρότητά τους. Για να χαρακτηριστεί λοιπόν μία Δημοτική Ενότητα «ριγμένη», 
πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε στα κριτήρια αξιολόγησης. Αν λοιπόν πέσουμε στην 
παγίδα να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με πολιτικά 
ή τοπικά κριτήρια, είναι σίγουρο πως θα οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα. Πρέπει να 
συμφωνήσουμε όλοι πως είμαστε πλέον ένας Δήμος, μία πόλη και πρέπει η Δημοτική 
Αρχή να αντιμετωπίσει τις ανάγκες με μοναδικό κριτήριο τη σοβαρότητα των αναγκών.

|  Έχοντας ήδη ολοκληρώσει 4 χρόνια θητείας, ποια έργα ή παρεμ-
βάσεις θεωρείτε ότι αντανακλούν περισσότερο τη φιλοσοφία και το 
στίγμα της διοίκησής σας;
Στο προεκλογικό μας πρόγραμμα το 2014 είχαμε δηλώσει πως οι στρατηγικές μας επιλο-
γές είναι τρεις: ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η οικονομία. Θεωρώ πως έχουμε επιτελέ-
σει σημαντικό έργο και στους τρεις αυτούς άξονες. Σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια 
από σημαντικότερα έργα και παρεμβάσεις μας που κινήθηκαν στην κατεύθυνση των κεντρι-
κών μας στοχεύσεων: Με δικές μας ενέργειες εγκαταστάθηκε εργολάβος και ξεκίνησε η 
κατασκευή του ρέματος στο Κόρμπι, εγκρίθηκε δαπάνη και δημοπρατήθηκε έργο ύψους 
9 εκ. ευρώ για τη δημιουργία αντιπλημμυρικού δικτύου στη Βουλιαγμένη, διεκδικήσαμε 
και πήραμε τη διαχείριση 540 στρεμμάτων παραλιακού μετώπου από την ΕΤΑΔ, αντικατα-
στήσαμε συνολικά το δίκτυο οδοφωτισμού της πόλης με την προμήθεια και εγκατάσταση 
περισσότερων από 6.000 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ανακατασκευάσαμε και 

πιστοποιήσαμε 47 παιδικές χαρές και αναβαθμίσαμε σημαντικά όλες τις δημοτικές αθλη-
τικές εγκαταστάσεις. Έχουμε βραβευτεί για τις καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις 
μας για το περιβάλλον, όπως την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού από τα 
πράσινα και οργανικά απορρίμματα της πόλης, τη λειτουργία δημοτικού φυτωρίου μέσα 
στο οποίο παράγουμε μόνοι μας τα φυτά που χρησιμοποιούνται για τον καλλωπισμό της 
πόλης, την τηλεματική διαχείριση των υδάτινων πόρων μας. Έχουμε επενδύσει σε νέες 
τεχνολογίες για τη καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τη δια-
φάνεια και τη δημιουργία δομών διαβούλευσης και διαλόγου με όλους τους συμπολίτες 
μας, κάνοντας χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Παράλληλα, έχουμε δώσει 
μεγάλη βαρύτητα στις κοινωνικές δομές της πόλης. Εκτός από την πλούσια δράση της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην υγεία και ευημερία 
των δημοτών μας, έχουμε δημιουργήσει δεύτερο δημοτικό κοινωνικό ξενώνα και σύντομα 
αναμένουμε θετικές εξελίξεις για τη δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου. Το έργο που 
έχουμε επιτελέσει με την πολύτιμη συνδρομή του Δημοτικού Συμβουλίου, των συνεργα-
τών μου αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε σχέση 
με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις του 2014.

| Το πολυτιμότερο αγαθό της περιοχής είναι φυσικά οι παραλίες. 
Ποιες παρεμβάσεις χαρακτήρισαν την πολιτική σας σε αυτό το 
δημοτικό πεδίο;
Η παραχώρηση του παραλιακού μετώπου στο Δήμο από την κεντρική κυβέρνηση μετά από 
δικές μας τεκμηριωμένες προτάσεις ικανοποίησε αίτημα 50 ετών της τοπικής κοινωνίας. Ήδη 
κάναμε μεγάλη παρέμβαση και ανάπλαση των παραλιών στο Μεγάλο Καβούρι και δίπλα στο 
Δημαρχείο της πόλης στη Βούλα και πιστεύω πως μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια το 
παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας θα έχει αναβαθμιστεί θεαματικά μέσω ήπιας ανάπτυξης, με 
σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημιουργία λουτρικών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκατα-
στάσεων. Όλα αυτά όμως θα είχαν μικρότερη σημασία αν δεν είχαμε, με δικές μας ενέργειες 
και πρωτοβουλίες, αποτρέψει τη ρύπανση του παραλιακού μας μετώπου από την πετρελαι-
οκηλίδα που προκλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 μετά το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ». 

| Ανακοινώσατε ότι διεκδικείτε εκ νέου την εκλογή σας στη θέση 
του Δημάρχου. Ποιος είναι ο κεντρικός σας στόχος για την επόμενη 
δημοτική περίοδο;
Κεντρικός μας στόχος είναι να ολοκληρώσουμε το έργο που είναι ήδη σε εξέλιξη. 
Δημιουργούμε μία πόλη με σύγχρονες υποδομές που θα σέβεται το περιβάλλον και την 
καθημερινότητα του πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Μέσα στους επόμενους μήνες θα παρου-
σιάσουμε αναλυτικά το έργο που έχουμε ήδη ολοκληρώσει, το έργο που είναι σε εξέλιξη 
και τα νέα σχέδιά μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θα τα θέσουμε στην κρίση των 
συμπολιτών μας που τον επόμενο Μάιο θα κληθούν να επιλέξουν τη Δημοτική Αρχή για 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
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“Δεν θέτουμε προτεραιότητες 
με τοπικά κριτήρια αλλά με το 
κριτήριο των αναγκών της κάθε 
περιοχής και τη σοβαρότητά τους
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Σταθερά ανοδική είναι η τουριστι-
κή κίνηση στην Αττική τα τελευ-
ταία χρόνια, με τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης να διεκ-
δικεί σοβαρό μερίδιο στη μεγά-
λη αυτή αγορά. Πλέον η Αθήνα 
δεν είναι μόνο «city break», ένα 
δηλαδή σύντομο διάλειμμα από 
το κύριο ταξίδι, αλλά «city trip», ο 
βασικός προορισμός των ταξιδι-
ωτών, όπως εξηγεί στον «Δημο-
σιογράφο» ο πρόεδρος του ΕΟΤ 
(και κάτοικος Βάρης) Μπάμπης 
Καρίμαλης. Τα στοιχεία άλλω-
στε δείχνουν ότι η μέση διάρκεια 
παραμονής των διεθνών επισκε-
πτών στην Αττική είναι πλέον σχε-
δόν 6 ημέρες. 

Ο Δήμος των 3Β και ειδικά η Βου-
λιαγμένη αποτελούν σημείο ανα-
φοράς στην τουριστική αγορά. 
«Οι επισκέπτες από το εξωτερικό 
επιλέγουν τη Βουλιαγμένη για 
διακοπές κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο ειδικά επειδή μπορούν να 
συνδυάσουν διακοπές σε resort 
και επίσκεψη σε μια πρωτεύου-
σα που έχει να προσφέρει πάρα 
πολλά να κάνεις», μας αναφέρει 
η Νίκη Φωτίου, marketing & PR 
director του Ομίλου Ξενοδοχείων 
Διβάνη. Στη μεγαλύτερη σήμε-
ρα εν λειτουργία ξενοδοχειακή 
μονάδα της περιοχής, το Divani 

Apollon Palace, η μέση διάρκεια 
παραμονής κατά τους θερινούς 
μήνες φτάνει τις 7 διανυκτερεύ-
σεις και τους χειμερινούς μήνες 
τις 3 διανυκτερεύσεις. «Τους 
χειμερινούς μήνες αυτοί που 
επιλέγουν το ξενοδοχείο από 
το εξωτερικό συνήθως έχουν 
κάποιο συνέδριο που συμμετέ-
χουν ή επαγγελματικές δουλειές 
στα νότια. Σπάνια κάποιος θέλει 
να μείνει νότια τον χειμώνα αν 
έχει δουλειές στο κέντρο», προ-
σθέτει η Νίκη Φωτίου. Ως προς 
το προφίλ των ανθρώπων που 
επιλέγουν τα νότια προάστια και 
συγκεκριμένα τη Βουλιαγμένη, 
αυτό περιγράφεται ως «υψηλού 
κοινωνικού επιπέδου». Οι βασι-
κές πηγές των επισκεπτών του 
Divani είναι οι ευρωπαϊκές χώρες 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Σύμφωνα πάντως με τη μελέτη 
του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
συνολικά για το 2017, η Αττική 
είναι η επιλογή τουριστών από 
τρεις κυρίως χώρες: Ηνωμένες 
Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Κύπρος. Οι Αμερικανοί πραγματο-
ποίησαν την προηγούμενη χρονιά 
616.000 επισκέψεις, είχαν 3,3 
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις 
στα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας 

και άφησαν στην οικονομία 303 
εκατομμύρια ευρώ. «Δεν έχουμε 
φτηνούς τουρίστες στην Αττι-
κή», διευκρινίζει μιλώντας στον 
«Δημοσιογράφο» η Ελένη Δημο-
πούλου, εντεταλμένη σύμβουλος 
για τον Τουρισμό στην Περιφέρεια 
Αττικής. Όπως εξηγεί, περίπου το 
80% των επισκεπτών είναι μεμο-
νωμένοι ταξιδιώτες, δηλαδή δεν 
είναι πελάτες των φτηνών ομαδι-
κών πακέτων. 

Η Περιφέρεια Αττικής εγκαινίασε 
πρόσφατα μια ιστοσελίδα αφιε-
ρωμένη στην τουριστική προβο-
λή του Λεκανοπεδίου. Η τουριστι-
κή περιγραφή του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης στέκεται 
στα Βλάχικα της Βάρης, στον 
πεζόδρομο της Βασιλέως Παύ-
λου στη Βούλα, στις «ανεξάντλη-
τες επιλογές» της Βουλιαγμένης, 
στα Λιμανάκια και τέλος στην 
παραλία της Βάρκιζας που «θυμί-
ζει νησί». Στην ειδική ενότητα με 
τα αξιοθέατα της Αττικής υπάρχει 
μόνο η Λίμνη Βουλιαγμένης, ενώ 
από τους αρχαιολογικούς χώρους 
απουσιάζει ο ναός του Απόλλωνα 
Ζωστήρα. Σύμφωνα με την Ελένη 
Δημοπούλου, «στους δημοσι-
ογράφους του τουρισμού, τους 
travel bloggers και τους tour 
operators υπάρχει μεγάλο ενδι-

Το διεθνές brand  
της αθηναϊκής ριβιέρας

Πώς προβάλλουν ΕΟΤ, Περιφέρεια 
και Δήμος την τουριστική πλευρά των 3Β

«Μη φοβάστε τις τουριστικές επενδύσεις στην Αττική» 
το μήνυμα του προέδρου του ΕΟΤ, Μπάμπη Καρίμαλη, ο 
οποίος τονίζει ότι η περιοχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός προορισμού 365 ημερών, υπογραμμίζοντας ότι από 
city break η Αθήνα και τα προάστια έχουν γίνει πλέον 
city trip για τους επισκέπτες του εξωτερικού

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

2,083 δισ. €
Επισκέψεις 

5,14 εκατ.

Διανυκτερεύσεις

29,4 εκατ.
 

Αττική (2017):
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αφέρον για την αθηναϊκή ριβιέρα, 
την οποία τους παρουσιάζουμε ως 
ενιαίο ολοκληρωμένο προϊόν». 
Και συμπληρώνει ότι όλοι οι ξένοι 
επισκέπτες εντυπωσιάζονται από 
το γεγονός ότι σε απόσταση λίγων 
χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα 
υπάρχουν ακτές βραβευμένες με 
Γαλάζια Σημαία. 

«Κεντρικό στοιχείο της στρατη-
γικής μας στον τουρισμό είναι 
να προβάλουμε τη χώρα μας ως 
έναν προορισμό 365 ημερών», 
μας διευκρινίζει ο πρόεδρος του 
ΕΟΤ, Μπάμπης Καρίμαλης. Ποια 
είναι όμως τα πλεονεκτήματα των 
νοτίων προαστίων; «Το γιότινγκ 
είναι ένα πολύ δυναμικό στοιχείο, 
που κατά τη γνώμη μου μπορεί να 
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης. Επίσης, οι καταδύσεις 
είναι μια δραστηριότητα που μπορεί 
να καλλιεργηθεί συστηματικά στη 
Βάρκιζα και τη Βουλιαγμένη και γι' 
αυτό έχουμε αναπτύξει ένα ειδικό 
πρόγραμμα προβολής», αναφέρει 
ο επικεφαλής του ελληνικού τουρι-
σμού. «Όλη η παραλιακή ζώνη έχει 
να δώσει πάρα πολλά. Ο τουρισμός 
σπρώχνει όλη την οικονομία. Το 
μήνυμά μου είναι: Μη φοβάστε τις 
τουριστικές επενδύσεις στα νότια», 
προσθέτει εμφατικά. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης πρόσφατα ξεκίνησε 
να ασχολείται συστηματικά με 
το αντικείμενο αυτό. Το γραφείο 
τουρισμού ξεκίνησε να λειτουργεί 
μόλις τον τελευταίο χρόνο. «Σχε-
διάζουμε έναν ειδικό χώρο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου με όλες τις 
τουριστικές πληροφορίες για την 
περιοχή, ενώ έχουμε ήδη καταρτί-
σει ένα μητρώο των τουριστικών 
επιχειρήσεων του Δήμου μας», 
αναφέρει στον «Δημοσιογράφο» 
η εντεταλμένη δημοτική σύμβου-
λος για τον τουρισμό, Λυδία Αργυ-
ροπούλου. «Στόχος μας είναι η 
επιμήκυνση της τουριστικής περι-
όδου, μέσω των πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων που συν-
διοργανώνει ο Δήμος με φορείς 
της πόλης και βέβαια να γνωρί-
ζουν οι επισκέπτες μας το σύνολο 
των σημείων ενδιαφέροντος στον 
Δήμο μας», προσθέτει.

«Προωθούμε την αθηναϊκή ριβιέρα ως 
ενιαίο τουριστικό προϊόν που έχει ακτές με 
γαλάζιες σημαίες δίπλα στο κέντρο της πόλης» 
σημειώνει η Ελένη Δημοπούλου, εντεταλμένη 
σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για τον 
τουρισμό και προσθέτει ότι στην Αθήνα δεν 
έρχεται φτηνός τουρισμός μέσω πακέτων, 
καθώς το 80% είναι μεμονωμένοι ταξιδιώτες

Κύριες χώρες προέλευσης  
επισκεπτών (Αττική 2017)

ΗΠΑ
616 χιλ. επισκέψεις
3,3 εκατ. διανυκτερεύσεις
303 εκατ. € εισπράξεις

Ηνωμένο Βασίλειο
421 χιλ. επισκέψεις
2,7 εκατ. διανυκτερεύσεις
166 εκατ. € εισπράξεις

Κύπρος
387 χιλ. επισκέψεις
3,4 εκατ. διανυκτερεύσεις
178 εκατ. € εισπράξεις

Πηγή στοιχείων: ΣΕΤΕ,  
Τράπεζα της Ελλάδος (Επεξεργασία «Δημοσιογράφος»)

Δαπάνη ανά επίσκεψη

406 € (Αττική)

458 € (μέσος όρος)

Μέση διάρκεια παραμονής

5,7 διανυκτερεύσεις (Αττική)

6,8 διανυκτερεύσεις (μέσος όρος)
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Νίκος Ξένος
Ο άγνωστος δημιουργός του Αγίου Νικολάου στο Λαιμό

Ο καλλιτέχνης 
μετέφερε τα υλικά 

με βάρκες 
από το σημερινό 

«Εν Πλω»  
καθώς τότε 
δεν υπήρχε 

δρόμος προς τον 
Λαιμό

Σε ένα από τα πιο παρθένα σημεία της Βουλιαγμένης, στα βραχάκια 
μετά τη μαρίνα στο Μικρό Καβούρι, κολυμβητές, πεζοπόροι αλλά και 
όσοι περνούν με σκάφος συναντούν ένα πραγματικά περίεργο μικρο-
σκοπικό ξωκκλήσι. Μέσα κυριολεκτικά στο βράχο και με προσθήκες 
από πέτρα, βότσαλα, μάρμαρο και άλλα υλικά προβάλλει μια κατα-
σκευή που έχει δημιουργήσει το δικό της θρύλο στην περιοχή. Πρόκει-
ται για τον Άγιο Νικόλαο, όπως ονομάτισε το εκκλησάκι ο δημιουργός 
του, Νίκος Ξένος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ευμέγεθες 
εικονοστάσι, λαξεμένο στην πέτρα με προσθήκες που θυμίζουν τη 
βυζαντινή ναοδομία (όπως κωδωναστάσι και περίβολος), ώστε όλοι 
να το ονομάζουν εκκλησία. Στο μικρό εσωτερικό χώρο που έχει 
δημιουργηθεί από το βράχο και τις πέτρες έχει τοποθετηθεί πλήθος 
εικόνων καθώς και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα. Σε μια μαρμάρινη 
πλάκα δίπλα στη μεταλλική πορτούλα αναγράφεται: «Άγιος Νικόλαος. 
Κτήτωρ Νικ. Ξένος ζωγράφος γλύπτης 1947».

Φαίνεται πάντως ότι η αποπεράτωση της κατασκευής διήρκεσε πολλά 
χρόνια, καθώς πολλές γενιές Βουλιαγμενιωτών θυμούνται τον ιδιόρ-
ρυθμο ζωγράφο να εργάζεται μεθοδικά και αδιάκοπα, φέρνοντας υλικά 
με τις βάρκες που ξεκινούσαν από το σημερινό «Εν Πλω» (καθώς δεν 
υπήρχε δρόμος για το Λαιμό) και κατασκευάζοντας τα διάφορα στοιχεία 
της κατασκευής που σε πολλά σημεία θυμίζουν ψηφιδωτό. 

Μια εργασία πολλών ετών
Ο «επίσημος» ιστορικός της Βουλιαγμένης, ο Δημήτριος Κουτσογιάν-
νης στο βιβλίο του Παληά Βουλιαγμένη (εκδόθηκε το 1984), τοποθετεί 
το έργο αρκετά αόριστα στη δεκαετία 1950-60. Γράφει συγκεκριμένα: 
«Υπήρξε ένας ζωγράφος αττικογράφος, καλλιτέχνης γενικότερα, που 
αφιέρωσε χρόνια και χρόνια της ζωής του απασχολούμενος χειμώνα 
καλοκαίρι για να δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα κατασκευών και διαρ-
ρυθμίσεων σε μια παραθαλάσσια βραχώδη παραλία του Μικρού Καβου-
ρίου [...] Αποτελεί μια απόδειξη της επιμονής και υπομονής ενός καλ-
λιτέχνη που χρόνια ολόκληρα διέθεσε για να μετασχηματίσει το άγριο 
αυτό μέρος σε ένα ήμερο αλλά τελείως ασυνήθιστο κατασκεύασμα».  Σε 
τέσσερα σημεία της κατασκευής βρίσκει κανείς σήμερα μαρμάρινες 
επιγραφές, το περιεχόμενο των οποίων φωτίζει κάπως την προσω-
πικότητα του καλλιτέχνη και τη φιλοσοφία που ήθελε να προβάλλει 

από το έργο του: «Η εργασία είναι προσευχή», «Η εργασία και η αγάπη 
προς τον πλησίον είναι το κήρυγμα του Χριστού», «Εις την αργία υπάρ-
χει διαρκής απογοήτευσις» και «Μηδέν το κέρδος του μίσους και της 
αποκτήσεως, τα πάντα ματαιότης». Ο ίδιος περιγράφεται από όσους 
τον γνώρισαν ως ιδιαίτερα εργατικός και αφοσιωμένος αν και όχι 
πλούσιος άνθρωπος. Αντιθέτως, όπως θυμάται η Κική Κασιδόκωστα, 
δεχόταν φιλέματα και ζούσε σαν να μην είχε πόρους. Κάποτε της παρέ-
δωσε και κατ' οίκον δύο μαθήματα ζωγραφικής και από τότε θυμάται 
ότι ήταν ένα «γλυκό πρόσωπο, ξανθός με βαθιά έντονα γαλανά μάτια». 
Ήταν «γελαστός αλλά στον κόσμο του»... 

Η Μαρία Δράκου θυμάται καλά τον Νίκο Ξένο, καθώς η ταβερνούλα 
του πατέρα της, Μανώλη Δράκου, «Τα πιτσούνια», που ήταν και το 
σπίτι της οικογένειας (σε ένα κτίσμα που αρχικά ήταν ασβεστοκάμινο) 
βρισκόταν λίγο πιο πέρα, στη σημερινή μαρίνα. «Ένας πολύ ήσυχος, 
ήρεμος και προσηλωμένος στη θρησκεία άνθρωπος», μας λέει.

Ένας μοναχικός δημιουργός
Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός. Χωρίς οικογέ-
νεια και συγγενείς, «έφυγε» το 1983 στην Αθήνα μάλλον αθόρυβα, 
γεννημένος στο Αργάσι Ζακύνθου το 1908. Από μια όμορφη σύμπτω-
ση, η μητέρα του σημερινού δημοτικού συμβούλου από τη Βάρη, Νίκου 
Ζυγούρη, ήταν η ανηψιά του. Όπως θυμάται ο σύζυγός της, δεν γνώ-
ριζαν καν πού έμενε ο Νίκος Ξένος και το προσκλητήριο για το γάμο 
τους, το 1967, το άφησαν στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Γνω-
ρίζουμε από το Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών (εκδόσεις Μέλισσα) 
ότι σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών (1925-1932) και 
πραγματοποίησε ταξίδια στη Γερμανία για μια καλλιτεχνική μετεκπαί-
δευση. «Ασχολήθηκε κυρίως με τοπία, ιδιαίτερα το αττικό, στο πλαίσιο 
της παραστατικής ζωγραφικής, αξιοποιώντας παράλληλα ιμπρεσιονι-
στικά στοιχεία», αναφέρεται στο σχετικό λήμμα. Έργα του βρίσκονται 
στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στην 
Πινακοθήκη Αβέρωφ και αλλού. 

Στην ιστορία της τέχνης ο Νίκος Ξένος έμεινε γνωστός ως ένας ελάσ-
σων ζωγράφος. Στην ιστορία της περιοχής πάντως θα μείνει για πάντα 
ως ο σεμνός δημιουργός του Αγίου Νικολάου.

Όσοι γνώρισαν τον μοναχικό καλλιτέχνη, μιλούν για έναν ήρεμο, 
προσηλωμένο στη θρησκεία και ολιγαρκή άνθρωπο

Το Καβούρι, η Βουλιαγμένη 
και το αττικό τοπίο των περα-

σμένων δεκαετιών αποτελούν 
κύριο θέμα στη ζωγραφική του 

Νίκου Ξένου



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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Η σύμπτωση της οικονομικής 
κρίσης με τη συνένωση των 
Δήμων στη μετά «Καλλικράτη» 
εποχή, μόνο ευτυχής δεν ήταν. 
Ακόμη διανύουμε μια περίοδο 
δραστικής συρρίκνωσης της 
κρατικής επιχορήγησης στους 
Δήμους. Μόνο για τη διετία 
2013-14 υπολογίζεται ότι οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης υπέστησαν μειώσεις 60% 
στους πόρους που έλαβαν από 
την κεντρική διοίκηση. Την ίδια 
στιγμή σταμάτησαν ολοσχερώς 
οι προσλήψεις προσωπικού. 
Πώς ξεπερνά μια τοπική κοινω-
νία το σοκ αυτό χωρίς να παγώ-
σουν οι δημοτικές λειτουργίες;

Η αλήθεια είναι ότι με βίαιο 
τρόπο οι δημοτικές διοικήσεις 
ωθήθηκαν να αξιοποιήσουν 
χρηματοδοτικά εργαλεία διαφο-
ρετικά από την άμεση επιχορή-
γησή τους από το κράτος, όπως 
γινόταν δηλαδή όλα τα προη-
γούμενα χρόνια. Δεν είχαν όμως 
όλες οι διοικήσεις τα ίδια απο-
τελέσματα. Όπως αποδεικνύε-
ται από την έρευνα που φέρνει 
στο φως ο «Δημοσιογράφος», ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης διεκδίκησε και πέτυχε να 
μετακυλίσει το κόστος κάποιων 
βασικών υπηρεσιών του προς το 
κοινωνικό σύνολο στους προϋ-
πολογισμούς άλλων φορέων. 

Το ΕΣΠΑ, δηλαδή τα συγχρημα-
τοδοτούμενα έργα από πόρους 
της ΕΕ και του εθνικού Προ-
γράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων, ήταν μια βασική πηγή 
που απέφερε αποτελέσματα. 
Με το χρηματοδοτικό αυτό 
πλαίσιο κατασκευάστηκαν το 

3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, 
ο βρεφονηπιακός σταθμός της 
Μηλαδέζας και το Γυμνάσιο της 
Βουλιαγμένης. Την ίδια στιγμή, 
το ΕΣΠΑ έδωσε τους πόρους 
για τη λειτουργία βασικών κοι-
νωνικών δομών: Πρώτον, το 
πρόγραμμα «εναρμόνισης οικο-
γενειακής και επαγγελματικής 
ζωής» με το οποίο εκατοντάδες 
παιδιά φοίτησαν κατά προτεραι-
ότητα δωρεάν σε βρεφονηπια-
κούς σταθμούς. Δεύτερον, το 
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 
3Β, το οποίο βοηθά καταλυτικά 
κυρίως ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες να επωφεληθούν από 
το σύνολο των δικαιωμάτων 
τους. Και τρίτον, τις δομές του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και 
Κοινωνικού Φαρμακείου που 
αυτά τα χρόνια απάλυναν τις 
ανάγκες ανθρώπων με περιο-
ρισμένους πόρους. 

Η Περιφέρεια Αττικής υπήρξε 
επίσης ένας σημαντικός εταίρος 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης σε μεγάλα ή μικρότε-
ρα έργα. Κατ' αρχάς το σημαντι-
κότερο και μεγαλύτερο τεχνικό 
έργο της περιοχής, η κατασκευή 
του ρέματος Κόρμπι της Βάρης 
που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, 
είναι έργο που διεκπεραίωσε 
και χρηματοδότησε η Περιφέ-
ρεια, στο πλαίσιο της πολιτικής 
της για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της Αττικής. 

Η πλατεία Ζησιμοπούλου στη 
Βάρκιζα, η πλατεία 25ης Μαρ-
τίου στη Βάρη και ο νέος βιο-
κλιματικός βρεφονηπιακός 
σταθμός του Δήμου στη Βούλα 
είναι επίσης έργα που ανέλαβε 

ο περιφερειακός προϋπολογι-
σμός. 

Το «Πράσινο Ταμείο» που λει-
τουργεί υπό το υπουργείο Περι-
βάλλοντος χρηματοδοτεί με 
ποσό 220.000 ευρώ τους υπό-
γειους κάδους συμπίεσης που 
εγκαθίστανται από τις αρχές 
του 2016 στα κεντρικά σημεία 
των τριών πόλεων και με άλλες 
73.800 ευρώ την προμήθεια 
των κοινών πράσινων κάδων 
και άλλων καλαθιών για τους 
κοινόχρηστους χώρους. Το πρό-
γραμμα «Φιλόδημος» που υλο-
ποιεί αυτό τον καιρό το υπουρ-
γείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει 
ήδη πόρους 225.000 για να αγο-
ράσει ο Δήμος βαριά μηχανήμα-
τα έργου, ενώ εκκρεμούν για 
έγκριση άλλες δύο προτάσεις 
για την επισκευή των σχολικών 
κτηρίων και την αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών του Δήμου. 

Αν τα παραπάνω αποτελούν την 
πεπατημένη οδό για τους περισ-
σότερους ΟΤΑ, δεν ισχύει το 
ίδιο για τα αμιγώς ευρωπαϊκά 
προγράμματα στα οποία συμ-
μετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Για παράδειγμα, 
το πρόγραμμα Prodesa θα κατα-
λήξει σε παρεμβάσεις για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και 
τη χρήση από τον Δήμο ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. Από το 
πρόγραμμα Interreg Med χρη-
ματοδοτείται η ενεργειακή ανα-
βάθμιση σχολικών κτηρίων του 
Δήμου, ενώ το έργο «Benefit 
As you Save» θα δώσει τους 
πόρους για να ξεκινήσει στη 
Βούλα πιλοτικά και εν συνεχεία 
σε όλο τον Δήμο ένα ολοκλη-

Εξωστρέφεια του Δήμου 
το φάρμακο για τις περικοπές

Οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για έργα 
σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη τα έτη 2011-2018

2 σχολεία 
(Βάρη, Βουλιαγμένη)

1 παιδικός σταθμός 
(Βάρη)

558.560 € 
για κοινωνική πολιτική

2 πλατείες (Βάρκιζα, Βάρη)

1 παιδικός σταθμός 
(Βούλα)

16,5 εκατ. €* 
αντιπλημμυρικά έργα 
(Βουλιαγμένη, Βούλα)

* Πραγματικό κόστος έργων, μετά τη δημοπράτησή τους

ΕΣΠΑ

Περιφέρεια Αττικής

626.000 € 
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος»
για μηχανήματα και επισκευές σχολείων και παιδικών χαρών

334.000 € 
από το «Πράσινο Ταμείο»
για υπόγειους και απλούς κάδους απορριμμάτων
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ρωμένο πρόγραμμα διαλογής 
αποβλήτων στην πηγή.   

Τα νέα δεδομένα υποχρεώνουν 
τους Δήμους να κυνηγήσουν 
τα έσοδα αντί να τα περιμένουν 
στους λογαριασμούς τους. Ένα 
αυστηρό πλέγμα προϋποθέσεων 
και προθεσμιών, υποχρεώνει τις 
δημοτικές υπηρεσίες να συντάσ-
σουν ολοκληρωμένες και μελε-
τημένες σε βάθος προτάσεις που 
κρίνονται και αξιολογούνται, 
αντιμετωπίζοντας πάντα το ενδε-
χόμενο της απόρριψης. 

Παράλληλα, δοκιμάζονται εκτός 
από τις τεχνοκρατικές και οι 
πολιτικές δεξιότητες της εκά-
στοτε δημοτικής αρχής, καθώς 
σε κάποιες περιπτώσεις (όπως 
π.χ. στο Πρόγραμμα Εκτελεστέ-
ων Έργων της Περιφέρειας) οι 
προτεραιότητες καθορίζονται 
από πολιτικά όργανα.  

Η μεγάλη διαφορά στην αποτελε-
σματικότητα που παρουσιάζεται 
μεταξύ των δύο δημοτικών περι-
όδων που ερευνήθηκαν (2011-
2014 και 2015-2018) υπογραμ-
μίζει από μια άλλη οπτική πόσο 
απαιτητική έγινε η εξασφάλιση 
πόρων. Η πρώτη περίοδος του 
ενιαίου Δήμου σημαδεύτηκε από 
τη δύσκολη όπως αποδείχτηκε 
ενοποίηση των υπηρεσιών και 
του προσωπικού, αλλά και από 
την πολιτική αβεβαιότητα λόγω 
της ασθένειας του τότε Δημάρ-
χου Γρηγόρη Κασιδόκωστα που 
τελικώς παραιτήθηκε για να 
αναλάβει ο Σπύρος Πανάς. Οι 
παράγοντες αυτοί δεν άφησαν 
προφανώς περιθώρια για εξω-
στρέφεια. Μια τάση που αντι-
στράφηκε θεαματικά κατά την 
τρέχουσα δημοτική περίοδο. 

Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι 
οι επιδόσεις του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης στην 
προσέλκυση εσόδων από υπε-
ρεθνικές πηγές αποτέλεσαν ως 
μελέτη περίπτωσης αντικείμε-
νο μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τον 
κάτοικο της περιοχής, Παναγιώ-
τη Κόνσουλα.

Έργα ΕΣΠΑ

Έργα Περιφέρειας Αττικής

Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ
INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION  
MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS

HORIZON-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ - PROJECT DEVELOPMENT IN SOUTH ATTICA (PRODESA)» HORIZON-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

«LIFEDEBAG: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (LIFE14 GIE/GR/001127)»

 LIFE+ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

BAS (Benefit As you Save) INTERREG ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΩΣ ΤΟ 2050 C-TRACK 50

HORIZON-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

TEESCHOOLS ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ INTERREG MED ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

CITIES RAISE AWARENESS OF AND MOBILISE CITIZENS ABOUT SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE  
CHANGE IN THE CONTEXT OF THE EU COVENANT OF MAYORS INITIATIVE AND BEYOND

EUROPEAID ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2015-2018

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ) ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α2010 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2011-2014

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ (4) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ" ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2015-2018

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2015-2018

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2015-2018

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Π.Ε.Α. ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2015-2018

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2015-2018

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2018
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Ένα ακόμα καινούργιο Concept από τον 
Faidon ήρθε για να μείνει. Μηχανές San 
Remo Cafe Racer από το Μιλάνο, Arabica 
Blend από Βραζιλία, Single Estate κόκ-
κοι κάθε μήνα από διαφορετική χώρα, 
baristas με εξειδίκευση στο προϊόν 
τους, ευγένεια και απίστευτη εξυπηρέτη-
ση είναι λίγα από αυτά που ξεχωρίζουν 
άλλο ένα πετυχημένο concept από τους 
Faidons Brothers.

Από πέρσι τον Νοέμβρη που άνοιξε τις 
πόρτες του, σερβίρει τη γειτονιά μας με 
αρώματα φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ 
που ψήνεται κάθε εβδομάδα δημιουρ-
γώντας ένα απίστευτο χαρμάνι γεύσεων, 
συνοδεύοντας ζεστά γαλλικά κρουασάν 
και κρύες baguettes φτιαγμένα από 
delicatessen προϊόντα. Ένας μικρός γευ-
στικός παράδεισος από φρεσκοψημέ-
νους ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα 
φρούτα χωρίς ζάχαρη από κάθε γωνιά 
του κόσμου, κοσμούν τη γωνιά της Αγίου 
Ιωάννου με την οδό Πλαστήρα, που ανοί-
γει τις πόρτες της από τις 08:00 το πρωί 
για να τα δοκιμάσουμε. Μπάρες Δημη-
τριακών Vegan Raw φτιαγμένες από 
τα χέρια της διατροφολόγου Κατερίνα 
Βλάχου ψήνονται καθημερινά μόνο για 
τον Faidon για να κάνουνε πιο αθώες τις 
γλυκιές απολαύσεις σας. Δεν είναι τυχαίο 
που ένα τέτοιο brand αντιπροσωπεύει στα 
νότια έναν από τους μεγαλύτερους οίκους 
σοκολάτας στον κόσμο. Venchi gianduja, 
Valrhonna, σοκολατένιες τρούφες από το 
Βέλγιο που έχουν γίνει εμμονή για τους 

locals βρίσκονται στο πιο όμορφο κατά-
στημα σοκολάτας. Panettone, Pandoro και 
σοκολατένια δώρα είναι must για τα δώρα 
των Χριστουγέννων. Εκεί θα βρεις και το 
πιο ωραίο ρόφημα ζεστής ή κρύας σοκο-
λάτας Valrhonna να φτιάξει την μέρα σου.

Μια γλυκιά ιστορία
Η ιστορία του Venchi ξεκίνησε στις απο-
μακρυσμένες δεκαετίες του 1800. Γεν-
νημένος και μεγαλωμένος στην περιοχή 
του Piemonte, ο Silviano Venchi ήταν ένας 
φιλόδοξος, δημιουργικός νεαρός άνδρας 
με μεγάλο πάθος για τη σοκολάτα. Είχε την 
καλή τύχη να μεγαλώσει στο Τορίνο, τον 
τόπο γέννησης της gianduja και το σπίτι σε 
αμέτρητες ωραίες σοκολάτες. Ο Silviano 
αγάπησε να περιπλανηθεί στους παλιούς 
δρόμους της πατρίδας του, σταματώντας 
και κλείνοντας τα μάτια του, αναπνέοντας 
με το ζεστό άρωμα σοκολάτας που έπεσε 
από τα παραδοσιακά εργαστήρια ζαχα-
ροπλαστικής γύρω από το κέντρο. Κάθε 
φορά που θα μπορούσε, θα έσπευδε στις 
κουζίνες και θα παρακολουθούσε τα εξει-
δικευμένα χέρια των τοπικών κατασκευ-
αστών σοκολάτας στη δουλειά, κοιτάζο-
ντας άφωνος, καθώς επινόησαν άψογα 
το φαγητό των θεών. Στην ηλικία των 16 
ετών ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός 
σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Μέσα σε 
τέσσερα χρόνια είχε αφιερώσει αρκετά για 
να αγοράσει δύο χάλκινα μαγειρικά σκεύη 
–τα εργαλεία του εμπορίου– και είχε απο-
κτήσει αρκετή εμπειρία για να προσπα-
θήσει να κάνει το όνειρό του πραγματι-

κότητα. Έτσι, το 1878, άνοιξε το δικό του 
κατάστημα. Σήμερα, ο Venchi ακολουθεί 
τις ίδιες χριστουγεννιάτικες συνταγές 
και γιορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο 
για τη χειροτεχνία σοκολάτας, οι οποίες 
εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στην 
εικονική gianduja του Τορίνο. Σύμφωνα 
με τις αξίες του Silviano, η εταιρεία χρη-
σιμοποιεί μόνο υψηλής ποιότητας φυσι-
κά συστατικά χωρίς χημικά πρόσθετα, 
κονσέρβες και ούτω καθεξής. Από την 
αυθεντική gianduja μέχρι τις τραγανές 
ράβδους, οι σοκολάτες που προκύπτουν 
είναι πλούσιες, δημιουργικές και απλά 
νόστιμες.

Το μοναδικό Holy Ginger
Έκτος από τις εκπληκτικές σοκολάτες 
που θα βρείτε στο καινούργιο κατάστημα 
και τον φοβερό καφέ, θα βρείτε επίσης 
και ένα καινοτόμο ελληνικό προϊόν που 
έχει κλέψει καρδιές, το Holy Ginger. Το 
Holy Ginger είναι ένα πλούσιο, τονωτικό 
μείγμα από μέλι ανθέων, φρεσκοστυμ-
μένο χυμό πιπερόριζας και φρεσκοστυμ-
μένο χυμό λεμονιού με γλυκιά, ελαφρώς 

όξινη και ταυτόχρονα πικάντικη γεύση.
Φτιαγμένο με πολλή αγάπη, με τη μέθο-
δο της ψυχρής εκχύλισης (cold press) η 
οποία διατηρεί αναλλοίωτα τα θρεπτικά 
συστατικά, τη γεύση και τον οργανολη-
πτικό τους χαρακτήρα. Το Holy Ginger 
δεν περιέχει ζάχαρη και άλλα πρόσθετα 
συντηρητικά καθώς το μέλι και το λεμό-
νι λειτουργούν ως φυσικά συντηρητικά 
και διατηρείται για 2 μήνες στο ψυγείο. 
Ο συνδυασμός της πιπερόριζας με το 
λεμόνι και το μέλι είναι πολύ αναζωογο-
νητικός και ευεργετικός για τον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Ως μέρος μιας ισορρο-
πημένης διατροφής, προστατεύει την 
υγεία μας καθώς τονώνει και θωρακίζει 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Θα το 
δοκιμάσετε στο Faidons Coffee, Nuts & 
Chocolate store σε κρύα και ζεστή εκδο-
χή. Επίσης μπορείτε να το προμηθευτείτε 
για το σπίτι.

Είτε ξυπνήσατε για δουλειά, είτε βρίσκε-
στε στο πάρκο της Αγίου Ιωάννου, είτε 
θέλετε να φτιάξετε την ημέρα σας, δοκι-
μάστε το και δεν θα χάσετε...

Άρωμα και γεύση Ευρώπης 
σε μια γωνιά της Βούλας
Καθημερινές απολαύσεις στο Faidon



Απλή αναλογική: Δήμαρχος ηγέτης ή εξισορροπιστής συμφερόντων

Παιδεία, Περιβάλλον, Πολιτισμός  
μια Τριλογία που ξεκινά να γράφεται

Η αγάπη για το θέατρο, τις τέχνες και τη φύση αποτέλε-
σαν αφορμή για τη δημιουργία του πολιτιστικού και περι-
βαλλοντικού συλλόγου με το όνομα Τριλογία. Πρόκειται 
για μια νέα προσπάθεια παραγωγής πολιτισμού στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η οποία δημιουρ-
γήθηκε από απόφοιτους και μια ομάδα γονέων του 2ου 
Λυκείου Βούλας. Η διαφορά του συλλόγου μας είναι ότι 
στελεχώνεται κυρίως από νέα άτομα με φρέσκες και 
δημιουργικές ιδέες με σκοπό να καλλιεργηθεί ο πολιτι-
σμός στην περιοχή μας. Η Τριλογία είναι έτοιμη λοιπόν 
να υποστηρίξει αφιλοκερδώς την υλοποίηση δραστη-
ριοτήτων που αφορούν στις τέχνες και το περιβάλλον. 
Η πρώτη επαφή της Τριλογίας με τον πολιτισμό ήταν η 

συμμετοχή της στις παραστάσεις Ο Ηλίας του 16ου που 
δόθηκαν από τους μαθητές του 2ου Λυκείου Βούλας και 
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Αρκετές δράσεις πρόκειται 
να γίνουν προσεχώς στην περιοχή μας. Με μεγάλη 
μας χαρά υποδεχόμαστε το Δεκέμβριο την Ορχήστρα 
Νέων Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, για μια 
μοναδική μουσική παράσταση, αφιερωμένη στο μεγάλο 
στιχουργό και ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Η επόμενη 
προγραμματισμένη εκδήλωση έχει κλίμα μυστηρίου. 
Η νεανική θεατρική ομάδα της Τριλογίας ανεβάζει το 

αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι Οι Δέκα Μικροί Νέγροι. 
Στον περιβαλλοντικό τομέα, ήδη έχει ξεκινήσει η παρα-
γωγή του ντοκιμαντέρ Το Λυκόφως των Θεών, το οποίο 
αναφέρεται στην οργανωμένη ανάβαση των παιδιών 
του 2ου Λυκείου Βούλας στην κορυφή του Ολύμπου. Το 
ντοκιμαντέρ θα προβληθεί το καλοκαίρι του 2019 στο 
διεθνούς εμβέλειας φεστιβάλ Ολύμπου, καθώς και στον 
Δήμο μας. Με μεγάλη μας χαρά καλούμε τους συνδημό-
τες μας να συμμετέχουν σε αυτόν το νέο σύλλογο που 
γεννήθηκε στην περιοχή μας. Ας ενισχύσουμε το Δήμο 
μας με ιδέες, θέατρο, κινηματογράφο, ποίηση, ζωγρα-
φική, εξορμήσεις και ό,τι άλλο διευρύνει το πνεύμα και 
τους ορίζοντές μας. 
Σας προσκαλούμε να γίνεται αρωγοί σε αυτήν την 
προσπάθεια, δίνοντας απλά τα στοιχεία σας στην ιστο-
σελίδα trilogia.eu

*  Η Αντιγόνη Μακρή είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού 
και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Τριλογία

του Γιώργου Μαυρωτά*

της  Αντιγόνης Μακρή*

Η κυβερνησιμότητα του Δήμου 
και η αντιπροσωπευτικότητα 
της ψήφου παντρεύονται 
μόνο με ένα σύστημα 
σταθμισμένης αναλογικής

Νέα άτομα με δημιουργικές 
ιδέες ανεβάζουν θέατρο, 
παίζουν μουσική, γυρίζουν 
ντοκιμαντέρ και ζητούν
τη συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου θα γίνουν με το 
σύστημα της απλής αναλογικής. Ένα σύστημα το οποίο το 
Ποτάμι καταψήφισε στη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι 
γιατί θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι παράγει περισσότε-
ρη δυσλειτουργία παρά το εύηχο επιχείρημα της περισ-
σότερης δημοκρατίας. Παρακάτω θα προσπαθήσω να 
εξηγήσω γιατί.

Ένα εκλογικό σύστημα πρέπει να συνδυάζει δύο χαρα-
κτηριστικά: Την κυβερνησιμότητα και την αντιπροσω-
πευτικότητα. Η αντιπροσωπευτικότητα αφορά στην ίση 
συμβολή της ψήφου στο αποτέλεσμα, ενώ η κυβερ-
νησιμότητα στη δυνατότητα διακυβέρνησης μετά τις 
εκλογές. 

Το ισχύον υπερ-πλειοψηφικό σύστημα στην τοπική αυτο-
διοίκηση έδινε στον νικητή (ανεξάρτητα από το ποσοστό 
που θα έπαιρνε την πρώτη Κυριακή) τα 3/5 των εδρών 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι 
αυτό δεν ήταν ούτε σωστό ούτε δίκαιο, επειδή εστιάζο-

ντας μόνο στο κριτήριο της κυβερνησιμότητας, αγνοούσε 
το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας. 

Το προτεινόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ σύστημα της απλής 
αναλογικής πάει όμως στο άλλο άκρο. Και 45% να πάρει 
κάποιος την πρώτη Κυριακή, δεν μπορεί να έχει την πλει-
οψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για να εφαρμόσει την 

πολιτική του. Δηλαδή, για να μεγιστοποιήσει την αντι-
προσωπευτικότητα, αγνοεί το κριτήριο της κυβερνησι-
μότητας. 

Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μια λύση ανάμεσα στα 
δύο αυτά άκρα; Ναι, και μια τέτοια λύση είναι η σταθ-
μισμένη αναλογική που πρότεινε το Ποτάμι καθώς και 
άλλοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες πρότειναν εναλλακτι-
κές με παρόμοια φιλοσοφία. Η σταθμισμένη αναλογική 
είναι μια ισορροπημένη λύση που παντρεύει αρμονικά 

τα κριτήρια της κυβερνησιμότητας και αντιπροσωπευτι-
κότητας, καθότι υπάρχει ένα κατώφλι εισόδου 3% ώστε 
να διασφαλίζεται ο μη κατακερματισμός του πεδίου με 
μονοπρόσωπους συνδυασμούς και να ενθαρρύνονται 
οι συγχωνεύσεις πριν τις εκλογές. Προτείνεται επίσης 
ένα bonus 20% των εδρών για τον πρώτο της δεύτερης 
Κυριακής. Με τον τρόπο αυτό αν πιάσει ένα ικανό ποσο-
στό στην πρώτη Κυριακή (γύρω στο 35%) να μπορεί να 
έχει την πλειοψηφία. 

Με το σύστημα αυτό αποκτούν νόημα και οι εκλογές της 
2ης Κυριακής που με την απλή αναλογική χάνουν το 
νόημά τους, αφού η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου 
θα έχει διαμορφωθεί ήδη από την πρώτη Κυριακή.

Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με την απλή ανα-
λογική θα είναι λοιπόν μια νέα εμπειρία. Με πολλούς 
συνδυασμούς, όπου η δεύτερη Κυριακή μικρή σημασία 
θα έχει, καθότι η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου θα 
έχει προκύψει από την πρώτη Κυριακή. Έτσι, εκτός από 
περιπτώσεις ισχυρών υποψηφιοτήτων, ο Δήμαρχος που 
θα προκύπτει δεν θα είναι ο άρχων του δήμου αλλά ο εξι-
σορροπιστής συμφερόντων του δημοτικού συμβουλίου, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

*  Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι αντιπρόεδρος στο Ποτάμι 

και βουλευτής Αττικής

1 9Γνώμες



Ο «δικός μας» Στέφανος Τσιτσιπάς
Ένα παγκόσμιο αστέρι του τένις 
ανέτειλε από τη Βουλιαγμένη

Στις 10 
Νοεμβρίου 

ανακηρύχθηκε 
ως κορυφαίος 

τενίστας 
κάτω 

των 21 ετών 
στον κόσμο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να βάλει το 
τένις σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ο 20χρονος τενίστας είναι ο μοναδικός 
Έλληνας που έχει καταφέρει να μπει στη λίστα με τους 100 καλύτερους 
παγκοσμίως. Ο «Βουλιαγμενιώτης» αθλητής, Νο 15 στον κόσμο, μέσα 
σε διάστημα δεκαοκτώ μηνών πάτησε το γκάζι και έχει καταφέρει να 
διαγράψει μια διαδρομή στο παγκόσμιο τένις που άλλοι δεν κατάφεραν 
σε μια καριέρα ολόκληρη. Σε ηλικία 18 χρόνων (μόλις πριν από μια διε-
τία δηλαδή...) σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σκαλί του κόσμου, ως Nο 
1 της κατηγορίας juniors και είχε ήδη στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο Αστέρας Βουλιαγμένης και η γνωριμία με το τένις
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ηλικία 3 ετών γνωρίστηκε με το άθλημα 
του τένις. Το 2001 για πρώτη φορά έπαιξε τένις στον Αστέρα της 
Βουλιαγμένης, όπου διδάσκουν και οι δύο γονείς του. Η ενασχόληση 
του με το άθλημα του τένις ήρθε αργά και σταδιακά καθώς δεν είχε 
ήταν ακόμα σίγουρος για το αν θα ασχοληθεί επαγγελματικά με το 
άθλημα ή ερασιτεχνικά. Σε ηλικία 9-10 ετών, όταν κέρδισε το πρώτο 
του τουρνουά στη Νορμανδία μπήκε για τα καλά το «μικρόβιο» του 
τέννις στον οργανισμό του. Σε μια από τις εκατοντάδες συνεντεύξεις 
που έχει παραχωρήσει σε ξένα ειδησεογραφικά μέσα, ανέφερε πως 
όταν κέρδισε το πρώτο του τουρνουά, ένιωσε ένα ξεχωριστό συναί-
σθημα, ότι κατάφερε κάτι μόνος του, όχι απλά ως μέλος μια ομάδας.  
Η φύση αυτή του αθλήματος –ο παίκτης ως μονομάχος στην αρένα 
χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον προπονητή κατά τη διάρκεια 
του αγώνα– είναι μοναχική. Τα αεροπλάνα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, 
έχουν γίνει το δεύτερο του σπίτι. Οι συνεχείς αγώνες, τον υποχρεώ-
νουν να ταξιδεύει κάθε εβδομάδα σε διαφορετική χώρα του πλανή-
τη. Κατά κάποιο τρόπο, του έχει γίνει τρόπος ζωής με αποτέλεσμα 
να θεωρεί πολύ δύσκολο όταν σταματήσει την καριέρα του, να μένει 
μονάχα σε ένα μέρος, τι και αν αυτό λέγεται... Βουλιαγμένη.

Ο πρώτος Έλληνας στην κορυφή
Το 2013, ήρθε η πρώτη ουσιαστικά τεράστια επιτυχία για τον τότε 
15χρονο Στέφανο Τσιτσιπά. Απέναντι στην αφρόκρεμα νέων παι-

κτών του παγκόσμιου τένις, κατέκτησε το κύπελλο, σε έναν τελικό 
που χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο της εποχής ως τον καλύτερο στην 
ιστορία του θεσμού. Ήταν η στιγμή που ο Τσιτσιπάς μπήκε στο «μάτι» 
των αντζέντηδων. Ήταν μόνο η αρχή. Οι επιτυχίες διαδέχονταν η μια 
την άλλη ωστόσο η σεμνότητα και ταπεινότητα που τον διακατείχαν 
ήταν τα συστατικά στοιχεία για να ακολουθήσουν στην πορεία νέες 
επιτυχίες, νέες στιγμές δόξας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ήδη από το 2015 όταν δηλαδή ήταν δηλαδή 
16 ετών είχε στραμμένα τα βλέμματα του κόσμου του τένις πάνω 
του. Τον Δεκέμβριο του 2014 το ταμπλό των juniors είχε το όνομά 
του στην κορυφή, Νο1. 

Ηττήθηκε, αλλά έγραψε ιστορία
Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του μέχρι την επόμενη, γράφτηκε 
στις 12 Αυγούστου του 2018 όταν και αγωνίστηκε στον τελικό του 
Rogers Cup στο μακρινό Τορόντο απέναντι στον θρύλο και για πολ-
λούς κορυφαίο αθλητή του τένις, τον Ράφαελ Ναδάλ, το No1 στην 
παγκόσμια κατάταξη. Επί μια εβδομάδα, η Ελλάδα ζούσε σε ρυθμούς 
Τσιτσιπά, πολλά μέσα ενημέρωσης είχαν πρώτο θέμα ένα 20χρονο 
παιδί που ξεπερνούσε όποιον αντίπαλο βρίσκονταν μπροστά του. 
Είναι η στιγμή που ο Τσιτσιπάς «βάζει» το άθλημα του τένις σε κάθε 
ελληνικό σπίτι, είναι η στιγμή που ένας ολόκληρος λαός καθηλώνε-
ται μπροστά στην τηλεόρασή του για να παρακολουθήσει τον μεγάλο 
τελικό. Σε αυτό το πρώτο ραντεβού με την ιστορία, ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς δεν τα κατάφερε καθώς ηττήθηκε. Μικρή σημασία έχει γιατί 
τα καλύτερα είναι μπροστά του.

Λίγες ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου, ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς κατακτώντας το τουρνουά που διεξήχθη στο Μιλάνο, 
γίνεται και επίσημα ο κορυφαίος τενίστας κάτω των 21 ετών στον 
πλανήτη. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα είναι στην κορυφή του 
παγκόσμιου τένις, αλλά το περιμένουμε καρτερικά από ένα παιδί που 
το μέλλον του, τώρα αρχίζει!

«Δεν διαλέγεις οικογένεια. Είναι το δώρο του Θεού για σένα,  
όπως είσαι κι εσύ γι' αυτούς» έγραψε γι' αυτή τη φωτογραφία  
ο Στέφανος στο τουίτερ

Η πρώτη παγκόσμια επιτυχία 
για τον Τσιτσιπά σημειώθηκε το 

2013, όταν ήταν 15 ετών
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Ένα πανέμορφο 
φυσικό γήπεδο

Πώς τα 3Β έγιναν ο απόλυτος 
αθλητικός τουριστικός προορισμός

Κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, που έχουν στρέψει τα φώτα του εγχώριου και 
σε αρκετές περιπτώσεις παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος έχουν φιλοξενηθεί τα 
τελευταία χρόνια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετατρέποντας την πόλη σε 
έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς τουριστικούς προορισμούς. 

Η περιοχή μας, μετά την σημαντική παρακαταθήκη που άφησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
Αθήνα 2004, όταν και πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη το αγώνισμα του τριάθλου, 
επιδιώκει να καταστεί αθλητικό κέντρο της Μεσογείου με τη συνέχιση των μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων, των διεθνών διοργανώσεων και την ανάδειξη του αθλητικού 
τουρισμού.

Οι οργανωτές αθλητικών γεγονότων έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα την περιοχή, 
γνωρίζοντας ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει όλα τα μέσα για να 
τις φιλοξενεί, έχοντας υιοθετήσει μια γενικότερη στρατηγική προσέλκυσης αθλητικού 
τουρισμού, προβάλλοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή μας, τις αθλητι-
κές υποδομές και βέβαια τις ομορφιές της. 

Το στοίχημα φυσικά για τις τοπικές αρχές είναι αυτή η ανάπτυξη του αθλητικού του-
ρισμού να γίνει ισορροπημένα, ώστε να μη θιγεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του 
Δήμου, αντιθέτως να προβάλλεται το αθλητικό ιδεώδες και ο εναλλακτικός υγιεινός 
τρόπος ζωής ως πρότυπο για μικρούς και μεγάλους. 

Run the Lake
Για 7η συνεχή χρονιά στη Βουλιαγμένη θα πραγματοποιηθεί αγώνας τρεξίματος. 
Στόχος του αγώνα είναι η κοινωνική προσφορά, για την εκπλήρωση του οποίου θα 
διατεθούν τα κέρδη από τις εισφορές των συμμετοχών και των χορηγιών. Μέσα από 
το «Τρέχω και Προσφέρω», η αθλητική και φυσιολατρική δράση αποτελεί μία προ-
σπάθεια ανάπτυξης και διάδοσης του τρεξίματος ως μέσο άθλησης, υγιεινού τρόπου 
ζωής, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας με κύριο μέλημα την παροχή οικονομικής και υλι-
κής βοήθειας σε ιδρύματα και φορείς. Ήδη από τα προηγούμενα Run the Lake, έχουν 

ενισχυθεί το Μητέρα Πεντέλης, η Κιβωτός του Κόσμου, το Παιδικό Χωριό SOS, το 
ΚΑΑΠΑΑ Βούλας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ελληνικού, το Ορφανοτροφείο Βου-
λιαγμένης και το Κέντρο Υγείας Βάρης.

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσα-
νίδας Dole Techno 293 European Championship προολυμπιακής κλάσης για αθλητές 
κάτω των 17ετών, προθάλαμος της ολυμπιακής κατηγορίας Windsurfing RS:X. Το 
πρωτάθλημα είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιο-
πλοΐας (World Sailing) και συνδιοργανώθηκε από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης 
Βάρκιζας και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η συμμετοχή ξεπέρασε τους 300 
αθλητές από 25 χώρες.

World Senior Games 2017
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Άθλησης για Όλους σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσαν ένα καινούργιο για τα ελληνικά δεδομένα αγώνα. 
Ο Δήμος των 3Β επιλέχτηκε να φιλοξενήσει το 5ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άθλησης 
για Όλους, το World Senior Games 2017. Περισσότεροι από 2.500 αθλητές άνω των 
50 ετών –μερικοί από τους οποίους μάλιστα διένυαν ήδη την 9η δεκαετία της ζωής 
τους– συναγωνίστηκαν αποδεικνύοντας κυρίως στους νεότερους την αξία της ευεξίας 
τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα.

Xterra Greece
H Xterra Greece πραγματοποιεί μια σειρά από ξεχωριστές διοργανώσεις στις ομορ-
φότερες περιοχές της Ελλάδας, σε αθλήματα όπως το τρίαθλο, η κολύμβηση ανοικτής 
θάλασσας, το ορεινό τρέξιμο και η ορεινή ποδηλασία. Οι διοργανώσεις απευθύνονται 
σε αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων που θέλουν να δοκιμά-
σουν τις αντοχές και τις δυνάμεις τους σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Η 
κορυφαία διοργάνωση του Off Road Τριάθλου, θα πραγματοποιηθεί για 6η χρονιά στη 
χώρα μας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον Απρίλιο του 2019.



Ο Δήμαρχος εξηγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς και 
πού θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο στη Βάρκιζα για την 
κατασκευή του ρέματος του Κόρμπι

Τα κορίτσια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης με τις 
εξαιρετικές τους στολές στην παρέλαση

Η ΜΑΡΙΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΥΠΟ 
ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΓΚΕΡΕΚΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Καθηλωτικές ερμηνείες 
από τους ηθοποιούς του 
«Θεατρικού» της Βούλας, 
που ανέβασαν το 
απαιτητικό «Μεγάλο μας 
τσίρκο» στην αίθουσα 
«Ιωνία» την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου

ΜΙΑ HARLEY ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '40, 
ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ ΣΤΗ ΒΑΡΗ 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ '80

Ο ΠτΔ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΥΠΕΘΑ ΠΑΝΟΣ 
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ, ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
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Και το όνομα αυτού...

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ένας Δήμος με τρία ονόματα. Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, μια μακρόσυρτη ονομασία αποτελού-
μενη από εικοσιτρία γράμματα. Οκτώ χρόνια μετά την 
συνένωση των υπό κατάργηση δήμων Βάρης, Βούλας 
και Βουλιαγμένης μήπως πρέπει να εξετάσουμε το 
θέμα της μετονομασίας του Δήμου μας; 

Τόσο η πρώην δημοτική αρχή, όσο και η σημερινή προ-
σπάθησαν να ανοίξουν το θέμα χωρίς ουσιαστικό περι-
εχόμενο. Θα χαρακτήριζα τις ενέργειές τους νωχελικές, 
εφήμερες. Ίσως ήθελαν να δουν τις αντιδράσεις τις 
τοπικής κοινωνίας πριν μπουν στην ουσία. Στην ουσία 
δεν μπήκαν ποτέ, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα θέμα 
που «καίει». Ο περισσότερος κόσμος η αλήθεια είναι 
πως αδιαφορεί για το όνομα του Δήμου στον οποίο 
κατοικεί. Ωστόσο, με μια σωστή προεργασία από την 
εκάστοτε διοίκηση του Δήμου, μπορεί ο «αδιάφορος» 

πολίτης να σκεφτεί, να προβληματιστεί και γιατί όχι, 
να προτείνει. Το ζήτημα της μετονομασίας του Δήμου, 
μπορεί να φαίνεται μια αδιάφορη διαδικασία για το 
μεγαλύτερο μέρος των δημοτών αλλά υπάρχει και μια 
μερίδα ανθρώπων που λειτουργώντας και ενεργώντας 
τοπικιστικά, θα αντισταθούν σθεναρά στα όποια σχέδια 
προτείνει η δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή. 

Αν προκύψει νέα ονομασία, σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να γίνει πηγή αντεγκλήσεων, το αντίθετο μάλιστα, 
να γίνει συνδετικός κρίκος μεταξύ των τριών πόλεων. 
Προφανώς για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να εξαφανί-
σουμε κάθε σκέψη ότι το νέο όνομα θα είναι ενός εκ των 
τριών δημοτικών ενοτήτων. Νέο όνομα, το οποίο θα αντι-
προσωπεύει στο εκατό τοις εκατό τις περιοχές μας. Η ονο-

μασία ενός Δήμου μπορεί να μην είναι εμπορικό προϊόν 
ώστε να αναζητούμε ένα ευκόλως αναπαραγόμενο όνομα. 
Στην περίπτωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η περιοχή μας είναι 
τουριστικός προορισμός, «ταξιδεύει» στο εξωτερικό, άρα 
κατά κάποιο τρόπο είναι διαφημιζόμενο είδος το οποίο θα 
πρέπει να φροντίσει για την επικοινωνιακή προώθησή του 
με ένα εύηχο όνομα. Μεμονωμένες φωνές θα κινδυνολο-
γήσουν με αφορμή την όποια απόφαση πάρει στο μέλλον 
η εκάστοτε διοίκηση για τη μετονομασία του Δήμου μας. 
Εμείς θα τους απαντήσουμε ότι η ιστορία, ο πολιτισμός 
που έχει η κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά, η κοινωνία, 
η δημοτική συνείδηση δεν πρόκειται να αλλάξουν αν μετα-
βληθεί το όνομα του Δήμου. Ίσα ίσα το αντίθετο θα συμβεί. 
Ο τοπικισμός όλων των περιοχών του Δήμου μας και οι 
διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν ακόμα και σήμερα 
δεν θα έχουν λόγο να υφίστανται. 

Έχουμε την τύχη να ζούμε στον ομορφότερο Δήμο της 
χώρας από πολλές απόψεις. Μια περιοχή «διαφήμιση» 
για την Ελλάδα. Mια περιοχή όπου όλοι θα ήθελαν να 
κατοικούν. Ένα ισχυρό brand name πανελλαδικής και 
παγκόσμιας εμβέλειας που θα ταιριάζει απόλυτα στην 
ομορφότερη γωνιά της Ελλάδας.

#photo_view

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος  
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις 
αρχαιότητες (5/11)

Η ελληνική ιστιοπλοΐα  
περήφανη στη Βάρκιζα (20/10)

Η Νατάσα Σοφιανού 
(ΣΕΟ Βούλας) στο Δημοτικό  
Συμβούλιο (22/10)

Η Μαίρη Κανέλλου εκφωνεί 
τον πανηγυρικό της 28ης 
Οκτωβρίου

Στέφανος Χατζηστεφάνου και 
Μαριάννα Μαυραγάνη 
(Βούλα 11/11)

Δέσποινα Φραγκεδάκη και 
Μαρία Μπραϊμνιώτη 
(Βούλα, 11/11)

Ένας χρόνος χωρίς τον  
Φιλάρετο Χατζηστεφάνου... 
«Έφυγε» στις 12 Νοεμβρίου 2017.

Η περιοχή μας 
θα πρέπει να φροντίσει 
για την επικοινωνιακή 
προώθησή της με ένα 
εύηχο όνομα



By
1ο χλμ Κορωπίου Βάρης

Τηλ.: 210 66 28 033
tbspeng@tbspengineering.gr

32 xρόνια μαζί 
για την ασφάλειά σας

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
• 24/7 Κέντρο Λήψης Σημάτων

• Τεχνολογίες αιχμής

Φόβος ή ασφάλεια;


