
The Talk of 
The Town
Τα τεχνικά έργα που ξεκινούν 
κατά την προεκλογική περίοδο 
μόνο προεκλογικά δεν είναι. 
Αντίθετα, μια μελέτη σε τρεις 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις, 
την πλατεία Βάρκιζας, το κλη-
ροδότημα Μητσόπουλου και την 
πλατεία Ζησιμοπούλου, αποδει-
κνύει ότι η γραφειοκρατία της 
δημόσιας διοίκησης καθυστερεί 
πολλές φορές πέρα από κάθε 
πρόβλεψη ακόμα και τις απλού-
στερες τεχνικές παρεμβάσεις.
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Με την 
έγκριση 
της Αρχαιολογίας 
οι 12 
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σταθερή 
και συνεπής 
η δημοτική 
συγκοινωνία στα 3Β
Καθορισμένη ώρα διέλευσης 
και σύστημα ενημέρωσης επιβατών 
καθιστά πλέον λειτουργική την υπηρεσία
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Δημοσιογράφος

Ένα «τζάκι» 
εναντίον 
ενός καταληψία

Στο όνομά του 
η πλατεία 
Πανοράματος
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naisel.y

#limanakia

@JasonEdgyBoi

Να ρωτήσω τι θα γίνει με την στάση λεωφορείου 
"Άνδρου" που εγκαταστήσατε στη Βάρη; Άλλοι οδηγοί 
σταματούν, άλλοι την προσπερνούν σαν να μην υπάρχει. 
Δεν υπάρχει επίσης στον χάρτη στάσεων, ούτε μέσα στο 
λεωφορείο, ούτε στην εφαρμογή της ΟΑΣΑ...

@g_konstantellos

Με καλούς φίλους και συνεργάτες δεχτήκαμε με χαρά 
την πρόσκληση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ευρυάλης 
Βούλας να κόψουμε μαζί την πρωτοχρονιάτικη Βασιλό-
πιτα του συλλόγου στην όμορφη Στενή Ευβοίας. 

@GlykosJ

Ήμουν εξαιρετικά ευγενής και αστός στην λεκτική μας 
αντιπαράθεση στον ΑΒ στην Βάρη το ζεστό βράδυ του 
Ιουνίου κα. Κουντουρά.. Δεν θα επαναληφθεί, πάντα 
λεκτικά... #θιασος_προδοσιας #Μακεδονία #ΣΥΡΙΖΑ-
ΞΕΦΤΙΛΑΝΕΛ

@GiorgosKyrtsos

Εντυπωσιακή συμμετοχή και οργάνωση στην κοπή της 
πίτας της Δημοτικής Τοπικής οργάνωσης ΝΔ Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Πνεύμα πολιτικής ενότητας, 
καλή οργάνωση και αναγνώριση της προσφοράς των 
αγωνιστών της παράταξης, αποτελούν εγγύηση για την 
εκλογική νίκη.

@spigaro

Τι εμπιστοσύνη να έχεις στους Αθηναίους που ονομά-
ζουν περιοχές με υποκοριστικό (Βούλα). Και δεν πιάνω 
καν το γεγονός ότι έχουν περιοχή που λέγεται Ρουφ.

gabthomas23

#asteras

@manospep

Ο Αλέξης από την Κυψέλη αφιερώνει με πάθος στον 
Πάνο από τη Βουλιαγμένη, το Είσαι Μια Συνηθεια Που 
'Χει Πια Περάσει

helena_moschoviti

#voula

@emenegaki_tvo

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μας υποδέχτηκε στο σπίτι 
του στη Βούλα, και έκανε έναν απολογισμό της προσω-
πικής του ζωής! Μίλησε για τις σχέσεις του, για το γάμο 
του που έληξε αλλά και για την σχέση με τα παιδιά του!

mrlevsky

#kavouri 

@PGPapanikolaou

Κοντά στα άλλα χάλια μας, έχουμε και τους (αν)εγκεφά-
λους αρχιαρμοδίους ΕΚΕΠΥ και ΕΚΑΒ που διαχρονικά 
θεωρούν την ζώνη εφημέρευσης λεκανοπεδίου της 2ης 
ΥΠΕ (Νίκαια - Αττικό - Βούλα - Τζάνειο - Θριάσειο) ως το 
βολικό γι' αυτούς ξεφορτωτήριο επειγόντων περιστατι-
κών της μισής Ελλάδας

callia_m

#IslandAthensRiviera

@alafogiorgos

Μπράβο γείτονα Στέφανε. Η Βουλιαγμένη σε ευγνωμο-
νεί. Τεράστιος Τσιτσιπάς.

ena_934_

#Varkiza
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Πόσο «προεκλογικά» είναι 
τα έργα που ξεκινούν πριν τις εκλογές;

H κορδέλα είναι ίσως το σύμβολο με το οποίο 
έχουν συνδεθεί περισσότερο οι περίοδοι των 
εκλογών. Κορδέλες που περιφράζουν τεχνικά 

έργα, κορδέλες που κόβονται σε τελετές εγκαινίων. Τα 
φλεγματικά σχόλια των κατοίκων για τις δημοτικές διοι-
κήσεις περισσεύουν όταν πλησιάζουν οι κάλπες και τα 
εργοτάξια φαίνεται να πυκνώνουν. «Ευτυχώς που έρχο-
νται εκλογές και γίνεται κανένα έργο», είναι ένα από τα 
συνηθέστερα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Εδραιωμένη πεποίθηση των περισσότερων είναι ότι οι 
δημοτικές εκλογές ενεργοποιούν κοιμισμένες διοικήσεις, 
που διεκδικούν την επανεκλογή τους και λίγους μήνες 
πριν τις κάλπες αφυπνίζονται και πιέζουν τα πράγματα 
ώστε να παρουσιάσουν έργο. 

Η πραγματικότητα – δυστυχώς – είναι άλλη. Θα ζούσαμε 
σε μια πολύ διαφορετική χώρα αν τα τεχνικά έργα στις 
πόλεις ξεκινούσαν με ένα νεύμα του Δημάρχου ή μπο-
ρούσαν να επισπευσθούν υπό την πίεση ενός εξωγενούς 
παράγοντα, όπως η προεκλογική περίοδος. Στη χώρα μας 
όμως η γραφειοκρατία καθορίζει το χρόνο εκτέλεσης των 
έργων. Ένα αδιανόητο και αδιόρατο πλέγμα εξαρτημένων 
διαδικασιών, πέρα από κάθε έλεγχο, είναι αυτό που κυρι-
αρχεί καταλυτικά πάνω στη δημόσια διοίκηση και καθυ-
στερεί εντελώς αδικαιολόγητα τις περισσότερες φορές 
τις τεχνικές παρεμβάσεις ακόμα και για χρόνια, καθιστώ-
ντας κάθε προγραμματισμό ένα άχρηστο Α4. Έμπειρα 
στελέχη της αυτοδιοίκησης αναφέρουν στον «Δημοσιο-
γράφο» ότι ο κανονικός χρόνος ωρίμανσης ενός τεχνικού 
έργου της τάξης των 500.000 ευρώ είναι 3,5 χρόνια, αν 

όλα πάνε κατ' ευχήν. Τα βασικά στάδια είναι ο διαγωνι-
σμός για την ανάθεση της μελέτης, ο διαγωνισμός για την 
ανάδειξη του εργολάβου και έλεγχος της διαδικασίας από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε κάθε διαγωνισμό προβλέπο-
νται ενστάσεις οι οποίες έχουν ορισμένο χρόνο εξέτασης 
και κατόπιν προσφυγές στα διοικητικά ή ακυρωτικά δικα-
στήρια οι οποίες μπορεί να τινάξουν το χρονοδιάγραμμα 
στον αέρα. Καταλύτης για την εξέλιξη ή επιβράδυνση ενός 
έργου είναι η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μπορεί 
ακόμη και να επιβάλει την εκπόνηση νέας μελέτης, ξεκι-
νώντας τις διαδικασίες από την αρχή. 

Επίκαιρα παραδείγματα από τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης δίνουν μια γλαφυρή εικόνα. Η κατασκευή 
της πλατείας της Βάρκιζας ξεκίνησε με χωματουργικές 
εργασίες το Σάββατο 12 Ιανουαρίου. Ο ...ορισμός του 
προεκλογικού έργου θα σκεφτεί κανείς. Κι όμως η πραγ-

ματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η δημοτική αρχή 
έβαλε το σχέδιο αυτό σε εφαρμογή με ανάθεση της  τεχνι-
κής μελέτης τον Δεκέμβριο του 2014, τρεις μήνες αφό-
του ανέλαβε. Για την ολοκλήρωση της μελέτης και της 
διαβούλευσης απαιτήθηκε αρκετός χρόνος και το έργο 
δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2016. Μετά τη διαδικασία 
διαγωνισμού και ενστάσεων, ο ανάδοχος ανακηρύχθηκε 
στον Δεκέμβριο του 2016. Όταν όμως το εργοτάξιο πήγε 
να ξεκινήσει, μια προσφυγή κατοίκων στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, τον Ιανουάριο του 2017, τα πάγωσε όλα. Τον 
Νοέμβριο του 2017 ακολούθησε νέα προσφυγή στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση του ΣτΕ που δικαίωνε 
το Δήμο δεν εκδόθηκε παρά τον Ιανουάριο του 2019.

Η γραφειοκρατία «παγώνει» και την εκκίνηση μιας άλλης 
σημαντικής πρωτοβουλίας, της ανακατασκευής του 
«κόκκινου σπιτιού» της Βούλας ώστε να γίνει πολιτιστι-
κό κέντρο. Από το καλοκαίρι του 2016 είναι έτοιμες οι 
εκτεταμένες τεχνικές μελέτες (αρχιτεκτονική και στατική) 
όμως τίποτα δεν μπορούσε να ξεκινήσει πριν υπογραφεί 
η σύμβαση του Δήμου με την ιδιοκτήτρια του ακινήτου 
Ακαδημία Αθηνών. Η Ακαδημία όμως χρειαζόταν για να 
υπογράψει την απόφαση του Συμβουλίου Διαχείρισης 
Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, το οποίο είχε αντιρρήσεις για το αν η στατική ενίσχυ-
ση του κτηρίου ήταν απαραίτητη. Σε αυτό το στάδιο το έργο 
«κόλλησε» 13 ολόκληρους μήνες. Σύντομα θα δούμε 
μπουλντόζες στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου 
Βασιλέως Παύλου, λίγο πριν τις εκλογές...

Η πλατεία Ζησιμοπούλου της Βάρκιζας που θα παραδοθεί 
σε χρήση στην καθαυτό προεκλογική περίοδο είναι επί-
σης ένα παράδειγμα τερατώδους γραφειοκρατίας. Και η 
ανάπλαση αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 
του 2014 με έτοιμη μελέτη από τις υπηρεσίες του Δήμου, 
την υλοποίηση της οποίας ανέλαβε να χρηματοδοτήσει η 
Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται 
νέα μελέτη ώστε στην πλατεία να συμπεριληφθεί μια σύγ-
χρονη παιδική χαρά. Η νέα μελέτη τέθηκε σε διαβούλευση 
τον Μάρτιο του 2016 και από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η 
...μάχη. Κι αυτό διότι τα χρήματα που ενέκρινε η Περιφέ-
ρεια αρχικά, πλέον δεν επαρκούσαν για την υλοποίηση της 
νέας μελέτης και η αναθεώρηση του προϋπολογισμού θα 
καθυστερούσε το έργο άγνωστο για πόσο. Οπότε επιλέ-
χθηκε η λύση να αναλάβει ο Δήμος το κόστος της παιδικής 
χαράς, του φωτισμού και των φυτοτεχνικών εργασιών με 
δικά του χωριστά υπο-έργα, αφήνοντας στην Περιφέρεια 
τα δομικά και χωματουργικά έργα. Η διευθέτηση όμως 
αυτή καθώς και ο συντονισμός τεσσάρων εργολαβιών 
έφερε τις εργασίες χρονικά στο 2019.

“Ένα αδιόρατο 
γραφειοκρατικό 
πλέγμα κυριαρχεί 
καταλυτικά στη 
δημόσια διοίκηση

 
του  Γιώργου Λαουτάρη



Τέσσερις μήνες πριν τις επερχόμενες 
δημοτικές εκλογές και μέχρι σήμερα έχουν 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους με επίσημο 
τρόπο δύο μόλις πρόσωπα για τη θέση του 
Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Την αυλαία της προεκλογικής περιόδου 
άνοιξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τον 
περασμένο Νοέμβριο όταν και ανακοίνωσε 
με τον πλέον επίσημο τρόπο, με συνέντευξη 
Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι θα 
διεκδικήσει τον Μάιο εκ νέου τη δημοτική 
αρχή, ζητώντας μάλιστα από τους δημότες 
«καθαρή νίκη, καθαρή εντολή». Η δεύτερη 
υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε είναι 
του Κώστα Πασακυριάκου. Είναι δημοσι-
ογράφος και μέλος της συντακτικής επι-
τροπής της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Ο 

επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι 
δημοτικός σύμβουλος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης από το 2011, ενώ την Τετάρτη 
16 Ιανουαρίου πραγματοποίησε την πρώτη 
προεκλογική συγκέντρωση στη Βούλα. Την 
πρόθεσή της να συμμετάσχει στις δημοτι-
κές εκλογές της 19ης Μαΐου έχει δηλώ-
σει επισήμως και η Ριζοσπαστική Κίνηση 
Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
που σήμερα έχει επικεφαλής τον Θάνο 
Ματόπουλο. Σύμφωνα με την παράταξη, 
το πρόσωπο του υποψήφιου Δημάρχου θα 
αποφασιστεί με ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών της στη γενική συνέλευση που έχει 
προγραμματιστεί στις 27 Ιανουαρίου 2019. 
Από τις υπόλοιπες παρατάξεις που εκπρο-
σωπούνται σήμερα στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, ο πρώην Δήμαρχος και αρχηγός της 
μείζονος αντιπολίτευσης, Σπύρος Πανάς, 
σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες δημο-
τικές εκλογές. Ο Δημήτρης Δαβάκης δεν 
έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις του, ενώ 
ο Δημοσθένης Δόγκας έχει ενταχθεί στους 
υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους 
Αττικής της παράταξης του Γιάννη Σγουρού. 
Διεργασίες γίνονται στα παρασκήνια αρκε-
τές μέχρι σήμερα, ενώ ήδη τρία γνωστά 
πρόσωπα στην τοπική κοινωνία που διε-
ρεύνησαν ιδιωτικά και σχετικά διακριτικά 
τις δυνάμεις τους, έχουν πλέον αποσύρει 
το ενδιαφέρον τους. Ο χρόνος της κάλπης 
πλησιάζει και δεν αποκλείεται να έχουμε 
εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.

Μια ζεστή 
αγκαλιά 

για την τρίτη 
ηλικία 

στη Βούλα

Τον Σεπτέμβριο 
ξεκινούν 

οι εργασίες 
για την 

ανέγερση του 
Διαμαντοπούλειου 

Γηροκομείου

Την ανέγερση του Δημοτικού Γηροκομείου στη Βούλα προγραμματίζει 
να ολοκληρώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με αναντίρ-
ρητα θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία καθώς θα καλυφθούν 
ζωτικής σημασίας ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το εγχείρημα 
αυτό ξεκίνησε επί δημαρχίας Άγγελου Αποστολάτου και έκτοτε παρέ-
μενε για διάφορα διαδικαστικά και όχι μόνο ζητήματα σε εκκρεμότητα. 

Το Γηροκομείο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πανός και 
Οδυσσέως στη Βούλα και θα φιλοξενεί 100 ηλικιωμένους. Το κόστος 
της ανέγερσης σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου» θα 
το αναλάβει είτε ο Δήμος είτε θα καλυφθεί από χορηγίες. Το πλάνο 
λειτουργίας του Γηροκομείου είναι το 25% των ηλικιωμένων να φιλο-
ξενούνται δωρεάν από την κατηγορία των άπορων δημοτών, το 50% 
να πληρώνουν «τροφεία» 400-450€ το μήνα και το υπόλοιπο 25% να 
πληρώνει 800-900€ για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το Γηρο-
κομείο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες ανέγερσης του 
Γηροκομείου θα ξεκινήσουν τον φετινό Σεπτέμβριο και θα ολοκλη-
ρωθούν μετά από 12 μήνες.

Η ιστορία του Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου ξεκινά από το 1979 
όταν ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος με τη διαθήκη του κληροδότησε 
τέσσερα συνεχόμενα οικόπεδα στο 63ο Οικοδομικό Τετράγωνο στον 
πρώην Δήμο Βούλας, συνολικού εμβαδού 2.500 τ.μ, τα οποία αποτε-
λούν ήδη ένα ενιαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, προκειμένου 
να ιδρυθεί στο όνομά του Γηροκομείο. Την εκτέλεση του κοινωφε-
λούς αυτού σκοπού, την ίδρυση δηλαδή Γηροκομείου, ανέθεσε ο 
αποβιώσας σε πενταμελή επιτροπή. Επειδή όμως από τις διαθήκες 
του Νικόλαου Διαμαντόπουλου δεν διασαφηνίζεται ο φορέας που θα 

υλοποιούσε τη βούλησή του και επειδή οι εκτελεστές της διαθήκης 
αδυνατούσαν να ιδρύσουν το Γηροκομείο, οι εκτελεστές των διαθη-
κών προέβησαν σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να καθοριστεί ο 
τρόπος της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περι-
ουσίας. Συγκεκριμένα οι εκτελεστές των διαθηκών κατέθεσαν αίτησή 
τους ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και αιτήθηκαν να ανατεθεί 
στον Δήμο η εντολή να συστήσει Δημοτικό Γηροκομείο, έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθεί η πραγματική βούληση του αποβιώσαντος Νικόλαου 
Διαμαντόπουλου και να αναλάβει ο Δήμος με δικές του δαπάνες και 
επιμέλεια την ανοικοδόμηση του κτηρίου, όπου θα στεγαστεί το υπό 
σύσταση Γηροκομείο με την επωνυμία «Διαμαντοπούλειο Γηροκο-
μείο». Αναμφισβήτητα η ανέγερση του Διαμαντοπούλειου Γηροκομεί-
ου θα επιλύσει ένα θέμα που απασχολεί τον Δήμο πολλές δεκαετίες, 
καθώς η ημιτελής σήμερα οικοδομή ουσιαστικά αποτελεί οπτικό και 
πραγματικό ρύπο για τη γειτονιά.

Στο ρυθμό των δημοτικών εκλογών
Συνεχίζει ο Δήμαρχος  
ανακατατάξεις στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Κωνσταντέλλος 
και 
Πασακυριάκος 
οι μέχρι στιγμής 
επικεφαλής

“
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Μετά από δύο χρόνια αναμονής, το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας με δύο αποφάσεις του δικαίωσε τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ανοίγοντας το δρόμο για 
την ανάπλαση της πλατείας Βάρκιζας. Οι εργασίες ξεκί-
νησαν το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 και αναμένεται 
να ολοκληρωθούν σε τέσσερις μήνες. Το έργο θα ξεκι-
νούσε στις αρχές του 2016, όμως μόλις εγκαταστάθηκε 
ο εργολάβος, λίγοι κάτοικοι προσέφυγαν στο ΣτΕ καθώς 
όπως υποστήριζαν η υλοποίηση του έργου «θα προκα-
λέσει κυκλοφοριακή ασφυξία με αποτέλεσμα η εμπορι-
κή ζωή της πόλης να εκλείψει». Η πλατεία της Βάρκιζας 
είναι βέβαια εξαιρετικής σημασίας για το Δήμο, καθώς 

αποτελεί τον πυρήνα της τοπικής αγοράς της περιοχής. 
Εδώ και πολλές δεκαετίες η πλατεία μοιάζει σαν ένας 
απέραντος χώρος άναρχης στάθμευσης, χωρίς πρόβλε-
ψη κίνησης των πεζών αλλά ούτε και των αυτοκινήτων.

Η βασική σχεδιαστική φιλοσοφία του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης για την ανάπλαση της πλατείας εστι-
άζεται σε δύο άξονες, το λειτουργικό και το αισθητικό 
κομμάτι. Το λειτουργικό κομμάτι αφορά στη διευθέτηση 
της κυκλοφορίας και είναι αποτέλεσμα κυκλοφοριακού 
σχεδιασμού και διαβούλευσης με την τοπική κοινότητα. 
Στο πλαίσιο αυτού του λειτουργικού σχεδιασμού προ-

βλέπεται χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων, αλλά και 
των φορτηγών τροφοδοσίας. Τα πεζοδρόμια διαπλατύ-
νονται, ενοποιούνται και συνοδεύονται από πρόβλεψη 
για διαβάσεις πεζών. Το κενό μεταξύ του χώρου της 
πλατείας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας μεταφέρε-
ται μερικά μέτρα δυτικότερα στο σημείο που βρίσκονται 
τα δύο πεύκα, τα οποία τοποθετούνται στο κέντρο μίας 
νησίδας. Σε ό,τι αφορά την αισθητική πλευρά, στο τμήμα 
που καταλάμβανε το κάτω μέρος της πλατείας σχεδιά-
στηκαν δύο υπερυψωμένες πυραμίδες με υδατοκατα-
σκευές - σιντριβάνια στο εσωτερικό τους. Στόχος είναι 
να αμβλυνθεί η οπτική όχληση που δημιουργείται από τα 
πολυάριθμα αυτοκίνητα περιμετρικά. 

Οι κύριες εργασίες που θα εκτελεστούν για την ανάπλα-
ση της πλατείας Βάρκιζας αφορούν στην αποξήλωση και 
αντικατάσταση μέρους της υφιστάμενης πλακόστρωσης 
των πεζοδρομίων της πλατείας, την αποξήλωση μέρους 
του ασφαλτοτάπητα που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο 
χώρων της πλατείας, την αποξήλωση των εσωτερικών 
πλακοστρώσεων της πλατείας και του υφιστάμενου εξο-
πλισμού, τη διάστρωση με κυβόλιθο των επιφανειών 
των θέσεων στάθμευσης, την απόξεση του υφιστάμενου 
ασφαλτοτάπητα κατά μήκος των οδών Θέμιδος και Απόλ-
λωνος και ασφαλτόστρωση του τμήματος, την εγκατάστα-
ση των καθιστικών και φυτών εδαφοκάλυψης γηγενών 
και ήδη εγκλιματισμένων στο τοπικό περιβάλλον.

Ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Βάρκιζας

Ο Κωνσταντέλλος 
παρουσιάζει την
«Πόλη για να ζεις 
2014-2023»
Στις 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει την πρώτη κεντρική ανοιχτή 
προεκλογική του εκδήλωση ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιο-
γράφου». Το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης θα είναι «Βάρη Βούλα 
Βουλιαγμένη - Πόλη για να ζεις 2014-2023», στέλνοντας το μήνυμα 
ότι η παράταξη του Δημάρχου θα συνεχίσει το έργο της και για τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδο-
χείο Divani Apollon Palace στο Καβούρι. Στο πρώτο μέρος θα παρουσι-
αστεί το έργο της Δημοτικής Αρχής κατά την τρέχουσα δημοτική περί-
οδο. Στο δεύτερο μέρος, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα παρουσιάσει 
τους βασικούς άξονες του προγράμματος του συνδυασμού «Πόλη για 
να ζεις» για τη νέα περίοδο. Τέλος, στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί 
σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού στις εκλογές της 
19ης Μαΐου. H ημερομηνία της πρώτης προεκλογικής εκδήλωσης δεν 
επιλέχτηκε τυχαία, καθώς τότε συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την 
ίδρυση της παράταξης στην οποία ηγείται ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
ενώ απέχει και τρεις μήνες από τις εκλογές.

Φόρος τιμής στον αείμνηστο 
Δήμαρχο Άγγελο Αποστολάτο
Με τα αποκαλυπτήρια τις τιμητικής μαρμάρινης πλάκας που φέρει το όνομά του 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου η τελετή μετονομασίας της πλατείας Άλσους στο 
Πανόραμα Βούλας σε «Πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου». Συγκινημένος ο γιος του 
αποβιώσαντος πρώην Δημάρχου Βούλας, Ευάγγελος Αποστολάτος, είπε ότι η ψυχή του πατέρα 
του, του «μεγάλου» όπως τον φώναζε η οικογένειά του, θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη 
με αυτή την τιμή.  Ο Άγγελος Αποστολάτος διετέλεσε Δήμαρχος Βούλας για εννέα χρόνια 
και συγκεκριμένα από το 1987 μέχρι το 1996. Δέκα χρόνια μετά, επανενεργοποιήθηκε 

συμμετέχοντας εκ νέου στα 
κοινά του Δήμου στις εκλογές 
του 2006 και του 2010 
συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στη διαμόρφωση της δημοτικής 
διοίκησης. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος τον χαρακτήρισε 
ως «αναμορφωτή της Βούλας» 
καθώς το έργο που υλοποίησε 
από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 
είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει 
χαρακτήρα και εικόνα η περιοχή, 
μετατρέποντας τη Βούλα σε μια 
σύγχρονη και λειτουργική πόλη.
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Στο μεγεθυντικό φακό των ελεγκτών ο Δήμος
Μια σειρά ερευνών και ελέγχων διεξάγονται από το 2015 μέχρι σήμερα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα των ενεργειών ή και μερικές φορές η αλήθεια των καταγ-
γελλόμενων από τρίτους. Πολλές φορές –ειδικά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης– οι έλεγχοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έχουν πάρει τέτοια έκταση, που καθιστούν τη λειτουργία της αναποτελεσματική και άκρως 
γραφειοκρατική, όπως σημειώνουν έμπειρα στελέχη. Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να 
κάνουν «φύλλο και φτερό» στους Επιθεωρητές και Ελεγκτές του κράτους τα στοιχεία τους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει 7 τέτοιοι έλεγχοι. Ένα μέρος τους αφορά 
διαδικαστικά θέματα, όπως θέματα μισθοδοσίας και κρατήσεων, πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ή 
ορθής λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας. Έλεγχοι όμως προέκυψαν και μετά από καταγγελίες.Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι η εξέταση της τήρησης της νομιμότητας στη διαχείριση της εκμίσθωσης των δημοτικών 
ακινήτων του Δήμου και των νομικών προσώπων του αλλά και η τήρηση των προϋποθέσεων ελλιμενισμού 
σκαφών στο Μώλο Αλιέων Βάρκιζας. Για όλα τα παραπάνω δεν προέκυψε κανένα αξιόλογο εύρημα. Η μόνη 
περίπτωση ελέγχου που κατέληξε σε προσωποποίηση ευθυνών ήταν ο έλεγχος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής για ταμειακό έλλειμμα που διαπιστώθηκε στις χρήσεις των ετών 2012-2014. Σύμφωνα με όσα 
έχουν ανακοινωθεί, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον της Μαρίας Σίνα, της προέδρου τότε της Σχολικής 
Επιτροπής για υπεξαίρεση ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και για απιστία στην υπηρεσία. Η ίδια η δημοτική 
σύμβουλος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα δικαιωθεί από τα δικαστήρια.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πιλοτικού 
προγράμματος παραγωγής εδαφοβελτι-
ωτικού υψηλής ποιότητας από τα πράσινα 
και οργανικά απόβλητα, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία 
με το τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και την εταιρεία Εφαρμοσμένων 
Τεχνολογιών και Μεταφορών Αποβλή-
των WATT συμφώνησαν να επεκτείνουν 
τη συνεργασία τους μέχρι το 2021. Με την 
πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος παρα-
γωγής εδαφοβελτιωτικού αναμένεται ο 
όγκος των οικιακών απορριμμάτων του 
Δήμου να μειωθεί δραστικά, πετυχαίνο-
ντας έτσι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων 
στη χώρα. Να σημειωθεί, πως κατά τη 
λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος 
ο Δήμος παρήγαγε ήδη 2.000 σάκους των 
50 λίτρων του προϊόντος που ονομάστηκε 
Vita Green. Πρώτη ύλη ήταν τα κλαδέματα 
των νοικοκυριών και τα υπολείμματα τρο-
φών από επιχειρήσεις εστίασης, με αποτέ-
λεσμα περισσότεροι από 300 κάτοικοι του 
Δήμου να παραλάβουν δωρεάν το εδαφο-
βελτιωτικό για χρήση στους κήπους τους, 
ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Πρασίνου του 
Δήμου το χρησιμοποίησε στις φυτεύσεις 
των κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι το 2021 θα 
παραλάβει ποσότητα προς διάθεση 1.000 

κυβικών μέτρων εδαφοβελτιωτικού, που 
ισούται με 20.000 σάκους των 50 λίτρων. 
Εκτός από την παράδοση στους δημότες, 
ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επι-
χειρήσεις για να αγοράσουν εδαφοβελ-
τιωτικό και έτσι η δραστηριότητα αυτή να 
φέρει ένα ακόμα έσοδο για τον Δήμο των 
3Β. Ήδη, το περασμένο έτος μετατράπηκαν 
5.000 τόνοι πράσινων υπολειμμάτων και 
3.000 τόνοι οργανικών, βιοδιασπώμενων 
αποβλήτων σε εδαφοβελτιωτικό. Με την 
υλοποίηση πολυετών ολοκληρωμένων 
δράσεων αναφορικά με την εναλλακτική 
διαχείριση των οργανικών αστικών στε-
ρεών αποβλήτων, ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης βρίσκεται στην κατεύθυν-
ση ενός Δήμου «μηδενικών αποβλήτων», 
αξιοποιώντας την πλέον διαδεδομένη 

στην Ευρωπαϊκή  Ένωση τεχνολογία βιο-
μετατροπής και κομποστοποίησης. Όπως 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου 
«το πρόγραμμα κρίνεται κρίσιμο για την 
επόμενη ημέρα της διαχείρισης απορριμ-
μάτων της πόλης, καθώς εναρμονίζεται 
με την ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει να 
φτάσει το ποσοστό που εκτρέπεται από την 
ταφή στους ΧΥΤΑ το 50% επί του συνολι-
κού όγκου των οικιακών απορριμμάτων 
μέχρι το τέλος του 2020. Σήμερα, το σύνο-
λο των σύμμεικτων απορριμμάτων του 
Δήμου είναι 42.000 τόνοι από τα οποία, με 
τις καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται 
αποτρέπεται από την ταφή το 14% (όταν ο 
πανελλαδικός μέσος όρος είναι στο 9%) και 
μέχρι τον Μάρτιο του 2020 εκτιμάται ότι το 
ποσοστό αυτό θα υπερβεί το 35%».

Κλαδέματα 
και υπολείμματα 
τροφών 
παράγουν ένα
ανταγωνιστικό 
προϊόν

“
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Η νέα ζωή του κόκκινου κτηρίου στη Βούλα
Ένας Πολυχώρος Πολιτισμού θα δώσει πνοή 
στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο

Υπεγράφη 
η σύμβαση του 

Δήμου 
με την Ακαδημία 

Αθηνών 
και ξεκινούν 

οι εργασίες 
αποκατάστασης 

του εμβληματικού 
σπιτιού

Μια νέα εποχή για το όμορφο κτήριο στο κέντρο της Βούλας σηματο-
δοτεί η υπογραφή στις 20 Δεκεμβρίου 2018 της σύμβασης μακροχρό-
νιας μίσθωσης, του ακινήτου του κληροδοτήματος Μάξιμου Μητσό-
πουλου στη Βούλα, γνωστό και ως «Κόκκινου Κτηρίου», από τον 
Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και 
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή, Αντώνιο Κουνάδη.

Η μοναδικής αρχιτεκτονικής αυτή οικία πρόκειται να μετεξελιχθεί 
στο νέο πολυχώρο πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, καλύπτοντας μία σημαντική ανάγκη ετών της πόλης. Η ανάγκη 
αυτή, συνοψίζεται σε λίγα λόγια, στη δημιουργία ενός ζωντανού κυτ-
τάρου συνάντησης και δημιουργίας για τους πολίτες των 3Β.  

Ας πάμε λίγο όμως προς τα πίσω... 
To «κόκκινο κτήριο» βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Βούλας, στην 
οδό Βασιλέως Παύλου στον αριθμό 51 και υπολογίζεται ότι χτίστηκε 
ανάμεσα στο 1950 με 1955, καθώς απεικονίζεται σε αεροφωτογρα-
φία της περιοχής. Αποτελείται από οικόπεδο επιφάνειας 1.174 τ.μ. 
και ένα πέτρινο διώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 226 τ.μ. Το υπό 
ανακαίνιση διώροφο οίκημα ήταν αρχικά εξοχική κατοικία, η οποία 
μετά τον θάνατο του άκληρου ιδιοκτήτη κληροδοτήθηκε στην Ακα-
δημία Αθηνών. 

Το «μυστικό» της σημερινής γοητείας που ασκεί το συγκεκριμένο κτί-
σμα δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι ακολουθεί το μοντέρνο κίνημα 
που αποτέλεσε σταθμό στην ελληνική αρχιτεκτονική. Αναφέρει σχετι-
κά η μελέτη της ανακατασκευής, την οποία υπογράφει η αρχιτέκτονας 
Aργυρώ Μιχελή: «Τα κτήρια του Μεσοπολέμου αποτελούν εξαιρετικά 
δείγματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Κτήρια που 
στις μέρες μας ακόμη μοιάζουν απολύτως σύγχρονα και νέα, σαν ο 
χρόνος να μην τα έχει αγγίξει. [...] Στο υπό μελέτη κτήριο αναγνωρίζου-
με αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία του μοντέρνου κινήματος, όπως 
η απλότητα στις γενικές συνθετικές του αρχές, ο καθαρός όγκος του 
ισογείου και ορόφου, η κοφτερή και λιτή μορφή του, τα καθαρά περι-
γράμματα και οι σωστές αναλογίες, καθώς και ο κανονικός κατασκευ-
αστικός κάνναβος, η ανοιχτή κάτοψη του ισογείου και η επανάληψη 
των χώρων με ίδιες διαστάσεις. Μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά 
εκφράζεται με σαφήνεια η λειτουργική και κατασκευαστική του δομή. 
Η τοιχοποιία από πέτρα Υμηττού συνάδει με τις αρχές του μοντέρνου 
κινήματος καθώς δεν αποτελεί επένδυση αλλά φέρουσα κατασκευή».

Εργασίες αποκατάστασης 
Με στρατηγική τοποθεσία που σηματοδοτεί την είσοδο στην κεντρική 
πλατεία της Βούλας, στο οίκημα αυτό θα γίνουν εκτεταμένες εργασί-
ες αποκατάστασης του κτίσματος, τόσο αισθητικά, με σεβασμό στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, όσο και στατικά, έτσι ώστε να ενισχυ-
θεί η αντοχή του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις και κανόνες ασφαλείας αλλά και για να είναι προσβάσιμο 
σε όλους. Το εσωτερικό του οικήματος θα διαμορφωθεί με τρόπο έτσι 
ώστε να λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, δανειστική βιβλιοθήκη 
και «θερμοκοιτίδα» νεανικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, 
η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει χώρο σεμιναρίων και δημιουργικής 
απασχόλησης, όπου θα μπορούν πολίτες με κοινά ενδιαφέροντα να 
χρησιμοποιήσουν εργαλεία και υλικά, να ανταλλάξουν απόψεις, να 
δοκιμάσουν να φτιάξουν χρήσιμα αντικείμενα, έναν ενιαίο χώρο δια-
βάσματος, καθώς και ένα πιο απομονωμένο δωμάτιο για συναντή-
σεις και έρευνα. Για τον περιβάλλοντα χώρο, δεν περιλαμβάνονται 
εργασίες στο τρέχον έργο. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου 
προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης του εξωτερικού χώρου για εκδηλώ-
σεις καλλιτεχνικής φύσης, προβλέποντας επίσης τη δυνατότητα για 
δημοτικό θερινό κινηματογράφο και κυλικείο. 

Οι εργασίες ανακατασκευής, ανακαίνισης και υποστήλωσης, τις οποί-
ες θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπολο-
γίζονται στο ποσό των 410.000 ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν ειδική 
μνεία για τη διατήρηση της μοναδικής αρχιτεκτονικής του οικήματος 
και την ανάδειξη της ιδιαίτερης κόκκινης πέτρας που έχει χρησιμο-
ποιηθεί για την κατασκευή του. Οι απαραίτητες εργασίες μέχρι ο νέος 
πολυχώρος πολιτισμού να καταστεί πλήρως λειτουργικός, αναμένεται 
να διαρκέσουν ένα χρόνο περίπου, καθώς το έργο έχει ήδη δημοπρα-
τηθεί και ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί άμεσα, έπειτα από την υπογρα-
φή της σύμβασης. Η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου 
– για σαράντα χρόνια – προβλέπει μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ που 
θα καταβάλει ο Δήμος. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την επιθυμία του 
Μάξιμου Μητσόπουλου, θα διατεθεί από την Ακαδημία Αθηνών για 
τη χρηματοδότηση δύο υποτροφιών στους τομείς της βιολογίας και 
της γεωλογίας, βοηθώντας φοιτητές στη μεταπτυχιακή τους έρευνα. 

Οι λιτές γραμμές και οι καθαροί όγκοι του σπιτιού εντυπωσιάζουν 
μέχρι σήμερα αρχιτέκτονες και περαστικούς

Η ανακατασκευή του σπιτιού 
θα διατηρήσει το αρχιτεκτονικό 

στυλ και θα αναδείξει 
την κόκκινη πέτρα



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

Creating
life
moments
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Στη διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης που 
μεταξύ άλλων έχει στην ευθύνη του τις 
προστατευόμενες περιοχές του Υμηττού 
εξελέγη πρόσφατα  ο δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος. Πρόκειται για τον φορέα που 
μεταξύ άλλων στοχεύει στην «αειφορική 
διαχείριση και προστασία του φυσικού 
κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, την 
ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων για την προ-
ώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προ-
τύπων και δράσεων», όπως τονίζεται στην 
ιστοσελίδα του. Εκτός από τον Υμηττό, η 
περιοχή ευθύνης του φορέα καλύπτει και 
τη Λίμνη Βουλιαγμένης. Κατά τον Δήμο, «η 
παρουσία του Δημάρχου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
στο ΔΣ του φορέα, του δίνει τη δυνατότητα 
να παρεμβαίνει ουσιαστικά και να συνδια-
μορφώνει τις αποφάσεις στα θέματα που 
άπτονται στην προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού κάλλους της πόλης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής». 

Ο δήμαρχος των 3Β ορίστηκε ως εκπρό-
σωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη 
διοίκηση μετά από ομόφωνη απόφαση της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
και με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Το υπόλοιπο 
ΔΣ που αποτελείται από συνολικά 7 μέλη, 
συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας 
Αττικής, δύο εκπροσώπους της ακαδη-
μαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστη-
μονικής κοινότητας,  έναν εκπρόσωπο 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και έναν 
εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο συγκεκριμένος φορέας αποτελεί μετε-
ξέλιξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Σχινιά που με νόμο τον Φεβρουά-
ριο του 2018 επεξέτεινε τη χωρική αρμο-
διότητα σε δώδεκα συνολικά περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000, καλύπτοντας και 
τον Υμηττό και θαλάσσιες περιοχές του 
Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου, της Βραυρώ-
νας, του Σαρωνικού και της Μακρονήσου. 

Πόρτα πόρτα 
ενημέρωση 

για τη Διαλογή 
στην Πηγή

Τον Μάρτιο 
ξεκινά 

στα Πηγαδάκια 
το εξειδικευμένο

πρόγραμμα
ανακύκλωσης

Ενημέρωση σε κάθε ένα από τα περίπου 1.000 νοικοκυριά στα 
Πηγαδάκια Βούλας ξεκινά αυτό το διάστημα ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του 
προγράμματος Διαλογής στην Πηγή που θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη 
γειτονιά. Το μήνυμα της δημοτικής αρχής, όπως τονίστηκε από τον 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο σε σχετική συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 15 
Ιανουαρίου ήταν να ανοίξουν οι κάτοικοι την πόρτα στους συνεργά-
τες του Δήμου, που με τα ειδικά κίτρινα γιλέκα με το λογότυπο του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και την  θεωρημένη ταυτότητα 
θα κάνουν τη σχετική ενημέρωση, δίνοντας επίσης και τις πρώτες 
ειδικές σακούλες ανακύκλωσης που θα χρειαστούν τα νοικοκυριά. 
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του προγράμματος, Φιλιππο Κυρκίτσο, 
θα γίνουν τρεις κατ' οίκον ενημερώσεις για τις λεπτομέρειες των 
νέων πρακτικών που θα εφαρμοστούν ως προς την αποκομιδή των 
απορριμμάτων, ενώ τακτικά ο Δήμος θα επικοινωνεί με τους πολίτες 
και τηλεφωνικά.

Στην πράξη τα νοικοκυριά θα διαχωρίζουν κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος σε 5 κατηγορίες τα απορρίμματα που σπιτιού: Τα 
υπολείμματα των τροφών θα μπαίνουν σε μια χάρτινη βιοδιασπώ-
μενη σακούλα που θα τοποθετείται στον καφέ κάδο που θα διαθέτει 
κάθε πολυκατοικία (κάθε δύο μικρά κτήρια). Το χαρτί (εφημερίδες, 
περιοδικά κ.λπ.) θα μπαίνουν σε ειδική πορτοκαλί σακούλα που 
θα παρέχει ο Δήμος και θα βγαίνουν μία συγκεκριμένη ημέρα της 
εβδομάδας στο πεζοδρόμιο, ώστε να τη συλλέξει απορριμματοφόρο 
του Δήμου. Το ίδιο θα γίνεται και με τις ανακυκλώσιμες συσκευ-
ασίες από μέταλλο, πλαστικό και χαρτί που θα μπαίνουν όμως σε 
γαλάζια σακούλα. Οι γυάλινες συσκευασίες θα τοποθετούνται από 

τους κατοίκους στους γνωστούς μπλε κώδωνες που θα πυκνώσουν 
αισθητά στα Πηγαδάκια. Τέλος, ό,τι περισσεύει θα τοποθετείται στο 
γνωστό πράσινο κάδο (θα τοποθετηθεί ένας σε κάθε πολυκατοικία) 
που θα αδειάζει μία φορά την εβδομάδα. Ένα έκτο ρεύμα ανακύ-
κλωσης είναι τα κλαδέματα των κήπων που θα συλλέγονται από το 
πεζοδρόμιο, όπως και σήμερα.

Σκοπός του Δήμου είναι κατά την πιλοτική αυτή φάση να εντοπιστούν 
προβλήματα και δυσλειτουργίες με στόχο να επεκταθεί η πρακτική 
αυτή σε όλες τις περιοχές από το Φθινόπωρο του 2019. Κατά τον 
Δήμαρχο, είναι εφικτό ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εφαρ-
μόζοντας όλες του τις πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση να φτάσει 
να εκτρέψει από την ταφή το 37% των αποβλήτων που παράγει, ένα 
ποσοστό ρεκόρ για τη χώρα μας σήμερα.

Νέα διοίκηση
Στον Φορέα Διαχείρισης Υμηττού 
και Νοτιοανατολικής Αττικής ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Η Λίμνη 
Βουλιαγμένης 
στην περιοχή 
ευθύνης 
του νέου φορέα

“
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«Πράσινο φως» για τις 12 βίλες του Αστέρα

Το κύμα κακοκαιρίας επηρέασε και τα 3Β
Κρύο και ...ασυνεννοησία επικράτησε στη σχολική κοινότητα της Βάρης, της Βούλας και της Βου-
λιαγμένης την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, ημέρα έναρξης των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστου-
γέννων. Τα μετεωρολογικά δελτία από την προηγούμενη ημέρα έκαναν πρόγνωση για χιονοπτώσεις 
στην Αττική, γεγονός που οδήγησε κάποιους Δήμους, κυρίως της Ανατολικής Αττικής, να σπεύσουν 
να ανακοινώσουν το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, λόγω του επερχόμενου χιονιά. Παρά την 
πίεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και στα 3Β, θέση της δημοτικής αρχής που έκανε επίκληση 
των τοπικών προγνώσεων ήταν ότι δεν συνέτρεχε λόγος για ένα τόσο δραστικό μέτρο. Τελικώς, τα 
τέσσερα σχολεία της Βούλας που βρίσκονται πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με ανακοίνωση 
η οποία εκδόθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας, καθώς 
παρατηρήθηκε ότι πολλοί από τους δρόμους του Πανοράματος είχαν ολισθηρότητα. Επίσης δύο 
σχολεία παρέμειναν κλειστά με πρωτοβουλία των διευθυντών τους, καθώς δεν είχαν προσέλθει 
καθηγητές. Η δημοτική διοίκηση χρησιμοποίησε τις ανακοινώσεις στον τοπικό Τύπο, το Facebook 
καθώς και την εφαρμογή Novoville για την ενημέρωση των κατοίκων. Δυστυχώς, κυκλοφόρησαν 
στο διαδίκτυο και fake news, περί δήθεν απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να κλείσει κεντρικά 
όλα τα σχολεία, γεγονός που επεξέτεινε τη σύγχυση. Ήταν μια δύσκολη ημέρα για γονείς, μαθητές 
και εκπαιδευτικούς που μεταξύ άλλων υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι άμεσης 
ενημέρωσης των κατοίκων σε έκτακτες περιπτώσεις.

Την έγκριση της Διεύθυνσης Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έλαβε 
στις 9 Ιανουαρίου 2019 η αρχιτεκτονική 
μελέτη για την ανέγερση δώδεκα νέων 
ανεξάρτητων κτηρίων κατοικιών, με υπό-
γεια και πισίνες. Οι βίλες αυτές θα δομη-
θούν στο χώρο που καταλάμβανε το παλιό 
ξενοδοχείο «Αφροδίτη» στο συγκρότημα 
του Αστέρα Βουλιαγμένης. Προηγήθηκε 
ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου τον Νοέμ-
βριο του 2018, ενώ τον Μάιο του 2018 το 
υπουργείο Πολιτισμού και η Αστήρ Παλάς 
είχαν υπογράψει «Μνημόνιο Συναντίληψης 
και Συνεργασίας για το έργο του επενδυ-
τικού σχεδίου Αστέρα Βουλιαγμένης στη 
χερσόνησο Μικρό Καβούρι». 

Οι αρχαιολόγοι έθεσαν στους επενδυτές 
συνολικά 9 όρους για την υλοποίηση του 
έργου, που ουσιαστικά θα αποτελέσει και 
το βασικό πεδίο οικοδομικής δραστηριό-
τητας στη χερσόνησο, αφού οι υπόλοιπες 
εργασίες αφορούσαν κατά βάση την ανα-
καίνιση υπαρχουσών εγκαταστάσεων. 
Συνοπτικά λοιπόν, η Αρχαιολογία ορίζει ότι 
το σύνολο των εκσκαφικών εργασιών θα 
πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη αρχαιο-
λόγου και σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαι-
οτήτων «οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα 
από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρ-
τηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου». 

Επίσης, η απόφαση σημειώνει ότι οι μελέ-
τες που θα απαιτηθούν σχετικά με την 
προστασία, συντήρηση και ανάδειξη αρχαι-
οτήτων στο πλαίσιο το έργου θα εκπονη-
θούν με τις δαπάνες να βαραίνουν τους 
ιδιοκτήτες. Ακόμη, η απόφαση προβλέπει 
να ολοκληρωθεί «η ανασκαφική έρευνα 
του ελληνιστικού κτηρίου που έχει εντο-
πιστεί πλησίον της οδού πρόσβασης στις 
κατοικίες». Την απόφαση υπογράφουν ο 
υφυπουργός Πολιτισμού Κωνσταντίνος 
Στρατής και η υπουργός Πολιτισμού, Μυρ-
σίνη Ζορμπά. 

Ακόμη πάντως εκκρεμεί η ενοποίηση των 
δύο επιμέρους αρχαιολογικών χώρων 
(ναού Απόλλωνα Ζωστήρα και πρωτο-
ελλαδικού οικισμού) μέσω διαδρομής 

οργανωμένης επίσκεψης, η περίφραξη 
του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα με ιδι-
αίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητά του και η 
ανοικτού τύπου οριοθέτηση των αρχαίων 
καταλοίπων του λόφου, όπως προέβλεπε 
η έγκριση της μελέτης χωροθέτησης του 
επενδυτικού σχεδίου.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 το ξενοδοχείο 
ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να δέχεται κρα-
τήσεις, ορίζοντας την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας του ανακαινισμένου Αστέρα 
στις 29 Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις, θα λειτουργήσουν τα ξενο-
δοχεία «Αρίων» και «Ναυσικά», ενώ επι-
σκέπτες θα δεχτούν και τα 61 ανανεωμένα 
bungalows.

Υπό την 
επίβλεψη 
αρχαιολόγου
όλες οι 
ανασκαφικές
εργασίες

“
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Οκτώ μήνες λειτουργίας 
συμπλήρωσε η Δημοτική Συγκοι-
νωνία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης η οποία πλέον 
μετά από δύο σημαντικές παρεμ-
βάσεις εισέρχεται σε μια περίοδο 
κανονικής λειτουργίας. Σύμφω-
να με στοιχεία της υπηρεσίας, 
ήδη εξυπηρετούνται μηνιαίως 
περίπου 4.000 επιβάτες, ένας 
αριθμός που συνεχώς αυξάνε-
ται. Πρώτα από όλα η πιλοτική 
λειτουργία των γραμμών και η 
διαβούλευση με την τοπική κοι-
νωνία που ακολούθησε, οδή-
γησε τη δημοτική αρχή σε μια 
αξιοσημείωτη τροποποίηση των 
δρομολογίων ώστε να εξυπηρε-
τούνται περισσότερες περιοχές. 
Το πρόγραμμα δρομολογίων επί 
της ουσίας σταθεροποιήθηκε με 
την καθιέρωση όχι μόνο σταθε-
ρής ώρας αναχώρησης από την 
αφετηρία, αλλά και κομβικών 
στάσεων, από τις οποίες η διέ-
λευση των λεωφορείων γίνεται 
σε αυστηρά καθορισμένη ώρα, 
ακόμη κι αν το όχημα του Δήμου 
φτάσει νωρίτερα. Αξίζει να τονι-
στεί ότι οι οδηγοί είναι εφοδι-
ασμένοι με φυλλάδια που ανα-
φέρουν τις ώρες διέλευσης των 
λεωφορείων από όλες τις κομ-
βικές στάσεις, τα οποία μπορεί 

να προμηθευτεί κάθε επιβάτης.  
Δεύτερο βήμα θα αποτελέσει η 
εγκατάσταση συστήματος τηλε-
ματικής παρακολούθησης των 
οχημάτων με φωτεινές πινα-
κίδες σε κεντρικές στάσεις και 
ζωντανή ενημέρωση στο δια-
δίκτυο, το οποίο όταν ο «Δημο-
σιογράφος» πήγαινε στο τυπο-
γραφείο βρισκόταν στο τελικό 
στάδιο εφαρμογής του.

Κομβικές στάσεις
Κομβικές ονομάζονται πλέον οι 
στάσεις όπου θα τηρούνται χρό-
νοι διέλευσης των λεωφορείων 
σύμφωνα με το ορισμένο χρονο-
διάγραμμα. Σε περίπτωση που το 
λεωφορείο φθάσει νωρίτερα, θα 
περιμένει και θα αναχωρεί σύμ-
φωνα με την ώρα που θα εμφανί-
ζεται στον αναρτημένο στη στάση 
πίνακα δρομολογίων. Λάβαμε από 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
τις ακριβείς ώρες διέλευσης, τις 
οποίες και δημοσιεύουμε. 

Μπλε γραμμή
Η μπλε γραμμή κάνει την εξής 
διαδρομή: Δημαρχείο Βούλας – 
Κέντρο Βούλας – Ασκληπιείο – 
Ν. Κάλυμνος – Δίλοφο – Κέντρο 
Βάρης – Μηλαδέζα – Κόρμπι 
– Ασύρματος – Βάρκιζα – Βου-
λιαγμένη – Κέντρο Βούλας 

– Δημαρχείο. Η εκτέλεση των 
δρομολογίων της μπλε γραμμής 
γίνεται ανά μία ώρα και είκο-
σι πέντε λεπτά (συνολικά κάθε 
85 λεπτά δηλαδή). Η κομβική 
στάση «Δημαρχείο» αποτελεί 
την Αφετηρία και το Τέρμα της 
μπλε γραμμής. Οι ώρες άφιξης 
του λεωφορείου στις κομβικές 
στάσεις της μπλε γραμμής, είναι: 

1. Στάση «Ι.Ν. Πέτρου & Παύ-
λου» (Δίλοφο): 07:03, 08:28, 
09:53, 11:18, 12:43, 14:08, 
15:33, 16:58, 18:23, 19:48, 
21:13, 22:38.
2. Στάση «Αναγυρούντος Κέντρο 
Βάρης»: 07:07, 08:32, 09:59, 
11:22, 12:47, 14:12, 15:37, 17:02, 
18:27, 19:52, 21:17, 22:42. 
3. Στάση «Κέντρο Υγείας Βάρης»: 
07:09, 08:34, 10:07, 11:24, 
12:49, 14:14, 15:39, 17:04, 
18:29, 19:54, 21:19, 22:44.
4. Στάση «Πλ. Ανεξαρτησίας 
(Πηγάδα) Κόρμπι»: 07:17, 08:42, 
10:25, 11:32, 12:57, 14:22, 
15:47, 17:12, 18:37, 20:02, 
21:27, 22:52.
5. Στάση «Πλ. Βάρκιζας»: 07:35, 
09:00, 10:50, 11:50, 13:15, 
14:40, 16:05, 17:30, 18:55, 
20:20, 21:45, 23:10.
6. Στάση «Ιάσωνος & Ερμού 

Δημαρχείο 
Βουλιαγμένη 

Βάρκιζα  
Ασύρματος  

Κόρμπι 
Μηλαδέζα 

Κέντρο Βάρης 
Δίλοφο 

Ν. Κάλυμνος 
Κέντρο Βούλας 

Ασκληπιείο 
Δημαρχείο

Στην ώρα του πλέον περνά 
το δημοτικό λεωφορείο των 3Β

Ομαλοποιείται μετά την πιλοτική περίοδο 
η υπηρεσία της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Αριθμός 
στάσης Οδός Ονομασία στάσης

• 64 ΠΛΑΤΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
• 65 ΑΚΤΗΣ ΚΥΒΕΛΗΣ
• 66 ΑΚΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• 67 ΑΚΤΗΣ ΚΡΟΝΟΥ
• 68 ΔΗΜ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
• 69 Λ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 70 ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
• 72 ΙΑΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
• 73 ΙΑΣΩΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ
• 74 ΙΑΣΩΝΟΣ ΕΡΜΟΥ
• 75 ΠΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΟΣ
• 76 ΠΑΝΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
• 77 ΠΑΝΟΣ ΝΕΚΡ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 78 ΒΟΡΕΑΔΩΝ ΦΙΝΕΩΣ
• 79 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
• 80 ΘΕΜΙΔΟΣ ΘΕΜΙΔΟΣ
• 81 ΘΕΜΙΔΟΣ ΠΛ.ΒΑΡΚΙΖΑΣ
• 82 Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ
• 83 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ
• 84 ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ
• 85 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
• 86 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΝΕΚΡ.ΒΑΡΗΣ
• 87 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΕΠΑΛ
• 17 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
• 18 Π.ΜΕΛΑ Π.ΜΕΛΑ
• 19 ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
• 20 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ
• 21 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
• 104 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
• 22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
• 23 ΠΑΛ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
• 24 ΠΑΛ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μ.ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
• 25 ΑΡΕΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
• 26 ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
• 71 ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
• 27 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
• 28 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
• 29 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
• 105 ΦΑΡΟΥ ΦΑΡΟΥ
• 106 ΥΜΗΤΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
• 30 ΥΜΗΤΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
• 31 ΥΜΗΤΤΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
• 32 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΥΔΡΑΣ
• 33 ΤΡΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
• 34 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 1η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 35 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 2η ΤΡΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 88 ΔΙΑΚΟΥ Π.ΜΕΛΑ
• 89 ΔΙΑΚΟΥ ΑΓΓ.ΤΕΡΖΑΚΗ
• 90 ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 1η ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
• 91 ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
• 92 Λ.ΒΑΡΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• 93 ΠΑΝΟΣ ΔΙΛΟΦΟ
• 94 ΠΑΝΟΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
• 95 ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
• 96 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
• 97 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ
• 98 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
• 99 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• 100 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• 101 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
• 102 ΖΕΦΥΡΟΥ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 103 ΖΕΦΥΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
• 3 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
• 4 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
• 107 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΗΡΑΣ
• 113 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
• 114 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• 115 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΕΥΚΟ
• 116 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
• 63 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΑΛΗΝΗ
• 64 ΠΛΑΤΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Κόκκινη 
γραμμή



1 3

Βουλιαγμένη»: 07:44, 09:09, 
10:34, 11:59, 13:24, 14:49, 16:14, 
17:39, 19:04, 20:29, 21:54, 23:19.
7. Στάση «Δημαρχείο» - Τέρμα 
διαδρομής: 08:00, 09:25, 10:50, 
12:15, 13:40, 15:05, 16:30, 17:55, 
19:20, 20:45, 22:10, 23:35.

Κόκκινη γραμμή
Η κόκκινη γραμμή κάνει την 
αντίστροφη διαδρομή: Δημαρ-
χείο – Βουλιαγμένη – Βάρκιζα 
– Ασύρματος – Κόρμπι – Μηλα-
δέζα – Κέντρο Βάρης – Δίλοφο 
– Ν. Κάλυμνος – Κέντρο Βού-
λας – Ασκληπιείο – Δημαρχείο. 
Η εκτέλεση των δρομολογίων 
της κόκκινης γραμμής γίνεται ανά 
μία ώρα και είκοσι λεπτά (δηλαδή 
κάθε 80 λεπτά). Η κομβική στάση 
«Δημαρχείο» αποτελεί την Αφε-
τηρία και το Τέρμα και της κόκκι-
νης γραμμής. Οι ώρες άφιξης του 
λεωφορείου στις κομβικές στά-
σεις της κόκκινης γραμμής είναι: 

1. Στάση «Ιάσωνος & Ερμού Βου-
λιαγμένη»: 06:42, 08:02, 09:22, 
10:42, 12:02, 13:22, 14:42, 16:02, 
17:22, 18:42, 20:02, 21:22.
2. Στάση «Πλ. Βάρκιζας»: 06:49, 
08:09, 09:29, 10:49, 12:09, 
13:29, 14:49, 16:09, 17:29, 
18:49, 20:09, 21:29.
3. Στάση «Κέντρο Υγείας Βάρης»: 
06:55, 08:15, 09:35, 10:55, 
12:15, 13:35, 14:55, 16:15, 
17:35, 18:55, 20:15, 21:35.
4. Στάση «Πλ. Ανεξαρτησίας 
(Πηγάδα) Κόρμπι»: 07:04, 08:23, 
09:43, 11:04, 12:24, 13:44, 15:04, 
16:24, 17:44, 19:04, 20:24, 21:44.
5. Στάση «Πλ. Ηρώων – Κέντρο 
Βάρης»: 07:19, 08:38, 09:58, 
11:18, 12:38, 13:58, 15:18, 16:38, 
17:58, 19:18, 20:38, 21:58.
6. Στάση «Ιερός Ναός Αγ. Πέτρου 
& Παύλου Δίλοφο»: 07:23, 08:42, 
10:02, 11:23, 12:43, 14:03, 15:23, 
16:43, 18:03, 19:23, 20:43, 22:03.
7. Στάση «Ζεφύρου & Βασιλέως 
Παύλου»: 07:32, 08:51, 10:11, 
11:32, 12:52, 14:12, 15:32, 16:52, 
18:12, 19:32, 20:52, 22:12.
8. Στάση «Δημαρχείο» - Τέρμα 
διαδρομής: 07:42, 09:01, 10:21, 
11:42, 13:02, 14:22, 15:42, 17:02, 
18:22, 19:42, 21:02, 22:22.

Στη διεύθυνση  
vvv-telematics.gr  
θα μπορεί τις 
επόμενες ημέρες 
κανείς να δει  
από το κινητό του  
και κάθε υπολογιστή  
την αναμενόμενη 
ώρα άφιξης 
του δημοτικού 
λεωφορείου, 
πατώντας απλώς 
τον αριθμό στάσης

Δημαρχείο 
Κέντρο Βούλας  

Ασκληπιείο 
Ν. Κάλυμνος  

Δίλοφο
Κέντρο Βάρης  

Μηλαδέζα  
Κόρμπι 

Ασύρματος  
Βάρκιζα 

Βουλιαγμένη  
Κέντρο Βούλας  

Δημαρχείο

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
(Δημαρχείο - 

Βουλιαγμένη - Βάρκιζα 
- Βάρη - Δίλοφο - 

Ασκληπιείο - Κέντρο 
Βούλας - Δημαρχείο)

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

6:10 8:00
7:30 9:20
8:50 10:40

10:10 12:00
11:30 13:20
12:50 14:40
14:10 16:00
15:30 17:20
16:50
18:10

ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ
(Δημαρχείο - Κέντρο 
Βούλας - Ασκληπιείο 

- Δίλοφο - Βάρη - 
Βάρκιζα - Βουλιαγμένη 

- Δημαρχείο)

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

6:20 8:15
7:40 9:40
9:10 11:05

10:35 12:30
12:00 13:55
13:25 15:20
14:50 16:45
16:15
17:40
19:05

Αριθμός 
στάσης Οδός Ονομασία στάσης

• 64 ΠΛΑΤΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
• 1 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΕΠ
• 2 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΓΕΝΗ
• 3 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
• 4 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
• 107 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΗΡΑΣ
• 108 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
• 109 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΑΛΗΝΟΥ
• 110 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
• 111 ΞΕΝΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
• 112 ΞΕΝΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
• 5 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
• 6 ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΡΗΝΗΣ
• 7 ΣΠΕΤΣΩΝ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• 8 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
• 9 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ
• 10 ΔΗΛΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
• 11 ΠΑΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
• 12 ΠΑΝΟΣ Λ.ΒΑΡΗΣ
• 13 ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
• 14 ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• 15 ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
• 16 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΑΤΤΙΔΟΣ
• 17 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
• 18 Π.ΜΕΛΑ Π.ΜΕΛΑ
• 19 ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
• 20 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ
• 21 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
• 104 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
• 22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
• 23 ΠΑΛ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
• 24 ΠΑΛ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μ.ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
• 25 ΑΡΕΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
• 26 ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
• 71 ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
• 27 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
• 28 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
• 29 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
• 105 ΦΑΡΟΥ ΦΑΡΟΥ
• 106 ΥΜΗΤΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
• 30 ΥΜΗΤΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
• 31 ΥΜΗΤΤΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
• 32 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΥΔΡΑΣ
• 33 ΤΡΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
• 34 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 1η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 35 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 2η ΤΡΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 36 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 3η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 37 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 4Η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 38 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΕΠΑΛ
• 39 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
• 40 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
• 41 ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ
• 42 ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ
• 43 Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ
• 44 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
• 45 ΘΗΣΕΩΣ ΘΗΣΕΩΣ
• 46 ΒΟΡΕΑΔΩΝ ΠΛ.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
• 47 ΒΟΡΕΑΔΩΝ ΦΙΝΕΩΣ
• 48 ΒΟΡΕΑΔΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 49 ΠΑΝΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
• 50 ΙΑΣΩΝΟΣ ΙΑΣΩΝΟΣ
• 51 ΙΑΣΩΝΟΣ ΕΡΜΟΥ
• 52 ΙΑΣΩΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ
• 53 ΙΑΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
• 54 Λ.ΑΘΗΝΑΣ ΛΟΚ
• 55 Λ.ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
• 56 Λ.ΑΘΗΝΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥ
• 57 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• 58 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΞΕΝΟΔ. ΚΑΒΟΥΡΙ
• 59 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ
• 60 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
• 1 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΕΠ
• 2 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
• 61 ΖΕΦΥΡΟΥ ΖΕΦΥΡΟΥ
• 62 ΖΕΦΥΡΟΥ ΝΗΡΕΩΣ
• 63 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΑΛΗΝΗ
• 64 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΕΡΜΑ

Αριθμός 
στάσης Οδός Ονομασία στάσης

• 64 ΠΛΑΤΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
• 65 ΑΚΤΗΣ ΚΥΒΕΛΗΣ
• 66 ΑΚΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• 67 ΑΚΤΗΣ ΚΡΟΝΟΥ
• 68 ΔΗΜ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
• 69 Λ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 70 ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
• 72 ΙΑΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
• 73 ΙΑΣΩΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ
• 74 ΙΑΣΩΝΟΣ ΕΡΜΟΥ
• 75 ΠΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΟΣ
• 76 ΠΑΝΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
• 77 ΠΑΝΟΣ ΝΕΚΡ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 78 ΒΟΡΕΑΔΩΝ ΦΙΝΕΩΣ
• 79 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
• 80 ΘΕΜΙΔΟΣ ΘΕΜΙΔΟΣ
• 81 ΘΕΜΙΔΟΣ ΠΛ.ΒΑΡΚΙΖΑΣ
• 82 Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ
• 83 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ
• 84 ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ
• 85 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
• 86 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΝΕΚΡ.ΒΑΡΗΣ
• 87 ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΕΠΑΛ
• 17 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
• 18 Π.ΜΕΛΑ Π.ΜΕΛΑ
• 19 ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
• 20 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ
• 21 ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
• 104 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
• 22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
• 23 ΠΑΛ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
• 24 ΠΑΛ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μ.ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
• 25 ΑΡΕΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
• 26 ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
• 71 ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
• 27 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
• 28 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
• 29 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
• 105 ΦΑΡΟΥ ΦΑΡΟΥ
• 106 ΥΜΗΤΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
• 30 ΥΜΗΤΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
• 31 ΥΜΗΤΤΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
• 32 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΥΔΡΑΣ
• 33 ΤΡΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
• 34 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 1η ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 35 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 2η ΤΡΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
• 88 ΔΙΑΚΟΥ Π.ΜΕΛΑ
• 89 ΔΙΑΚΟΥ ΑΓΓ.ΤΕΡΖΑΚΗ
• 90 ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 1η ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
• 91 ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
• 92 Λ.ΒΑΡΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• 93 ΠΑΝΟΣ ΔΙΛΟΦΟ
• 94 ΠΑΝΟΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
• 95 ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
• 96 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
• 97 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΘΗΝΑΪΔΟΣ
• 98 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
• 99 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• 100 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
• 101 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
• 102 ΖΕΦΥΡΟΥ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
• 103 ΖΕΦΥΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
• 3 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
• 4 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
• 107 ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΗΡΑΣ
• 113 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
• 114 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• 115 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΕΥΚΟ
• 116 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
• 63 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΑΛΗΝΗ
• 64 ΠΛΑΤΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Μπλε 
γραμμή

Αναχωρήσεις 
δρομολογίων  
από το  
Δημαρχείο  
Βούλας



1 4 Ιστορία

Η Συμφωνία της Βάρκιζας υπεγράφη στα ...Βλάχικα
Ένα ιστορικό παράδοξο

Η Βάρη 
ήταν  

γεωγραφικά 
διακριτή 

αλλά  
κοινωνικά 

αόρατη 
μπροστά 

στο κοσμοπολίτικο 
επίνειο  

της περιοχής

Συμπληρώνονται 73 χρόνια αυτό τον Φεβρουάριο από την ημέρα 
που η Βάρκιζα εισήλθε μόνιμα στο πολιτικό λεξιλόγιο της χώρας, ως 
τοπωνύμιο με ένα πλήθος συνδηλώσεων, αρνητικών κυρίως. Μετά 
τη στρατιωτική ήττα του ΕΑΜ κατά τη μάχη της Αθήνας τον Δεκέμβριο 
του 1944, στον απόηχο της απελευθέρωσης από τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής, οι διαπραγματεύσεις συνθηκολόγησης μεταξύ των 
νικητών που ήταν οι εκπρόσωποι του παλιού πολιτικού κόσμου, και 
των ηττημένων που ήταν το εαμικό στρατόπεδο, συγκλήθηκαν στη 
βίλα του βιομήχανου Πέτρου Κανελλόπουλου, που κατοικείται μέχρι 
σήμερα και βρίσκεται στη συμβολή της σημερινής λεωφόρου Βάρης 
με την οδό Καλύμνου. 

«Παρά την Βάρκιζαν»
Το ιστορικό παράδοξο είναι ότι παρόλο που το κτήμα Κανελλόπουλου 
βρίσκεται στη Βάρη και συγκεκριμένα ανάμεσα στις περιοχές που ονο-
μάζονταν – ήδη από τότε – Βλάχικα αλλά και Άνω Λαθούριζα όπως 
θυμούνται οι παλαιότεροι, το ντοκουμέντο που υπέγραψαν εντός της 
ευρύχωρης οικίας οι μέχρι τότε αντιμαχόμενες πλευρές ονομάστηκε 
«Συμφωνία της Βάρκιζας». Δεν πρόκειται για κάποια κατοπινή επινό-
ηση των ιστορικών. Κατά την έναρξη της διάσκεψης, όπως καταγρά-
φηκε στο φύλλο του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 1945 της εφημερίδας 
Ελευθερία, όπως και σε όλο τον Τύπο της εποχής, οι συντάκτες που 
υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες των συνομιλιών γράφουν ότι μετέβησαν 
«παρά την Βάρκιζαν», κάτι που αποτυπώνεται από τότε σε όλους τους 
σχετικούς τίτλους και κείμενα. «Εις την παρά την Βάρκιζαν έπαυλιν 
του Πέτρου Κανελλόπουλου, μονήρη και ερημικήν όπως το οίκημα 
του Λιβάνου έγινε χθες την νύκτα η πρώτη συνάντησις των εκπρο-
σώπων του ΕΑΜ με την κυβέρνησιν», ξεκινά το ρεπορτάζ. Παρόλο 
που η Βάρκιζα στην πραγματικότητα απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από 
το σημείο αυτό και δεν είναι καν ορατή, ουδείς από τους επισκέπτες 
κατέγραψε το πραγματικό τοπωνύμιο της περιοχής, που ήταν φυσικά 
η Βάρη. Σε διοικητικό επίπεδο η Βάρη συστάθηκε ως κοινότητα ήδη 
από το 1929 και η Βάρκιζα υπήρξε ανέκαθεν οικισμός της.  Σύμφωνα 
με τον Χρήστο Γούλα, τον άνθρωπο που ίδρυσε την πρώτη ταβέρνα 
στα Βλάχικα το 1963, «η Βάρη γι' αυτούς ήταν ανύπαρκτη, ένα χωριό 
όπου αν περνούσες το βράδυ σε κυνηγούσαν τα σκυλιά». Στην περι-
οχή γύρω από τη βίλα Κανελλόπουλου όπως θυμάται από τα παιδικά 
του χρόνια, δεν υπήρχαν παρά μόνο μαντριά με πρόβατα, βοσκοτό-
πια, λίγα αμπέλια και τα κονάκια των Σαρακατσαναίων. Η Βάρκιζα 
αντίθετα ήταν το κοσμοπολίτικο επίνειο της περιοχής, στο οποίο τα 
καλοκαίρια συνέρρεαν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου. «Τις Κυριακές 

τα χρόνια εκείνα περνούσαν 10 δρομολόγια λεωφορείου για τη Βάρ-
κιζα», θυμάται ο Χρήστος Γούλας. «Φυσικά, στις πινακίδες των λεω-
φορείων έγραφε μόνο Βάρκιζα, ποτέ Βάρη», συμπληρώνει. «Η Βάρη 
ήταν μεν γεωγραφικά διακριτή, αλλά ήταν κοινωνικά αόρατη», όπως 
επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» και 
ο εμπειρογνώμων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε θέμα-
τα τοπικής ιστορίας, Χρήστος Διονυσόπουλος. Το πολυτελές οίκημα 
μπορεί να βρισκόταν στη γειτονιά των βοσκών και κτηνοτρόφων αλλά 
δεν ανήκε στον κόσμο τους. Η κοντινή Βάρκιζα ήταν πιο ταιριαστή στο 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των ιδιοκτητών του κτήματος το 
οποίο προφανώς με μια γεωγραφική «έλξη» μετατοπίστηκε τοπωνυ-
μικά προς τη θάλασσα.

Η βίλα τότε και σήμερα
Το 1945 δεν υπήρχε τηλεόραση, υπήρχε όμως η ανάγκη του κοινού να 
μάθει τις σκηνικές λεπτομέρειες σε ένα ιστορικής σημασίας πολιτικό 
γεγονός. Γι' αυτό και το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία για την 
εκκίνηση των διαπραγματεύσεων είναι περιγραφικό σε βαθμό ασυ-
νήθιστο για εφημερίδα σήμερα: «Εις την αίθουσαν της διασκέψεως 
εισήλθον πρώτοι οι κυβερνητικοί αντιπρόσωποι. Έλαβον θέσιν εις 
ένα παραλληλεπίπεδον τραπέζι καλυπτόμενον από απλούν έγχρωμον 
τραπεζομάνδηλον και περιστοιχιζόμενο από αναπαυτικά καθίσματα. 
Εις την γωνία αι αναλαμπαί ενός τζακιού προσέδιδον μίαν συμβολι-
κήν ίσως θαλπωρήν εις την ατμόσφαιραν» γράφει μεταξύ άλλων ο 
ανώνυμος δημοσιογράφος. Όπως μαθαίνουμε από τους σημερινούς 
ιδιοκτήτες του κτήματος, η οικογένεια Κανελλόπουλου χρησιμοποί-
ησε τη βίλα ανελλιπώς ως οικία μέχρι την πώλησή του, το 1987. Η 
εξωτερική όψη της βίλας σήμερα είναι ίδια με αυτήν του 1945, ωστό-
σο το δωμάτιο όπου εμφανίζονται οι αντιπρόσωποι να μονογράφουν 
τα έγγραφα δεν υπάρχει σήμερα στην τότε μορφή του. Το ερώτημα 
γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή των 
συνομιλιών, είναι ακόμη ανοιχτό σε ερμηνείες. Ο ιστορικός Γιώργος 
Μαργαρίτης στο έργο του για την Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου 
Πολέμου αποδίδει την επιλογή του κτήματος Κανελλόπουλου στις 
«διαπραγματευτικές τεχνικές των Άγγλων», που 8 μήνες πριν είχαν 
οργανώσει τη Διάσκεψη του Λιβάνου για το σχηματισμό μιας εθνικής 
ενωτικής κυβέρνησης σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο και υπό καθε-
στώς πλήρους απομόνωσης των αντιπροσώπων.

Οι αντιπρόσωποι του ΕΑΜ (από αριστερά: Τσιριμώκος, Σιάντος και 
Παρτσαλίδης) στην πιο διάσημη φωτογραφία των συνομιλιών  
υπογράφουν στη βίλα του Πέτρου Κανελλόπουλου

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδα 
Ελευθερία στις 3 Φεβρουαρίου 

1945, με κύριο θέμα τη 
...Βάρκιζα



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 πολεοδομική ιστορία του Κόρ-
μπι της Βάρης θα μπορούσε να 
είναι μια μελέτη περίπτωσης για 
διπλωματική εργασία στις αγκυ-
λώσεις της δημόσιας διοίκησης. 
Ένα πολυπλόκαμο γραφειοκρα-
τικό πλέγμα από τη μία πλευρά 
των δημόσιων υπηρεσιών και 
μια ανεξέλεγκτη ιδιωτική πρω-
τοβουλία από την άλλη οδήγησε 
σε πολλαπλά αδιέξοδα τη γειτο-
νιά αυτή, με αποτέλεσμα – μετα-
ξύ πολλών άλλων – να μην επι-
τρέπεται από τη νομοθεσία (!) να 
ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος.

Όπως αποκαλύπτεται από το 
χρονολόγιο των ενεργειών της 
δημοτικής διοίκησης διαχρονι-
κά για την πολεοδομική ρύθμιση 
του Κόρμπι, το οποίο παρουσιά-
ζει ο «Δημοσιογράφος», υπάρ-
χουν αδικαιολόγητα μεγάλες 
περίοδοι αδράνειας, κατά την 
οποία φυσικά τα προβλήματα 
μεγεθύνονταν. Μόνο τα τελευ-
ταία χρόνια και πιο εντατικά από 
το 2016 και μετά οι διαδικασίες 
φαίνεται να τρέχουν, αποδεικνύ-
οντας έμπρακτα ότι το γραφειο-
κρατικό τέρας δεν είναι τελικά 
ανίκητο, αρκεί να υπάρχει η 
πολιτική βούληση και βέβαια, η 
σχετική τεχνογνωσία. Ο παράγο-
ντας που έπαιξε ρόλο καταλύτη 
ήταν φυσικά το ρέμα που δια-
τρέχει την περιοχή. Από το 1985 
που το Κόρμπι καθορίστηκε ως 
περιοχή δεύτερης κατοικίας με 
την πρώτη πολεοδομική μελέτη 
μέχρι το 1993, όταν οι πλημμύ-
ρες της περιοχής ανέδειξαν με 
τραυματικό τρόπο την ανάγκη 
διάνοιξης του ρέματος, κανείς 
δεν έδωσε σημασία στο ζωτικής 
σημασίας υδραυλικό αυτό έργο. 

Αλλά και μετά τις πλημμύρες, 
ουδείς από τους δημοτικούς 
άρχοντες της Βάρης ενοχλήθη-
κε. Έφτασε 2014 για να διαπι-
στώσει επισήμως ο νέος Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ότι η μακρόσυρτη από το 1985 
διαδικασία εκπόνησης πολεο-
δομικής μελέτης και σύνταξης 
πράξης εφαρμογής – που δεν 
είχε φυσικά ολοκληρωθεί – 
έπρεπε να αναθεωρηθεί από 
την αρχή, λαμβάνοντας υπόψη 
το ρέμα του Κόρμπι. Παραδόξως 
λοιπόν, ό,τι δεν έγινε για 29 χρό-
νια, έγινε μέσα στην τελευταία 
πενταετία. 

29 χρόνια αναμονή
Η έγκριση της Πολεοδομικής 
Μελέτης χρειάστηκε πάνω 
από 3 χρόνια (1985-89) ενώ η 
αναγκαία κατοπινή διαδικασία, 
η σύνταξη της Πράξης Εφαρ-
μογής, ανατέθηκε το 1990 στο 
Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά και 
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Μάταια όλα αυτά όμως. Η Πολε-
οδομική Μελέτη ήταν εκτός 
πραγματικότητας. Αυτό έγινε 
αντιληπτό μόλις ολοκληρώθηκε 
η οριστική μελέτη για τη διευθέ-
τηση του ρέματος, η οποία απαι-
τούσε τροποποίηση του εγκεκρι-
μένου ρυμοτομικού σχεδίου σε 
50 οικοδομικά τετράγωνα, ενώ 
από τις ενστάσεις που κατατέ-
θηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση 
της Πράξης Εφαρμογής, εκκρε-
μούσαν αλλαγές σε άλλα 35 
οικοδομικά τετράγωνα. «Τότε 
ανακαλύψαμε ότι δεν είχαμε 
σχέδιο πόλης», όπως είπε ο 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, σε εκδήλωση στο Κόρ-

μπι το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 
2018, όπου και παρουσίασε 
σε εκατοντάδες κατοίκους την 
κατάσταση και το μέχρι σήμερα 
δημοτικό έργο στην περιοχή. 
Ακόμη και με ξεκάθαρο πλέον 
το τοπίο για το πώς θα διορθω-
θούν τα ...αδιόρθωτα δεκαετιών, 
τα εμπόδια δεν σταμάτησαν. Τον 
Ιούνιο του 2017 προέκυψε ότι τα 
ακίνητα του ελληνικού Δημοσί-
ου δεν είχαν καταγραφεί ώστε να 
είναι πλήρης η Πράξη Εφαρμο-
γής. Η αρμόδια Διεύθυνση Πολι-
τικής Γης κατέθεσε τις δηλώσεις 
αυτές τον Ιανουάριο του 2018. 
Στο μεταξύ το καθεστώς που 
διέπει τη σύνταξη Πολεοδομι-
κών Μελετών άλλαξε και απαι-
τήθηκε από τον Δήμο των 3Β να 
συντάξει μια επιπλέον Τεχνική 
Έκθεση Περιβαλλοντικού Ισο-
ζυγίου (που καταγράφει όλες τις 
τακτοποιήσεις αυθαιρέτων). Η 
έκθεση κατατέθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2018 και ήταν η πρώτη 
που συντάχθηκε στη χώρα! 

Σοβαρότερα εμπόδια συνάντησε 
η κατασκευή του ρέματος. Κατ' 
αρχάς η Περιφέρεια Αττικής το 
ενέταξε μεν στο Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων έργων της από 
τον Ιανουάριο του 2014, όμως 
στη λίστα προτεραιοτήτων για τη 
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ βρέ-
θηκε στη 17η θέση. «Αυτό σήμαι-
νε ότι θα ξεκινούσε η κατασκευή 
του το 2026», εκτίμησε ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος 
τον Νοέμβριο του 2015 παρενέ-
βη προσωπικά στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο απαιτώντας να προ-
ταχθεί λόγω αυξημένου κινδύ-
νου πλημμυρικών φαινομένων 
στην περιοχή. Κάτι που επιτεύ-

Κόρμπι Βάρης: Από την ομηρεία 
στην κανονικότητα

Σε σειρά μπαίνουν οι πολεοδομικές εκκρεμότητες 
30 χρόνια μετά την αναγνώριση της συνοικίας

1985

1988

2014

2016
2017

2018

Πολεοδομική Μελέτη

Είναι το σύνολο των χαρτών και 
σχεδίων που: Αναλύει τις χρήσεις 
γης και τα δίκτυα υποδομών, τα 
ιδιοκτησιακά και θεσμικά δεδομένα, 
την γενική και ειδική φυσιογνωμία της 
περιοχής. Προτείνει όλες τις ρυθμίσεις 
που ακολουθούν τον σχεδιασμό. 
Αναδεικνύει τον επιδιωκόμενο 
χαρακτήρα της περιοχής ως προς τη 
νέα πολεοδομική οργάνωση και το νέο 
θεσμικό πλαίσιο.

1985
Καθορισμός ως περιοχή β' κατοικίας

1988
- Επέκταση του αρχικού ορίου
- Έγκριση πολεοδομικής μελέτης

2014
Διαπίστωση ανάγκης για συνολική 
αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου

2016
-  Έγκριση συγκριτικού πίνακα Μελέτης
-  Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου Βάρης

2017
- Υποβολή και έγκριση Α' σταδίου
- Ανάρτηση Α' Σταδίου
-  Υποβολή και εκδίκαση 18 ενστάσεων
- Υποβολή Β1' σταδίου
-  Απόφαση ΔΣ για οριστική πρόταση 

Πολεοδομικής Μελέτης
- Ανάρτηση Β1' σταδίου
- Εξέταση ενστάσεων
- Έγκριση Β2' σταδίου
-  Διαβίβαση στην Περιφέρεια Αττικής

2018
-  Συμπλήρωση φακέλου 

με νέα στοιχεία
-  Σύνταξη Έκθεσης 

Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου  

-  Νέες αποφάσεις ΔΣ 
για 29 Οικοδομικά  
Τετράγωνα
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χθηκε, αφού πήρε αριθμό προτεραιότητας 2. Όμως τον 
Ιούνιο του 2016 και πάλι ...προέκυψε ότι δεν είχε εκδο-
θεί Προεδρικό Διάταγμα για το ρέμα. Ο Δήμος ανέλαβε 
πάλι τη μελέτη, τη νομική επεξεργασία και τη σύνταξη 
του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο 
εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα του ελληνι-
κού Δημοσίου, σε μόλις 7 μήνες. Το τελευταίο εμπόδιο 
ήταν και το σημαντικότερο. Πριν υπογραφεί η σύμβαση, 
έγινε αντιληπτό ότι δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενες απαλ-
λοτριώσεις των ιδιοκτησιών από όπου θα περνούσε το 
ρέμα. Ο Δήμος πάλι ανέλαβε να επισπεύσει τις διαδικα-
σίες και έκανε την κτηματογράφηση των εκτάσεων και 
των επικειμένων, ενώ σε συνεργασία με το υπουργείο 
Υποδομών, εκδόθηκε ταχύτατα η αναγκαία Πράξη Υπουρ-
γικού Συμβουλίου που όριζε τις απαλλοτριώσεις ως ανα-
γκαστικές. Με μια λιτή τελετή στις 14 Δεκεμβρίου 2018, 
παρουσία Δημάρχου και Περιφερειάρχη, το έργο ξεκίνησε 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα, δηλαδή ως το τέλος του 2020.

Τα επόμενα βήματα
Τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ ακόμη βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα. Η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει έχοντας 
υπόψη όλα τα ήδη κατατεθειμένα στοιχεία να εισηγηθεί 
προς το αρμόδιο όργανο (ΣΥΠΟΘΑ) την έγκριση της αναθε-
ωρημένης Πολεοδομικής Μελέτης. Το ΣΥΠΟΘΑ αναμένε-
ται να λάβει τη σχετική απόφαση τον Φεβρουάριο. Ο φάκε-
λος θα πρέπει εν συνεχεία να κατατεθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε μετά από τον νομικό 
έλεγχο να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Κατά τη δημοτική 
αρχή το τελευταίο αυτό βήμα αναμένεται για τον Μάρτιο – 
Απρίλιο του 2019. Η Πράξη Εφαρμογής έχει επίσης κάποια 
ακόμη βήματα να διανύσει. Εκκρεμεί η εξέταση ενστάσε-
ων από την 1η ανάρτηση, η δεύτερη ανάρτηση και οι νέες 
ενστάσεις, ενώ μόλις εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για 
την αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη, θα ακολουθήσει 
η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, που τοποθετείται επί-
σης χρονικά τον Απρίλιο του 2019. «Η περιοχή βγαίνει από 
την απαγόρευση. Αύριο φτιάχνουμε δρόμους, μεθαύριο 
πλατεία και παιδική χαρά», είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος απευθυνόμενος στους κατοίκους και πράγματι μοιάζει 
εξωπραγματικό το γεγονός ότι η ασφαλτόστρωση οδών 
θα ήταν κάτι τόσο απαιτητικό. Κι όμως, οι κληροδοτημέ-
νες εκκρεμότητες δεν επέτρεπαν τη σύναψη εργολαβιών 
για οδοποιία. «Πλέον έχουμε γνωστά και εγκεκριμένα 
τα υψομετρικά στοιχεία των οδών γι' αυτό και μπορού-
με να προχωρήσουμε», όπως εξήγησε ο Δήμαρχος. Στο 
πρόγραμμα για το 2019 έχει ενταχθεί έργο οδοποιίας 
συνολικού μήκους 5.640 μέτρων. Όπως ανακοινώθη-
κε θα στρωθούν οι οδοί: 2ας Μεραρχίας, Αθ. Διάκου, 
Δεληγιάννη, Δημητσάνας, Καστελίου, Κολοκοτρώνη, 
Κύπρου, Μεγαλουπόλεως, Προφ. Ηλία, Υμηττού, Παλ. 
Αθηναίων και Τριπόλεως.Παράλληλα, έχει δρομολο-
γηθεί η κατασκευή στην περιοχή δικτύου ακαθάρτων. 
Σε συνάντηση της δημοτικής αρχής με τη διοίκηση της 
ΕΥΔΑΠ η περιοχή του Κόρμπι και του ανατολικού τμή-
ματος της Μηλαδέζας εντάχθηκε σε μελέτη της ΕΥΔΑΠ 
για κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, ένα έργο που δεν 
αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα από τα 2-2,5 χρόνια.

1990

2007

2010

2017
2018 2018

2017
2016

2015
2014

2007

1993

2013

Πράξη  
Εφαρμογής

Η Πράξη Εφαρμογής 
ακολουθεί την 
εκπόνηση της 
Πολεοδομικής Μελέτης 
και προσδιορίζει 
τα τμήματα που 
αφαιρούνται από 
τις ιδιοκτησίες 
για εισφορά γης, 
τα τμήματα που 
μετατρέπονται σε 
χρηματική εισφορά  
και τα τμήματα που 
ρυμοτομούνται  
για κοινόχρηστους  
και κοινωφελείς 
χώρους.  
Συνοδεύεται από  
κτηματογραφικό  
διάγραμμα  
εφαρμογής και  
κτηματολογικό  
πίνακα.

2007
Πρωτοβουλία 
 Δήμου 
για επιλογή 
αναδόχου  
της Μελέτης

2018
-  Κατάθεση 16  

δηλώσεων  
ιδιοκτησίας 
από  
τη Διεύθυνση 
Πολιτικής Γης

-   Ανάρτηση 
Πράξης 
Εφαρμογής

-  Κατάθεση  
ενστάσεων

1993
Καταστροφικές πλημμύρες

2007
Μελέτη ανάθεσης έργου  
από την  Περιφέρεια

2013
Οριστική μελέτη

2014
Απόφαση  
Περιφερειακού  
Συμβουλίου  
για ένταξη  
στο ΕΣΠΑ

2015
-  Ορισμός ως 17o  

έργο  
σε προτεραιότητα  
εκτέλεσης

-  Μετά από αίτημα 
του Δήμου γίνεται 
2ο έργο σε  
προτεραιότητα

2016
-  Ένταξη σε 

χρηματοδότηση 
από πόρους της 
Περιφέρειας

-  Μελέτη από τον 
Δήμο για σύνταξη 
ΠΔ οριοθέτησης

2017
-  Έκδοση Προεδρικού 

Διατάγματος διευθέτησης 
και οριοθέτησης

-  Δημοπράτηση έργου

2018
-  Ανακήρυξη 

αναδόχου
-  Κτηματογράφηση από 

τον Δήμο των προς 
απαλλοτρίωση εκτάσεων

-  Έκδοση Πράξης  
Υπ. Συμβουλίου για 
τις αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις

-  Κήρυξη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης από 
Περιφ. Συμβούλιο

-  Υπογραφή σύμβασης
-  Έκδοση σε ΦΕΚ 

των αναγκαστικών 
απαλλοτιρώσεων

-  Σύνταξη μελετών 
εφαρμογής, κυκλοφ. 
ρύθμισης κ.λπ. εγκρίσεων

-  Χωροθέτηση εργοταξίου 
με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου

-  Έναρξη εργασιών (14/12)

1990
Ανάθεση στο  
Νομαρχιακό 
Ταμείο Πειραιά

2010
Πρώτη 
ανάρτηση,  
255 ενστάσεις

2017
Απόφαση 
υπαγωγής σε 
προϋπάρχουσες  
διατάξεις περί  
εισφοράς σε γη

Ρέμα Κόρμπι

Το μήκος του ρέματος είναι 2.840 μέτρα και το κόστος 
κατασκευής του σύμφωνα με τη σύμβαση ανέρχεται 
σε 8.799.027 ευρώ. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία 
ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-20 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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Harvard & Stanford University Graduate VS 
Polytechnic School & Katalipseis Graduate

Τα έξυπνα και ασφαλή παιδιά χρειάζονται έξυπνα και ασφαλή τηλέφωνα

Αποτελεί κοινό τόπο πλέον το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές 
συσκευές και κυρίως τα κινητά τηλέφωνα έχουν ασκήσει 
αξιοσημείωτη επιρροή ακόμα και σε αυτούς που δεν τα 
χρησιμοποιούν. Ειδικότερα, οι νέοι φαίνεται να έχουν μια 
τάση στην εξακολουθητική χρήση του κινητού τηλεφώνου 
και το γεγονός αυτό οδήγησε στην απαγόρευσή τους κατά 
τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αυτή η κίνηση έγινε 
η αιτία πολλών διαμαρτυριών από μαθητές και γονείς οι 
οποίοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν την χρησιμότητα 
που αδιαμφισβήτητα προσφέρει ένα κινητό. Υποστηρίζεται 
συχνά πως τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να αποσπάσουν 
σε μεγάλο βαθμό την συγκέντρωση των μαθητών κατά την 
διάρκεια του σχολείου. Πράγματι, αυτό ισχύει σε πολλές 
περιπτώσεις, όμως δεν είναι αρκετό για να αγνοηθεί και 
η χρήσιμη πτυχή ενός τηλεφώνου. Αναντίρρητα, η διευ-
κόλυνση που προσφέρει στην επικοινωνία μεταξύ παι-
διών και γονιών είναι καίρια σε επείγουσες καταστάσεις 
που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της ημέρας. 
Είναι γνωστό ότι πολλοί μαθητές πλέον επιστρέφουν από 

το σχολείο με τα πόδια και σε αυτές περιπτώσεις θεωρώ 
την χρήση κινητού τηλεφώνου αναγκαία, καθώς δεν είναι 
λίγα αυτά που μπορεί να συμβούν όταν γυρνάει ένα παιδί 
από το σχολείο. Κάτι ακόμα που θα έπρεπε να έχει ληφθεί 
υπόψη πριν τεθεί σε λειτουργία η συγκεκριμένη απαγόρευ-
ση είναι πως μια μεγάλη μερίδα παιδιών δεν επιστρέφει 
αμέσως μετά από το σχολείο στο σπίτι, αλλά επιλέγει μία 
έξοδο με φίλους και συμμαθητές. Σε μια τέτοια περίπτωση 
λοιπόν η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και των γονιών 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος πέρα από το τηλέφωνο για να έρθουν σε επαφή, 
στην περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο. Ωστόσο, θα 
ήταν αμέλεια να λησμονήσουμε τα αρνητικά που έχει 
επιφέρει η χρήση των κινητών στο σχολείο. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως πολλοί μαθητές δεν περιορίζουν την χρήση 
του κινητού τηλεφώνου στις ώρες μετά από το σχόλασμα 

και δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν ακόμα και κατά 
την διάρκεια της διδακτικής ώρας. Επίσης, δεν είναι λίγες 
οι φορές που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο αποσπάσματα 
από τον σχολικό χώρο, εκθέτοντας άτομα εν αγνοία τους, 
ακόμα και καθηγητές. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν εκπλήσσει το γεγονός της 
απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων εντός του σχολι-
κού χώρου. Εύκολα λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
πως πρέπει να υπάρξει μια μέση λύση στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Η απαγόρευση αυτή αντιμετωπίζει τις συσκευές 
σαν να μην μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και επίσης κατατάσσει τους μαθητές 
ως εκ προοιμίου ενόχους για τις αθέμιτες χρήσεις των 
συσκευών. Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην 
τονίσουμε πως αυτό που κυρίως ευθύνεται για την έξαρ-
ση της χρήσης των κινητών είναι η ανάγκη του έφηβου για 
κοινωνικοποίηση, επομένως θα έπρεπε το ζήτημα να αντι-
μετωπισθεί με κατανόηση. Κατά την άποψή μου τα κινητά 
τηλέφωνα πρέπει να απαγορευτούν ρητά μόνο κατά την 
διάρκεια των διδακτικών ωρών, κατά τις οποίες οι μαθη-
τές θα οφείλουν να τα έχουν απενεργοποιημένα.

*  Ο Κωνσταντίνος Κονταρίνης είναι μαθητής της Β' τάξης 
στο 2ο Λύκειο Βούλας

από τον Τζίμμυ Κορίνη

του Κωνσταντίνου Κονταρίνη*

Ύστερα και από το τελευταίο «επίτευγμα» των Κυβερ-
νώντων να παραχωρήσουν (με την ισχυρή πίεση και το 
«ντάντεμα» της Γερμανίδας κας Ρόμπινσον στον «πιτσι-
ρικά» Graduate της πολιτικής) σε Σλάβους και Αλβανούς 
την εθνικότητα των Μακεδόνων και να αναγνωρίσουν ότι 
υπάρχει μακεδονική γλώσσα που την μιλούν τα δύο προα-
ναφερθέντα φύλα, παρά το γεγονός ότι έκαναν την εμφά-
νισή τους στη βαφτισιμιά του Δία, την Ευρώπη, πολλούς 
αιώνες μετά τους αληθινούς Μακεδόνες, που ήσαν Έλλη-
νες, αλλά μιλούσαν μια διάλεκτο σαν τα Ρουμελιώτικα, ας 
πούμε, απομένει να παρακολουθήσουμε την έκβαση της 
αντιπαραθέσεως δυο σχετικά νέων σε ηλικία πολιτικών 

που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και «ήκμασαν» σε εντελώς 
διαφορετικό περιβάλλον. Ο ένας ξεκίνησε την πολιτική του 
καριέρα ασπαζόμενος τον κομμουνισμό και πρωτοστα-
τώντας σε καταλήψεις, συνέχισε με την εγγραφή του σε 
«αριστερό» κόμμα, χώθηκε στην «στοργική» αγκαλιά του 
αφελούς αρχηγού του εν λόγω κόμματος και μέντορά του, 
τον «κλάδεψε» μόνο αυτός και τα συντρόφια του ξέρουν με 
ποιο τρόπο και του πήρε τη θέση και, στην συνέχεια, εξαπο-
λύοντας μύδρους κατά πάντων, Ευρωπαίων και μη, κατέ-
ληξε στο αξίωμα του πρωθυπουργού, υποσχόμενος στους 
επίσης αφελείς και αλλοπρόσαλλους Έλληνες ψηφοφό-
ρους λαγούς με πετραχήλια, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπο-
ρούσε να προσφέρει ούτε λαγούς, επειδή δεν ήταν κυνηγός, 
αλλά ούτε και πετραχήλια, επειδή είχε δηλώσει άθεος και 
δεν είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία, αλλά και με την σθε-
ναρή υποστήριξη ενός «ακροδεξιού», όπως χαρακτηρίζε-
ται, «αποστάτη» μιας άλλης παρατάξεως. Ο άλλος, γόνος 
πολιτικής οικογένειας, βέβαια, καταγόμενος από αυτό που 
στη χώρα μας έχει χαρακτηρισθεί ως «τζάκι», σπούδασε στα 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, έμαθε τρεις γλώσσες 

άπταιστα, εξελέγη βουλευτής σε πολύ νεαρή ηλικία, ανέ-
λαβε υπουργείο σε επίσης πολύ μικρή ηλικία και κατέληξε 
αρχηγός του κόμματός του με εντελώς νόμιμη διαδικασία, 
χωρίς να «φάει λάχανο», που λέμε, κανέναν από τους προ-
ηγούμενους ή τους επίδοξους αρχηγούς. Ο ένας, μολονότι 
άθεος αλλά ακολουθώντας το παράδειγμα του διάσημου 
ραβίνου που, σύμφωνα με την Βίβλο, αφού έκανε τις ατα-
ξίες του, υποτάχτηκε στους γονείς του (κατά λέξη «και ην 
υποτασσόμενος αυτοίς») υποτάχτηκε, όχι στους γονείς 
του, αλλά στους ανθέλληνες Ευρωπαίους και μέρος των 
Αμερικάνων, επειδή έφαγε «πόρτα» στις επιδιώξεις του 
να αλλάξει την Ευρώπη, να αλλάξει τον κόσμο, να φιμώσει 
τον ελληνικό Τύπο κ.λπ., αποτυγχάνοντας, δηλαδή σε όλα, 
όπως δείχνουν τα νούμερα και η αναρχία που επικρατεί στο 
εσωτερικό της Ελλαδίτσας, έδωσε ΗΔΗ εξετάσεις και μάλ-
λον απέτυχε.

Απομένει να δούμε τι θα κάνει ο άλλος, οπότε το μέλλον 
εξακολουθεί να είναι πολύ αβέβαιο και η έκβαση πολύ 
ενδιαφέρουσα.

Η ...κακιούλα του μηνός

Η ανάγκη των εφήβων 
για κοινωνικοποίηση 
πίσω από τη διάδοση 
των κινητών



Να καταστήσουμε το κριτήριο του φύλου περιττό

Αναγκαίο κακό η ποσόστωση γυναικών στα ψηφοδέλτια

Ακούγοντας την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει την 
ποσόστωση των γυναικών στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, 
το συναίσθημα που με κυρίευσε αγαπητοί μου συμπολίτες 
δεν ήταν ούτε ικανοποίηση όπως τους συλλόγους γυναι-
κών, ούτε αγανάκτηση όπως κάποιες άλλες φίλες. Αυτό 
που εγώ αισθάνθηκα ήταν θλίψη. Σαν Μάνα που μεγάλωσα 
δυο παιδιά, με όλα όσα συνεπάγονται από αυτό, σαν σύζυ-
γος σαράντα χρόνια συνοδοιπόρος στις φουρτούνες της 
ζωής, σαν κόρη που φροντίζω τους γέρους γονείς μου, 
σαν γιαγιά που φροντίζω τα εγγόνια μου, δηλαδή Γυναίκα. 
Θλίβομαι λοιπόν όταν σκέφτομαι ότι για την κοινωνία μας το 
2019 χρειάζεται η ποσόστωση για να αναγκαστούν τα κόμ-
ματα ή οι δημοτικοί άρχοντες, να εμπιστευτούν γυναίκες, 
για να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις που τις αφορούν. 
Μετά από τόσα χρόνια που οι γυναίκες δρουν σε όλα τα επί-
πεδα της κοινωνίας μας, και μάλιστα με μεγάλα ποσοστά 
επιτυχίας, να χρειάζεται ειδικός νόμος δηλαδή εξαναγκα-

σμός, για να τις επιλέξουν, όπως όλες τις ειδικές κατηγορί-
ες. Όταν όμως το συναίσθημα καταλαγιάσει όπως συνήθως 
μας συμβαίνει και μπει σε λειτουργία η λογική, δεν μπορώ 
να παραγνωρίσω πως έτσι όπως είναι η κοινωνία μας 
δομημένη, για μια γυναίκα είναι πολύ πιο δύσκολο να ασχο-
ληθεί με τα κοινά, κυρίως λόγω χρόνου. Έχει επωμισθεί 
τόσες υποχρεώσεις που ήδη δεν της φτάνουν οι ώρες της 
ημέρας. Ούτε είναι λύση να αναγκάζονται κάποιες γυναίκες 
να διαλέγουν μεταξύ οικογένειας και καριέρας. 

Άρα το πρόβλημα, αγαπητοί ιθύνοντες, δεν είναι να δώσου-
με μια ποσόστωση, έτσι για να νοιώσουμε ότι κάναμε ένα 
δώρο για την ημέρα της γυναίκας. Χρειάζεται κοινωνική 
μέριμνα. Νόμοι που λύνουν τα χέρια των γυναικών. Να 
τους ελευθέρωνε χρόνο. Χρειάζεται παιδεία και εκπαίδευ-
ση από τα μικράτα τους να μυηθούν στην ενασχόληση με τα 
κοινά. Ο εθελοντισμός που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται να γίνει μέρος της ζωής των πολιτών.  Η κοι-
νωνία παρόλο που έχει προχωρήσει αρκετά, ακόμα διατηρεί 
πολλές αγκυλώσεις κατά των γυναικών. Μια γυναίκα για 
να ανέλθει την σκάλα της επιτυχίας πρέπει να δουλέψει 

10 φορές πιο πολύ από έναν άνδρα. Μα ακόμα και τότε 
δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρει την θέση που της αξίζει. Αν 
πάλι την πάρει δεν θα αποφύγει τα γνωστά σχόλια ειδικά 
αν είναι εκτός από άξια και όμορφη. Πρέπει να θέλουμε να 
ασχολούνται οι άξιες γυναίκες μας με τα κοινά και να μην 
θεωρείται ψώνιο μια γυναίκα που θέλει να προσφέρει στην 
κοινωνία.  Και τότε το «μπαλαντέρ» της οικογένειας και της 
κοινωνίας μας, θα διέπρεπε όπως αυτή ξέρει. Δεν πιστεύω 
να διαφωνείτε με τον όρο μπαλαντέρ; Εξάλλου σε χώρες 
της Ευρώπης, όπου το μέτρο της ποσόστωσης υπάρχει 
πολλά χρόνια πριν, αποδείχτηκε ότι ενώ τα πρώτα χρόνια 
πράγματι ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του αλλά και 
όχι τόσο ευχάριστο για τους επικεφαλής των κομμάτων, 
σήμερα έχουμε απτά αποτελέσματα. Οι δυο μεγαλύτερες 
χώρες της έχουν γυναίκες πρωθυπουργούς και όχι μόνο.  
Γι' αυτούς λοιπόν και πολλούς άλλους λόγους, κατέληξα 
στο συμπέρασμα ότι η ποσόστωση είναι αναγκαίο κακό.

*Η Ελένη Καπλάνη είναι συγγραφέας και μέλος της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής του Κινή-
ματος Αλλαγής

της Τζίνης Τριανταφυλλίδου*

της Ελένης Καπλάνη*

Παρ' όλο που οι γυναίκες απέκτησαν ίσα νομικά δικαιώμα-
τα στην οικογένεια, στην εργασία, στο δημόσιο χώρο, δεν 
άλλαξαν ανάλογα και οι αντιλήψεις. Η δυσπιστία για τις 
ικανότητές τους παρέμεινε, μειούμενη βέβαια, αλλά πρέπει 
ακόμη να αποδεικνύουν ότι είναι πιο εργατικές, υπεύθυνες 
και αποτελεσματικές από τους άντρες για να δικαιούνται 
τα αυτονόητα. Οι θεσμικές κατακτήσεις δεν ακολουθούνται 
γρήγορα από αλλαγή στη νοοτροπία έχουν όμως εκπαιδευ-
τική επίδραση. Στο γυναικείο κίνημα διίστανται οι απόψεις, 
κατά πόσο η ποσόστωση προάγει την ισότητα και την αξιο-
πρεπή συμμετοχή των γυναικών ως δικαίωμα και καθήκον. 

Το επιχείρημα κατά της ποσόστωσης είναι πως το κριτή-
ριο του φύλου που μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο από την 
κυρίαρχη αντίληψη για αποκλεισμό των γυναικών, χρησι-
μοποιείται για τη συμμετοχή τους. Άρα το βιολογικό φύλο 
είναι πάλι καθοριστικό. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος η συμ-

μετοχή γυναικών που εκλέχτηκαν με λιγότερες ψήφους 
από άντρες συνυποψήφιους να απαξιώνεται. Άρα πρέπει 
να αποδώσουν περισσότερο για να ισοφαρίσουν το «μειο-
νέκτημα» του φύλου. 

Το επιχείρημα υπέρ της ποσόστωσης είναι ότι ακόμη στη 
συνείδηση του γενικού πληθυσμού δεν υπάρχει πλήρης 
αναγνώριση των γυναικείων δυνατοτήτων στο δημόσιο 
χώρο. Συχνά οι επιτυχημένες γυναίκες θεωρούνται εξαιρέ-
σεις στον κανόνα, ιδιαίτερα δυναμικά άτομα «παρά το φύλο 
τους». Επίσης δεν έχουν ακόμη μοιραστεί απόλυτα οι παρα-
δοσιακοί ρόλοι στην οικογένεια, ώστε οι γυναίκες να είναι 
αναπόσπαστες στην ενασχόλησή στο δημόσιο χώρο. Άρα οι 
ικανότητες των γυναικών χρειάζεται ακόμη να βιωθούν σε 
μεγάλη έκταση και διάρκεια. Για τις ίδιες τις γυναίκες που 
αναλαμβάνουν την ευθύνη δημόσιων ρόλων, αυξάνεται η 
αυτοπεποίθηση, ο αυτοσεβασμός και η ικανότητα διεκδίκη-
σης. Για τους συνεργάτες και το κοινό που απολαμβάνει τις 
υπηρεσίες τους, οι εικόνες δυναμικών και άξιων γυναικών, 
η εξοικείωση, η συμβίωση γενικότερα, αλλάζει αντιλήψεις 
και προκαταλήψεις και προκαλεί αποδοχή με ίσους όρους, 
που είναι το επιθυμητό. 

Όσον αφορά στις εκλογές, η ποσόστωση αναφέρεται ως 
«ποσόστωση φύλου» που τυπικά εξασφαλίζει την παρουσία 
κατά ένα ορισμένο ποσοστό κάθε φύλου. Επειδή η συμμε-
τοχή των ανδρών ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, θεωρούμε ότι 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση των γυναικών υποψηφίων. 
Υποστηρίζω πως η ποσόστωση ακόμη χρειάζεται για τους 
παραπάνω λόγους. Ίσως θα έπρεπε να απαιτείται ένας ελά-
χιστος αριθμός ψήφων ώστε να μην παρατηρούνται ακραί-
ες διαφορές λόγω ποσόστωσης. Αν η πολιτεία πάρει μέτρα 
σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την κοινωνικοποίη-
ση παιδιών και νέων που ακόμη διαπνέεται από διακρίσεις 
ανάμεσα στα φύλα, θα είναι περιττή. Σεξιστικές αντιλήψεις 
στην εκπαίδευση, στα ΜΜΕ, στις διαφημίσεις, στην επιρροή 
της Εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπιστούν αν θέλουμε οι 
άνθρωποι να συμμετέχουν ως πολίτες με ίσα δικαιώματα 
και ευκαιρίες. Τότε η ποσόστωση δεν θα χρειάζεται και το 
κριτήριο του φύλου θα αποτελεί μια κακή ανάμνηση διακρί-
σεων και αδικίας. 

* Η Τζίνη Τριανταφυλλίδου είναι ψυχολόγος και μέλος της 

Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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O «Δημοσιογράφος» ανοίγει τον διάλογο για ένα θεσμικό ζήτημα που θα απασχολήσει πολύ τις τοπικές κοινωνίες ενόψει των πολλαπλών εκλογικών 
μαχών που έρχονται: Είναι θετικό μέτρο η υποχρέωση των εθνικών και αυτοδιοικητικών συνδυασμών για αυξημένη συμμετοχή γυναικών στα ψηφο-
δέλτιά τους; Απευθυνθήκαμε σε δύο πολιτικοποιημένες γυναίκες από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητώντας να παραθέσουν τις απόψεις τους.



Από τον Πρωτέα Βούλας στο μπάσκετ των ΗΠΑ
Η Μαριέλλα Φασούλα έπεσε κάτω από τη μηλιά και διαπρέπει

Στα 16 της 
έπαιζε 

στην πρώτη 
ομάδα του 

Πρωτέα, 
στα 17 την 

πολιορκούσαν 
οι κυνηγοί 

ταλέντων

Στα 21 της και με ύψος 1,93 η κόρη της περίφημης «αράχνης» της 
ελληνικής καλαθοσφαίρισης Μαριέλλα Φασούλα, συνεχίζει να 
εντυπωσιάζει στα παρκέ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η κόρη 
του Παναγιώτη Φασούλα δείχνει σε κάθε ευκαιρία πως το μήλο έχει 
πέσει ακριβώς κάτω από τη μηλιά, με τους ειδικούς του αθλήματος 
να γράφουν ότι αποτελεί ένα από τα πολύ δυνατά χαρτιά της εθνικής 
ομάδας μπάσκετ για τα επόμενα χρόνια.

Στα παρκέ της Βοστώνης
Η Μαριέλλα Φασούλα αγωνιζόμενη στον Πρωτέα Βούλας δείχνει 
αμέσως το ταλέντο της. «Η Μαριέλλα ξεχώρισε από την πρώτη 
στιγμή, από το πρώτο λεπτό. Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα περά-
σει τα σύνορα και θα αγωνιστεί σε ομάδα του εξωτερικού. Βοήθησε 
πάρα πολύ τον Πρωτέα Βούλας να εκπληρώσει τους στόχους του, η 
βοήθειά της ήταν πολύτιμη και την ευχαριστούμε για όλα. Όταν ήταν 
μόλις 16 ετών, αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα του Πρωτέα Βούλας, 
αν και ηλικιακά έπρεπε να παίζει με τις νεανίδες» αναφέρει στον 
«Δημοσιογράφο» πρώην παράγοντας του συλλόγου. 

Στα 17 της έγινε το «μήλον της έριδος» δεκάδων κυνηγών ταλέ-
ντων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τη μητρόπολη του 
μπάσκετ. Οι προτάσεις έπεφταν βροχή από πολλά κολέγια των Ηνω-
μένων Πολιτειών και τελικά την κέρδισε η πρόταση του κολεγίου 
της Βοστώνης. «Ήταν η καλύτερη προσφορά για πανεπιστήμιο και 
μπάσκετ. Όταν πήγα Αμερική, είδα και τα άλλα κολέγια, αλλά αυτό 
μου έκανε τη καλύτερη εντύπωση γιατί είναι από τα μεγαλύτερα εκεί 
για να πάρεις ένα πτυχίο και να βελτιωθείς στο μπάσκετ» αναφέρει 
η Μαριέλλα Φασούλα. Μετά από δύο χρόνια, η Μαριέλλα αλλάζει 
κολέγιο, συνεχίζοντας την καριέρα της στο Πανεπιστήμιο Βάντερ-
μπιλτ με αθλητική υποτροφία όπου αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

«Σημείο αναφοράς στη ρακέτα»
Η περίπτωση της Μαριέλλας Φασούλα έχει απασχολήσει και την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, καθώς στην επίσημη 

ιστοσελίδα της έχει φιλοξενηθεί άρθρο του Πολ Νίλσεν δημοσι-
ογράφου και αναλυτή της FIBA. Ο έμπειρος αναλυτής σε θέματα 
γυναικείου μπάσκετ, αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια για την 
Ελληνίδα αθλήτρια και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Μαριέλλα 
Φασούλα έχει κολλήσει το «μικρόβιο» του μπάσκετ από την οικο-
γένειά της. «Το ύψος της και το συνεχώς εξελισσόμενο παιχνίδι της 
κάνουν δύσκολο το έργο για οποιονδήποτε αντίπαλο να την μαρκά-
ρει, οπότε αν είναι υγιής και συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, θα έχει 
κάθε ευκαιρία να γίνει σημείο αναφοράς στη ρακέτα.»

Μια νέα αυτόφωτη αράχνη
Ο πατέρας της, Παναγιώτης Φασούλας υπήρξε ένας από τους σημα-
ντικότερους καλαθοσφαιριστές της Ελλάδας και ένας από τους 
κορυφαίους της Ευρώπης. Μάλιστα, είναι ο δεύτερος Έλληνας 
μπασκεμπολίστας που μπήκε στο Hall of Fame της FIBA μετά τον 
Νίκο Γκάλη. Η Μαριέλλα Φασούλα δεν φαίνεται να αγχώνεται από 
το γεγονός ότι κουβαλά ένα όνομα που έχει γράψει ιστορία στο χώρο 
του αθλητισμού. Το αντίθετο μάλιστα. «Προσπαθώ να συνεχίσω την 
ιστορία του ονόματος, να ακολουθήσω τα βήματα του πατέρα μου. 
Το ότι έχω στη φανέλα αυτό το όνομα μου αρέσει και με βοηθάει», 
αναφέρει η 21χρονη αθλήτρια. Οι συμπαίκτριες και οι προπονητές 
της στην Εθνική Ομάδα την χαρακτηρίζουν αρκετά προσγειωμένη. 
Δεν μπορεί να χαλάσει αυτό το όνομα, είναι ιδιαίτερα προσεκτική 
σε ό,τι λέει και κάνει. Η συμπεριφορά της είναι άψογη και δεν έχει 
εκμεταλλευτεί ποτέ το όνομά της. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με 
τη δουλειά της και φυσικά με την αξία της. Μια νέα «αράχνη» έχει 
εισβάλει δυναμικά στο χώρο του μπάσκετ.

Τη φανέλα της Εθνικής και της ομάδας του Πανεπιστημίου  
Βάντερμπιλτ του Νάσβιλ φορά σήμερα η Μαριέλλα Φασούλα

Η 21 ετών σέντερ πήρε το 2018 
μεταγραφή από τη Βοστώνη 

θεωρούμενη ήδη αστέρι
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Ο πατριάρχης 
μιας dream team

Πώς βλέπει σήμερα 
ο Πόλης Αφρουδάκης 
μια πορεία που έγραψε ιστορία 
στην ελληνική υδαροσφαίριση

Σε προηγούμενο τεύχος του «Δημοσιογράφου» είχαμε φιλοξενήσει τον πρώην προ-
πονητή της Βουλιαγμένης Γιάννη Γιαννουρή. Τον άνθρωπο που κατάφερε να φτάσει 
τον ΝΟΒ στην κορυφή της Ευρώπης τον Μάρτιο του 1997. Μια δεκαετία πίσω, ένας 
πατέρας καθώς παρακολουθούσε την προπόνηση της ομάδας παίδων από τις εξέδρες 
του κολυμβητήριου στην οποία συμμετείχε ο μεγάλος γιος του, δεν φανταζόταν ότι θα 
γίνει ο πρωτομάστορας των ακαδημιών της Βουλιαγμένης. Ο Πολύβιος Αφρουδάκης 
μας αφηγείται τις καλύτερες ιστορίες αυτής της πορείας.

Από την εξέδρα στο τιμόνι
«Το 1987 άρχισα να επισκέπτομαι τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμέ-
νης καθώς ο μεγαλύτερος γιος μου, ο Γιώργος Αφρουδάκης έπαιζε πόλο στην ομάδα. 
Παρακολουθούσα πάντα τις προπονήσεις από απόσταση και πάντα στην εξέδρα. Μια 
μέρα λοιπόν, με σταμάτησε ο Γιάννης Γιαννουρής και μου είπε αν θέλω ή αν ψάχνω 
κάτι. Ίσως να με θεώρησε ανώμαλο. Με ρώτησε μάλιστα γιατί δεν μιλώ και κάθομαι 
πάντα σιωπηλός. Τον κοίταξα στα μάτια και του ανέφερα πως έχω μάθει στη ζωή 
μου να μη μιλώ εκεί που δεν χρειάζεται, απλά να παρακολουθώ. Είμαι ο πατέρας του 
Γιώργου. 

Αυτός ο διάλογος στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθώ ενεργά με την ομάδα καθώς 
την επόμενη μέρα με κάλεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μου ζήτησαν αν μπορώ 
να βοηθήσω στη δημιουργία ακαδημιών. Ήθελα να βοηθήσω τη Βουλιαγμένη να γίνει 
μεγάλη και τρανή μέσα από τις ακαδημίες της. Ένα χρόνο μετά, δημιουργήσαμε τις 
πρώτες ακαδημίες και το 1990 ανέλαβα έφορος στην ανδρική ομάδα του ΝΟΒ. Άρχι-
σαν σιγά σιγά να χτίζονται τα θεμέλια για μια ομάδα βασιζόμενη αποκλειστικά σε γηγε-
νείς παίκτες. Μιας ομάδας που τελικά έγραψε ιστορία τη δεκαετία του ’90».

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν
«Από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης αποχώρησα το 1999 εξαιτίας μια κόντρας που 
είχε ξεσπάσει ανάμεσα στην τότε αθλήτρια Αλεξία Καμμένου με τον Γιαννουρή και 
εμένα. Η διοίκηση είχε σχεδόν αποφασίσει την παραδειγματική της τιμωρία, ωστόσο 
προσωπικά είχα αντίθετη γνώμη. Χαρακτηριστικά είχα πει πως τον Γκάλη και τον Γιαν-
νάκη της γυναικείας υδατοσφαίρισης δεν τον διώχνεις από την ομάδα και προτίμησα 
αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο να είμαι εγώ! Η Αλεξία όπως και ο Μαυρωτάς 
είναι η ψυχή και η καρδιά του ΝΟΒ όσα χρόνια και αν περάσουν. Ωστόσο παρά την 
αποχώρησή μου, συνέχιζα να βοηθώ την ομάδα εξωδιοικητικά με γνώμονα την αγάπη 
προς τον σύλλογο».

Όμιλος ή πάρκινγκ παιδιών;
«Η Βουλιαγμένη προσπαθεί να μείνει ανταγωνιστική στις εγχώριες διοργανώσεις, 
αλλά αυτή τη στιγμή αν αναλύσουμε το έμψυχο δυναμικό της ομάδας θα διαπιστώσου-
με πως δεν υπάρχει ούτε ένας αθλητής που να έχει βγει από τις ακαδημίες. Λυπάμαι 
που θα το πω, αλλά η κατάσταση που επικρατεί στον Όμιλο, θυμίζει πελατειακό κράτος. 
Ο Γιώργος Καμπάνης εφήρμοσε αυτή την αναξιοκρατική σχέση, δηλαδή να παίζει στην 
ομάδα το παιδί του αντιπροέδρου ή το εφόρου για παράδειγμα. Έκλεισαν τις πόρτες 
στην κοινωνία, στο παιδί του δημότη Βούλας ή της Γλυφάδας. 

Σταμάτησαν να δουλεύουν τις ακαδημίες έτσι όπως πρέπει και έχουν μετατρέψει τον 
Όμιλο σε πάρκινγκ παιδιών. Πηγαίνουν οι γονείς και αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν 
κάμπινγκ, τους μαθαίνουν να φυτεύουν φασολάκια και φακές. Παιδικός σταθμός έχει 
γίνει. Η Βουλιαγμένη πρέπει να επανέλθει στην αξιοκρατία και η παραγωγή αθλητών 
της πρέπει να γίνεται μέσα από την πισίνα. Αν δεν προσέξουν οι διοικούντες, η ομάδα 
σε πολύ λίγα χρόνια θα είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας στην ελληνική υδατο-
σφαίριση. Η κρίση που περνά ο ΝΟΒ φαίνεται να επηρεάζει πλέον και το ανδρικό τμήμα. 
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Βουλιαγμένη πρόσφατα γνώρισε την ήττα από την πιο 
αδύναμη ομάδα της κατηγορίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν φυτεύεις φακές αντί 
να κάνεις προπονήσεις». 

Ο Κασιδόκωστας αδιαφορούσε για το πόλο
«Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας παρότι υπήρξε αθλητής του Παναθηναϊκού και αγαπούσε 
τον αθλητισμό, δεν βοήθησε επί της ουσίας ποτέ τον ΝΟΒ. Ο σημερινός δήμαρχος έχει 
βοηθήσει πολύ περισσότερο τον Όμιλο αλλά και τον τοπικό αθλητισμό γενικότερα. Θυμά-
μαι τον Κασιδόκωστα να μου λέει πως θα γκρεμίσει τις εγκαταστάσεις του ΝΟΒ γιατί 
φαίνονταν αντιαισθητικές από την πλατεία και θα έφτιαχνε κολυμβητήριο στο Καβούρι. 
Χάρηκα ιδιαίτερα όταν πληροφορήθηκα ότι στα σχέδια του Δήμου είναι η κατασκευή 
δημοτικού κολυμβητηρίου στη Βάρη. Εύχομαι και ελπίζω όταν υλοποιηθεί το έργο, η 
εγκατάσταση να λειτουργεί με αξιοκρατικούς όρους και να μην υπάρξουν άτομα που 
θα εκμεταλλευτούν με την κακή έννοια την πισίνα, όπως γίνεται στο κολυμβητήριο της 
Σχολής Ευελπίδων όπου ορισμένοι το έχουν μετατρέψει σε μαγαζάκι τους». 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου



Ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τον 
χαιρετισμό του στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών στις 21/12 ανακοίνωσε και τις δύο οικογένειες 
από τον Δήμο που ενισχύθηκαν από το συμβολικό εισιτήριο 
που κατέβαλλαν οι θεατές.

Ο μαθητής του Λυκείου Βουλιαγμένης Μιχάλης Μαρινάκης 
και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, φωτογραφίζεται 
με την Crabby, το δημιούργημα της ομάδας Crabs,  
στο Φεστιβάλ Ρομποτικής που διοργάνωσε το σχολείο του  
στις 20/1

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ ΜΙΛΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΙΣ 
15/1 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο πρώην Δήμαρχος 
Βάρης Παναγιώτης 
Καπετανέας στην 
εκδήλωση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης 3Β στις 
16/1 και στο πλευρό 
του επικεφαλής Κώστα 
Πασακυριάκου

ΜΟΛΙΣ 15 ΕΤΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΦΩΝΗ Η ΕΛΕΝΗ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ «ΤΡΙΑΜΙΣΙ 
ΕΓΧΟΡΔΑ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΙΣ 
20/12/18

ΤΟ ...ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΛΕΚΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΦΟΡΕΣΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, 
ΣΤΙΣ 12/1
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Η Ανεξάρτητη Κίνηση στον πάγκο...

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ο συνδυασμός της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης έχει εξαφανιστεί από τον προεκλογικό 
χάρτη. Δεν αποτελεί είδηση αυτό, αλλά η πολιτική οπι-
σθοχώρηση του επικεφαλής της Σπύρου Πανά επί σχεδόν 
μια τετραετία είχε ως αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό του 
συνδυασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι υποστηρικτές 
της Ανεξάρτητης Κίνησης θεωρούν τη στάση του Σπύρου 
Πανά αποσπασματική, άνευρη, χωρίς να δημιουργεί εκεί-
νες τις προϋποθέσεις που να την καθιστούν ελκυστική 
επιλογή για τις επόμενες εκλογές.

Ήδη αρκετά στελέχη της Ανεξάρτητης Κίνησης μετακι-
νήθηκαν προς το συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλ-
λου, ενώ οι πληροφορίες μιλούν και για νέες μετακι-
νήσεις. Εκτός όμως από τους υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους, την Ανεξάρτητη Κίνηση φαίνεται να την 
έχουν ήδη αφήσει προ πολλού και οι ψηφοφόροι της. 
Όλα δείχνουν πως ο συνδυασμός της Ανεξάρτητης Κίνη-

σης μετά από 33 χρόνια παρουσίας στα κοινά δεν θα 
δώσει το παρών στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 
περιμένοντας πιθανά να υπάρξουν ευνοϊκότερες συν-
θήκες για τις επόμενες που θα πραγματοποιηθούν το 
2023.  Κάποιοι υποστηρίζουν πως η σιωπή του σε αυτά 
τα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στην αντιπολίτευση 
λειτουργεί υποστηρικτικά στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.  

Ο ίδιος έχει διαψεύσει κάτι τέτοιο, λέγοντας πως η αντι-
πολίτευση δεν είναι μόνο να χτυπάς το χέρι στο έδρανο, να 
ψηφίζεις αρνητικά για να βάζεις εμπόδια στην εκάστοτε 
δημοτική αρχή που επιδιώκει να αφήσει έργο στη πόλη.  
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Κίνησης έχει αναφερθεί με 
εγκωμιαστικά σχόλια στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, επι-
σημαίνοντας πως ο Δήμος 3Β βρίσκεται στη σωστή κατεύ-
θυνση και υπογραμμίζοντας πως ο Δήμαρχος κάνει σωστή 
διαχείριση, βελτιώνοντας τα οικονομικά του Δήμου. Είναι 

δεδομένο πως ο Σπύρος Πανάς χαίρει εκτίμησης από πολ-
λούς που προκρίνουν έναν ήπιο και μετρημένο τόνο και 
λόγο στην αντιπολίτευση.  Η Ανεξάρτητη Κίνηση θα κάτσει 
στον πάγκο λοιπόν. Αυτομάτως γεννάται το ερώτημα για 
το τι θα πράξουν οι ένθερμοι υποστηρικτές του συνδυα-
σμού. Οι πολιτικά «άστεγοι» σύμβουλοι της παράταξης 
που είναι και η μειοψηφία, αυτοί οι οποίοι τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια στέκονταν επί μονίμου βάσεως απέναντι 
σε κάθε πρόταση και σχέδιο της δημοτικής αρχής για το 
καλό της πόλης, φυσικά χωρίς κανένα ουσιαστικό επιχεί-
ρημα, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να δημιουργή-
σουν έναν πυρήνα που το μοναδικό τους σύνθημα θα είναι 
«απέναντι στη δημοτική αρχή». Δεν συγκινούν κανέναν. 
Τέσσερις μήνες πριν τις εκλογές, εκτός από τον Δήμαρχο 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τις παρατάξεις της Αριστε-
ράς, κανένας άλλος δεν έχει ανακοινώσει την υποψη-
φιότητά του για τη θέση του Δημάρχου. Μήπως τελικά ο 
Σπύρος Πανάς, τον οποίο εμπιστεύτηκε το 49,97% των 
δημοτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πήρε τη σωστή 
απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να 
ολοκληρώσει το έργο του που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 
του 2014;

#photo_view

Ο μαέστρος της ΚΟΑ
Παντελής Κογιάμης
επί το έργον (Καβούρι 21/12/18)

Η Όλγα Βενέτη 
στην αίθουσα «Ιωνία»
(Βούλα, 19/12/18)

Ο Θάνος Ματόπουλος στη 
συναυλία με τα «31/2 έγχορδα»
(Βούλα 20/12/18)

Η Τζούλια Γερακιού μιλά
για τον Άγγελο Αποστολάτο
(Πανόραμα, 20/1)

Με το σταυρό στο χέρι
στα νερά της Βουλιαγμένης
(Θεοφάνεια, 6/1)

Ο αντιπεριφερειάρχης  
Νάσος Αναγνωστόπουλος 
μιλά για τον Υμηττό (Βάρη, 9/1)

Ο Νίκος Ψαλλίδας
βραβεύει νέους φοιτητές
(Βούλα, 20/12/18)

Εκτός εκλογών 
η παράταξη Πανά 
αφήνει άστεγα 
πολιτικά στελέχη



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


