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The Talk of 
The Town
Η εκκλησιαστική περιουσία 
στη Βουλιαγμένη είναι ο "ελέ-
φαντας στο δωμάτιο" που δια-
χρονικά οι δημοτικές διοική-
σεις αγνοούσαν, αφήνοντας το 
χρόνο να περνά εις βάρος του 
δημόσιου συμφέροντος.
Σήμερα έφτασε η ώρα των 
συγκρούσεων για τον κοινό-
χρηστο χαρακτήρα της περιου-
σίας αυτής και ο Δήμος είναι ο 
μοναδικός θεσμικός θεματο-
φύλακας για τη διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Με αξιοκρατία 
και αριστεία 
φτάνουμε 
στα άστρα
Επίτιμος δημότης Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι πλέον 
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ρr.v.chatziportokalis

#voula

@sapio_meat

#shoppingstar δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βδομάδα 
που είναι δεν τους έβαλαν θέμα σικ σε χασαποταβέρνα 
στη Χασιά ή στη Βάρη!

@GlykosJ

4.5 βαθμούς στην Βούλα, 17 την ίδια ώρα εχθές.. @
CristinaSouzi είναι βουτιά!

@amakiddo

Βούλα. Το γαλατικό χωριό που διαβάζεις για τη μεγαλύ-
τερη κακοκαιρία του χειμώνα ενώ είσαι με το κοντομά-
νικο στο μπαλκόνι

@mrzonk69

Πέρασα απο Βουλιαγμένη και οι άλλοι κάνανε μπάνιο 
στη θάλασσα. Μωρέ είσαστε τρελοί; #Ωκεανιδα

little_hottie_mints

#varkiza

byron_kokkalanis

#varkiza

@koinonou

Ο επικοινωνιολόγος του ΣΥΡΙΖΑ Τζιώτης κατεβαίνει 
υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
ως ακομμάτιστος.  Να έλεγε "πρώτη φορά αριστερά στα 
νότια" δεν τον έπαιρνε προφανώς

i_leo81

@ithaki

@SirConstantino

Οι άλλοι ονόμασαν Ωκεανίς την κακοκαιρία, λες και δεν 
ξέρουμε ότι Ωκεανίς είναι παραλία στη Βουλιαγμένη - 
όλα λάθος πια

vaggeluckys

#vari

@dark_lady08

Περιμένω τον χιονιά και την κακοκαιρία να έρθει, απο-
λαμβάνοντας τον ήλιο στη Βουλιαγμένη.

@chrisfas61

Την προσπεράσαμε τελικά την Ωκεανίδα, συνεπώς στρί-
βουμε δεξιά και πάμε Βάρκιζα. Για μπάνιο.

fidelio202

@Moorings



3The talk of the town

Η Εκκλησία, ο ελέφαντας
και η Βουλιαγμένη

HΕκκλησία λειτουργεί για τη Βουλιαγμένη εδώ και 
δύο αιώνες όπως ένα φάρμακο: Σε κάποιες δόσεις 
ευεργετικά, σε άλλες τοξικά. Από τα προεπαναστα-

τικά χρόνια μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα, το «κτήμα 
της Βάρης», η τεράστια δηλαδή έκταση στην ανατολική 
Αττική που περιελάμβανε μεταξύ άλλων και τη Βουλιαγ-
μένη και παραχωρήθηκε στον ηγούμενο Πετράκη από τον 
Οθωμανό Σουλτάνο, παρέμεινε σε συντηρητικά χέρια. Το 
γεγονός ότι η Βουλιαγμένη έχει τη σημερινή της φυσιο-
γνωμία και δεν απέκτησε μια εντατική οικιστική ανάπτυξη, 
όπως συνέβη σε άλλες περιοχές τις οποίες διαχειρίστηκαν 
οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οφείλεται σε αυτό τον συντη-
ρητισμό της Εκκλησίας. Ωστόσο, οι εποχές της μακάριας 
αδράνειας που ευνοούσε το περιβάλλον έχουν παρέλθει 
εδώ και δεκαετίες και πλέον η Εκκλησία της Ελλάδος έχει 
μπει σε μια τροχιά αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 
της. Σήμερα όσο ποτέ ο εναγκαλισμός της Εκκλησίας με τη 
Βουλιαγμένη τείνει να προσλάβει τοξικά χαρακτηριστικά. Η 
εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή είναι ο «ελέφαντας 
στο δωμάτιο», όπως λένε στις ψυχαναλυτικές θεωρίες, 
τον οποίο όλοι προσποιούνται ότι δεν βλέπουν. Το πρώτο 
κεφάλαιο της περιουσίας αυτής αφορά στα 16 οικοδομικά 
τετράγωνα της πρώτης πολεοδόμησης της Βουλιαγμένης 
στο κέντρο της, που παρέμειναν αδόμητα μέχρι σήμερα. 
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην έκταση της Φασκο-
μηλιάς. Και το τρίτο κεφάλαιο τις εγκαταστάσεις και τον 
οικόπεδο του Ορφανοτροφείου. Σήμερα βρίσκονται στην 
επικαιρότητα τα 16 οικοδομικά τετράγωνα που αντιστοι-
χούν σε έκταση 302 στρεμμάτων εντός της Βουλιαγμένης 

και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν χτιστεί, όμως χάρη 
στην παρέμβαση των παλιότερων δημοτικών διοικήσεων 
παρέμειναν αδόμητα και φυτεύτηκαν, χαρακτηριζόμενα ως 
κοινόχρηστο πράσινο. Ο Πατρίκιος Καραγεώργος πρώ-
τος σε δύο κύματα το 1977 και το 1986-87 και κατόπιν ο 
Γρηγόρης Κασιδόκωστας το 1993-94 δέσμευσαν αυτές 
τις –ιδιωτικές– εκτάσεις, υποσχόμενοι θεωρητικά ότι θα 
τις αποζημιώσουν. 

Την εποχή εκείνη ένας Δήμος μπορούσε να απαλλοτρι-
ώσει οποιαδήποτε ιδιωτική έκταση και να την κρατήσει 
δεσμευμένη για 20 χρόνια χωρίς να πληρώσει δεκάρα. 
Στην πραγματικότητα λοιπόν, οι τότε διοικήσεις της Βου-
λιαγμένης τράβηξαν μια κουρτίνα και έκρυψαν τον «ελέ-
φαντα» για ένα μεγάλο διάστημα, κερδίζοντας χρόνο. Οι 
20ετίες όμως παρήλθαν και η αναβολή λήψης κάθε από-
φασης όταν υπήρχε χρόνος, έχει στενέψει πλέον πολύ τα 

περιθώρια αντιδράσεων. Θα αποζημιώσει ο Δήμος τον 
ιδιοκτήτη; Ή θα τον αφήσει να αξιοποιήσει την ιδιοκτησία 
του; Με πρόχειρους υπολογισμούς η έκταση αυτή κοστί-
ζει σήμερα ενδεικτικά 110-220 εκατομμύρια ευρώ...  Η 
«καυτή πατάτα» έπεσε στα χέρια του σημερινού Δημάρ-
χου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, καθώς σήμερα οι περισ-
σότερες απαλλοτριώσεις έχουν αρθεί με τελεσίδικες 
αποφάσεις. Πλέον ο Δήμος πληρώνει πρόστιμα για τη μη 
συμμόρφωσή του στις δικαστικές αποφάσεις. Και η συνέ-
χεια θα γραφτεί στις αίθουσες των ευρωπαϊκών δικαστη-
ρίων, καθώς ο Κωνσταντέλλος δήλωσε ότι προτιμά τα 
πρόστιμα από τη δόμηση.  Εκκλησιαστική περιουσία όμως 
υπάρχει και στο λόφο της Φασκομηλιάς (1.300 στρέμμα-
τα συνολικά) ένα μέρος της οποίας (250 στρέμματα) είναι 
οικοδομικά τετράγωνα. Αν μέχρι σήμερα παραμένουν 
αδόμητα είναι επειδή ισχύει το προστατευτικό Προεδρικό 
Διάταγμα της Λίμνης από το 2004 και επειδή έχει οριστεί 
από τον Δήμο ένας πολύ χαμηλός συντελεστής δόμησης, 
που καθιστά ανώφελη κάθε επένδυση. 

Στο Ορφανοτροφείο τέλος, εκτός από το ίδιο το ιστορικό 
κτήριο, υπάρχουν και 45 παράγκες στην πευκόφυτη έκτα-
ση του λόφου. Ασπίδα για την διαφύλαξη του Ορφανοτρο-
φείου από μια οικοδομική αξιοποίηση είναι το Προεδρικό 
Διάταγμα 254 που καθορίζει ως αποκλειστική χρήση του 
ακινήτου αυτήν της κοινωνικής πρόνοιας. Δυστυχώς, η 
τύχη της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη 
εναπόκειται τελικά σε ένα θεσμικό τρίγωνο: Την Εκκλη-
σία, το ελληνικό κράτος και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. Ξεκάθαρη πρόθεση της σημερινής ηγεσίας της 
Εκκλησίας είναι να βρει έσοδα και να χτίσει ό,τι μένει αδό-
μητο. Το ελληνικό κράτος από την άλλη, από τη σύστασή 
του μέχρι τις μέρες μας διαπραγματεύεται σε κεντρικό 
επίπεδο τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτού με τα 
ακίνητα, με στόχο να αποσπά πόρους. Ειδικά η σημερι-
νή κυβέρνηση βρίσκεται αυτό το διάστημα σε διαδικασία 
συνεννόησης, έχοντας συστήσει το Ταμείο Αξιοποίησης 
της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, τα έσοδα του οποίου θα 
μοιράζονται από κοινού. 

Μόνο θεσμικό αντίβαρο για τη διατήρηση του σημερινού 
status quo στην περιοχή έχει μείνει ο Δήμος. Και είναι 
αισιόδοξο το γεγονός ότι η θέση της δημοτικής αρχής 
στο ζήτημα έχει τεθεί ξεκάθαρα με σχετική δημόσια 
δήλωση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου τον Οκτώβριο 
του 2018: «Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει την Εκκλησία 
της Ελλάδος σε ανώτατο επίπεδο, δεν είναι στις προ-
θέσεις μας να συναινέσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα ή 
προσπάθεια αξιοποίησης που θα αλλοιώσει τη φυσιο-
γνωμία της πόλης μας».

“Μόνο θεσμικό 
αντίβαρο για τη 
διατήρηση του 
σημερινού status quo 
είναι ο Δήμος

 
του  Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Ήταν η μεγαλύτερη πολιτική 
συγκέντρωση που έχει πραγ-
ματοποιηθεί στην περιοχή. Η 
εκδήλωση απολογισμού και 
διεκδίκησης νέας εντολής 
από τον δήμαρχο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, το Σάββατο 23 
Φεβρουαρίου ήταν πολύ περισ-
σότερο, ένα δημοτικό ορόσημο: 
Από το πλήθος και τη σύνθεση 
του κόσμου έγινε φανερό ότι ο 
Κωνσταντέλλος αυτά τα 5 χρόνια 
πέτυχε μια πρωτόγνωρη συσπεί-
ρωση κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων για την ιστορία του 
ενιαίου Δήμου, ανθρώπων που 
βλέπουν το λιγότερο θετικά τα 
πεπραγμένα της διοίκησής του. 

Το ξενοδοχείο Divani κυριολε-
κτικά πολιορκήθηκε, παρά το 
κρύο, τη βροχή και τον δυνατό 
άνεμο: 1.700 άτομα συνολικά 
γέμισαν ασφυκτικά τη μεγάλη 
αίθουσα, με εκατοντάδες όρθι-
ους εντός αλλά και εκτός, που 
παρακολούθησαν στις 4 γιγαντο-
οθόνες του λόμπι. Σύμφωνα με 
την ΕΛΑΣ, περίπου 300 οχήματα 
προσπάθησαν να προσεγγίσουν 
το ξενοδοχείο χωρίς να μπορέ-
σουν να σταθμεύσουν, δημιουρ-
γώντας κυκλοφοριακό έμφραγ-

μα στις οδούς Ακτής και Αγίου 
Νικολάου στο Καβούρι. Από τα 
δημόσια στοιχεία του Facebook, 
γνωρίζουμε ότι το ίδιο βράδυ 
παρακολούθησαν μέσω διαδι-
κτύου την εκδήλωση που μεταδι-
δόταν ζωντανά πάνω από 2.500 
άτομα. Επιπρόσθετα, η παρουσία 
μιας σειράς από προσωπικότη-
τες στην εκδήλωση υπογράμμι-
σαν ότι η σημερινή διοίκηση του 
Δήμου κατέκτησε μια πραγματι-
κά ευρεία αποδοχή. Στις πρώτες 
σειρές κάθισαν ο Δήμαρχος Αμα-
ρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Γιώργος Πατούλης, οι δήμαρχοι 
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικο-
λάου, Ελληνικού Αργυρούπο-
λης Γιάννης Κωνσταντάτος και 
Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, 
οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος 
και Βασίλης Οικονόμου, ο αντι-
περιφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο 
πρώην Δήμαρχος Βουλιαγμέ-
νης Πατρίκιος Καραγεώργος, ο 
πρώην Δήμαρχος Βούλας Γιώρ-
γος Μάντεσης, ο πρώην Δήμαρ-
χος Βύρωνα και ο γραμματέας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ 
Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά και οι 
Πάρις Κασιδόκωστας, Θανάσης 
Μαρτίνος και Γιώργος Προκοπί-
ου και Πάρης Δράγνης. 

Μια πόλη που αλλάζει
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
ο ίδιος ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος και το επιτελείο του 
στις τρεις μεγάλες εκδηλώσεις 
απολογισμού που έχει κάνει 
μέχρι σήμερα, είναι ότι το πλη-
θωρικό έργο που δρομολόγη-
σε και εκτείνεται σε ένα φάσμα 
πολύ ευρύτερο από τις τυπικές 
αρμοδιότητες των ΟΤΑ, δύσκο-
λα ταξινομείται και εξιστορείται 
συστηματικά μέσα στα 40 λεπτά 
που θεωρείται ανεκτή διάρκεια 
μιας δημόσιας ομιλίας. «Ποτέ 
δεν είχαν γίνει τόσα πολλά 
σε τόσο λίγο χρονικό διάστη-
μα» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Δήμαρχος στο λόγο του και 
πράγματι η αξιοποίηση αυτής της 
πενταετούς θητείας ήταν παρα-
πάνω από εντατική, για όσους 
γνωρίζουν τους ρυθμούς των 
δημόσιων φορέων. Ο Δήμαρ-
χος συνόψισε το έργο αυτό σε 
δύο αριθμούς: 290 μικρές και 
μεγάλες παρεμβάσεις συνο-
λικής αξίας 60 εκατομμυρίων 
ευρώ. Τα τρία έργα ωστόσο 
που ξεχώρισε ήταν: Πρώτον, η 
αντικατάσταση του δημοτικού 
φωτισμού με νέας τεχνολογί-
ας λαμπτήρες ελεγχόμενους 
από σύστημα τηλεδιαχείρισης, 

Συγκέντρωση ορόσημο 
για μια Πόλη που αξίζει να Ζεις

Ο επί τρεις θητείες Κοινοτάρχης και πρώτος Δήμαρχος Βουλιαγμένης, 
Πατρίκιος Καραγεώργος (αριστερά) και ο επί τρεις θητείες Δήμαρχος 
Βούλας, Γιώργος Μάντεσης

Θερμός χαιρετισμός του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τον Πάρι 
Κασιδόκωστα, υπό το βλέμμα του Πάρη Δράνγη και του Γιώργου 
Προκοπίου, ενώ στην δίπλα θέση διακρίνεται ο Θανάσης Μαρτίνος

Το μεγαλύτερο χειροκρότημα του ακροατηρίου απέσπασε η δέσμευση  
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ότι στην επόμενη θητεία του  
θα ασφαλτοστρώσει 200 χιλιόμετρα δρόμων, το σύνολο δηλαδή  
του οδικού δικτύου του Δήμου, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση των 10 εκατ. ευρώ

Άποψη της κατάμεστης μεγάλης αίθουσας στο ξενοδοχείο Divani  
του Μεγάλου Καβουρίου



δικτύου της πόλης μας». Στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού 
του για τη νέα θητεία που διεκ-
δικεί, ο Δήμαρχος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης ανακοίνω-
σε ότι το επόμενο διάστημα θα 
δημιουργηθούν δύο νέα ΚΑΠΗ, 
το Δημοτικό Γηροκομείο της 
Βούλας, το πολιτιστικό κέντρο 
στο κόκκινο σπίτι της λεωφό-
ρου Βασιλέως Παύλου καθώς 
και το Δημοτικό Κολυμβητήριο 
στη Μηλαδέζα της Βάρης. «Μου 
αρέσει να λέω ότι θα κάνουμε 
πέντε και να κάνουμε δέκα. Όχι 
το αντίθετο», είπε με νόημα σε 
μια αποστροφή του λόγου του. 

Δράση για το περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλο-
ντος και της φυσικής ομορφιάς 
ιεραρχείται στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης διαχρο-
νικά ως πρώτιστη προτεραιότη-
τα και αποτελεί τη μεγαλύτερη 
απαίτηση των δημοτών από τους 
διοικούντες. Και αν κάτι κληρο-
δότησε η μέχρι σήμερα θητεία 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
είναι ότι η θέση υπέρ της διαφύ-
λαξης του περιβάλλοντος στα-
μάτησε να είναι μια συντηρητική 
προσέγγιση της δημοτικής πολι-
τικής, μια λογική «αφήνουμε τα 
πάντα ως έχουν». Αντιθέτως, 
μετασχηματίστηκε σε μια ενερ-
γό δράση και σε πολύπλευρες 
πρωτοβουλίες. Οι πιο σημα-
ντικές που αναφέρθηκαν είναι: 
Η απομάκρυνση από την παρα-
λιακή ζώνη, και συγκεκριμένα 
την παραλία του Δημαρχείου 
στη Βούλα και την παραλία του 
Μεγάλου Καβουρίου, συνολικά 
3.000 κυβικών μέτρων τσιμέ-
ντου που δέσποζαν μέχρι σήμε-
ρα, απομεινάρια περασμένων 
δεκαετιών. Η ενεργός παρέμ-
βαση στο έργο ανακαίνισης 
του Αστέρα Βουλιαγμένης, που 
τροποποίησε τα επενδυτικά σχέ-
δια, μειώνοντας τις δομημένες 
επιφάνειες του ξενοδοχείου και 
συνακόλουθα το μπετόν στην 
πράσινη χερσόνησο κατά 12.000 
τετραγωνικά μέτρα. Τα αστρα-
πιαία αντανακλαστικά απέναντι 
στην επέλαση της πετρελαιοκη-
λίδας που έπληξε το Σαρωνικό 
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τον Σεπτέμβριο του 2017, με 
την πόντιση του πλωτού φράγ-
ματος μήκους 3,5 χιλιομέτρων 
που σταμάτησε το μαζούτ στη 
Γλυφάδα καθ' υπέρβαση των 
δημοτικών αρμοδιοτήτων. 

Τέλος, η μάχη για να διατηρη-
θεί ο δασικός χαρακτήρας της 
εκκλησιαστικής περιουσίας στη 
Βουλιαγμένη, που κατά τη διάρ-
κεια της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου εξόπλισε με νομικά 
και τεχνικά επιχειρήματα μια 
υπόθεση η οποία είχε μείνει 
στο συρτάρι επί δύο δεκαετί-
ες. Θα έπρεπε στα παραπάνω 
να προσθέσει κανείς όσα ο 
Κωνσταντέλλος ...δεν έκανε. 
Η επιχειρηματολογία του 2014 
κατά της παράταξης «Πόλη για 
να ζεις» που καταλόγιζε στον 
σημερινό δήμαρχο προθέσεις 
δημιουργίας «τσιμεντούπολης» 
διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η 
«κρυφή ατζέντα» για την αλλαγή 
της φυσιογνωμίας της Βούλας 
και την εμπορευματοποίηση δεν 
...φανερώθηκε ποτέ. 

Παρόλο που η ομιλία στο 
Divani ήταν η πρώτη επίσημη 
προεκλογική συγκέντρωση, 
ο Δήμαρχος επέλεξε να μην 
αναφερθεί στους αντιπάλους 
του. Έδωσε αντίθετα τα εύσημα 
στον επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Σπύρο Πανά 
(ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν 
θα είναι εκ νέου υποψήφιος), 
ευχαριστώντας τον δημόσια για 
το γεγονός ότι «συνέδραμε στο 
έργο της δημοτικής αρχής και 
έβαλε πλάτη σε δύσκολες απο-
φάσεις, δείχνοντας ότι αγαπάει 
την πόλη», όπως είπε. Οι μόνες 
αιχμές στο λόγο του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου που μπορούν 
να διαβαστούν ως σχόλια για 
τον προεκλογικό στίβο που ξεκί-
νησε, αφορούσαν στις «φουτου-
ριστικές μακέτες που απεικονί-
ζουν ανέφικτες εξαγγελίες», οι 
οποίες όπως είπε «δεν θα μας 
παρασύρουν σε εικονικές πραγ-
ματικότητες», αλλά και η τελική 
αποστροφή της πολιτικής του 
ομιλίας «όλοι κρινόμαστε από 
τη μέχρι σήμερα διαδρομή μας».

Ο απολογισμός του δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έκλεισε με την παρουσίαση των υποψήφιων 
δημοτικών συμβούλων της παράταξης, 87 τον αριθμό, και από τις τρεις δημοτικές ενότητες

Παρά το άκρως επαγγελματικό στήσιμο  
της εκδήλωσης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 

δεν έκρυψε τη συγκίνησή του  
για το γεγονός ότι εκατοντάδες πολίτες 

επιχειρούσαν την ώρα που μιλούσε  
να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο,  

κάνοντας μεγάλες ουρές με τα οχήματά τους,  
ενώ αποκάλυψε και την ευχάριστη έκπληξη 
που ένιωσε, όταν προ ημερών εργαζόμενοι 

σε δημοτικό παιδικό σταθμό τον κάλεσαν 
για τραπέζι με τα γιουβαρλάκια που έφτιαξαν 

για τα παιδιά, έχοντας θυμηθεί  
ότι είναι το αγαπημένο του πιάτο  

από μια συζήτησή τους  
σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

μια επένδυση που εξοικονομεί  
ενέργεια αξίας 450.000 ευρώ 
ετησίως ενώ αυξάνει σημαντικά 
τη φωτεινότητα συμβάλλοντας 
στην ασφάλεια στην περιοχή. 
Δεύτερον, η ανακατασκευή και 
πιστοποίηση 47 παιδικών χαρών 
στον Δήμο, ένα έργο προϋπολο-
γισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. 
Και τρίτον, η έναρξη κατασκευής 
του ρέματος Κόρμπι, το μεγα-
λύτερο τεχνικό έργο που έγινε 

ποτέ στην περιοχή και θωρακίζει 
αντιπλημμυρικά τη Βάρη. Η ομι-
λία όμως είχε και δύο ειδήσεις: 
Πρώτον, η αναφορά του στις 
εξαιρετικές επιδόσεις ανακύ-
κλωσης που έχει ήδη επιτύχει 
ο Δήμος και θα αυξήσει κατακό-
ρυφα με τις δράσεις που δρομο-
λόγησε. Εφόσον οι στόχοι αυτοί 
επιτευχθούν αφού «είναι εφι-
κτός πλέον ο στόχος να ανακυ-
κλώνουμε το 65% των οικιακών 

απορριμμάτων μας», ο Δήμαρ-
χος δήλωσε ότι «η δημιουργία 
δημοτικής μονάδας ολοκληρω-
μένης διαχείρισης απορριμμά-
των ίσως να μην είναι μονόδρο-
μος». Και δεύτερον, η δέσμευση 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
ότι στην επόμενη θητεία  «θα 
διατεθούν συνολικά 10 εκατομ-
μύρια ευρώ για ασφαλτόστρω-
ση 200 χιλιομέτρων δρόμων, 
δηλαδή το σύνολο του οδικού 
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Την τοποθέτηση ενός πιστού αντιγράφου 
της επιτύμβιας στήλης της Ερεχθηίδος 
φυλής σε κεντρικό σημείο της περιοχής του 
αρχαίου Δήμου Αναγυρούντος ως ελάχιστο 
φόρο τιμής των αρχαίων δημοτών της περι-
οχής και προς υπερηφάνεια των σημερινών 
κατοίκων της Βάρης και της Βάρκιζας, απο-
φάσισε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Ο εμπειρογνώμονας του Δήμου σε 
θέματα αρχαιοτήτων και τοπικής ιστορίας 
Χρήστος Διονυσόπουλος ενημέρωσε το 
Δημοτικό Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου για 
την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας 
στήλης των Μαραθωνομάχων της Ερε-
χθηίδος φυλής με τον αρχαίο Αναγυρού-
ντα (Βάρη). Ο κ. Διονυσόπουλος στο βιβλίο 
του «Η Μάχη του Μαραθώνα» το οποίο 

έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών 
περιγράφει αναλυτικά την προέλευση και 
το περιεχόμενο της στήλης. «Η στήλη της 
Ερεχθηίδος φυλής βρέθηκε το 2000 εντοι-
χισμένη σε παλαιοχριστιανικό κτίσμα, στην 
Εύα, στη Μονή της Λουκούς της Κυνουρίας 
και υπολογίζεται ότι μαζί με άλλα σπουδαία 
έργα που προέρχονταν από τον Μαραθώνα 
κοσμούσε τη μεγάλη υπόστηλη αίθουσα της 
έπαυλης του Ηρώδη Αττικού στην Κυνου-
ρία. Είναι μια στιβαρή ορθογώνια στήλη 
από πεντελικό μάρμαρο, η οποία επιστέ-
φεται από ένα ανάγλυφο λέσβιο κυμάτιο 
και έχει ως επικεφαλίδα χαραγμένο με 
μεγάλα γράμματα το όνομα της Ερεχθηίδος 
φυλής. Ακολουθεί ένα κανονικό ελεγειακό 
επίγραμμα που εγκωμιάζει την αρετή των 

ανδρών που έπεσαν πολεμώντας τους 
Μήδους και ένα κατάλογος κάτω από το 
επίγραμμα με 22 ονόματα γραμμένα στοι-
χηδόν». Ο Χρήστος Διονυσόπουλος διάβασε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη μετάφραση 
του επιγράμματος: «Η φήμη, καθώς πάντα 
φθάνει στα πέρατα της φωτεινής γης, θα 
πληροφορηθεί για την αρετή αυτών των 
ανδρών, δηλαδή πώς πέθαναν πολεμώντας 
τους Μήδους και (πώς) δόξασαν την Αθήνα 
αντιμετωπίζοντας στη μάχη πολλούς, ενώ 
(αυτοί) ήταν λίγοι». Η συγκεκριμένη φυλή 
είχε και τους αναλογικά περισσότερους 
νεκρούς, καθώς όπως ανέλυσε ο Χρήστος 
Διονυσόπουλος, οι πολεμιστές της παρα-
τάχθηκαν στο κομμάτι της φάλαγγας που 
έκανε την πιο αποφασιστική σύγκρουση.

Μια μίνι 
Ολυμπιάδα

για τους 
μαθητές

των 3Β

Με συμμετοχή 
2.000 παιδιών 

ξεκίνησε 
το 5ο διασχολικό 

πρωτάθλημα 
του Δήμου

Για 5η συνεχή χρονιά ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 το δια-
σχολικό πρωτάθλημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 
τη συμμετοχή 13 δημοτικών σχολείων και 8 γυμνασίων. Συνολι-
κά 2.000 μαθητές έλαβαν μέρος σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, πετοσφαίριση, στίβος, πινγκ πονγκ και σκάκι. Η ιδέα της 
δημιουργίας ενός πρωταθλήματος ανάμεσα σε σχολεία της πόλης 
γεννήθηκε από την αθλητική επιτροπή του Οργανισμού Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου το 2014. Η 
αρχική απόφαση ήταν να ξεκινήσει με ένα πιλοτικό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου ανάμεσα στα δημοτικά. Η μεγάλη επιτυχία της πρώτης 
διοργάνωσης και ο τρόπος που αγκαλιάστηκε τόσο από τους εκπαι-
δευτικούς όσο και από μαθητές και γονείς ενθάρρυναν την επιτροπή 
να διοργανώσει και την επόμενη χρονιά το διασχολικό πρωτάθλημα.

Στη 1η διοργάνωση συμμετείχαν 300 παιδιά, ενώ την επόμενη χρο-
νιά προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα και τα ιδιω-
τικά σχολεία της περιοχής με αποτέλεσμα ο αριθμός συμμετοχών να 
αυξηθεί στους 800 μαθητές για να φτάσουμε στην 3η διοργάνωση 
που συμμετείχαν 1.250 παιδιά. Την περασμένη χρονιά, στο πλαίσιο 
του 4ο διασχολικού πρωταθλήματος διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
και πρωτάθλημα στίβου στα δημοτικά σχολεία, εκτοξεύοντας παράλ-
ληλα τον αριθμό συμμετοχών στους 1.700 μαθητές. Μια πραγματική 
γιορτή του αθλητισμού στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που 
έγινε θεσμός.

Στο 5ο διασχολικό πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη προστέθηκαν 
νέα αθλήματα, μετατρέποντας την διοργάνωση σε μια μίνι Ολυμπι-
άδα. Οι αγώνες πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

Βάρης, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, στο δημοτικό 
ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βούλας, στα κλειστά γυμναστήρια Μηλαδέ-
ζας και Βούλας και στην κλειστή αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
στη Βούλα. Η αυλαία του 5ου διασχολικού πρωταθλήματος θα πέσει 
στις 16 Μαΐου 2019 με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού μεταξύ 
γυμνασίων στο άθλημα του στίβου. Όλες οι διοργανώσεις στηρίζονται 
από τον ΟΑΠΠΑ και πραγματοποιούνται με τη βοήθεια όλων των διευ-
θυντών και εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής, την τεχνο-
γνωσία των ανθρώπων των αθλητικών σωματείων της πόλης και σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Φυσικής Αγωγής της Ανατολικής Αττικής. 

Βλέποντας την πολύ μεγάλη επιτυχία που σημειώνει το διασχολικό 
πρωτάθλημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όλα αυτά τα 
χρόνια, όμοροι Δήμοι έχουν αρχίσει δειλά δειλά να οργανώνουν αντί-
στοιχα πρωταθλήματα, ακολουθώντας το παράδειγμα των 3Β.

Τιμή στους αρχαίους προγόνους
Μνημείο για τη μάχη του Μαραθώνα  
τοποθετείται στη Βάρη

Από τον αρχαίο 
Αναγυρούντα 
οι γενναιότεροι 
πολεμιστές 
της μάχης 
του 490 π.Χ.

“
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Εκστρατεία αντιγκράφιτι είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το προσεχές διά-
στημα, σε μια προσπάθεια να καθαρίσει και παράλληλα 
να προστατέψει τους κοινόχρηστους χώρους επιφάνειας 
4.285 τ.μ από τις βαφές με σπρέι. Αρκετοί τα θεωρούν 
έργα τέχνης, έναν τρόπο μηνυμάτων και κριτικής, άλλοι 
πάλι θεωρούν τα γκράφιτι βεβήλωση και φθορά ξένης 
και δημόσιας περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι ζωγρα-
φιές, τα συνθήματα ή οι μουντζούρες θα αποτελέσουν 
παρελθόν από την πόλη. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης θα προμηθευτεί ένα ειδικό υλικό για την αντι-
μετώπιση του ζητήματος. Ένα επίχρισμα διαυγές ενός 
μέρους μεσαίας στιλπνότητας κατάλληλο για χρήση σε 
μέταλλο, σκυρόδερμα, τούβλα, πέτρα ή ξύλο. Το υλικό 
αυτό θα εφαρμοστεί έτσι ώστε μετά την αφαίρεση του 
γκράφιτι να προστατεύει την επιφάνεια. Το υλικό θα είναι 
ανθεκτικό και ικανό για επανειλημμένη τοποθέτηση. Το 
εν λόγω υλικό έχει κατάλληλη υδροφοβικότητα ώστε 
το γκράφιτι να μπορεί να αφαιρεθεί από την επιφάνεια 
που προστατεύεται, χρησιμοποιώντας νερό σε χαμηλή 

πίεση. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με τον συνήθη 
εξοπλισμό ψεκασμού. Συγκεκριμένα, το αντιγκράφιτι 
θα εφαρμοστεί στη Βούλα σε κοινόχρηστους χώρους 
επιφάνειας 3.371 τ.μ, στη Βουλιαγμένη σε επιφάνειες 
354 τ.μ και στη Βάρη σε επιφάνειες 560 τ.μ. Αναλυτικά, 
η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στο τοιχίο της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης (από την οδό Καλύμνου έως την παραλι-
ακή) και τις γέφυρες, τις υπόγειες διαβάσεις στην Ακτή 
Βουλιαγμένης και στην οδό Προόδου στη Βούλα και στα 
τοιχία κατά μήκος της λεωφόρου Ευελπίδων στη Βάρη. 
Επιπλέον, θα προστατευθούν όλα τα γλυπτά (γλυπτό 
χορευτών πλατείας Ιμίων, άγαλμα Βενιζέλου στην παρα-
λία του Notos, γλυπτό αλόγων στη Βουλιαγμένη, γλυπτά 
στην Ακτή Βουλιαγμένης και στο γλυπτό της Βάρκιζα). 

Τέλος, θα καθαριστούν και τα μνημεία που βρίσκονται 
στον Δήμο: Στην πλατεία Ηρώων της Βάρης, το μνημείο 
Ιωνίας στη Βούλα, των «Πυροσβεστών» στο Πανόραμα, 
το μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι, και το κεντρικό μνη-
μείο «Ειρήνη» στη Βουλιαγμένη, τα μνημεία Ζησιμοπού-
λου στη Βάρκιζα, η προτομή Ιερέα, στην Πλατεία Βάκχου 
και Ηφαίστου στη Βάρη. Η προμήθεια του υλικού έγινε 
κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφρα-
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής προσφοράς. Ως εκ 
τούτου, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα δαπα-
νήσει το ποσό των 130.000 ευρώ για το σκοπό αυτό.

Πόλεις χωρίς γκράφιτι η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη

Στον πυρετό 
των δημοτικών 
εκλογών
Μήνας νέων υποψηφιοτήτων ήταν ο Φεβρουάριος, καθώς τρία πρό-
σωπα ανακοίνωσαν την κάθοδό τους στις προσεχείς δημοτικές εκλο-
γές του Μαΐου ως υποψήφιοι Δήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ανεβάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων στους πέντε (μετά τους 
Κωνσταντέλλο και Πασακυριάκο). Τα μέλη της Ριζοσπαστικής Κίνησης 
Πολιτών στη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν στις 27 Ιανουαρί-
ου εξέλεξαν τον Θάνο Ματόπουλο ως επικεφαλής του συνδυασμού και 
υποψήφιο Δήμαρχο. Σε νεότερη διαδικασία θα αποφασιστούν το πρό-
γραμμα και το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Την υποψηφιότητά της ως 
επικεφαλής συνδυασμού ανακοίνωσε στον τοπικό Τύπο και η αντιπρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Σίνα. Το όνομα της παράταξης 
που θα εκπροσωπήσει είναι «Δίπλα σας» όμως άγνωστα παραμένουν 
ακόμη τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό της. Τέλος, την 
κάθοδό του ανακοίνωσε ο Δημήτρης Τζιώτης, επιφυλασσόμενος να 
αποκαλύψει σε άλλο χρόνο το όνομα του συνδυασμού και το ψηφοδέλ-
τιό του. Πρόκειται για τον υποψήφιο και των δημοτικών εκλογών του 
2006 απέναντι στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα στη Βουλιαγμένη. Ο Σπύρος 
Πανάς τελικώς ανακοίνωσε και επισήμως ότι ο ίδιος και η Ανεξάρτητη 
Κίνηση δεν θα συμμετέχει στις προσεχείς εκλογές, όπως έγραψε στο 
προηγούμενο φύλλο του ο «Δημοσιογράφος».

Ξεκίνησε η δίκη της Μαρίας Σίνα

Στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών συνεχίστηκε η υπόθεση της 
ποινικής δίωξης σε βάρος της αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και πλέον 
υποψήφιας δημάρχου Μαρίας Σίνα, η οποία καλείται πλέον ενώπιον του δικαστηρίου να 
υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στην κατηγορία για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην 
υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση και της απιστίας στην υπηρεσία, για 
όσο χρονικό διάστημα είχε θητεύσει (2012-2014) στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δίκη ξεκίνησε την Παρασκευή 
15 Φεβρουαρίου 2019 με την υποβολή των ενστάσεων εκ μέρους των συνηγόρων της 
Μαρίας Σίνα και συνεχίστηκε με την εξέταση της πρώτης μάρτυρος του κατηγορητηρίου, 
της ελέγκτριας που 
ορίστηκε για να ελέγξει τα 
πεπραγμένα της επιτροπής 
και να συντάξει το σχετικό 
πόρισμα. Η δίκη διεκόπη 
λόγω στάσης εργασίας 
των γραμματέων και θα 
συνεχιστεί την Παρασκευή 
15 Μαρτίου 2019. Η Μαρία 
Σίνα δηλώνει την αθωότητά 
της, ενώ όπως υποστήριξε 
σε πρόσφατη συνέντευξή 
της η εμπλοκή της είναι 
«στημένη».
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Πεζογέφυρα έρχεται στην παραλιακή της Βούλας

Ένα έργο μεγάλης σημασίας για τη βιώσιμη κινητικότητα, την ασφάλεια των πεζών και της αποφυγής 
ατυχημάτων στο σημείο, έχει δρομολογήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την κατασκευή 
πεζογέφυρας στην Λεωφόρο Κ. Καραμανλή στο ύψος των οδών Ήρας και Διός, στη Βούλα. Πρόκειται 
για το ύψος της παιδικής χαράς στο κέντρο Notos. Η γέφυρα θα έχει άνοιγμα μήκους 38 μέτρων, με το 
οποίο γεφυρώνεται το οδόστρωμα της λεωφόρου και τα εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Ο συνολικός λει-
τουργικός σχεδιασμός του έργου, έγινε κατά τρόπο που να εξυπηρετεί άτομα με αναπηρίες. Η βασική 
ιδέα σχεδιασμού της γέφυρας –της οποίας ο συνολικός φορέας προβλέπεται μεταλλικός– αναφέρεται 
σε καλωδιακή γέφυρα της οποίας τα καλώδια ανάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ότι αισθητικά παραπέ-
μπουν σε σχοινιά ιστιοφόρων που συχνά πλέουν στην παρακείμενη ακτή.Η πρόσβαση των πεζών, θα 
διενεργείται με κυκλικές ράμπες. Δεν προβλέπεται η ύπαρξη ανελκυστήρων, καθώς η πεζογέφυρα έχει 
τον χαρακτήρα της περιπατητικής γέφυρας. Επιπλέον, με βάση την εμπειρία των μελετητών, οι δημόσιοι 
ανελκυστήρες χρειάζονται πολύ συχνά συντήρηση καθώς οι φθορές που προκαλούνται από επικίνδυνα 
και αντικοινωνικά στοιχεία είναι συχνό φαινόμενο σε αντίστοιχες περιπτώσεις.Τονίζεται ότι η κατασκευή 
ελέγχθηκε διεξοδικά λόγω της ιδιομορφίας της, με βάση όλους τους σύγχρονους διεθνείς Κανονισμούς 
που αφορούν σε παρόμοια έργα.

Εγκρίθηκε μετά από μια μεγάλη διαδι-
κασία δημόσιας διαβούλευσης η ενιαία 
κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Ο σκοπός της 
μελέτης ήταν η αποτύπωση της σημερινής 
συγκοινωνιακής λειτουργίας στην περι-
οχή του Δήμου. Εντοπίστηκαν τα βασικά 
προβλήματα που απαιτούν το σχεδιασμό 
και τη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων για 
την αντιμετώπισή τους. Τα πλέον σημαντι-
κά προβλήματα που καταγράφηκαν αφο-
ρούν στη λειτουργία των οδικών υποδο-
μών και την οργάνωση κυκλοφορίας και 
στάθμευσης αλλά και την οδική ασφάλεια. 
Σε ό,τι αφορά στο τοπικό οδικό δίκτυο τα 
κυκλοφοριακά προβλήματα αφορούν την 
ελλιπή ή κακή σήμανση, την έλλειψη μονο-
δρομήσεων, τη μη θεσμοθέτηση χώρων 
στάθμευσης και τα στενά πεζοδρόμια που 
σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτα 
και δύσκολα προσπελάσιμα.

Ο στόχος της κυκλοφοριακής μελέτης 
είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
με τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης οχη-
μάτων, τη βελτίωση της ορατότητας (όπου 
είναι εφικτό) και την καλύτερη διαχείριση 
των διαβάσεων πεζών με το σχεδιασμό 
ειδικών διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε τρεις από τις κεντρικές παρεμβά-
σεις που έχουν δρομολογηθεί. Στην πλα-
τεία της Βουλιαγμένης επί της οδού Ερμού 
στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιάσονος και 
Αγ. Παντελεήμονος μελετήθηκε η κατα-
σκευή υπερυψωμένου οδοστρώματος 

που στοχεύει στη μείωση της ταχύτητας 
των διερχόμενων οχημάτων αλλά και την 
ασφαλέστερη διέλευση των μαθητών και 
γενικότερα των πεζών. Η διατομή της οδού 
Ερμού σε αυτό το τμήμα διαμορφώνεται 
σε μία λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας 
χωρίς κεντρική νησίδα και με παράλληλη 
απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο 
πλευρές της οδού. Στο χώρο στάθμευσης 
οριοθετούνται 13 θέσεις στάθμευσης. Ο 
χώρος αναμονής των ταξί μεταφέρεται 
από την οδό Ερμού στην οδό Ιάσονος επί 
της Πλατείας Νυμφών και οριοθετούνται 
τέσσερις θέσεις. Στη Βούλα, στη διασταύ-
ρωση της Λεωφόρου Καραμανλή με τη 
Βασιλέως Παύλου στο Ασκληπιείο, για 
την αντιμετώπιση των συχνών παράνο-
μων αναστροφών θα δημιουργηθεί κόμ-
βος στην οδό Ασκληπιού (βλ. εικόνα) με 
το άνοιγμα της κεντρικής νησίδας, εξυπη-

ρετώντας και τη λειτουργία της πεζοδιά-
βασης που λειτουργεί σήμερα στην ίδια 
θέση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή 
η αποχώρηση από το χώρο στάθμευσης 
στον τερματικό σταθμό τραμ, με κατεύ-
θυνση προς Αθήνα, με αριστερή στροφή 
και αποκλειστική φάση σηματοδότησης, 
ακυρώνοντας την ανάγκη της παράνομης 
αναστροφής που σήμερα γίνεται κατά 
κόρον στον κόμβο του Ασκληπιείου. Ο 
νέος κόμβος θα λειτουργεί σε συντονι-
σμό με τον σηματοδοτούμενο κόμβο στην 
οδό Βασ. Παύλου χωρίς να επηρεάζεται η 
ροή κυκλοφορία επί της παραλιακής. Στη 
Βάρη και συγκεκριμένα επί του κόμβου της 
Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη λεωφόρο 
Αθηνών Σουνίου θα επεκταθεί η κεντρική 
νησίδα προς Βάρη έτσι ώστε να μη δίνεται 
η δυνατότητα πραγματοποίησης παράνομης 
αναστροφής. 

Τα κακώς  
κείμενα 
των δρόμων 
αντιμετωπίζει 
η ενιαία 
κυκλοφοριακή 
μελέτη 
του Δήμου

“



Επίτιμος δημότης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τις 24 Φεβρουαρίου ο διακε-
κριμένος αστροφυσικός και ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής. Ο  Έλληνας που συνέβαλε 
στις πιο διάσημες διαστημικές αποστολές της NASA και έδωσε το όνομά του σε έναν 
αστερισμό, είναι ο τρίτος μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο 
και τον ακαδημαϊκό Δημήτρη Νανόπουλο που λαμβάνει την ύψιστη αυτή τιμή του Δήμου 
των 3Β. Η ανακήρυξή του σε επίτιμο Δημότη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου την απόφαση ανέγνωσε ο πρόεδρος του 
σώματος, Νίκος Ψαλλίδας ενώ την αναμνηστική πλακέτα και τον πάπυρο με την από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέδωσε στο τιμώμενο πρόσωπο ο Δήμαρχος, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μετά από μια τιμητική προσφώνηση στην οποία παρέθε-
σε συνοπτικά τα επιτεύγματα και τις διακρίσεις του διεθνούς φήμης επιστήμονα. Ο 
Σταμάτης Κριμιζής βρέθηκε στη Βούλα προσκεκλημένος του Δήμου, του Πρότυπου 
Εκπαιδευτηρίου Αθηνών και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο της τρίτης 
ημερίδας με τίτλο «Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» για μαθητές που διοργανώθηκε 
στην αίθουσα «Ιωνία». Μετά την επιτιμοποίηση ο ερευνητής έδωσε μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα διάλεξη για το ταξίδι του Voyager έξω από το ηλιακό σύστημα στην ασφυκτικά 
γεμάτη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στο περιθώριο των εκδηλώσεων αυτών, ο πρωτοπόρος Έλληνας της διασποράς μίλη-
σε στον «Δημοσιογράφο» εφ' όλης της ύλης, σχολιάζοντας το πέρασμά του από τον 
νεοσύστατο Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, αλλά και αποκαλύπτοντας τις εκτιμήσεις 
του για το αν είναι εφικτός στόχος ο εποικισμός του Άρη. Ο Σταμάτης Κριμιζής ανέπτυξε 
τη θέση του για τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο διάστημα και δεν 
δίστασε να τοποθετηθεί ακόμη και για το κίνημα των «flat-earthers», των υποστηρι-
κτών δηλαδή της άποψης ότι η Γη είναι ...επίπεδη. 

Πώς γνωρίσατε τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;
Πριν ένα χρόνο περίπου ένα μέλος της οικογένειάς μου που μένει στη Βούλα και είναι 
μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «Απολλωνία» συνεννοήθηκε με την πρό-
εδρο να κάνω στη Βουλιαγμένη μια ομιλία. Είχα τότε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία 
με το κοινό με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κατόπιν έμαθα ότι ο Δήμος κάνει το Πανηγύρι 
Φυσικών Επιστημών για μαθητές Δημοτικού και έτσι βρίσκομαι εδώ σήμερα, για να 
μιλήσω στα παιδιά. Θεωρώ πολύ βασικό να προωθούν οι δημοτικές αρχές την επιστήμη 
και τη γνώση της φυσικής, μαζί με τους θεσμούς της χώρας, όπως η Ένωση Ελλήνων 

Φυσικών και άλλοι για να μάθουν τα παιδιά μας τη σημασία της τεχνολογίας. Αυτό που 
έχω παρατηρήσει χρόνια τώρα είναι ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν ως θεατές της τεχνο-
λογικής προόδου που σημειώνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι ως παιδιά που λαμβάνουν 
μέρος στην πρόοδο. Κάνουμε εισαγωγή της τεχνολογίας, δεν την δημιουργούμε. 

Πιστεύετε ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα έχει μέλλον στο διάστημα;
Έχει μέλλον σε οτιδήποτε αποφασίσει η χώρα ότι μπορεί να συμβάλει. Και στο διάστημα 
λοιπόν έχει μέλλον, αν το δρομολογήσει σωστά και το οργανώσει κάνοντας τις σωστές 
συμφωνίες και συμμαχίες. Είμαστε ξέρετε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστή-
ματος και πληρώνουμε κάθε χρόνο περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για να ανήκουμε σε 
αυτή την κοινότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πειράματα που μπορούν 
να εκτελεστούν από ευρωπαϊκούς ή και ελληνικούς μικροδορυφόρους. Τα χρήματα που 
δίνουμε πρέπει να επιστρέφονται ως κονδύλια για την ελληνική βιομηχανία και άλλους 
φορείς, ώστε αργότερα να λαμβάνουμε μέρος στην κατασκευή συσκευών ή λογισμικού 
και έτσι να εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα για τα οποία πληρώνουμε. 

Από τη σύντομη εμπλοκή σας στην ηγεσία του Ελληνικού Διαστημι-
κού Οργανισμού τι κρατήσατε και τι συμπεράσματα βγάλατε;
Το συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι ότι η χώρα ακόμη, παρά την κρίση, δεν πιστεύει 
στην οργάνωση, την αξιοκρατία και την αξιολόγηση. Είναι ένα φαινόμενο που δυστυ-
χώς διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία, για παράδειγμα αφορά και στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Η αξιοκρατία και η αξιολόγηση θεωρούνται όροι τοξικοί. Η αξιοκρατία όμως 
είναι βασικός πυλώνας για την πρόοδο μιας χώρας. Αν η Ελλάδα δεν ασπαστεί αυτή την 
αρχή, εφαρμόζοντάς την με πίστη και αφοσίωση, ποτέ δεν θα ξελασπώσουμε. Δεν μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε με το δόγμα «ποιον 
ξέρεις» αντί του «τι ξέρεις». 

Σήμερα βρίσκονται σε εξέ-
λιξη δύο προγράμματα 
για τον πλανήτη Άρη, 
ένα της κρατικής NASA 
και ένα της ιδιωτικής 
SpaceX. Ποιες είναι οι 
διαφορές τους;
Η SpaceX και ο Έλον Μασκ δεν 
έχει κάνει αποστολή, συζητά ότι 
θα κάνει εποικισμό του Άρη. Αυτό 
είναι ολωσδιόλου ανέφικτο στην 
παρούσα κατάσταση και θα 

Η Ελλάδα 
έχει μέλλον
στο διάστημα

           Έχουμε το δόγμα 
«ποιον ξέρεις» αντί του  
«τι ξέρεις»

Σταμάτης Κριμιζής

 
Συνέντευξη στον  Γιώργο Λαουτάρη

1 0 Πρόσωπο
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έλεγα και για τα επόμενα 50 χρόνια. Άλλο αυτό και άλλο μία οργανωμένη αποστολή με 
ανθρώπινο πλήρωμα που θα επισκεφτεί τον Άρη για επισκόπηση και θα επανέλθει γρή-
γορα. Ο εποικισμός είναι ένα πολύ δύσκολο σχέδιο. Ο Άρης έχει ελάχιστη ατμόσφαιρα, 
δεν έχει μαγνητικό πεδίο για να προστατεύει τους αστροναύτες από τις κοσμικές ακτίνες 
και τις ηλιακές εκρήξεις, πρέπει οποιαδήποτε αποστολή να κατασκευάσει για την παρου-
σία της ένα υπόγειο καταφύγιο σε βάθος τουλάχιστον ενός μέτρου ώστε να αποφύγει 
τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος και αυτό δεν είναι κάτι τόσο εύκολο. Και αν ακόμη 
φτάσει στον Άρη χωρίς να τύχει κάποια ηλιακή έκρηξη που να επηρεάσει την υγεία των 
αστροναυτών, το να παραμείνουν στον Άρη για μεγάλο διάστημα έχει επίσης επιπτώσεις. 

Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο παρατηρούμε μια άνοδο του ρεύ-
ματος του ανορθολογισμού. Προ μηνών ένας ιεράρχης διακήρυξε 
δημοσίως ότι δεν υπάρχει άλλος πλανήτης εκτός της Γης. Ορισμένοι 
νέοι άνθρωποι υποστηρίζουν σήμερα φανατικά ότι η Γη είναι επί-
πεδη. Πώς ερμηνεύετε το φαινόμενο αυτό;
Υπάρχει διαχρονικά ένα ελάχιστο ευτυχώς ποσοστό ανθρώπων που δεν πιστεύει στην 
επιστήμη. Δεν πείθεται με τίποτα από τις αποδείξεις, είναι όπως είπατε ανορθολογι-
κό κίνημα. Δεν πιστεύει στους νόμους της φυσικής ή της βιολογίας, δεν πιστεύει στην 
εξέλιξη των ειδών. Όπως ξέρετε υπάρχουν αμφισβητήσεις για το αν πράγματι πήγαν 
άνθρωποι στο φεγγάρι κι αυτό άνθισε στην Αμερική από έναν παραγωγό που έδειξε ένα 
πρόγραμμα στην τηλεόραση και έπειτα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι αδύνατο 
να πείσει κανείς ολόκληρη την κοινωνία ότι οι νόμοι της φυσικής ισχύουν πράγματι. 
Εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο κάθε λαού. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα η συνωμο-
σιολογία είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Στις ΗΠΑ πάλι 
έχουμε τώρα έναν πρόεδρο που πιστεύει σε διάφορες συνωμοσίες. Ευτυχώς οι θεσμοί 
εκεί είναι γεροί και αντιμετωπίζεται αυτό. 

Ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, 
μετά την κρίση;
Η Ελλάδα έπαθε μεγάλη ζημιά στη φήμη της κατά την εποχή της κρίσης. Μάλλον αυτό 
έχει ως επί το πλείστον ξεχαστεί και πλέον δεν απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, ενώ 
παλιότερα υπήρχαν καθημερινές ανταποκρίσεις για τα προβλήματα της Ελλάδας, για τις 
ατασθαλίες που είχαν γίνει. Πρέπει ωστόσο να σας πω ότι το τυπικό σχόλιο των Αμερι-
κανών για το θέμα της Ελλάδας ήταν «πώς είναι δυνατόν να λένε για τους Έλληνες ότι 
δεν είναι εργατικοί αλλά απατεώνες, όταν όσους ξέρω είναι δουλευταράδες και πρώτοι 
επιχειρηματίες;». 

Πώς βλέπετε εσείς την Ελλάδα;
Έχω μια μεγάλη απογοήτευση για την ελληνική κοινωνία. Πήραμε πολύ λίγα μαθήματα 
από την κρίση. Ακόμη δεν υπάρχει αξιοκρατία, αλλά διαφθορά. Μάλλον δεν άλλαξαν 
πολλά πράγματα διότι το σύστημα αντιστάθηκε πολύ. Το πιο βασικό είναι να επανέλθει η 
αριστεία ως σκοπός σε όλα τα επίπεδα, να την ενστερνισθεί το κράτος και να την πιστέψει 
η κοινωνία. Και θεσμικά θα έλεγα ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε το υλικό που διδά-
σκουμε στα σχολεία, αντί να το αποδυναμώνουμε. Η τεχνική εκπαίδευση ελαττώνεται 
διαρκώς, οι ώρες της φυσικής μειώθηκαν, η αστρονομία καταργήθηκε ως μάθημα κ.ο.κ. 
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. 

Αισθανθήκατε ποτέ κάποια ρατσιστική αντιμετώπιση λόγω της 
καταγωγής σας;
Ποτέ και είμαι στην Αμερική εδώ και 60 χρόνια. Η αμερικανική κοινωνία είναι πολύ ανοι-
χτή, δεν αισθάνθηκα ποτέ ξένος. Σχεδόν το 20% του πληθυσμού των ΗΠΑ είναι γεννημέ-

νο σε άλλη χώρα. Υπήρξαν βέβαια ιστορικά φυλετικές διακρίσεις για τους Εβραίους, για 
τους Έλληνες και για τους Αφρικανούς, που βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνεχίζονται. Κι 
αυτό με την έννοια ότι ορισμένοι λευκοί είναι προκατειλημμένοι, διότι νομοθετικά είναι 
κατοχυρωμένο πως αν πει κανείς κάτι ρατσιστικό, τιμωρείται. 

Ποιες είναι οι σκέψεις σας μπροστά στα μεγέθη του μεγάκοσμου, 
τις αδιανόητες αποστάσεις και τα ασύλληπτα μεγέθη της ύλης; 
Δεν είναι κάτι ασύλληπτο, αλλά θέμα γνώσης. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι πόσο 
ελάχιστα γνωρίζουμε για τη φύση, παρόλη την πρόοδο που έχουμε κάνει. Κάθε μέρα σε 
όλους τους κλάδους προστίθενται νέα δεδομένα. Γι' αυτό στα Αγγλικά χρησιμοποιούν 
για την έρευνα τη λέξη «re-search» που σημαίνει κατά λέξη «ξανά-κοίταξε». Υπάρχουν 
τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε, ώστε η έρευνα είναι μια επιτακτική ανάγκη για την 
πρόοδο της ανθρωπότητας. 

                 Να επανέλθει  
η αριστεία ως σκοπός 
σε όλα τα επίπεδα“ 

” 
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“Ανέφικτος ο εποικισμός 
του Άρη για τα επόμενα 
50 χρόνια
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Μια νέα εκπαιδευτική τάση 
συναρπάζει όλο και περισσότερα 
παιδιά. Η εκπαιδευτική ρομποτική 
καλλιεργείται πλέον συστηματι-
κά σε αρκετά σχολεία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 
ομάδες που δεν μυούνται απλώς 
στα μυστικά του αυτοματισμού, 
αλλά λαμβάνουν και μέρος σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες, εξα-
σφαλίζοντας καλά αποτελέσματα. 
Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο 16 
και 17 Φεβρουαρίου 2019 κατά 
τον διαγωνισμό FLL Athens, 
στον οποίο συμμετείχαν μαθητές 
από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βού-
λας και το Γενικό Λύκειο Βου-
λιαγμένης. Οι «Inventors», όπως 
ονομάζεται η ομάδα των μαθητών 
του 4ου Βούλας, πήραν την πρό-
κριση μεταξύ 34 ομάδων ηλικίας 
9-16 ετών και θα αγωνιστούν 
στον πανελλήνιο διαγωνισμό 
FLL που θα διεξαχθεί στη Θεσ-
σαλονίκη στις 16 και 17 Μαρτίου. 
Οι νικητές της πανελλήνιας διορ-
γάνωσης, θα πάρουν «εισιτήρια» 
για τις διεθνείς σχετικές διοργα-
νώσεις. Διαγωνισμοί εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής διοργανώνονται 
από αρκετούς φορείς, ωστόσο η 
διαφορά του συγκεκριμένου, που 
φέρει την υπογραφή του διεθνούς 
οργανισμού για τη ρομποτική First 

και της πολυεθνικής εταιρείας 
παιχνιδιών Lego, είναι ότι εκτός 
από το κομμάτι του προγραμμα-
τισμού και του αυτοματισμού, 
προωθεί έναν ευρύτερο προβλη-
ματισμό για το μέλλον του τεχνι-
κού πολιτισμού αλλά και τη φιλο-
σοφία της συλλογικής εργασίας. 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των 
ομάδων εκτός από τις επιδόσεις 
του ρομπότ που κατασκεύασαν, 
περιέλαβε την εκπόνηση ενός 
διαστημικού σχεδίου και επίσης 
την παρουσίαση του τρόπου με 
τον οποίο λειτούργησε η κάθε 
ομάδα. 

Το φετινό θέμα (κοινό για όλες 
τις ομάδες) για την εκπόνηση 
έρευνας ήταν να βρεθεί λύση 
για ένα φυσικό ή κοινωνικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια 
διαστημικής εξερεύνησης μεγά-
λης διάρκειας μέσα στο ηλιακό 
μας σύστημα. Όπως είναι φυσι-
κό, οι προτάσεις των παιδιών σε 
αυτό το ερώτημα συγκέντρω-
σαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
από τους επισκέπτες και τους 
παρατηρητές του διαγωνισμού, 
καθώς συνοδεύονταν από εντυ-
πωσιακές μακέτες. Η ομάδα του 
Λυκείου Βουλιαγμένης, με το 

όνομα «Crabs» (που σημαίνει 
Καβούρια, από το Καβούρι όπου 
βρίσκεται το σχολείο) παρουσί-
ασε μια διατροφική πρόταση για 
τους εποίκους του Άρη την οποία 
ονόμασε «Mars Mellon». Ουσια-
στικά πρόκειται για μια κάψουλα 
που λειτουργεί ως θερμοκήπιο 
και επιτρέπει την ανάπτυξη 
βρώσιμων λαχανικών που θα 
καλλιεργηθούν στην επιφάνεια 
του Άρη. Οι μαθητές πήραν δείγ-
ματα του χώματος στον «κόκκι-
νο πλανήτη» από τον ερευνη-
τικό οργανισμό The Martian 
Gerden και επικοινώνησαν με 
το πανεπιστήμιο Villanova των 
ΗΠΑ όπου έγιναν πειραματικά οι 
καλλιέργειες των φυτών. Με τη 
συνεργασία και την καθοδήγηση 
ακαδημαϊκών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό σχεδίασαν την 
πρωτοποριακή τους κάψουλα, 
διαμορφώνοντας μια μελετη-
μένη και πολύ πρωτότυπη πρό-
ταση.

Η έρευνα των μαθητών του 4ου 
Δημοτικού Βούλας κινήθηκε σε 
αρκετά διαφορετική κατεύθυν-
ση. Οι «Inventors» καταπιάστη-
καν με το πρόβλημα της φυσικής 
άσκησης όσων ταξιδεύουν στο 
διάστημα, με στόχο να εξουδε-

Οι Inventors από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας πήραν την πρόκριση 
για το πανελλήνιο πρωτάθλημα ρομποτικής FLL: Λυδία Φεφέ, Γιώργος 
Σαρλάνης, Δανάη Βαγγοπούλου, Κωνσταντίνος Φραγκιαδάκης, Πελίνα 
Γαλάτη, Βασιλική Γιαννοπούλου, Θανάσης Παχούλας, Σοφοκλής Σάββας, 
Φανή Κοντονή, Χρήστος Βλάσης, μαζί με τον προπονητή τους, Ανδρέα 
Κούλουμο

Οι Crabs από το Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης: Μιχάλης Μαρινάκης, 
Άγγελος Κατσουράκης, Αρσένης Πρωτοψάλτης, Ηλέκτρα Λαμπίρη, 
Αντώνης Πονηράκης, Ραφαηλία Γκαγκαλή, Βερόη Βουρλιωτάκη και Ηλίας 
Γιανναδάκης, μαζί με την υπεύθυνη καθηγήτρια, Μαίρη Δουμένη

Τα ρομπότ ...κατέλαβαν 
τα σχολεία σε Βάρη, Βούλα  
και Βουλιαγμένη
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τερώσουν τις συνέπειες που έχει 
στο ανθρώπινο σώμα η έλλειψη 
βαρύτητας. Σχεδίασαν και κατα-
σκεύασαν λοιπόν μια ευέλικτη 
μηχανή εκγύμνασης με λάστιχα, 
την οποία ονόμασαν «ΔΙΑΣ», από 
τα αρχικά Διαστημικός Ιστός Αρά-
χνης, μιας και το όργανο έχει αυτό 
το γνώριμο σχήμα. Στον σχεδια-
σμό τους οι μαθητές φρόντισαν 
το αντικείμενο να μπορεί να απο-
θηκευτεί σε ελάχιστο χώρο με τη 
διάλυσή του έπειτα από τη χρήση, 
να έχει μικρό βάρος και μικρό επί-
σης κόστος κατασκευής. Η έρευνα 
των παιδιών εστίασε επίσης στο 
στόχο το όργανο κατά την εκτέλε-
ση των ασκήσεων να μην μεταδί-
δει κραδασμούς στο διαστημικό 
σταθμό που θα μπορούσαν να 
αποσταθεροποιήσουν την τρο-
χιά του. «Σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τα παιδιά προετοιμάστηκαν μόνα 
τους, αφήνοντας σε μένα την επο-
πτεία και το συντονισμό της ομά-
δας», λέει στον «Δημοσιογράφο» 
η Μαίρη Δουμένη, καθηγήτρια 
πληροφορικής και υπεύθυνη της 
ομάδας για το Λύκειο Βουλιαγμέ-
νης. «Ο συγκεκριμένος διαγωνι-
σμός δεν εστιάζει αποκλειστικά 
στη ρομποτική, αλλά ωθεί στο 
διαμοιρασμό των γνώσεων, στην 
έρευνα και την αλληλεπίδραση 
με άλλες ομάδες και επιστημονι-
κούς φορείς», συμπληρώνει για 
τη συμμετοχή των Crabs στο FLL 
Athens. «Τα ρομπότ είναι μόνο η 
αρχή, αυτό που κεντρίζει το ενδια-
φέρον των μαθητών», παρατηρεί 
ο Ανδρέας Κούλουμος, προπονη-
τής ρομποτικής στο 4ο Δημοτικό 
Βούλας. Στους ουσιαστικούς στό-
χους αυτής της υπόθεσης είναι 
«τα ερεθίσματα που παίρνουν τα 
παιδιά, οι δυνατές εμπειρίες και η 
ώθηση για έρευνα εκτός του τυπι-
κού σχολικού προγράμματος». Η 
ομάδα των «Inventors» έχει επί-
σης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 
καθώς από τα 10 άτομα τα 5 είναι 
κορίτσια και τα 5 αγόρια. «Προ-
σπαθήσαμε αρκετά να φέρουμε 
κορίτσια στην ομάδα, ώστε να 
σπάσει το στερεότυπο που τα 
κρατά πίσω όταν η δραστηριότητα 
αφορά σε τεχνικές δεξιότητες», 
διευκρινίζει ο Ανδρέας Κούλου-
μος, που πλέον προετοιμάζει την 

Οι μαθητές του Λυκείου Βουλιαγμένης παρουσιάζουν στους 
κριτές του FLL Athens το Mars Melon, μια αυτόνομη κάψουλα 
όπου θα μπορούν να καλλιεργούνται βρώσιμα λαχανικά στο 
έδαφος του Άρη για τους μελλοντικούς κατοίκους του πλανήτη  

Τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Βούλας επιδεικνύουν περήφανα 
το ΔΙΑΣ, το όργανο γυμναστικής που σχεδίασαν ώστε τα μέλη 
των διαστημικών αποστολών να μένουν σε φόρμα, χωρίς τις 
συνέπειες που επιφέρει η έλλειψη βαρύτητας στο ανθρώπινο 
σώμα 

Σε μια πίστα διαμορφωμένη με εξαρτήματα από τουβλάκια και 
κοινή για όλους, τα ρομπότ που σχεδιάζουν οι ομάδες πρέπει 
να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες επιτυχώς. Το σενάριο 
του φετινού διαγωνισμού ήταν οι κινήσεις ενός οχήματος 
σε διαστημικούς σταθμούς για την ολοκλήρωση τεχνικών 
αποστολών. Η κατασκευή και προετοιμασία των ρομπότ ξεκινά 
μήνες πριν, αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι όλα θα δουλέψουν 
κανονικά την ώρα του robot game!

Σε μια μεγάλη αίθουσα 
του Συνεδριακού Κέντρου 
στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής οι 34 
ομάδες του διαγωνισμού 
FLL Athens παρουσίασαν 
τις έρευνές τους 
για τα διαστημικά 
ταξίδια. Ένα σπάνιο 
θέαμα που συνδύασε 
τη φουτουριστική 
σκέψη των μαθητών 
με την τεχνολογική 
έρευνα αιχμής. Ιδέες 
που αποτυπώθηκαν σε 
μοναδικές παραστατικές 
κατασκευές. Τα μέλη 
των ομάδων εξηγούσαν 
τις λεπτομέρειες των 
σχεδίων τους σε κάθε 
επισκέπτη αλλά και στους 
κριτές του διαγωνισμού, 
καθώς η εικόνα  
των «pits» ήταν  
κομμάτι της  
συνολικής  
βαθμολογίας  
των ομάδων. 

ομάδα για τον «εθνικό τελικό» 
της Θεσσαλονίκης. «Οι άνθρωποι 
αγαπάμε τα ρομπότ γιατί καλύ-
πτουν την ανάγκη μας να εμφυ-
σήσουμε ζωή, να μοιάσουμε στον 
δημιουργό», σημειώνει ο Τάσος 
Κόλλιας, δάσκαλος και μέλος της 
ομάδας Mathisis που διοργάνω-
σε το FLL Athens. «Η κοινωνία 
μας πηγαίνει προς την αυτομα-
τοποίηση και με τη ρομποτική 
μπορέσαμε να έχουμε μία απτή 
εφαρμογή του προγραμματισμού, 
ένα μηχάνημα που να υπακούει 
σε ό,τι του λέμε», όπως αναλύει 
για τη διείσδυση της ρομποτικής 
στην ελληνική εκπαίδευση. «Πριν 
χρόνια είχαμε τα Γαλλικά και το 
πιάνο, πλέον οι γονείς συμβου-
λεύουν τα παιδιά τους να μάθουν 
ρομποτική», προσθέτει. Ο Τάσος 
Κόλλιας έχει και την πρωτοβου-
λία να συστήσει μια εθνική ομάδα 
ρομποτικής, την «Team Greece» 
όπως ονομάστηκε, που θα λάβει 
μέρος σε «ολυμπιάδες» ρομποτι-
κής όπου αντί για τοπικές ομάδες 
θα συμμετέχουν χώρες. Σε αυτή 
την ομάδα δεν είναι τυχαίο ότι 
ανήκουν τρεις μαθητές από τον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης: Η Δήμητρα Γεωργακο-
πούλου (1ο Γυμνάσιο Βούλας), 
ο Γιώργος Λέων (1ο Λύκειο 
Βούλας) και ο Μιχάλης Μαρινά-
κης (Λύκειο Βουλιαγμένης). Η 
προπονήτρια και «μέντορας» της 
ομάδας, Νεφέλη Τζαβάρα, είναι 
η εκπαιδεύτρια ρομποτικής στο 
1ο Γυμνάσιο Βούλας. Η εκμάθη-
ση και εξάσκηση της ρομποτικής, 
όπως και η συμμετοχή στους διά-
φορους διαγωνισμούς δεν είναι 
μια φτηνή υπόθεση. Η αγορά 
ενός στοιχειώδους εξοπλισμού 
για τη συμμετοχή στο FLL φτάνει 
τα 600 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτε-
ρες επενδύσεις σε εξαρτήματα 
εγγυώνται και καλύτερα αποτε-
λέσματα. Φυσικά, μία εταιρεία 
έχει το μονοπώλιο της αγοράς 
αυτής. Η εκπαίδευση, οι στολές, 
τα υλικά παρουσίασης προστίθε-
νται στο κόστος που επωμίζονται 
οι γονείς, οι Σύλλογοι Γονέων, 
τα σχολεία μέσω των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου και ενίοτε 
χορηγοί, σε ένα μάλλον αρρύθμι-
στο τοπίο μέχρι στιγμής.
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Όταν στη Βουλιαγμένη υπήρχαν άστεγοι
Το σχέδιο στέγασης των φτωχών του Πατρίκιου Καραγεώργου

Οι τότε άστεγοι
διαθέτουν 

μέχρι σήμερα
τα παραχωρητήρια
για τις ιδιοκτησίες

που τους έδωσε 
ο Δήμος 
το 1978

Μικρή χρονική απόσταση αλλά τεράστιες κοινωνικοπολιτικές δια-
φορές μας χωρίζουν από τη Βουλιαγμένη της δεκαετίας του '70. Δεν 
υπάρχει ίσως παραστατικότερη απόδειξη γι' αυτό, από το γεγονός 
ότι πριν από 40 χρόνια, τον Αύγουστο του 1978, ιδρύθηκε ο «Εξω-
ραϊστικός και Οικοδομικός Συνεταιρισμός των Αστέγων Δημοτών 
Κοινότητος Βουλιαγμένης». Ηχεί ίσως παράξενα σήμερα, όμως στο 
προάστιο εκείνων την ημερών που βρισκόταν στο μεταίχμιο μιας νέας 
εποχής, συνώνυμης με την αύξηση της δόμησης, την αντιπαροχή και 
τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, οι τότε κοινοτικές αρχές κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν ένα κοινωνικό ζήτημα που κληροδοτήθηκε από τις 
πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα στη Βουλιαγμένη: Τις 74 
οικογένειες οι οποίες διέμεναν σε παραπήγματα και παράγκες, εντός 
καταπατημένων ή κοινόχρηστων χώρων και πάντως δεν διέθεταν ακί-
νητη περιουσία, καθιστώντας τα μέλη τους άστεγα, κατά την ισχύουσα 
τότε ορολογία. Υπήρξε λοιπόν μια εποχή που η Βουλιαγμένη διέθετε 
λίγα σπίτια και κάποιες ταβέρνες όλα κι όλα, στερούμενη κάθε υπο-
δομή. Κατά τα προπολεμικά χρόνια ήταν ένας απομακρυσμένος από 
την Αθήνα εξοχικός τόπος για παραθερισμό και κυνήγι με φθηνή γη 
προς αγορά. Ανάμεσα στους πρώτους κατοίκους και τους μόνιμους 
παραθεριστές της Βουλιαγμένης υπήρξαν επιφανείς Αθηναίοι αλλά 
επίσης και ιδιαίτερα φτωχοί άνθρωποι καθώς και οι ενδιάμεσες εισο-
δηματικές κατηγορίες. Ένας απόηχος του τότε κοινωνικού ανάγλυφου 
της περιοχής είναι οι παράγκες που ακόμη και σήμερα κατοικούνται 
στο λόφο του Ορφανοτροφείου.

«Φιλοσοφία μου από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη διοίκηση της 
Κοινότητας, τον Ιούνιο του 1975 και τις τρεις θητείες που ακολούθη-
σαν, ήταν η φροντίδα του ανθρώπου ως κομματιού του περιβάλλο-
ντος», θυμάται σήμερα μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» ο Πατρίκιος 
Καραγεώργος, ο άνθρωπος που μεταξύ πολλών άλλων, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να δώσει λύση στο ζήτημα των αστέγων της Βουλιαγμέ-
νης. Ζήτησε και έλαβε από την Εκκλησία της Ελλάδος και το υπουργείο 
Γεωργίας τις κατάλληλες εκτάσεις (25 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, 
συνολικά 40) όπου θα χτίζονταν αυτοτελείς μονοκατοικίες των 80 
τετραγωνικών «καλύτερες και από τις καμπάνες του Αστέρα», όπως 
σχεδίαζε ο τότε Κοινοτάρχης. Η έκταση αυτή βρίσκεται στο τέρμα της 
οδού Πανός, απέναντι από το κοιμητήριο της Βουλιαγμένης. Ως μια μερί-
δα «απόρων δημοτών που μπλέχτηκαν στην περιπέτεια και το άγχος της 
αυθαιρεσίας προκειμένου να στεγάσουν τις οικογένειές τους με τις πιο 
στοιχειώδεις συνθήκες», περιγράφονταν οι δικαιούχοι των νέων ιδιο-
κτησιών στο αίτημα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βου-

λιαγμένης που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων το 1979 
ώστε να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες και να χτιστούν με δημοτικές 
δαπάνες τα σπίτια. Η στέγασή τους εκτός από ένα κοινωνικό ζήτημα, θα 
έλυνε και ένα αισθητικό, καθώς έτσι «απελευθερώνονται κοινόχρηστες 
εκτάσεις στο πιο ζωτικό σημείο της περιοχής μας (κοντά στο Αστήρ Παλ-
λάς)», σύμφωνα με την τότε επιχειρηματολογία της Κοινότητας, που στο 
διάβημά της προς τις κυβερνητικές υπηρεσίες τόνιζε ότι οι άνθρωποι 
αυτοί ζούσαν «με άθλιες συνθήκες διαβιώσεως, χωρίς αποχέτευση 
κ.λπ. ενώ δίπλα τους υπάρχει η χλιδή, η πολυτέλεια, η άνεση». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο αυτό του Πατρίκιου Καραγεώρ-
γου είχε συγκεντρώσει μια ευρύτερη πολιτική και τοπική συναίνεση. 
Έγινε με την «ευλογία» του τότε Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, αλλά και 
την έγκριση της κυβέρνησης Καραμανλή. Επιπρόσθετα, το πρόγραμ-
μα Καραγεώργου για τη στέγαση των «παραπηγματούχων και από-
ρων» όπως αναφέρονται στα έγγραφα της εποχής είχε την έγκριση 
της τοπικής κοινωνίας, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα των εκλογών 
του 1978, όταν ο κοινοτάρχης επανεξελέγη με ποσοστό 82% έχοντας 
ήδη δρομολογήσει την ιδέα του. Το 1977 ολοκληρώθηκαν οι παρα-
χωρήσεις της γης, ενώ το 1978 οριστικοποιήθηκε η κατάσταση των 
δικαιούχων αστέγων δημοτών που θα λάμβαναν έναν κλήρο. Μια επι-
τροπή που είχε πρόεδρο έναν πρωτοδίκη και μέλη δύο διευθυντές της 
Νομαρχίας και δύο κοινοτικούς συμβούλους έλεγξε την περιουσιακή 
κατάσταση όσων υπέβαλαν αίτηση, διασφαλίζοντας ότι το πρόγραμ-
μα στέγασης θα ωφελούσε αποκλειστικά όσους το είχαν ανάγκη. Το 
φιλόδοξο σχέδιο όμως πάγωσε. Γραφειοκρατικά θέματα καθυστέ-
ρησαν την απαιτούμενη έγκριση νέου ρυμοτομικού σχεδίου που θα 
επεξέτεινε το σχέδιο πόλης. Ήρθαν οι εκλογές του 1986, τις οποίες 
κέρδισε επεισοδιακά ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, ενώ η Βουλιαγμένη 
από το 1985 είχε πλέον διοικητικά αναγνωριστεί Δήμος. Ο πρώτος 
Δήμαρχος αν και είχε υποσχεθεί να συνεχίσει τις διαδικασίες –έχοντας 
και μέλη της οικογένειάς του στους δικαιούχους– τελικά δεν προέ-
κρινε τη στέγαση των «αστέγων». Από τότε μέχρι σήμερα, ο φάκελος 
παραμένει σε εκκρεμότητα στο Δημαρχείο, ενώ τα παραχωρητήρια 
που έχουν ακόμη στην κατοχή τους οι «δικαιούχοι άστεγοι» έχουν 
στο τέλος τη φράση «εν καιρώ θα ειδοποιηθείτε για να υπογράψουμε 
το οριστικόν συμβόλαιον ενώπιον Συμβολαιογράφου», κάτι που δεν 
έγινε ποτέ ως τώρα. Έχουν όμως στο μεταξύ όλα αλλάξει ριζικά. 

Καταρρέουσα παράγκα που υπάρχει σήμερα στο λόφο 
του Ορφανοτροφείου, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας

Η παράγκα - εστιατόριο και 
σπίτι που έστησε το 1925 στο 

κέντρο της Βουλιαγμένης 
ο εικονιζόμενος Βασίλειος 

Κοντακινός και αρχικά 
ονομαζόταν «Βόλγας», 

αργότερα όμως μετονομάστηκε 
«Σαρωνικός» κατόπιν 

απαίτησης των ΛΟΚατζήδων 
θαμώνων που δεν ανέχονταν 

τίποτα ...σοβιετικό (Πηγή: 
Δημ. Κουτσογιάννης «Παληά 

Βουλιαγμένη», 1984)



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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Κινηματογραφώντας σε Βουλιαγμένη, Βούλα, Βάρκιζα
Το Film Office ενός Δήμου με φωτογένεια

Τα φυσικά σκηνικά 
των 3Β 

εμφανίζονται 
διαχρονικά 

στη μικρή και 
τη μεγάλη οθόνη, 

αφήνοντας 
πλέον ένα έσοδο 

στον Δήμο

Αν κάποτε συντασσόταν η ελληνική γεωγραφία της κινηματογράφη-
σης σε εξωτερικούς χώρους, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
θα ήταν ένας τόπος υπερφορτωμένος σε αναφορές. Οι ομορφιές που 
έλκουν κάθε μέρα επισκέπτες από το Λεκανοπέδιο και όλο τον κόσμο, 
συνιστούν επίσης λόγους προτίμησης για τους σκηνοθέτες που βρί-
σκουν τα φυσικά σκηνικά των 3Β κατάλληλα για τα γυρίσματά τους. 

Εδώ και χρόνια, η κινηματογράφηση σε δημόσιο χώρο απαιτεί άδεια 
από τον Δήμο, καθώς τα κινηματογραφικά συνεργεία καταλαμβάνουν 
κοινόχρηστους χώρους. Πρώτα ο πρώην Δήμος Βουλιαγμένης και 
κατόπιν ο ενιαίος Δήμος των 3Β κοστολόγησε ειδικά τη δραστηριότητα 
αυτή η οποία αποφέρει ένα μικρό σχετικά έσοδο για το δημοτικό ταμείο, 
της τάξης των 150 ευρώ την ημέρα.Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα αξιόλογο αρχείο καταγραφής για τις 
εμφανίσεις των τριών πόλεων στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών θεω-
ρείται σήμερα ένα τοπικό αναπτυξιακό όχημα. Σύμφωνα με στοιχεία που 
παρουσίασε η Περιφέρεια, για κάθε ευρώ που δαπανάται για την κινημα-
τογράφηση στη χώρα, η εγχώρια προστιθέμενη αξία ενισχύεται κατά 1,4 
ευρώ. Οι κινηματογραφικές παραγωγές που ζήτησαν και έλαβαν άδεια 
για τα συνεργεία τους από το 2011 (το έτος δηλαδή ενοποίησης των 
τριών πρώην Δήμων) μέχρι σήμερα δεν είναι πολλές, όμως δείχνουν 
καθαρά τι προτιμούν οι σκηνοθέτες. Το 2014 προβλήθηκε η ταινία «Το 
Σάρωμα» του Σύλλα Τζουμέρκα περιέχει σκηνές που γυρίστηκαν στα 
Λιμανάκια. Η αμερικανική παραγωγή «Caged no more» του 2016 με 
θέμα το τράφικινγκ, περιέχει πλάνα από την παραλία στο Λαιμό Βουλιαγ-
μένης και στην οδό Ηροδότου, ψηλά στο Πανόραμα Βούλας. Η περσινή 
ταινία του Μπάμπη Μακρίδη, «Οίκτος», είχε εξωτερικά γυρίσματα τόσο 
στο κοιμητήριο Βούλας όσο και στην πλαζ της Βουλιαγμένης. Το νεκρο-
ταφείο του Πανοράματος επέλεξε και ο Χρήστος Νίκου στην τελευταία 
του ταινία «Μήλα», η οποία ακόμη δεν έχει προβληθεί. Μια ακόμη κινη-
ματογραφική παραγωγή με την υπογραφή του BBC έχει τίτλο «White 
rocks», γύρισε σκηνές στα Λιμανάκια της Βάρκιζας, χωρίς ακόμη να έχει 
ακόμα προβληθεί. Και στη μικρή οθόνη προβλήθηκαν αυτά τα χρόνια 
πολλά πλάνα από τα 3Β. Το 2011 το junior Master Chef επισκέφτηκε 
το Καβούρι. Το 2012 η διαδικτυακή σειρά του flogtv.com «LIBA: Life 
Is A Beach» έκανε γυρίσματα στα Λιμανάκια. Και το 2013 η αγαπημένη 
σειρά του Mega «Το σπίτι της Έμμας» πήρε εικόνες στην παραλία του 
Καβουρίου. Πριν λίγους μήνες τρεις νέες σειρές στην ελληνική τηλεό-
ραση ήρθαν στα 3Β για γυρίσματα. «Η ζωή εν τάφω», η ιστορική σειρά 
που ξεκίνησε φέτος στην ΕΡΤ1 είχε σκηνές στη Β' πλαζ Βούλας. Ενώ 

στην παραλία του Καβουρίου γυρίστηκαν σκηνές από τις δύο σειρές του 
καναλιού Open, «Πρίγκιπας της φωτιάς» και «Ελεύθερη σχέση». 

Μια μεγάλη σχετική έρευνα για εικόνες των 3Β στον κλασικό ελληνικό 
κινηματογράφο έχει κάνει ο συνταξιοδοτημένος σήμερα υπάλληλος 
του Δήμου, Στέφανος Χατζηστεφάνου. Δείχνοντας στον «Δημοσι-
ογράφο» το αρχείο του, μας έδωσε και μια λίστα με τις ταινίες που 
έχουν φόντο τις παραλιακές πόλεις: «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954, 
Άγιος Γεώργιος Καβούρι), «Κυριακάτικο ξύπνημα» (1954, Κεντρική 
Πλατεία Βούλας), «Στέλλα» (1955, παραλία Μεγάλου Καβουρίου), 
«Ο ζηλιαρόγατος» (1956, Βάρκιζα), «Η θεία από το Σικάγο» (1957, 
Α' πλαζ Βούλας), «Η μουσίτσα» (1959, Αστέρας Βουλιαγμένης), «Το 
αγοροκόριτσο» (1959, παραλίες Μεγάλου Καβουρίου και Βάρκιζας), 
«Οικογένεια Παπαδοπούλου» (1960, πλαζ Βουλιαγμένης), «Όταν λεί-
πει η γάτα» (1962, κέντρο διασκέδασης Queen Ann Βούλα), «Μερικοί 
το προτιμούν κρύο» (1963, παραλία Μεγάλου Καβουρίου), «Μικροί και 
μεγάλοι εν δράσει» (1963, πλαζ Βουλιαγμένης), «Η Σωφερίνα» (1964, 
παραλία Μεγάλου Καβουρίου), «Οι  προικοθήρες» 1964, (παραλιακή 
Λεωφόρος Βούλα), «Με πόνο και με δάκρυα» (1965, Άγιος Νικόλα-
ος Βουλιαγμένη), «Ο μπαμπάς μου ο τεντιμπόης» (1965, Ξενοδοχείο 
Voula beach, Βούλα), «Ξυπόλητος πρίγκηψ» (1966, Αστέρας Βου-
λιαγμένης), «Παπατρέχας» (1966, Άγιος Γεώργιος Καβούρι), «Νύχτα 
γάμου» (1967, παραλιακή λεωφόρος Πηγαδάκια), «Χωρίσαμε ένα δει-
λινό» (1966, παραλία Μεγάλου Καβουρίου), «Η Αρχόντισσα και ο Αλή-
της» (1968, Άγιος Γεώργιος Καβούρι), «Ησαΐα μη χορεύεις» (1969, 
παραλία Μεγάλου Καβουρίου), «Θυμήσου αγάπη μου» (1969, Άγιος 
Νικόλαος Βουλιαγμένη), «Εκείνο το καλοκαίρι» (1971, παραλιακή 
λεωφόρος Βούλα, Α' πλαζ Βούλας), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» 
(1971, πλαζ Βουλιαγμένης) και «Ροζ γάτος» (1985, Β' πλαζ Βούλας).

Οι διαφημιστές προτιμούν επίσης σταθερά τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης με μια πολύ μεγάλη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών 
να πλαισιώνονται από γνώριμες στους κατοίκους των 3Β εικόνες στα 
τηλεοπτικά σποτ. Όπως τονίζει στον «Δημοσιογράφο» η προϊσταμένη 
του Τμήματος Εσόδων, Μερόπη Μοσχογιάννη, που έχει και την ευθύνη 
του Film Office, ο Δήμος δεν χρεώνει τη θέα, αλλά μόνο τον κοινόχρη-
στο χώρο που καταλαμβάνουν τα συνεργεία. «Θέτουμε τους κανόνες, 
όπως την υποχρέωση όσων κινηματογραφούν να σέβονται τα προσω-
πικά δεδομένα των πολιτών και την ευταξία της πόλης και ελέγχουμε 
αν τηρούνται τα συμφωνημένα με τη Δημοτική Αστυνομία», προσθέτει. 

Η περσινή ταινία «Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη, 
σε σκηνή από την Ακτή Βουλιαγμένης

Η Μάρθα Καραγιάννη 
στην παραλία του Αστέρα, 

από την ταινία 
«Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ» 

του 1966



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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Όταν δεν έχεις όρεξη να βγεις απ' το σπίτι, όταν περιμένεις φίλους και έχεις στρώσει 
τραπέζι, όταν έξω βρέχει και δεν θες να γίνεις μούσκεμα, πάρε τηλέφωνο και αυτοί οι 
άνθρωποι της διπλανής πόρτας θα σου φτιάξουν τη βραδιά. Είναι εκείνοι που δουλεύουν 
όλες τις ώρες, από τις 08:00 το πρωί έως τις 00:00 το βράδυ για να έχεις τα πιο νόστιμα 
πράγματα στο τραπέζι σου. Είναι εκείνοι που θα σώσουν το τραπέζι σου την τελευταία 
στιγμή. Ο Faidonas είναι πάντα δίπλα στην πόρτα μας με κρασιά από όλο τον κόσμο σε 
σωστή θερμοκρασία, φρεσκοψημένους ξηρούς καρπούς, ποτά, αποστάγματα και τερά-
στια ποικιλία σε ελληνικές μικροζυθοποιίες.

Deli 
Η μεγάλη έκπληξη όμως είναι στο Deli. Έχεις καλεσμένους και δεν έχεις ετοιμάσει τίπο-
τα; Κουράστηκες να παραγγέλνεις συνέχεια τα ίδια; Διάλεξε τα αγαπημένα σου τυριά και 
αλλαντικά από όλο τον κόσμο και ζήτα να στα στείλουν σπίτι σε ξύλινα πλατώ. Συνόδευ-
σέ τα με τις πιο γλυκιές μαρμελάδες και τα πιο νόστιμα chutney και δημιούργησε την πιο 
λαχταριστή βραδιά για εσένα και τους αγαπημένους σου. Συνόδευσέ τα με τα αγαπημένα 
σου κρασιά και άσε την βραδιά να απογειωθεί.

FAIDON'S HOME DELIVERY 
τηλ. 215 5109975

Η Cava Faidon & Delicatessen 
έρχεται στο σπίτι σου...
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Περί κανονικότητος...

Πιο έτοιμοι από ποτέ οι νέοι 17 ετών για την ψήφο

Το ζήτημα της πολιτικοποίησης των νέων συζητείται εντο-
νότερα από ποτέ. Οι μαθητές της φετινής τρίτης λυκείου, 
υπό αμφιλεγόμενες και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις 
καλούνται στις κάλπες ώστε να ψηφίσουν στις προσε-
χείς δημοτικές και βουλευτικές εκλογές για το μέλλον 
της χώρας. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει κριθεί αρκετά, 
καθώς στην κοινωνία επικρατεί η αντίληψη πως οι νέοι 
είναι απολιτικοποίητοι και αμέτοχοι στα γεγονότα.

Στην πραγματικότητα, η αντίδραση και η διαμαρτυρία των 
μαθητών για ζητήματα όπως το Μακεδονικό και οι διαρ-
κείς πολιτικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στους 
σχολικούς χώρους αποδεικνύουν ότι μονό απαθείς δεν 
είναι οι σημερινοί έφηβοι στα θέματα της πολιτικής. 
Θεωρώ, λοιπόν, πως ο προβληματισμός δεν πρέπει να 
αφορά στο αν οι νέοι διαμορφώνουν τις πολιτικές συνει-
δήσεις τους, αλλά στο πώς τις διαμορφώνουν και ποιες 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Το πρώτο εμπόδιο που συνα-
ντά ένας έφηβος απέναντι στην ορθή πολιτικοποίηση 
είναι η οικογένειά του. Για μεγάλο μέρος της ελληνικής 
κοινωνίας, η ψήφος αποτελεί οικογενειακή υπόθεση και 
έχει την έννοια της παράδοσης. Ένας ολόκληρος συγγενι-
κός κύκλος με την ίδια ιδεολογία που συζητά με βάση τις 
ίδιες απόψεις, χωρίς να αφουγκράζεται τις διαφορετικές 
αντιλήψεις, αποτελεί το ιδανικό μέσο για να γίνει προπα-
γάνδα σε ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής 

του. Έτσι, ένας έφηβος ενστερνίζεται άκριτα τις θέσεις του 
πρώτου κοινωνικού κύκλου του χωρίς να τις επεξεργάζε-
ται ή να τις αναπτύσσει προσωπικά.
Κι αν ένας έφηβος επιλέξει να ασχοληθεί μόνος του με 
την πολιτική και την επικαιρότητα, θα βρεθεί αντιμέτωπος 
με μερικές ακόμα δυσκολίες. Δυστυχώς, με την εξάρτηση 
και την κατεύθυνση των σύγχρονων Μέσων Ενημέρωσης 

από οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις, δεν μπορεί κανέ-
νας -ανήλικος ή ενήλικος- να γνωρίζει ότι ενημερώνεται 
σωστά και δεν παραπληροφορείται. Ειδικά στον τεράστιο 
όγκο πληροφοριών που διατίθεται, κάθε χρήστης είναι 
πιο ευάλωτος από ποτέ, αν δεν διασταυρώσει και εξακρι-
βώσει όλα τα δεδομένα. Το τελευταίο εμπόδιο σχετίζεται 
με την αντίληψη των εφήβων για την πολιτική. Οι περισ-
σότεροι νέοι, επηρεασμένοι ίσως από τον αθλητισμό, 
εκλαμβάνουν τα κόμματα σαν ομάδες με οπαδούς που τα 
ακολουθούν. Στην πραγματικότητα όμως, οι πολιτικές και 
δημοτικές παρατάξεις αποτελούν μέσο εκπροσώπησης 
των πολιτών, με τις ανάγκες και τις απόψεις τους. Ως εκ 
τούτου, κάθε άνθρωπος πρέπει να φροντίζει αρχικά να 
καλλιεργεί τις πεποιθήσεις του και έπειτα να στρέφεται 
προς τα άτομα που θα τον εκπροσωπήσουν. 

Εν κατακλείδι, αν οι έφηβοι της σύγχρονης εποχής επιτύ-
χουν να πολιτικοποιηθούν σωστά, θα είναι έτοιμοι περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε να αναλάβουν τις αυξημένες 
ευθύνες τους. Υπάρχουν τα εργαλεία και οι ευκαιρίες για 
να συμβεί αυτό, το μόνο που  χρειάζεται επιπλέον είναι το 
σθένος και η κατάλληλη καθοδήγηση.

*  Ο Ιάσονας Γιαννίτσας είναι μαθητής της Γ' τάξης στο 
Λύκειο Βουλιαγμένης

από τον Τζίμμυ Κορίνη

του Ιάσονα Γιαννίτσα*

Η λέξη αυτή έπαιξε πολύ στην πρόσφατη «κυνομαχία» στην 
Βουλή, τώρα τελευταία, και εξακολουθεί να παίζει ακόμα, 
αντιγραφόμενη από τους διάφορους αιθεροβάμονες που 
δεν ξέρουν ούτε καν την ορθογραφία της λέξεως «κανο-
νικότης»... 

Μιλάω για τους υποτιθέμενους παραμοφωμένους «διανο-
ητές» της αριστεράς, που λένε τον Ιούνιο «Ιούνη» και τον 
Ιούλιο «Ιούλη» προκαλώντας, σε μένα προσωπικά, ανα-
γούλα, επειδή δολοφονούν την ακριβέστερη και πιο ωραία 
γλώσσα του κόσμου... Η λέξη αυτή, λοιπόν, στην αρχή με 
θύμωσε, αλλά πολύ σύντομα, με έκανε να γελάω –με σχε-

τική πικρία, βέβαια– κάθε φορά που την ακούω την διαβάζω 
ή την σκέφτομαι επειδή, αν την καλοεξετάσεις με καθαρό 
μυαλό, είναι πραγματικά αστεία.

Είναι αστείο το να διαλαλείς (ως κανονικός παλιομοδί-
τικος ντελάλης) ότι επιστρέψαμε ή επιστρέφουμε στην 
«κανονικότητα» όταν εγώ, και χιλιάδες, αν όχι εκατομμύ-
ρια σαν εμένα, κάτοικοι αυτής της ταλαίπωρης χώρας, πριν 
πέσουμε για ύπνο το βράδυ –αλλά ακόμα και μέρα μεση-
μέρι– πρέπει να επιθεωρήσουμε κάθε γωνιά του σπιτιού 
μας ή του διαμερίσματός μας, προκειμένου να βεβαιωθού-
με ότι δεν έχουμε αφήσει καμιά πόρτα ή κανένα παράθυρο 
ανασφάλιστο, ασύρτωτο, δίχως κάγκελα, δίχως κάποιου 
είδος συσκευή συναγερμού, πριν πέσουμε για ύπνο και 
πάλι, έστω κι αν έχουμε βεβαιωθεί ότι είναι όλα εντάξει, να 
πέφτουμε για ύπνο με τον φόβο ότι μπορεί να ξυπνήσουμε 
ξαφνικά, στη μέση της νύχτας, με ένα μαχαίρι ή και κατσα-
βίδι στο λαιμό από κάποιον αλλοδαπό αδίστακτο κακοποιό 
που του είπαν (οι αριστεροί «διανοητές») ότι η Ελλάδα είναι 
ξέφραγο αμπέλι, κι ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι –πώς λέμε, 

«κουτσοί στραβοί όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα»– και ήρθε 
να κάνει «μπίζνες», ακόμα και δολοφονώντας υπέργηρους 
Έλληνες  ανυπεράσπιστους πολίτες, ή από κάποιον ντό-
πιο κακοποιό που είτε του έδωσαν άδεια για να πάρει λίγο 
καθαρό αέρα (διάβαζε νόμος Παρασκευόπουλου) ή τον απέ-
λυσαν εντελώς, επειδή βρήκε κάποιο παραθυράκι στον όχι 
τόσο σφιχτό νόμο περί του αντιθέτου ή «λάδωσε» κάποιον 
πρόθυμο γιατρό για να τον προμηθεύσει με ντουκουμέντα 
ότι είναι πολύ ΑμεΑ ή ακόμα και στα πρόθυρα του θανάτου 
και πρέπει να πάει να πεθάνει στο σπίτι του!

Άσε που δεν μπορείς καν να κυκλοφορήσεις ή να μπεις σε 
μέσο μαζικής συγκοινωνίας χωρίς διατρέχεις τον κίνδυνο 
να βρεθείς αντιμέτωπος με μια άλλη «κανονικότητα» που 
λέγεται κλεψιά, λωποδυσία, αρπαγή τσάντας, πορτοφο-
λιού, μετρητών κ.λπ. από «εισαγόμενους» αριστοτέχνες 
πορτοφολάδες που, ακούγοντας κι αυτοί το κάλεσμα των 
αριστερών «διανοητών» και οπαδών της διεθνοποιήσεως, 
μπήκαν στην ταλαίπωρη Ελλαδίτσα και της έχουν αλλάξει 
τα φώτα στην κλεψιά.

Η ...κακιούλα του μηνός

Ο δρόμος  
πολιτικοποίησης 
των εφήβων έχει συγκρούσεις 
με την οικογένεια και τα ΜΜΕ



Μια μικρή Καλιφόρνια 
στα νότια

Οι νότιοι άνεμοι καθ’ όλη τη διάρκεια τους έτους στα νότια προάστια δεν φέρνουν 
μόνο αυξημένη υγρασία και σκόνη αλλά επίσης και ένα ...άρωμα Venice Beach από 
τη μακρινή και γνωστή σε όλους Καλιφόρνια. Η εμφάνιση των νοτιάδων στις ακτές 
της Βουλιαγμένης και Βάρκιζας φέρνει τα πολυπόθητα κύματα για τους επίδοξους 
λάτρεις των θαλάσσιων extreme αθλήματων. Μιλήσαμε για το θέμα με τον άνθρωπο 
που δαμάζει συστηματικά τα κύματα των 3Β, Χρήστο Κοτούλα.

Μαγευτική η θέα των κυμάτων
Τα πρώτα κύματα καταφθάνουν στις ακτές και ο δρόμος που οδηγεί στον Λαιμό γεμίζει 
σιγά σιγά με κάθε λογής μεταφορικό μέσο: Βαν, ΙΧ, φορτηγάκια, τζιπ φορτωμένα όλα 
με σανίδες παντός τύπου. Ενώ την ίδια στιγμή κάνουν την εμφάνισή τους καταμεσής 
του δρόμου τα σκέιτμπορντ, τα rollers και τα longboards. Ο ασυνήθιστος ήχος και θέα 
των κυμάτων στην παραλία της Ωκεανίδας, οι φοίνικες κατά μήκος του δρόμου και 
η θέα σανιδών που κερώνονται, πανιών που προετοιμάζονται, όλα δημιουργούν μια 
ατμόσφαιρα που μόνο σε χώρες με σερφ κουλτούρα συναντά κανείς. Πρωταγωνιστικά 
αθλήματα εκείνες τις μέρες αποτελούν το surf, το windsurf, το kitesurf και το SUP (το 
stand up paddle, που σημαίνει όρθιο κουπί). Ενώ το windsurf και το kitesurf είναι δύο 
αθλήματα αρκετά διαδεδομένα λόγω των ανέμων στο ελληνικό κοινό, θα μπορούσε 
εύκολα να αναρωτηθεί κάνεις τι δουλειά έχει το σερφ στην Ελλάδα αφού κύματα δεν 
υπάρχουν. Θα μπορούσε άραγε να πει κανείς ότι η ενασχόληση με αθλήματα στο κύμα 
θα μπορούσε να είναι κάτι ρεαλιστικό στην Ελλάδα; Και βέβαια θα μπορούσε, αρκεί να 
είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται σε μικρότερη κλίμακα και συνθήκες διαφορετικές σε σχέση 
με αυτή στο εξωτερικό. Σίγουρα όμως το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε όλους που 
έχουν παρευρεθεί είναι παραπάνω από εύφορο καθώς όλους τους συνδέει η ακόρε-
στη λαχτάρα να βρεθούν και να καβαλήσουν μερικά κύματα. Όλοι είναι φίλοι μέσα στο 
νερό, σεβόμενοι τα στοιχεία της φύσης, τον 
σκοπό αλλά και προπάντων τους κανόνες 
των αθλήματων. 

Όταν φυσάει ο νοτιάς
Οι παραλίες που αναφέραμε αποτελούν 
απτό παράδειγμα εάν κάποιος θέλει να 
έρθει σε πρώτη επαφή με τέτοια αθλήματα, 
καθώς η διαμόρφωση του βυθού και η σχε-
δόν απουσία ρευμάτων αποτελούν αρκε-
τά ασφαλή τη διαδικασία. Για να είμαστε 
ακριβείς, το σερφ και το SUP στο κύμα στις 
παραλίες των 3Β μπορεί να φιλοξενήσει 
κάθε βαθμό εμπειρίας. Πάντως το windsurf 
και το kitesurf στο κύμα σε αυτές τις παρα-
λίες αποτελεί επιλογή μόνο των πολύ 
έμπειρων, καθώς οι άνεμοι που πνέουν 
εκείνες τις μέρες μπορούν να ξεπεράσουν 
τα 70χλμ/ώρα! Μια τυπική μέρα ενός σέρ-
φερ όταν έχει εισακουστεί η αγγελική λέξη 
νοτιάς στα προγνωστικά είναι πάνω από όλα 
ο έλεγχος του προσωπικού προγράμματος, 
δηλαδή όλα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Στη 
συνέχεια γίνεται διπλός έλεγχος πολλών 
διαφορετικών πηγών πρόγνωσης αλλά και 
live καμερών που υπάρχουν στις παραλίες 

της Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Ακολουθεί συζήτηση με όλο τον κύκλο σε κλασικό 
μοτίβο: «Λες να βγάλει τίποτα, θα έχει κύμα, θα βραχούμε καθόλου;». Το επόμενο βήμα 
είναι η αυτοψία για το εάν έχει κύμα, παρατεταγμένοι σύσσωμοι μπροστά στην παραλία. 
Το «πράσινο φως» δίνεται με μερικά αναφωνητά και τότε πέφτουν τα τηλεφωνήματα 
για όσους μένουν εκτός 3Β να επισπεύσουν στο σημείο. 

Παρέα πάνω στα κύματα
Αναμφησβήτητα έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλος κύκλος με πολλές παρέες και στα 
τέσσερα αθλήματα, κύκλος που όπως φαίνεται μεγαλώνει με ραγδαίους ρυθμούς. 
Μάρτυρας αποτελεί ένα Σαββατοκύριακο με νοτιάδες, όπου κανείς μπορείς να αριθ-
μήσει το λιγότερο 100 άτομα στο νερό και άλλα τόσα έξω από αυτό! Τέλος οφείλε-
ται να αναφερθεί η αξιοσημείωτη προσπάθεια μιας ομάδας ατόμων με αγάπη για τα 
κύματα να δημιουργήσουν έναν εθνικό φορέα εκπροσώπησης του σερφ και του SUP 
στην Ελλάδα. Η Πανελλήνια Ένωση Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης 
(ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ) όχι μόνο αποτελεί γεγονός αλλά επίσης έδωσε τη δυνατότητα συμμε-
τοχής της χώρας μας σε ολυμπιακούς και διεθνείς αγώνες. 
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Νικόλας Πλυτάς: Ζώντας 
και κερδίζοντας στα άκρα

Ο Νικόλας Πλυτάς αν και είναι μόλις 23 ετών, μετρά 9 χρόνια πρωταθλητισμού και 
αμέτρητες διακρίσεις σε πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις 
στο θαλάσσιο σκι, το wakeboarding, skateboarding, snowboarding και το surfing. Ένας 
νεαρός που έχει μάθει να ζει στα άκρα. Ξεκίνησε να ασχολείται αρχικά με το θαλάσσιο 
σκι σε ηλικία των 5 ετών. Μέχρι τότε έκανε κολύμβηση στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγ-
μένης και παρατηρούσε όλους όσοι έκαναν θαλάσσιο σκι στη Βουλιαγμένη. Όπως 
εξηγεί στον «Δημοσιογράφο», φανταζόταν τον εαυτό του να κάνει και εκείνος σκι στη 
θάλασσα και του φαινόταν απίστευτη ιδέα. Μετά από λίγο ήταν μέλος στο αντίστοιχο 
τμήμα του ΝΟΒ και από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι ανήκει στη θάλασσα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, ο Νικόλας Πλυτάς, έστειλε ένα δυνατό 
μήνυμα, σχηματίζοντας με jet surf, το Σήμα της Ειρήνης στη λίμνη της Βόνιτσας. Ανα-
φέρει ο ίδιος: «Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο διαμάχες. Δεν μου αρέσει αυτό. Μου 
αρέσει η ειρήνη. Θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να τα πηγαίνουν καλά ο ένας με 
τον άλλον. Κάνοντας αυτό το project την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνης ήθελα με τον 
δικό μου τρόπο να ζωγραφίσω την ειρήνη σε έναν καμβά που να έχει σχέση με το αντι-
κείμενό μου. Έτσι πήρα αυτού του είδους τη σανίδα που ονομάζεται jet surf, και έπειτα 
από αρκετή έρευνα στο Google maps για την κατάλληλη τοποθεσία, βρήκαμε αυτήν τη 
μαγευτική ολοστρόγγυλη λίμνη στη Βόνιτσα. Το πρόγραμμά μου εκείνη την περίοδο 
ήταν πολύ πιεσμένο από αγώνες και έτσι είχαμε μόνο μια μέρα για να βγει όλο το 
εγχείρημα. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο το περίμενα. Την πρώτη φορά που πήγαμε για το 
γύρισμα δεν κατάφερα να το κάνω τέλειο. Έτσι γύρισα στην Αθήνα και πέρασα αρκετό 
χρόνο να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω για να βγει άριστο. Ποιες γραμμές θα ακολου-
θήσω, τι σημάδια θα βάλω και διάφορα ακόμα τεχνικά θέματα. Έτσι μετά από κάποιες 
εβδομάδες πήγαμε ξανά και δεν μου πήρε πάνω από 5 προσπάθειες για να βγει. Με το 
που τελείωσε όπως καταλαβαίνετε όλη την υπόλοιπη μέρα έπαιζα με το jet surf μέσα 
στη λίμνη». Ο Νικόλας Πλυτάς προσπαθεί να γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος. «Δεν 
υπάρχει μέρα που να έχω επαναπαυτεί και να πω ότι είμαι καλά διότι έχω ήδη πετύχει 
πολλά πράγματα» τονίζει στον «Δ». Ο βασικός του στόχος είναι να κερδίσει το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα και να είναι συνεχώς μέσα στους δέκα πρώτους στην παγκόσμια 
κατάταξη. «Θέλω να δημιουργήσω και άλλα ωραία και δημιουργικά projects που θα 
ανεβάσουν το άθλημα μου, όπως αυτό με το σήμα της ειρήνης».

Η μεταγραφή στη Red Bull
«Η πρώτη μου επαφή με την Red Bull έγινε όταν ήμουν 12 ετών. Με είχαν δει σε διά-
φορους διαγωνισμούς που τα πήγαινα καλά και έτσι και δεν άργησε να γίνει το πρώτο 
ραντεβού με εμένα και τους γονείς μου», εξηγεί ο Νικόλας Πλυτάς. Η συνεργασία του 
ξεκίνησε αμέσως και πλέον είναι αθλητής της Red Bull εδώ και μια δεκαετία. «Με βοη-
θάνε καθημερινά καθώς επικοινωνούμε σωστά και μελετάμε μαζί τις καινούργιες μου 
ιδέες και βλέπουμε πώς μπορούμε να τις κάνουμε πραγματικότητα». Η Βουλιαγμένη 
για τον Νικόλα Πλυτά είναι το σπίτι του. Είναι ο χώρος που προπονείται καθημερινά 
και περνά το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην περιοχή. Όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά, «λόγω των προπονήσεων και των αγώνων, ταξιδεύω συνέχεια σε όλο τον 
κόσμο και έχω καταλήξει ότι την Βουλιαγμένη δεν θα την άλλαζα με τίποτα».Παράλληλα, 
τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός skatepark στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. «Υπάρχει ήδη ένα skatepark στη Βούλα αλλά δυστυχώς με λάθος υποδομές. Είναι 
φτιαγμένο από αλουμίνιο, το οποίο έχει φθαρεί σε μεγάλο βαθμό. Το skateboard από το 
2020 θα είναι στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και θα πρέπει να κατασκευαστεί 
ένα τέτοιο πάρκο στον Δήμο 3Β. Σκεφτείτε πόσο μικρή είναι η Βουλιαγμένη και πόσους 
πρωταθλητές έχει γεννήσει αναλογικά με το μέγεθός της. Γιατί να μη γεννήσουμε το 
επόμενο πρωταθλητή στο skate;» τονίζει στον «Δημοσιογράφο».

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Κυπελλούχος Ελλάδος για το 2019 αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου έπειτα από έναν συναρπα-
στικό τελικό που διεξήχθη στο Ιωνικό κολυμβητήριο στη Χίο απέναντι στον Ολυμπιακό 
καθώς επικράτησε με σκορ 10-8.

Η γυναικεία ομάδα της Βουλιαγμένης για πρώτη φορά μετά από το 2013 κατακτά εγχώ-
ριο τίτλο, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει και το πρώτο της Κύπελλο σ’ έναν θεσμό που καθι-
ερώθηκε μόλις το 2018. Η προπονήτρια της ομάδας, Αλεξία Καμμένου, μετά από την 
κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, του Σούπερ Καπ Ευρώπης, το Πρωτάθλημα Ελλάδος 
«σηκώνει» και το Κύπελλο και επάξια γράφει τη δική της iστορία στον σύλλογο. Το 
γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης έχει κατακτήσει 
πέντε eυρωπαϊκά κύπελlα και έχει στεφθεί έντεκα φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας. 

Κυπελλούχος Ελλάδος στέφθηκε η Βουλιαγμένη



Οι Δήμαρχοι των πόλεων της Μητρόπολης, Κωνσταντέλλος, 
Κωνσταντάτος και Παπανικολάου με τον Αρχιεπίσκοπο 
Ιερώνυμο και τον Θανάση Μαρτίνο στη Γλυφάδα, μετά την 
εξόδιο ακολουθία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Παύλο

Στη Βάρκιζα έκοψε τη βασιλόπιτά του ο Σύλλογος 
Υπαλλήλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
με τον πρόεδρό του Μανώλη Λουδάρο σε πρώτο πλάνο 
και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκο Ψαλλίδα 
σε βοηθητικό ρόλο

EΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΑΚΗ ΛΙΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ...  
ΑΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ 
ΤΟΝ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ» 
ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το σύστημα «Νο Κακά» 
που εγκαταστάθηκε σε 
κοινόχρηστους χώρους 
του Δήμου παρέχει 
στους κατόχους ζώων 
συντροφιάς δωρεάν  
ένα χάρτινο φαρασάκι 
για την απομάκρυνση 
των ακαθαρσιών 
από τα πάρκα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ, ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΟΒ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Κερδίζει το σεβασμό των αντιπάλων

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Οι δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου του 2014 στο Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έμειναν στην ιστορία. Μια 
πραγματική μάχη που δόθηκε μέχρι τέλους. Ένας αγώ-
νας διαρκείας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν λίγα 
λεπτά μετά τις 03:00 τα ξημερώματα όταν ολοκληρώθηκε 
η καταμέτρηση στο τελευταίο εκλογικό τμήμα της Βάρης 
με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να σημειώνει μια τεράστια 
ανατροπή και να κερδίζει τις εκλογές με 12 ψήφους δια-
φορά. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, το πανηγυρικό κλίμα που 
επικρατούσε στο επιτελείο του Σπύρου Πανά μετά τη νίκη 
που σημείωσε την πρώτη Κυριακή, συνεχίστηκε καθόλη 
την διάρκεια της εβδομάδας για να φτάσουμε στον «τελι-
κό» απέναντι στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και η γιορτή να 
μετατραπεί σε εφιάλτη. Κάπου εκεί, άρχισαν να τρίζουν τα 
θεμέλια της Ανεξάρτητης Κίνησης. Μένει να διαπιστώσου-
με πόσο γερά είναι, αν θα αντέξουν ή αν θα καταρρεύσουν. 
Ο Σπύρος Πανάς παρέμεινε σιωπηλός όλα αυτά τα χρό-
νια. Ποτέ η σιωπή δεν έκανε τόσο θόρυβο... Και πάμε στις 

προσεχείς δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Ένας 
αγώνας που έχει αδιαφιλονίκητο φαβορί και το μόνο που 
μένει να δούμε, είναι η έκταση του σκορ. Ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του για 
Δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2018. Είναι έτοιμος, περιμένει 
να μάθει τον βασικό του αντίπαλο. Η ομάδα του δουλεύει 
εν όψει εκλογών, πραγματοποίησε την πρώτη προεκλο-

γική του ομιλία, την στιγμή που οι αντίπαλοι του ή τέλος 
πάντων όσοι έχουν ανακοινώσει την κάθοδό τους στις 
εκλογές, βρίσκονται σε αναζήτηση υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων. Για προγράμματα ούτε λόγος. Καλά καλά δεν 
γνωρίζουν πως θα ονομάζεται ο συνδυασμός τους, ενώ 
απομένουν λιγότερο από 90 ημέρες για τις κάλπες. Σε 

κάθε περίπτωση, η φιλοδοξία τους δεν είναι να κερδίσουν 
τις εκλογές και να γίνουν Δήμαρχοι. Δεν το λέω εγώ, το 
έχουν πει ήδη τρεις υποψήφιοι Δήμαρχοι, ότι ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος θα είναι και πάλι Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Κατεβαίνουν στις εκλογές διότι 
επιθυμούν να κάνουν αντιπολίτευση που σε πολλές περι-
πτώσεις βοηθά και την εκάστοτε δημοτική αρχή να γίνεται 
καλύτερη. Όπως για παράδειγμα η αντιπολίτευση που είχε 
από το 2014 ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συναινετική, 
χαμηλών τόνων και γενικότερα με διάθεση συνεργασίας 
με την δημοτική αρχή προς όφελος του δημότη. Η παρου-
σία του Πάρι Κασιδόκωστα στην εκδήλωση του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου έχει τη σημασία της. Όπως και η παρουσία 
του Θανάση Μαρτίνου και Γιώργου Προκοπίου. Στα μάτια 
τα δικά μου, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει καταφέρει 
το εξής. Να πείσει τους ανθρώπους που στάθηκαν σταθερά 
«απέναντί» του το 2014, τους πολιτικά αντιπάλους του, ότι 
αξίζει τη στήριξή τους. Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά 
κερδίζεται. Προφανώς, ο Δήμαρχος, μέσα από το έργο του 
που υλοποιείται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των περισσοτέρων. Εμπι-
στοσύνη ικανή να του δώσει μια «καθαρή εντολή» για να 
συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου μέχρι το 2023.

#photo_view

Εκοιμήθη την Τρίτη 19/2  
ο Μητροπολίτης Γλυφάδας 
Ελληνικού και 3Β, Παύλος ο Α'

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος
στο Δημοτικό Συμβούλιο
(Βούλα, 23/1)

Το φλουρί της Βασιλόπιτας 
του Δημοτικού Συμβουλίου
έπεσε στον Δημήτρη Γιατρά

Ο πρόεδρος του Κυανού 
Αστέρα Δημήτρης Πάπιος
(Βάρη, 13/2)

Δημοσθένης Δόγκας και  
Γιάννης Σγουρός
(Βούλα 10/2)

Ο δυνατός άνεμος ξερίζωσε 
πολλά δέντρα στον Δήμο 
(24/2)

Βασίλης Οικονόμου 
και Ντίνα Κωνσταντέλλου 
(Κτήμα Μπραϊμιώτη 22/2)

Οι αντίπαλοι 
του Κωνσταντέλλου 
δεν κατεβαίνουν 
για να γίνουν Δήμαρχοι, 
όπως παραδέχονται οι ίδιοι
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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


