
The Talk of 
The Town
Τα δείγματα γραφής που έχει 
δώσει η Εκκλησία μέχρι σήμε-
ρα στην εκμετάλλευση της 
περιουσίας της στη Βουλιαγμέ-
νη δείχνουν ότι ακολουθείται 
ένα μοντέλο που δεν προσδίδει 
όφελος στην περιοχή.
Οι αλλαγές στην κεφαλή της 
τοπικής Μητρόπολης ίσως 
γίνουν προάγγελος δυσμενών 
εξελίξεων, αν ο Δήμος δεν 
παρέμβει δυναμικά.
Η αντιπαράθεση μόλις ξεκίνησε.
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p@linitsa

Τραπέζι ως πρόεδρος κόμματος στους υποψηφίους 
ευρωβουλευτές σου, αγαπητέ Αλέξη, να κάνεις στα 
Βλάχικα στη Βάρη. Όχι στο Μέγαρο Μαξίμου ως ΠΘ.

@hompista

Περιέργως το #masterchefgr είναι ψηλά στην τηλεθέ-
αση με ένα κοινό που θεωρεί γκουρμέ τα Βλάχικα στη 
Βάρη.

@demetriospn

#vouliagmeni

@St_Theodorakis

Σήμερα βρέθηκα σε μια αλλιώτικη παρέλαση, αυθόρμη-
τη και χαρούμενη. Τα παιδιά στο τμήμα Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης στη Βούλα αξίζουν το χειροκρότημά 
μας. #25ηΜαρτιου

@Mavrogiorgos

Στην παρέλαση στη Βουλιαγμένη τα παιδιά του Γυμνα-
σίου με τοπικές σημαίες από την επανάσταση του '21. 
Ωραία πρωτοβουλία. Χρόνια Πολλά!

@konstantina_kon

#Ithaki (Ιθάκη)

@nat_livitsanou

#Voula

@VSpyrou

Επαναστατική Βουλιαγμένη σήμερα! Χρόνια πολλά, ούτε 
βήμα πίσω #25ηΜαρτιου

@nancyparadeisanou

#Vouliagmeni

@AAtsotsorou

Παρελάσαμε στην Βουλιαγμένη, δεν τους το 'χα, αλλά 
μπράβο που έπαιξαν στην έναρξη της παρέλασης το 
"Μακεδονία ξακουστή" και μπράβο και στους δασοπυ-
ροσβέστες με το πανό Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

@elenamaniati

#vouliagmeni

@Maria2013hliop

Θα ανέβαζα live από το πάρτυ στην Βουλιαγμένη με Λου-
κιανό και λοιπούς συγγενείς #αν_ειχα_ακκαου_στα_80ς

@dellioupopi

#Varkiza

@ifestosedu

Η Βάρκιζα είναι ωραία όπως και να το κάνουμε. Θάλασ-
σα, ήπια οικοδομική δραστηριότητα, η Φασκομηλιά, η 
παράκτια ζώνη μέχρι την Αγία Μαρίνα και ασφαλώς σε 
βάθος 3 χιλιομέτρων το Βασίλειο της Φύσης.

@Mvalgroundhog

Έχω προλάβει TFRC, Βούτα, Μαύρη, Λιμανάκια κ' Λούνα 
παρκ Βάρκιζας. Θα σέβεστε.



3The talk of the town

Εκκλησία ή
real estate;

Τ              αιριάζει στην Εκκλησία να έχει περιουσία; Με αυτό 
το ερώτημα ξεκινά ένα μικρό βιβλίο που έγραψε ο 
θεολόγος - νομικός Ευάγγελος Λέκκος και το οποίο 

μοιράζεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
Η απάντηση που δίνει έχει ως εξής: «Αδίστακτα λέμε ναι». 
Στο μικρό αυτό απολογητικό δοκίμιο για την εκκλησιαστική 
περιουσία που έχει την έγκριση της Ιεραρχίας, υποστηρίζε-
ται ότι για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας «απαιτούνται 
αφοσιωμένα πρόσωπα και υλικά μέσα κατά το παράδειγ-
μα και τη διδασκαλία του Κυρίου». Και επισημαίνεται ότι ο 
Ιησούς «δεν αρκέστηκε να επιλέξει και να προετοιμάσει 
για το έργο Του τους Αποστόλους, αλλά όρισε να υπάρχει 
στην ομάδα των Δώδεκα και ταμείο». Αρκεί άραγε αυτή η 
τεκμηρίωση για να δικαιολογήσει κάθε επιλογή της σημε-
ρινής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς την 
ακίνητη περιουσία των μονών και των Μητροπόλεών της; 
Η συζήτηση περί αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περι-
ουσίας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι 
σήμερα δεν γίνεται ολοκληρωμένα. Εστιάζεται στα αδό-
μητα μέχρι τώρα ακίνητα σε Φασκομηλιά και κεντρική 
Βουλιαγμένη, για τα οποία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
αναζητά τρόπο απεμπλοκής από τις δεσμεύσεις που τα 
κρατούν πράσινα και κοινόχρηστα, αποτελώντας πλέον 
κομμάτι της φυσιογνωμίας της Βουλιαγμένης ως πράσι-
νης πόλης. Αυτή είναι όμως η μισή ιστορία. Διότι υπάρχουν 
πολλές ιδιόκτητες εκτάσεις τις οποίες η Εκκλησία εδώ και 
χρόνια εκμεταλλεύεται στη Βουλιαγμένη, δίνοντας ένα 
ξεκάθαρο δείγμα γραφής για το μοντέλο αξιοποίησης που 
προωθεί: Μακροχρόνιες μισθώσεις και παραχωρήσεις 

που συνοδεύονται από μικρά ανταλλάγματα και πλήρης 
αδιαφορία για τη φυσιογνωμία ή τη μορφή των όποιων 
«επενδύσεων». Το εμπορικό κέντρο Status στη λεωφό-
ρο Αθηνάς είναι ένα από τα κορυφαία παραδείγματα για το 
πώς δρομολογεί η Εκκλησία την αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας της Μονής Πετράκη. Σήμερα η Εκκλησία διατη-
ρεί ποσοστό επί των ιδιοκτησιών ενοικιάζοντας επαγγελ-
ματικούς χώρους. Η Λίμνη Βουλιαγμένης αποτελεί επίσης 
μέρος του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Μονής Πετράκη: 
Μια μακροχρόνια μίσθωση σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία 
καθορίζει μόνη το μέγεθος των επενδύσεων σε υποδομές, 
το περιθώριο του κέρδους της και βέβαια, το ύψος των 
εισιτηρίων ενώ η Εκκλησία διατηρεί ρόλο απλού παρατη-

ρητή.  Ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην οδό Δεκελείας 
στο Λαιμό, το εστιατόριο «Λάμπρος», διάφορα διαμερίσμα-
τα μετά από αντιπαροχές αλλά και το μισθωμένο πάρκινγκ 
στο κέντρο της Βουλιαγμένης είναι εκκλησιαστικά ακίνητα 
που υφίστανται την αξιοποίηση όπως την εννοούν στην 
Αρχιεπισκοπή. Μήπως διαφέρει η διαχείριση ακινήτων που 
προωθεί η Εκκλησία από αυτήν που θα έκανε ένας απλός 
ιδιώτης; Δυστυχώς, όχι. Καμία επένδυση ή αξιοποίηση δεν 
έγινε που να αφήνει κάποιο όφελος στην τοπική κοινωνία, 
μια πολιτιστική ή κοινωνική υπεραξία, μια επένδυση στον 
αθλητισμό ή το πνεύμα. Μόνο σπίτια, καταστήματα και επι-
χειρήσεις ώστε να εισπράττεται ένα ενοίκιο. Στο παρελθόν 
μάλιστα, τόσο το εμπορικό κέντρο όσο και η Λίμνη είχαν 
βρεθεί στο στόχαστρο των εσωτερικών ελέγχων της 
Ιεραρχίας για κακοδιαχείριση επί των τελευταίων ημερών 
του Σεραφείμ. Ακόμη και το Εκκλησιαστικό Ορφανοτρο-
φείο της Βουλιαγμένης έχει τεθεί σε μια φθίνουσα πορεία 
που ανησυχεί πολλούς για το μέλλον του. Σήμερα στη δομή 
αυτή φιλοξενούνται 9 μόλις παιδιά, όταν στις αρχές του 
2016 ήταν 28 και πριν από 20 χρόνια ήταν 115! Αν μείνει 
χωρίς παιδιά, τότε τα 87 στρέμματα στο Λαιμό θα γίνουν 
κι αυτά λεία σε μια αγοραία αξιοποίηση. Λίγοι γνωρίζουν 
τέλος ότι τον τελευταίο χρόνο διεξάγεται ένας χαμηλής 
έντασης πόλεμος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης και της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας 
Οικονομικών (ΕΚΥΟ) για τις χρήσεις γης στα Λιμανάκια. Η 
ΕΚΥΟ μίσθωσε σε ιδιώτη έκταση της Εκκλησίας στα Λιμα-
νάκια για να λειτουργήσει καντίνα - μπαρ, τη στιγμή που 
αυτό απαγορεύεται ρητά από το Προεδρικό Διάταγμα του 
2004 το οποίο καθορίζει τις χρήσεις του παραλιακού μετώ-
που. Η Πολεοδομία του Δήμου αρνείται να δώσει το «πρά-
σινο φως». Κι όμως, η Εκκλησία υποστηρίζει μια ερμηνεία 
του Προεδρικού Διατάγματος που αν υιοθετηθεί από την 
κεντρική διοίκηση, θα γεμίσουν τα Λιμανάκια με παραλιακά 
–ιερά– μπαρ. Άλλο ένα πεδίο δικαστικής αντιπαράθεσης 
που έχει ανοίξει ο Δήμος με την Εκκλησία... 

Κατόπιν αυτών, κατανοεί κανείς εύκολα ότι η σφοδρή 
αντίδραση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
προσωπικά του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην προοπτι-
κή ανάρρησης του Αντωνίου στον επισκοπικό θρόνο της 
περιοχής δεν είχε θρησκευτικού περιεχομένου κίνητρα, 
ούτε κάποια προσωπική διάσταση. Ο νέος Μητροπολίτης, 
ως διευθυντής της ΕΚΥΟ από το 2011 μέχρι σήμερα, έχει 
ταυτιστεί με το σημερινό σύστημα αξιοποίησης ακινήτων, 
έχοντας μάλιστα αποκαλύψει – με δηλώσεις του στην 
εφημερίδα μας τον Σεπτέμβριο – ότι έχει ήδη επεξεργα-
στεί προτάσεις από Ρώσους και Άραβες για τη δόμηση της 
Φασκομηλιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή μόνο μιας 
αντιπαράθεσης σε πολλά επίπεδα. 

“Η αξιοποίηση
της εκκλησιαστικής 
περιουσίας 
στη Βουλιαγμένη
μέχρι τώρα
δεν ωφέλησε 
την τοπική κοινωνία

 
του  Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμο-
γή της τηλεματικής και των «έξυπνων» 
στάσεων όσον αφορά τη Δημοτική 
Συγκοινωνία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, με την οποία το επιβατικό 
κοινό ενημερώνεται για την ακριβή ώρα 
άφιξης του οχήματος, την ακύρωση δρο-
μολογίων, αλλά και συμβάντων που θα 
αλλάζουν τη συχνότητα των δρομολο-
γίων. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον 
καθένα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
ή έξυπνης κινητής συσκευής από τη διεύ-
θυνση vvv-telematics.gr.

Μέχρι στιγμής, οι στάσεις που διαθέτουν 
σύστημα τηλεματικής είναι οι εξής: Στάση 

Αγίου Ιωάννη, Εκκλησία Αγίου Πέτρου 
και Παύλου, Εκκλησία Κέντρο Βάρης, 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ΕΠΑΛ, Βάρ-
κιζα, Ταχυδρομείο, Ερμού Βουλιαγμένη, 
Πλατεία Βάρκιζας, Νοσοκομείο, Κέντρο 
Βάρης. Την ίδια στιγμή, οι οθόνες της 
τηλεματικής στις στάσεις των λεωφο-
ρείων θα συνεχίσουν να δείχνουν τα προ-
γραμματισμένα δρομολόγια των λεωφο-
ρείων, τα οποία έχουν συχνά αποκλίσεις 
από τα πραγματικά με στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Η Δημοτική Συγκοινωνία μετά από δέκα 
μήνες λειτουργίας στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης εξυπηρετεί μηνι-

αίως περίπου 4.000 επιβάτες, αριθμός 
που συνεχώς αυξάνεται και με την προ-
σθήκη της τηλεματικής θα γίνει ακόμα 
περισσότερο λειτουργική και φιλική 
προς τους επιβάτες που την χρησιμοποι-
ούν καθημερινά για τις μετακινήσεις τους 
στις τρεις πόλεις.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημέ-
νης πιλοτικής εφαρμογής της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας που διήρκησε 6 μήνες, 
κρίθηκε απαραίτητο η εγκατάσταση ηλε-
κτρονικών πινάκων στις στάσεις λεωφο-
ρείων κατόπιν αιτημάτων επιβατών που 
χρησιμοποιούν για την καθημερινή τους 
μετακίνηση τα λεωφορεία του Δήμου.

Σχέδιο 
για τις πράσινες 

μετακινήσεις 
του μέλλοντος

Ξεκίνησε 
διαβούλευση 

και έρευνα γνώμης 
για την 

κινητικότητα 
στον Δήμο 3Β

Ένα παράξενο αρκτικόλεξο εισέρχεται σταδιακά στη ζωή των σύγχρο-
νων πόλεων και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποδεικνύεται 
έμπρακτος υποστηρικτής αυτής της νέας τάσης. Τα ΣΒΑΚ, δηλαδή τα 
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έρχονται να αλλάξουν την 
αντίληψη για τις μετακινήσεις, εντάσσοντας ένα μεγάλο σύνολο δρά-
σεων σε μια ενιαία φιλοσοφία που προάγει τις ήπιες μορφές μετακί-
νησης, τον περιορισμό του ΙΧ και την προσβασιμότητα για όλους ως 
βασικές αρχές. 

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Βούλας 
η πρώτη διαδικασία διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ των 3Β, όπου έγινε μια 
σύντομη παρουσίαση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και τους 
μελετητές, ενώ καίριες παρεμβάσεις έκαναν ο αντιπεριφερειάρχης 
Περιβάλλοντος, Νάσος Αναγνωστόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΑΣΑ, Γιάννης Σκουμπούρης, η προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδι-
ασμού της Αττικό Μετρό Άννα Αναστασάκη και ο Κώστας Κεπαπτσό-
γλου, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Στην 
εισήγησή του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος ανέπτυξε τη φιλοδοξία του να διεκδικήσει ο Δήμος 
μια θέση στον πίνακα των βιώσιμων πόλεων και παρέθεσε μια σειρά 
από πρωτοβουλίες που δρομολογεί η διοίκηση (ηλεκτροκίνηση δημο-
τικών οχημάτων, ποδηλατόδρομοι, δημοτική συγκοινωνία, ορισμός 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.) «ώστε να σχεδιάσουμε μια πόλη πιο 
φιλική στο περιβάλλον και ταυτόχρονα πιο λειτουργική στην πράξη», 
όπως ανέφερε. 

Η Παναγιώτα Γεωργιάκου από την πλευρά του Δήμου υποστήριξε ότι η 
έλλειψη χώρων στάθμευσης, η αύξηση της χρήσης των ΙΧ και οι στασι-
μότητα στις υποδομές είναι μεταξύ των λόγων που καθιστούν το ΣΒΑΚ 

απαραίτητο, περιγράφοντας την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο στο σχεδι-
ασμό των μεταφορών με ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

«Η συμμετοχικότητα χαρακτηρίζει τα ΣΒΑΚ», τόνισε στη δική του τοπο-
θέτηση ο συγκοινωνιολόγος Κώστας Κεπαπτσόγλου, σημειώνοντας 
ότι το Σχέδιο αυτό «ο πολίτης το αποφασίζει, όχι ο μελετητής ή η πολιτι-
κή ηγεσία και γι' αυτό απαιτείται ομοφωνία». Στο πεδίο αυτό αναφέρθη-
κε η Ελένη Παπατζίκου εκ μέρους της μελετητικής εταιρείας Erasmos 
που ανέλαβε την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, η οποία ανέφερε ότι ήδη έχει 
ολοκληρωθεί ένας κύκλος έρευνας στα σχολεία, που απέφερε 640 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μια έρευνα 
σε όλο τον Δήμο με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (υπάρχει και 
στην ιστοσελίδα vvv.gov.gr/draseis/svak). Θα ακολουθήσει άλλωστε 
μια δεύτερη φάση έρευνας και διαβούλευσης, ώστε να καταγραφούν 
προβλήματα και να ιεραρχηθούν οι προτεινόμενες λύσεις. 

Δημοτική Συγκοινωνία
Ηλεκτρονικοί πίνακες και εφαρμογή  
για υπολογιστές ενημερώνουν για τα δρομολόγια

4.000 
επιβάτες 
τον μήνα
στα λεωφορεία
του Δήμου

“
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Ομόφωνα ένοχη για την κατηγορία της υπεξαίρεσης ποσού 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατά την περίοδο που ήταν πρό-
εδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τα έτη 
2012-14 έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 
τη Μαρία Σίνα την Παρασκευή 15 Μαρτίου. Οι δικαστές 
επέβαλαν ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και 
η Μαρία Σίνα άσκησε έφεση, στέλνοντας την υπόθεση 
για δίκη σε δεύτερο βαθμό.  Την ακροαματική διαδικασία 
απασχόλησε αρκετά το ύψος των ποσών που βρέθηκε να 
λείπουν από τα ταμεία της Σχολικής Επιτροπής. Βασικοί 
μάρτυρες κατηγορίας ήταν οι ελέγκτριες του Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που έκαναν 
φύλλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία της Επιτροπής, 
καταλήγοντας σε πόρισμα το οποίο διαπίστωσε έλλειμμα 
ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Το πόρισμα αυτό ήταν και η 
βάση του κατηγορητηρίου. Η υπεράσπιση της Μαρίας Σίνα 
βασίστηκε στη λογιστική έκθεση ενός ανεξάρτητου ειδικού 
μάρτυρα, ο οποίος αμφισβήτησε την αρτιότητα του πορί-
σματος των Ελεγκτών. Υποστηρίζοντας ότι η δημόσια αρχή 
ελέγχου έκανε λανθασμένους υπολογισμούς, περιόρισε 
το έλλειμμα στα 700-800 ευρώ, που όπως είπε αντιστοι-
χούν σε χαμένα τιμολόγια και όχι σε χρήματα που λείπουν. 
Οι δικαστές εξέτασαν κατ' αντιπαράσταση τους μάρτυρες 
και απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς της υπεράσπι-
σης, πλην ενός: Έκαναν δεκτό ένα σώμα φωτοτυπημένων 
τιμολογίων, συνολικής αξίας 16.000 ευρώ. Ωστόσο, άλλο 
δικαστήριο θα προσδιορίσει το ακριβές ύψος της ζημιάς 
που υπέστη το Δημόσιο, καταλογίζοντας το ποσό στην τότε 
πρόεδρο, εφόσον κριθεί η υπόθεση τελεσίδικα. Η Μαρία 
Σίνα στην απολογία της υποστήριξε ότι ποτέ δεν έχει λάβει 
χρήματα από το Δημόσιο, αποδίδοντας την ευθύνη για το 
έλλειμμα στην έλλειψη λογιστικής υποστήριξης από τον 
Δήμο και στην αμέλεια των διευθυντών των σχολείων να 
παραδώσουν τα παραστατικά των εξόδων που έκαναν με 
τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής. Βέβαια, όπως τόνισε 
η Πολιτική Αγωγή που άσκησε ο Δήμος, κατά την ίδια περί-
οδο η Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
με την ίδια λογιστική υποστήριξη και τα ίδια μέσα που διέ-
θετε η Μαρία Σίνα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην 

τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων και σε σχετικό έλεγχο 
δεν βρέθηκε κανένα μεμπτό εύρημα. Η υπόθεση οδηγήθη-
κε στη δικαιοσύνη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
μετά από έλεγχο των οικονομικών της Επιτροπής κατά την 
περίοδο της προεδρίας Σίνα και αφού οι ορκωτοί ελεγκτές 
και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
διαπίστωσαν σημαντικά και αδικαιολόγητα ελλείμματα. Ως 
προς την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία που αντι-
μετώπιζε, η Μαρία Σίνα απαλλάχθηκε. Αυτή αφορούσε ένα 
ποσό περίπου 5.000 ευρώ της Σχολικής Επιτροπής που 
βρέθηκε στα χέρια του πρώην Λυκειάρχη Βουλιαγμένης 
και δεν επεστράφη ποτέ. Στο δικαστήριο παρέστη ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως πολιτική αγωγή καθώς 
η υπεράσπιση του δημοτικού ταμείου είναι υποχρέωση της 
δημοτικής αρχής ενώ σε περίπτωση που δεν ασκούσε το 
σχετικό δικαίωμα, θα κινδύνευε η σημερινή διοίκηση του 
Δήμου να κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος. Εκτός 
της υπόθεσης αυτής, μια δεύτερη ποινική δίωξη έχει ασκη-
θεί για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, χωρίς 
ακόμη να έχει οριστεί δικάσιμος. Εκτός από την ποινή 
φυλάκισης 18 μηνών, στις 18 Απριλίου το Συμβούλιο της 
Επικρατείας θα κρίνει και την πειθαρχική ποινή 4 μηνών 
παύσης από το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β που της έχει 
επιβληθεί επίσης ομόφωνα για παράβαση καθήκοντος για 
την ίδια υπόθεση, από το αρμόδιο όργανο της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής (στο οποίο προεδρεύει εφέτης και 
έχει ως μέλη τρεις εφέτες και έναν Δήμαρχο), μια απόφαση 
που προσέβαλε η Μαρία Σίνα τον Ιανουάριο.

Ένοχη για υπεξαίρεση η Μαρία Σίνα

Σε εδαφοβελτιωτικό
θα μετατραπούν
10.000 τόνοι 
αποβλήτων
Τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των 
κλαδεμάτων για την μαζική παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού συστη-
ματοποιεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το γνωστό πλέον σε 
όλους Vita Green, που πιλοτικά παρήχθη από 1.000 τόνους πράσινων 
αποβλήτων δίνοντας τα πρώτα 2.000 σακιά, πλέον μπαίνει σε διαδικασία 
μαζικής παραγωγής, με στόχο την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων 
και την εκτροπή μεγαλύτερων ποσοτήτων από την ταφή. Η νέα σύμβαση 
με την εταιρεία WATT έχει ως στόχο την ετήσια μετατροπή σε πρώτη 
φάση, 5.000 τόνων κλαδεμάτων και 3.000 τόνων οργανικών βιοδιασπώ-
μενων αποβλήτων σε εδαφοβελτιωτικό, με στόχο ο συνολικός αριθμός 
να φτάσει τους 10.000 τόνους και για τα δύο είδη αποβλήτων. Η Διεύ-
θυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου έχει προσαρμόσει τις 
λειτουργίες της με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώ-
πους προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Από τις 
πρώτες μετρήσεις και αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και το παράδειγμα αυτό μπορεί 
να αποτελέσει οδηγό και για άλλους δήμους της χώρας.

Ένα πολυμηχάνημα  
στους δρόμους της πόλης
Ένα νέο όχημα προστέθηκε στον στόλο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που 
προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Το πολυμηχάνημα 
UNIMOG ήταν παροπλισμένο για περισσότερο από οκτώ χρόνια και υπολειτουργούσε ως 
πυροσβεστικό. Η δημοτική διοίκηση αποφάσισε την ανακατασκευή και την αναβάθμισή 
του, με κόστος που ξεπέρασε τις 80.000 ευρώ, παραδίδοντας ένα ιδιαίτερα λειτουργικό 
όχημα για τις ανάγκες της πόλης. Το νέο όχημα που διαθέτει χαλύβδινο στιβαρό πλαίσιο, 
ένα αυτόνομο πιεστικό/πλυστικό συγκρότημα θερμού νερού/ατμού υπερυψηλής πίεσης με 
διάφορα υποσυστήματα, μια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 2.300 λίτρων και πρόσθετο 
κατάλληλο συγκρότημα (αντλία κ.λπ.) για μεταφορά νερού και διαδικασίες πυρόσβεσης, 
θα χρησιμοποιηθεί με 
κύριο έργο τον καθαρισμό 
επιφανειών διαφόρων ειδών, 
π.χ. οδόστρωμα, πεζοδρόμια, 
πινακίδες και επικουρικά 
στη συνδρομή κατάσβεσης 
πυρκαγιών.Μάλιστα, το 
επιβλητικό νέο όχημα του Δήμου 
3Β έκανε για πρώτη φορά την 
εμφάνισή του στην παρέλαση της 
25ης Μαρτίου στη Βουλιαγμένη 
μαγνητίζοντας τα βλέμματα των 
κατοίκων.



Απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο

Νεανικό Φεστιβάλ Τέχνης με μουσική, χορό και θέατρο
Διήμερο Νεανικό Φεστιβάλ Τέχνης διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης και ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) στις 13 
και 14 Απριλίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία. Όλο το προηγούμενο διάστημα 
26 ερασιτεχνικές ομάδες νέων ηλικίας 16-26 ετών υπέβαλαν τη συμμετοχή τους και 
προετοιμάζονται πυρετωδώς να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στο κοινό της πόλης 
με ελεύθερη είσοδο (και με αναλυτικό πρόγραμμα που ακόμη δεν έχει οριστικοποι-
ηθεί). Βασικός σκοπός του φεστιβάλ είναι να δώσει βήμα σε νεανικές ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της τέχνης από την περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ώστε να εκφραστούν, να προχωρήσουν, να διευρύνουν το καλλιτε-
χνικό τους άγγιγμα, να ενώσουν και να ενωθούν. Η εκδήλωση δεν έχει διαγωνιστι-
κό χαρακτήρα, παρά μόνο θετικό συναγωνιστικό πολιτιστικό πρόσημο με σκοπό τη 
συνάντηση και τη γνωριμία των νεανικών καλλιτεχνικών σχημάτων, την έκφραση και 
συγκρότηση μιας πρώτης μικρής Στέγης Τεχνών. Ο Δήμος βάζει τη σκηνή, τα φώτα, τον 
ήχο, τη μαγνητοσκόπηση και την τεχνική υποστήριξη. Οι ομάδες από την άλλη πλευρά 
καταθέτουν το ταλέντο τους και δημιουργούν παράλληλα ένα πολιτιστικό «μητρώο» 
νεαρών δημιουργών που ποτέ ξανά δεν είχε φανερωθεί στις τρεις πόλεις ενιαία. Μια 
προσπάθεια που αξίζει να αγκαλιαστεί.

Την επιβεβλημένη από τη νομοθεσία 
λογοδοσία για το έργο της κατά τη χρο-
νιά που έφυγε έκανε η δημοτική αρχή 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Δημο-
τικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 25 Φεβρου-
αρίου. Μια αναλυτική παρουσίαση των 
πεπραγμένων από κάθε υπηρεσία εκτέ-
θηκε σε αυτή την ειδική συνεδρίαση, 
στην οποία προσκλήθηκαν με δικαίωμα 
λόγου φορείς των τριών πόλεων καθώς 
και κάθε πολίτης. 

Στην εισήγησή του ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος στάθηκε στα εμβληματικά 
έργα που ολοκληρώθηκαν ή ξεκίνη-
σαν το 2018 και που σηματοδοτούν τις 
προτεραιότητες της τρέχουσας θητείας 
αλλά και την πολιτική κατεύθυνση της 
διοίκησης, που στις περιπτώσεις αυτές 
ξεπέρασε τις τυπικές υποχρεώσεις της: 
Η αλλαγή του συνόλου του δικτύου οδο-
φωτισμού στον Δήμο με λαμπτήρες LED 
χαμηλής κατανάλωσης, μεγάλης από-
δοσης και έξυπνης τεχνολογίας, η ανα-
κατασκευή του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Βουλιαγμένης με τον πλέον 
σύγχρονο χλοοτάπητα, η εκκίνηση των 
εργασιών για τη διευθέτηση του ρέματος 
στο Κόρμπι Βάρης μετά από δεκαετίες 
απραξίας, αλλά και η ανακατασκευή επί 
της ουσίας και αντισεισμική θωράκιση 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης, του 

αρχαιότερου διδακτηρίου στον Δήμο. Ο 
Δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη στις ανα-
πλάσεις πλατειών σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες που χαρακτήρισαν την περίοδο 
που διανύθηκε: Πλατεία Σοφ. Βενιζέ-
λου, πλατεία Βάρκιζας, πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου, πλατεία Διλόφου, πλατεία 
Δήμα, πλατεία Ζησιμοπούλου, πλατεία 
25ης Μαρτίου ήταν τα σημεία παρέμ-
βασης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
δεν παρέλειψε να επαναλάβει και τον 
μεγάλο στόχο που επιτεύχθηκε με την 
ανακατασκευή και πιστοποίηση 45 παι-
δικών χαρών στον Δήμο. Από την ανα-
λυτική παρουσίαση των πεπραγμένων 

του 2018, σημεία που ξεχώρισαν είναι: 
Η μείωση κατά 9,4% των απορριμμά-
των που οδηγήθηκαν σε ταφή (χωρίς 
να έχει αποδώσει ακόμη το πρόγραμμα 
του καφέ κάδου στα Πηγαδάκια), η απο-
ψίλωση 1.500 στρεμμάτων αστικού και 
περιαστικού πρασίνου για πυροπροστα-
σία, η παραγωγή 40.000 ανθόφυτων 
στο Δημοτικό Φυτώριο, η επέκταση του 
προγράμματος στείρωσης σε γάτες (30 
στειρώσεις το 2018) και η νοσηλεία 33 
αδέσποτων ζώων αλλά και οι 2.902 
κλήσεις που έκοψε για παράνομη στάθ-
μευση η Δημοτική Αστυνομία (βλ. αναλυ-
τικό αφιέρωμα στις σελ. 12-13).

Τα πεπραγμένα 
του 2018 
έθεσε στην 
κρίση 
δημοτών 
και φορέων
η δημοτική αρχή 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

“
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Επεισοδιακή εκλογή επισκόπου
Αναταράξεις στη Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β

Εκλογικό 
θρίλερ με 

επανακαταμέτρηση 
ανατροπή 

αποτελέσματος 
και ισοψηφία
χαρακτήρισε 

τη διαδικασία
της Ιεραρχίας

Στα εκκλησιαστικά χρονικά θα μείνει η εκλογή του νέου Μητροπολίτη 
Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης ως η πλέον 
επεισοδιακή. Κατά την έκτακτη σύγκλησή της την Τετάρτη 20 Μαρτίου 
2019, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέ-
λεξε μετά από επανακαταμέτρηση ψηφοδελτίων και ανατροπή απο-
τελέσματος τον μέχρι σήμερα Επίσκοπο Σαλώνων Αντώνιο στη θέση 
του μακαριστού Μητροπολίτη Παύλου. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν 
της Ιεράς Συνόδου, κατά την πρώτη ψηφοφορία (για την κατάρτιση 
του Τριπρόσωπου) ψήφισαν 77 ιεράρχες και έλαβαν: 52 ψήφους ο 
Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ψωίνος, 50 ψήφους ο Επίσκοπος Σαλώνων 
Αντώνιος και 21 ψήφους ο Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Ρουσσάκης. 
Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων, 
η καταμέτρηση έδωσε 38 ψήφους στον Αλέξιο Ψωίνο, 37 ψήφους 
στον Αντώνιο και 2 λευκά. Η είδηση αμέσως διέρρευσε στα εκκλησι-
αστικά μέσα ενημέρωσης που μετέδωσαν ότι ο Αλέξιος Ψωίνος είναι 
ο επόμενος Μητροπολίτης. Πλην όμως κατατέθηκε αίτημα επανακα-
ταμέτρησης των ψήφων, η οποία τελικώς ανέτρεψε το αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με την τελική ανακοίνωση, επί 77 ψηφισάντων, ο Αντώνι-
ος ισοψήφισε με τον Αλέξιο με 38 ψήφους και βρέθηκε 1 λευκό. Ο 
Αντώνιος ανακηρύχθηκε Μητροπολίτης επειδή ως βοηθός Επίσκοπος 
κατέχει τα πρεσβεία της ιερωσύνης. 

Παρασκήνιο
Το διάστημα που προηγήθηκε της εκλογής πλούσιο παρασκήνιο προ-
ετοίμασε το έδαφος της σύγκρουσης στην Ιεραρχία. Το γεγονός ότι ο 
Αντώνιος είχε την εύνοια του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου ήταν παγκοί-
νως γνωστό και εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο μέχρι σήμερα 
διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών 
ήδη ένα μήνα πριν τις εκλογές δεχόταν συγχαρητήρια για τη νέα του 
θέση. Η ανοιχτή αυτή παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου ωστόσο έφερε 
αντιδράσεις τόσο εντός της Εκκλησίας, όσο και στην τοπική κοινωνία. 
Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμα που ομόφωνα υιοθέτησε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Παρασκευή 1η Μαρτίου, 
στο οποίο το σώμα μετά από εισήγηση του Δημάρχου δήλωσε την προ-
τίμησή του στον Πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Γλυφάδας, Αλέξιο 
Ψωίνο, χαρακτηρίζοντάς τον «ιδανικότερο διάδοχο του Μακαριστού 
Μητροπολίτη Παύλου και άξιο συνεχιστή του έργου του». Οι πιέσεις της 
τοπικής κοινωνίας κορυφώθηκαν με την κοινή επιστολή των δημάρ-
χων Γλυφάδας, Ελληνικού Αργυρούπουλης και Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προς την Ιερά Σύνοδο με την οποία παρότρυναν τους εκλέ-
κτορες «να εισακουσθεί η πάγκοινη επιθυμία για ανάδειξη στη θέση του 

νέου Μητροπολίτη, του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Ψωίνου». Παράλληλα, 
οι τρεις δήμαρχοι επισκέφθηκαν κατ' ιδίαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυ-
μο, μεταφέροντάς του και διά ζώσης το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, 
μια καθαρή θέση που υιοθέτησε εκτός από τον κλήρο και η ομάδα των 
επιφανών χορηγών της Εκκλησίας και της περιοχής. Σημαντικότερες 
ωστόσο ήταν οι αντιδράσεις εντός της Εκκλησίας. Με ένα γνωμοδοτικό 
του σημείωμα που δημοσιοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν τη σύγκληση 
της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος έθεσε 
ζήτημα νομικού κωλύματος στην υποψηφιότητα και την εκλογή του 
Αντωνίου. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Καταστατικού Χάρτη της 
Εκκλησίας της Ελλάδος που επικαλέστηκε, οι τιτουλάριοι Επίσκοποι 
όπως ο Αντώνιος (οι Επίσκοποι δηλαδή που πήραν τίτλο «ψιλώ ονό-
ματι», τιμητικά για την προσφορά τους) δεν είναι εκλόγιμοι ως Μητρο-
πολίτες. Η επιχειρηματολογία αυτή είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσει 
βάση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση 
της εκλογικής διαδικασίας και τελικά, την απώλεια του τίτλου για τον 
Αντώνιο. Άλλωστε, η αντίθεση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τον 
αρχιεπίσκοπο, εντατική αλλά αφανής μέχρι σήμερα, προσλαμβάνει 
πλέον μορφή πολέμου μετά τις μηχανορραφίες της εκλογής αλλά και 
ενόψει εξελίξεων στο ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Το βιογραφικό του Αντωνίου
Ο Μητροπολίτης Αντώνιος (κατά κόσμον Διονύσιος Αβραμιώτης) γεν-
νήθηκε το 1957 στην Κέρκυρα. Φοίτησε στο Α’ Οικονομικό Γυμνάσιο 
Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε στο Νομικό, Θεολογικό και Οικο-
νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά και αρκετά 
καλά Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Μοναχός εκάρη στην Ιερά Μονή 
Ασωμάτων Πετράκη, όπου εγκαταβίωσε επί 30 συνολικά έτη, τα 25 από 
τα οποία διετέλεσε Ηγουμενοσύμβουλος. Επί 4 έτη εγκαταβίωσε στις 
Ιερές Μονές Ξηροποτάμου και Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος. Διάκο-
νος χειροτονήθηκε το 1979 και Πρεσβύτερος το 1981 από τον Μητρο-
πολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιο. Στις 10 Μαρτίου 2012 χει-
ροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Σαλώνων από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.  Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας 
στην Ιερά Μητρόπολη Πρεβέζης και ως εφημέριος στο Νοσοκομείο 
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου. 
Από το 1988 υπηρετεί στην Οικονομική Υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου 
(ΕΚΥΟ), της οποίας είναι Γενικός Διευθυντής από την 1η Απριλίου 2011.

Ο Αντώνιος είναι μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας 
Οικονομικών της Εκκλησίας και διαχειριστής της περιουσίας της

Ήδη αμφισβητείται νομικά από 
ιεράρχες η εγκυρότητα της 

εκλογής και είναι πλέον πιθανή 
προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, παρά το γεγονός 
ότι ο Αντώνιος έχει την πλήρη 

υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου



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

ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 

RSV: 210 8992453
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“

Επίτιμη δημότης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τις 20 Μαρτίου 2019 η Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου της Ευρώπης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 
Κέντρου Δελφών, Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Σε μια ειδική τελετή στην κατάμεστη 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Βούλα, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος απένειμε στην Ελληνίδα ακαδημαϊκό που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 
πνευματικών προσωπικοτήτων της Γαλλίας, την τιμητική πλακέτα και την «ομόφωνη 
και ομόθυμη» όπως είπε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, μετά από πρό-
ταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «Απολλωνία»
Αντί κάποιας ιστορικής διάλεξης, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ επέλεξε αντισυμβατικά 
να κάνει μια αυτοβιογραφική αφήγηση για τα παιδικά της χρόνια, όταν μεταξύ 1930 και 
1940 παραθέριζε στη Βουλιαγμένη. «Από όλες τις τιμές που μου έκαναν –είμαι επίτι-
μος δημότης Αθηνών, Σπάρτης, Λαμίας κ.ο.κ.– ετούτη εδώ μου έκανε τη μεγαλύτερη 
χαρά και τη μεγαλύτερη συγκίνηση γιατί ακριβώς με έκανε να θυμηθώ πράγματα τα 
οποία κάποτε ίσως πρέπει να γράψω», είπε στο τέλος, καταχειροκροτούμενη. Καθώς η 
προφορική αυτή μαρτυρία, όπως κατατέθηκε δημόσια, συνιστά ένα πολύτιμο τεκμήριο 
για την ιστορία της Βουλιαγμένης αλλά και την προσωπικότητα της Ελένης Γλύκατζη 
Αρβελέρ, παρατίθενται μεγάλα αποσπάσματα, όπως εκφωνήθηκαν. 

«Ήμουν 4 χρονών και ερχόμουν στη Βουλιαγμένη κάθε καλοκαίρι, από τις 19 Ιουλίου 
ως τις 14 Σεπτεμβρίου, επί 10 χρόνια, από το 1930 ως το 1940. Τι θυμάμαι από εκείνα 
τα χρόνια που είναι και σταθμοί στην ιστορία της Ελλάδας: Θυμάμαι την 4η Αυγούστου 
1936. Ο πατέρας μου δούλευε στον Πειραιά και ερχόταν τα Σαββατοκύριακα. Δεν ήταν 
Σαββατοκύριακο αλλά τότε ήρθε και το μόνο που μας είπε ήταν από εδώ και στο εξής, 
σουτ, σιγή. Εμείς ήμασταν όλοι βενιζελικοί, όπως όλοι οι μικρασιάτες και δεν έπρεπε πια 
να μιλάμε για τον Βενιζέλο. Την πρώτη εμπειρία για τη λογοκρισία την είχα τότε ακριβώς.

Η άλλη εμπειρία που είναι επίσης από τη Βουλιαγμένη ήταν στις 15 Αυγούστου 1940. 
Τότε δεν ήμασταν σε αντίσκηνο αλλά σε παράγκα. Εκεί για πρώτη φορά κλαίω μαζί με τη 
μάνα μου και όλα μου τα αδέλφια, γιατί είναι η ημέρα που οι Ιταλοί ανατίναξαν την Έλλη 
στην Τήνο. Με τέτοιες εμπειρίες δεν μπορώ να ξεχάσω τη Βουλιαγμένη.

Τι ήταν η Βουλιαγμένη για μένα: Πρώτα το αντίσκηνο. Μου έκαναν όταν ήμουν παιδάκι 
μια μεγάλη κούνια κάτω από ένα μεγάλο δέντρο και εκεί έμαθα το πρώτο μου αλφα-
βητάρι αλλά και το πρώτο γαλλικό αναγνωστικό. Στη Βουλιαγμένη κάθε πρωί σχεδόν 
ξεκινούσα με τη γυναίκα που μας μεγάλωσε και μαζεύαμε από το πευκόφυτο δάσος τις 
φλούδες από τα δέντρα για να μαζέψουμε το ρετσίνι. Τότε η Αθήνα έπινε ρετσίνα και 
όχι ουίσκι. Ανάβαμε την πυροστιά για τα μαγειρέματα. Τι τραγουδούσαμε: Τα Ωραία μου 
πουλάκια κελαηδήστε, Εις το βουνό ψηλά εκεί κ.λπ. Καταλαβαίνετε ποια είναι η εποχή.

Κατεβαίναμε για μπάνιο στη μεγάλη αμμουδιά όπου υπήρχαν δύο μόνο καφενεία. Το ένα 
ήταν το Ακρογιάλι και το άλλο ο Τόγκας. Ήμασταν όλοι παιδιά από αντίσκηνα. Υπήρχε 
όμως κι ένας που ερχόταν μαζί μας αλλά δεν έμενε σε αντίσκηνο. Ήταν ο Παύλος, ο 
οποίος τότε ήταν διάδοχος. Ερχόταν με μια πετσέτα, ένα καρπούζι υπό μάλης, έπαιρνε 
μια βάρκα και έκανε μπάνιο πανευτυχής λίγο πιο πέρα από μας. Αυτά όταν η Βουλιαγμένη 
δεν είχε ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό. Η Βουλιαγμένη ήταν το Ορφανοτροφείο, η ιαματική 
Λίμνη και ένα μικρό ξενοδοχείο. Ο δρόμος σταματούσε στη Λίμνη και όχι πιο πέρα. Για 

να πάμε στη Βάρκιζα καβαλούσαμε το λόφο που τον λέγαμε μικρός Όλυμπος. Κάτω 
από το λόφο υπήρχαν παντού χαρουπιές. Στη Βάρκιζα ήταν η άλλη παρέα και είχαμε 
δυνατότητα να κάνουμε βουτιές από έναν ψηλό βράχο. Στη Βουλιαγμένη ερχόταν ένα 
καραβάκι από τον Πόρο και έφερνε νερό. Το ηλεκτρικό δεν υπήρχε. Η ασετυλίνη και οι 
λάμπες πετρελαίου φώτιζαν μόνο.

Και η Βουλιαγμένη πάνω από όλα ήταν κυνηγότοπος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου γέμιζε 
η Βουλιαγμένη κυνηγούς. Εγώ παιδάκι ακόμη πήγαινα πίσω από τους κυνηγούς και 
μάζευα τα φυσίγγια, τις σκοτώστρες όπως τις λέγαμε, που είναι κόκκινες, πράσινες, 
μπλε. Με αυτά έκανα όλα τα παιδικά ανθοδοχεία. 

Ποιος έφερνε τα τρόφιμα; Όλα τα γαϊδουράκια έρχονταν από το Κορωπί. Αυτοί που οδη-
γούσαν μιλούσαν αρβανίτικα. Ήταν όλοι βασιλόφρονες, αλλά εγώ όπως σας είπα ήμουν 
βενιζελικιά. Έλεγαν αυτοί κάθε φορά: Πάρτε βασιλικά σύκα! Κι εγώ σηκωνόμουν και 
απαντούσα: Πάρτε και βενιζελικά, είναι τα μαύρα! Αυτές είναι πραγματικές αναμνήσεις.

Οι εκκλησιές ήταν: Ο Προφήτης Ηλίας του Ορφανοτροφείου, ο Άγιος Παντελεήμων 
και πριν φτάσεις στη Βουλιαγμένη υπήρχε δεξιά ο Άγιος Νικόλας, που ήταν μια μικρή 
εκκλησίτσα. Μόνο οι εκκλησίες υπάρχουν ακόμη, γιατί έπαψε η Βουλιαγμένη να έχει 
αντίσκηνα. Εγώ κατάντησα μετά τα αντίσκηνα να περνάω καλοκαίρι στον Αστέρα. Αυτή 
είναι η διαφορά, αν θέλετε, από τα 4 χρόνια μέχρι τα 90.

Ο πατέρας μου ερχόταν κάθε Σάββατο βράδυ. Λάτρευα τον πατέρα, έπαιρνα ένα σκαμνάκι 
και πήγαινα να κάτσω στη στάση που 
θα κατέβαινε στον κεντρικό 
δρόμο και βέβαια πήγαινα 
τουλάχιστον μισή ώρα 
πριν, μην τυχόν και τον 
χάσω. Είχα μάθει να 
μετρώ. Σε μισή ώρα, 
Σάββατο βράδυ στον 
κεντρικό δρόμο της 
Βουλιαγμένης μέτρησα 
67 αυτοκίνητα, ούτε ένα 
παραπάνω». 

Από τη Βουλιαγμένη 
στην κορυφή του 
πνευματικού κόσμου

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ

1 0 Συνέντευξη



Το 1976 γίνατε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης. Από τότε έχουν περάσει 43 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα 
η θέση της γυναίκας έχει καθιερωθεί στη θέση που πρέπει;
Άλλο Ελλάδα, άλλο Γαλλία, μην τα συγχέουμε. Στη Γαλλία, παρότι ξένη και αιρετική 
–καθότι ορθόδοξη σε μια καθολική χώρα– πήρα στην ευθύνη μου όλη την εκπαίδευση 
του Παρισιού. Θα γινόταν ποτέ κάτι ανάλογο στην Ελλάδα; Γενικά, δεν πρέπει να μιλά-
με για ισότητα, αλλά για ίσες ευκαιρίες. Από τη στιγμή που οι γυναίκες έχουν τις ίδιες 
ικανότητες με τους άνδρες, πρέπει να έχουν και τα ίδια προνόμια. Θα δανειστώ κάτι 
που έλεγε μια μεγάλη συνάδελφός σας, η Φρανσουάζ Ζιρού: «Όταν γυναίκα που δεν 
έχει ούτε πτυχία, ούτε γνώση, ούτε κανένα άλλο προσόν πάρει πολύ μεγάλα αξιώματα, 
τότε θα έχει γίνει ισοτιμία με τους άνδρες». 

Έχετε γράψει για το 1453 ότι «η δύση της Ανατολής σήμανε την ανα-
τολή της Δύσης». Η Ελλάδα σήμερα σε ποιον κόσμο ανήκει;
Να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες πρώτα. Το 1453 η Ελλάδα ήταν μια μικρή επαρχία μιας 
αυτοκρατορίας ολόκληρης. Αυτή η μικρή επαρχία λεγόταν και «κατωτικά μέρη» επειδή 
ήταν κάτω γεωγραφικά σε σχέση με την Πόλη. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε 
για τους Έλληνες και τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός έχει σύνορα πολύ μεγαλύτερα από 
ό,τι η Ελλάδα. Σε ποιον κόσμο ανήκουν οι Έλληνες λοιπόν, είναι το ορθό ερώτημα. 
Οι Έλληνες μετά την μικρασιατική καταστροφή του 1922 διατείνομαι ότι δεν μπορεί 
παρά να είναι με την Ευρώπη. Έχουν ακριβώς απέναντί τους αυτόν που κατέστρεψε την 
αυτοκρατορία. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Έλληνες είναι οι μόνος βαλκανικός λαός που 
δεν ελευθέρωσε την κοιτίδα του γένους του. Σε τι συνίσταται το γένος των Ελλήνων; 
Ορθοδοξία και ελληνοφωνία. Πού τα οφείλουν αυτά τα δύο; Στο Βυζάντιο. 

Όπως βλέπετε σήμερα την πολιτική κατάσταση, η Ευρώπη μετά το 
Brexit πιστεύετε ότι θα κινηθεί σε τροχιά ενοποίησης ή εθνικών 
απομονωτισμών;
Ευτυχώς που έφυγε η Μεγάλη Βρετανία, ήταν πάντοτε ένας αστερίσκος. Ούτε ενο-
ποίηση, ούτε απομονωτισμός πιστεύω ότι έρχεται. Η Ευρώπη έκανε ένα λάθος. Αντί 
να κάνει εμβάθυνση, έκανε διεύρυνση. Όταν έπεσε το τοίχος του Βερολίνου δεν ήταν 
ανάγκη να εντάξουν τόσες χώρες. Αυτό που μου έλεγε πάντα ο Ζακ Ντελόρ ήταν ότι 
η Ευρώπη προχωράει πάντα από κρίση σε κρίση. Έτσι μεγαλώνει. Άλλωστε τι είναι 
Ευρώπη σήμερα; Είναι οι χώρες του ευρώ; Είναι οι 27 ή το Συμβούλιο της Ευρώπης; 
Η Ευρώπη είναι ένας ενιαίος πολιτισμός. Διαβάζουμε τα ίδια βιβλία, ακούμε την ίδια 
μουσική, έχουμε τις ίδιες αναφορές. Λέμε για την Ελένη, τον Προμηθέα, τον Οδυσσέα 
και όλοι καταλαβαίνουν. Αυτό είναι ενιαίος πολιτισμός. Πρώτη φορά το 1625 είπε ο 
Μπέικον «εμείς οι Ευρωπαίοι». Να το πούμε λοιπόν μια για πάντα. Όταν μιλάμε για 
Ευρώπη, μιλάμε για πολιτισμό, τον οποίο μοιράζονται βέβαια αυτοί που απαξιωτικά 
εν Ελλάδι λέγονται διανοούμενοι ή ελίτ. Άρα ούτε ενοποίηση, ούτε απομονωτισμός. 
Προσπάθεια για μια οργάνωση της καθημερινότητας την οποία θα απολαμβάνουν όλα 
τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη δεν είναι γεωγραφία, είναι πολιτισμός. 
Ήταν το μέρος που μονοπωλούσε μέχρι τώρα την παγκόσμια ιστορία. Είμαστε βέβαια 
σε μία εποχή όπου η Ευρώπη έπαψε να μονοπωλεί την ιστορία. Αυτή είναι η μεγάλη 
στροφή. 

Την ιστορία την γράφουν οι ηγέτες;
Την ιστορία πάντοτε την γράφουν οι νικητές. Πολύ λίγοι ηττημένοι έχουν γράψει την 
ιστορία τους. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τίποτα για την τουρκοκρατία. Ούτε ένα ιστο-
ρικό βιβλίο επί 400 χρόνια. Αντιθέτως, έχουμε αγιογραφίες, φιλοσοφίες, ηθικολογίες 
κ.λπ. Ο Κοραής έλεγε ότι οι Έλληνες με το να θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του 
Λεωνίδα και του Μιλτιάδη, δεν πίστεψαν ποτέ ότι ήταν σκλάβοι, αλλά αιχμάλωτοι. 
Στην ιστορία πλέον αλλάξανε τα πράγματα βέβαια, με τους Γάλλους ιστορικούς γύρω 
από το περιοδικό Ανάλ. Λέμε πλέον ότι την ιστορία δεν την κινούν οι μεγάλοι άνδρες, 
οι αυτοκράτορες, αλλά η καθημερινότητα των ανθρώπων. Το ρεύμα αυτό αρχίζει από 
τον Βολταίρο που γράφει το 1765 ότι «δεν θεωρώ ήρωες τους καταστροφείς των 
πόλεων, θεωρώ ήρωες τους ανθρώπους που καθημερινά αντιμετωπίζουν μια ζωή 
δύσκολη».

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

             Οι Έλληνες μετά το 1922 
δεν μπορούν παρά να τάσσονται  
με την Ευρώπη“ 

” 
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“Ιστορία είναι 
η καθημερινότητα 
των ανθρώπων
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Είναι η πιο πολυσυζητημένη 
δημοτική υπηρεσία. Για τους 
περισσότερους η Δημοτική 
Αστυνομία είναι ταυτισμένη με 
τις κλήσεις για την παράνομη 
στάθμευση, ωστόσο στην πράξη 
αποτελεί ένα από τα πιο χρήσι-
μα εργαλεία ενός Δήμου για την 
προστασία του δημόσιου χώρου. 
Ταυτόχρονα είναι και η πιο 
παρεξηγημένη υπηρεσία, μιας 
και το 2013 η τότε κυβέρνηση 
την κατήργησε εν μία νυκτί, μια 
απόφαση που ανακλήθηκε δύο 
χρόνια αργότερα από τη σημε-
ρινή κυβέρνηση. Ωστόσο αυτή 
επαμφοτερίζουσα στάση των 
κυβερνώντων τελικά πλήγωσε 
ανεπανόρθωτα όλες τις υπηρε-
σίες Δημοτικής Αστυνομίας της 
χώρας, όχι μόνο στη δημόσια 
εικόνα τους αλλά και στο δυνα-
μικό τους, καθώς οι νέες ομά-
δες υποστελεχώθηκαν αισθητά 
σε σύγκριση με την πρότερη 
κατάσταση. 

Η υποστελέχωση έπληξε καί-
ρια και τη Δημοτική Αστυνομία 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
που μετά την επανασύσταση 
έχασε τα 2/3 της δύναμής της. 
Συγκεκριμένα, από τα 38 άτομα 
που αριθμούσε η υπηρεσία του 
ενιαίου Δήμου, σήμερα υπηρε-

τούν μόλις 13. Για να υπάρχει 
μέτρο σύγκρισης, η Δημοτική 
Αστυνομία του πρώην Δήμου 
Βουλιαγμένης μόνη της, την 
οποία αρκετοί θεωρούν μέχρι 
σήμερα πρότυπο, είχε στη μικρό-
τερη γεωγραφικά και πληθυ-
σμιακά ενότητα του σημερινού 
Δήμου, 18 άτομα προσωπικό...

Με αφορμή την πρόσφατη δια-
δικασία απολογισμού πεπραγ-
μένων της δημοτικής διοίκησης 
το 2018 που έγινε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρί-
ου, ο «Δημοσιογράφος» ερεύ-
νησε διαχρονικά τα απολογιστι-
κά στοιχεία των πράξεων της 
Δημοτικής Αστυνομίας των 3Β. 
Αυτά που αποδεικνύουν ότι παρά 
τις αντιξοότητες, είναι μια από τις 
πολύ παραγωγικές μονάδες του 
Δήμου, διαδραματίζοντας έναν 
κρίσιμο ρόλο για την ευταξία των 
τριών πόλεων. 

9 κλήσεις την ημέρα
Μόνο σε ένα έτος, το 2018, η 
Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε 
2.902 παραβάσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, σε ό,τι 
αφορά την παράνομη στάθμευ-
ση. Κατά μέσο όρο αυτό αντι-
στοιχεί σε 9 κλήσεις την ημέρα, 
αν και είναι γνωστό ότι το 

συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος 
στον έλεγχο της στάθμευσης 
πέφτει τα Σαββατοκύριακα με 
καλό καιρό και βέβαια, τους 
θερινούς μήνες, ενώ εντοπί-
ζεται ειδικά στη Βουλιαγμένη. 
Όμως οι κλήσεις στα παράνο-
μα σταθμευμένα οχήματα είναι 
μόνο μία πλευρά του δημόσιου 
χώρου για την οποία η Δημοτι-
κή Αστυνομία είναι τα μάτια της 
δημοτικής διοίκησης. Η υπαίθρια 
διαφήμιση, το υπαίθριο εμπόριο, 
οι κοινόχρηστοι χώροι, τα εγκα-
ταλελειμμένα ΙΧ, τα καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ακόμα και τα ζώα συντροφιάς 
είναι ανάμεσα στα πεδία αρμο-
διοτήτων της υπηρεσίας, όπου 
αφοσιωμένοι, ένστολοι υπάλ-
ληλοι φροντίζουν όλοι και όλα 
να κινούνται εντός του νόμιμου 
και κανονισμένου πλαισίου. 

Αυτά τα μη προφανή πεδία καθο-
ρίζουν όμως τελικά τη δημόσια 
εικόνα των πόλεων: Η εφαρμο-
γή των κανονιστικών διατάξεων 
για τις διαφημιστικές πινακίδες 
και τις αφίσες, η επιτήρηση των 
πεζοδρομίων και των πάρκων 
από την επέκταση των τραπε-
ζοκαθισμάτων, ο έλεγχος των 
καταστημάτων εστίασης για το 
επίπεδο της μουσικής και το 

Τα μάτια του Δήμου  
για το δημόσιο χώρο

Απολογισμός 4ετίας από την επανασύσταση 
της Δημοτικής Αστυνομίας στα 3Β

οχήματα

υπάλληλοι

βάρδιες
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ωράριο λειτουργίας, όλες αυτές 
οι μικρές ή μεγάλες λεπτομέ-
ρειες συνιστούν τον πυρήνα των 
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 
Αστυνομίας που μπορούν να 
αλλάξουν την όψη του δημόσι-
ου χώρου. Χάρη στην υπηρεσία 
αυτή από το 2015 μέχρι σήμερα 
από τους δρόμους του Δήμου 
έχουν απομακρυνθεί πάνω από 
500 εγκαταλελειμμένα οχήματα, 
ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο 
που έφερε η οικονομική κρίση 
στη χώρα μας. Αν και η τηλεφω-
νική επικοινωνία με τη Δημοτική 
Αστυνομία δεν είναι πάντα εύκο-
λη (καθώς η τηλεφωνική γραμ-
μή 213 2020100 δεν λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση) οι υπάλληλοι 
έχουν ελέγξει σχεδόν 2.500 
καταγγελίες πολιτών αυτά τα 4 
χρόνια. Παράλληλα, η Δημοτική 
Αστυνομία παρέχει και κάποιες 
γραφειοκρατικές υπηρεσίες, 
όπως η βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής από πολίτες με 
δυσκολίες μετακίνησης και οι 
επιδόσεις εγγράφων του Δήμου. 

Παρούσα  
αλλά όχι επαρκής
Μια γενική αίσθηση στον Δήμο 
των 3Β, από τις δημόσιες συζη-
τήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και όχι μόνο, είναι 
ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι 
κατά κανόνα απούσα. «Πράγμα-
τι, υπάρχει αυτή η εικόνα για την 
υπηρεσία μας», επιβεβαιώνουν 
στον «Δημοσιογράφο» στελέχη 
της αλλά προσθέτουν ότι «αυτό 
οφείλεται στην υποστελέχωση 
συγκριτικά πάντα με τη χωρική 
έκταση του Δήμου αλλά και το 
εύρος των αρμοδιοτήτων που 
μας έχουν αποδοθεί». «Αρκετοί 
συμπολίτες μας πιστεύουν ότι 
μπορούμε να υποκαταστήσου-
με την ΕΛΑΣ και παρεξηγούν 
τις δυνατότητες που μας παρέ-
χει η νομοθεσία», συμπληρώ-
νει δημοτικός αστυνομικός με 
υπεύθυνη θέση στην υπηρεσία. 
Οι δημοτικοί αστυνόμοι όμως 
δεν μπορούν να αναλάβουν 
καθήκοντα ασφάλειας, ούτε να 
υποκαταστήσουν την Ελληνική 
Αστυνομία στο έργο της. Στις πιο 
δύσκολες καταστάσεις, καλούν 

την ΕΛΑΣ. Σήμερα άλλωστε το 
δυναμικό των δημοτικών αστυ-
νομικών επαρκεί μόλις για δύο 
βάρδιες την ημέρα, που ανάλογα 
με την εποχή κατανέμονται στο 
24ωρο σύμφωνα με τις ανάγκες 
(ως τις 10 μ.μ. τις καθημερινές 
του χειμώνα, ως τις 2 μετά τα 
μεσάνυχτα τα Σαββατοκύριακα 
του καλοκαιριού). Μια 24ωρη 
λειτουργία της υπηρεσίας που 
θα την καθιστούσε ορατή και 
πλήρως λειτουργική, θα απαι-
τούσε το διπλασιασμό των στε-
λεχών της. Κάτι τέτοιο όμως 
προσκρούει στη νομοθεσία και η 
δημοτική διοίκηση δεν μπορεί να 
προσλάβει προσωπικό... 

Από την άλλη μεριά «μόνη η 
Δημοτική Αστυνομία δεν μπο-
ρεί να επιλύσει το ζήτημα στάθ-
μευσης που παρατηρείται στη 
Βουλιαγμένη», όπως αναφέρει 
ένα έμπειρο στέλεχος που προ-
έρχεται από τον πρώην Δήμο 
Βουλιαγμένης. «Είμαστε ιδιαίτε-
ρα αυστηροί, όλα αυτά τα χρόνια 
έχουμε κόψει χιλιάδες κλήσεις, 
αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται 
επειδή έρχονται κάθε φορά δια-
φορετικοί οδηγοί. Το πρόβλημα 
εστιάζεται στο ότι έρχεται δυσα-
νάλογα μεγάλος αριθμός επισκε-
πτών και επίσης στην κουλτούρα 
των οδηγών που δεν νοιάζονται 
αν παρανομούν», μας εξηγεί. 

Ένα πεδίο στο οποίο η Δημοτι-
κή Αστυνομία έχει σηκώσει τα 
χέρια ψηλά, παρόλο που είναι μια 
ξεκάθαρη αρμοδιότητά της, είναι 
αυτό της εφαρμογής του αντικα-
πνιστικού νόμου. Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης δεν απο-
τελεί εξαίρεση στο γενικό κανό-
να που επιτρέπει το κάπνισμα 
παντού. «Χρειάζεται ένας συνο-
λικός σχεδιασμός για να επιτύχει 
μια τέτοιας έκτασης αλλαγή, δεν 
μπορούμε αποσπασματικά σε 
έναν Δήμο να λύσουμε το θέμα», 
εξηγούν οι υπεύθυνοι της υπη-
ρεσίας. «Θέλουμε τη βοήθεια 
της Αστυνομίας και βέβαια της 
κυβέρνησης ώστε να εφαρμο-
στεί μια πολιτική παντού χωρίς 
εξαιρέσεις, κάτι που δεν γίνεται 
σήμερα», διευκρινίζουν. 

Κλήσεις

Διερεύνηση 
καταγγελιών

Αυτοψίες για  
υπαίθρια  
διαφήμιση

Αυτοψίες για υπαίθριο 
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Εγκαταλελειμμένα 
ΙΧ
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Δικηγορικά Βούλας
Η διακριτή διαδρομή μιας προαστιακής γειτονιάς

Οι δικηγόροι 
του Πειραιά 

αγόρασαν 
την έκταση 

στις αρχές του '50 
για παραθεριστικές 

κατοικίες

Ένα ιστορικό και κοινωνικό φορτίο φέρουν πολλά από τα τοπωνύμια 
γύρω μας. Η περίπτωση των Δικηγορικών της Βούλας είναι χαρακτη-
ριστική μιας ομοιογενούς συνοικίας από τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα, που με την παρέλευση των χρόνων απώλεσε μέρος της συλ-
λογικής της ταυτότητας. Η ιστορία όμως είναι πολύ πρόσφατη για να 
έχει ξεχαστεί.

Τα Δικηγορικά της Βούλας έχουν μια αξιοσημείωτη ιστορία που 
ξεκινά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, όταν ο Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς αγοράζει μέρος 
του κτήματος Μελά, του βιομήχανου και προέδρου της «Ελαΐς». Το 
κομμάτι αυτό εντάχθηκε το 1961 στο σχέδιο πόλης. Τα έτη 1956 και 
1957 έγινε με κλήρωση η διανομή των σχετικά μεγάλων οικοπέδων 
(έκτασης περίπου 600 μέτρων το καθένα) για τα 300 περίπου μέλη του 
συνεταιρισμού, όλοι δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι από τον Πειραιά. 
Ήταν η εποχή που στη γωνία των σημερινών οδών Καστελλορίζου 
και Πειραιώς υπήρχε ένα χοιροστάσιο, όπως θυμάται ο Δημήτρης 
Ηλιού. Η συνοικία από τότε και μέχρι σήμερα εκτείνεται από την οδό 
Ζακύνθου, τα «σύνορα» με το Πανόραμα, μέχρι τα πρώτα οικόπεδα 
κάτω από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Πειραιώς, 
μια ονοματοδοσία με προφανές περιεχόμενο. Το Πανόραμα τα χρόνια 
εκείνα ήταν μια πευκόφυτη έκταση χωρίς καμία κατοικία.

Μια σημαντική αναφορά για τα Δικηγορικά περιέχεται στο βιβλίο του 
καθηγητή ανθρωπολογίας στο Πάντειο, Λεωνίδα Οικονόμου, με τίτλο 
Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα, 
Η περίπτωση της Βούλας (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη): 

«Ο συνεταιρισμός των δικηγόρων φαίνεται να στοχεύει ειλικρινά 
και χωρίς άλλες βλέψεις στη δημιουργία ενός προαστιακού χώρου. 
Οι δικηγόροι θα εποικίσουν σύντομα ένα αρκετά μεγάλο μέρος της 
περιοχής, η οποία γίνεται κατανοητή ως ένας ειδικά σχεδιασμένος 
χώρος που συμβάλει στη διατήρηση της υγείας (και ιδίως της υγείας 
των παιδιών), καθώς και στην αποφυγή των κοινωνικών και κυρίως 
περιβαλλοντικών οχλήσεων της πόλης. Η προαστιακή ιδεολογία που 
επικρατεί μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού φαίνεται επίσης στη 

δράση του εξωραϊστικού συλλόγου των δικηγόρων ο οποίος τόσο 
στην περίοδο 1960-1967 όσο και μετά το 1974, αποτέλεσε τον πιο 
σταθερό υπερασπιστή της προαστιακής φυσιογνωμίας της Βούλας».

Ο σημερινός πρόεδρος του Συλλόγου των Δικηγορικών «Θέμις», 
Δημήτρης Ηλιού, δίνει έναν αγνό αγώνα διατήρησης στη συλλογική 
μνήμη της ιστορίας της γειτονιάς. Όπως λέει στον «Δημοσιογράφο», 
πολλοί κάτοικοι των Δικηγορικών νομίζουν σήμερα ότι κατοικούν 
στο Πανόραμα, ενώ ακόμη και τα σχολεία της συνοικίας, το 2ο Γυμνά-
σιο και το 2ο Λύκειο Βούλας, χαρακτηρίζονται σε ανακοινώσεις του 
Δήμου ως «σχολεία του Πανοράματος». 

Μέσω του συλλογικού δρόμου προσπαθούν οι άνθρωποι των Δικηγο-
ρικών να κρατήσουν ζωντανό αυτό τον αγνό και άδολο τοπικισμό, ως 
χρέος στους προγόνους τους που πρώτοι κατοίκησαν την περιοχή. Ο 
εξωραϊστικός σύλλογος των Δικηγορικών πέρασε από πολλά κύμα-
τα, από τις πρώτες δεκαετίες της ίδρυσής του, έπειτα με μια επανε-
νεργοποίηση μεταπολιτευτικά και πιο πρόσφατα με νέες διαδικασίες 
από το 2009. Το 2004 η συνοικία υποστήριξε έναν τοπικό αθλητικό 
σύλλογο, τον «Φιλαθλητικό 2004», προωθώντας ένα εναλλακτικό 
μοντέλο για όσους δεν χωρούσαν στα πρότυπα πρωταθλητισμού του 
Πρωτέα Βούλας. Ενώ ακόμη και σήμερα δραστηριοποιείται εθιμοτυ-
πικά ο Σύλλογος Αποφοίτων 2ου Λυκείου Βούλας «η Πρόοδος», με 
έντονες αναφορές στη γειτονιά των Δικηγορικών. 

Η εποχή του «Καλλικράτη», η διοικητική δηλαδή ενοποίηση της Βάρης, 
της Βούλας και της Βουλιαγμένης που από το 2011 δημιούργησε έναν 
μεγάλο γεωγραφικό και πολιτικό χώρο με ενιαία χαρακτηριστικά, τον 
νέο Δήμο των 3Β, έθεσε σε δεύτερο πλάνο ίσως τις υπαρκτές ιστορικά 
και κοινωνικά διαφορές των συνοικιών στις τρεις πόλεις. Λίγοι για 
παράδειγμα γνωρίζουν πλέον ότι η Βούλα αποτελείται από 6 διακριτές 
συνοικίες, κάθε μία με τη δική της διαδρομή στο χρόνο: Πανόραμα, 
Δικηγορικά, Εξοχή, Ευρυάλη, Πολιτεία, Πηγαδάκια. Μόνο το Πανόραμα 
διεκδικεί μέχρι τις μέρες μας μια κοινωνική και γεωγραφική αυτοτέ-
λεια, έχοντας καταστεί αναγνωρίσιμο ακόμη και εκτός συνόρων του 
Δήμου. 

Διασταύρωση Ορφέως και Καστελλορίζου στα Δικηγορικά το 1983, 
με άχτιστο ακόμη το Πανόραμα και χώμα στους δρόμους 
(αρχείο Δ. Ηλιού)

Πάσχα 1978 στα Δικηγορικά,  
με θέα τα τελευταία σπίτια 

πριν τον παρθένο ακόμη τότε 
Υμηττό (αρχείο Δ. Ηλιού)



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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Σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώ-
πιση της ανεργίας, ειδικά στους νέους 
έχει αναλάβει ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Στις σημερινές συνθήκες, 
η αναζήτηση εργασίας είναι μια εξαιρε-
τικά δύσκολη διαδικασία. Ο Δήμος και 
το Κέντρο Κοινότητας Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, προκειμένου να βοηθή-
σει αυτή την προσπάθεια, διοργάνωσε 
την Τρίτη 5 Μαρτίου, ημερίδα επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας για την ενίσχυση 
των ανέργων με χρήσιμες συμβουλές 
και εργαλεία που θα διευκολύνει τους 
ενδιαφερόμενους στο δύσκολο μονοπάτι 
της αναζήτησης εργασίας. Το πρόγραμ-
μα παρακολούθησης που ήταν δωρεάν, 

περιελάμβανε παρουσιάσεις, βιωματικά 
εργαστήρια για τη σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος, τεχνικές αποτελεσμα-
τικής συνέντευξης, αναζήτησης εργα-
σίας μέσω social media, προσωπικής 
ανάπτυξης - personal branding, καθώς 
και ιστορίες συμπολιτών μας «από την 
ανεργία στην απασχόληση». Επιπλέον, 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
την Τετάρτη 3 Απριλίου διοργανώνει 
ενημέρωση για τον δεύτερο κύκλο του 
Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρη-
ματικότητας, το οποίο παρέχει δωρεάν 
υποστήριξη σε startups και υφιστάμε-
νες εταιρείες. Οποιοσδήποτε έχει μια 
καλή επιχειρηματική ιδέα και θέλει να 

την υλοποιήσει ή είναι επιχειρηματίας 
και δραστηριοποιείται στην πόλη και 
παρακολουθήσει την εκδήλωση, θα 
ακούσει την εμπειρία από τις start up 
εταιρείες που κέρδισαν τις τρεις πρώ-
τες θέσεις του προηγούμενου προγράμ-
ματος, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί 
για τη συνεργασία του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης με το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 
Στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγένης 
συνεχίζει να υποστηρίζει με τις δικές του 
δυνάμεις την επιχειρηματικότητα και τις 
νέες ιδέες, όπως άλλωστε πράττει τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια.

Πρωτάθλημα 
ρομποτικής 

στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Βούλας

Πρωτιά 
ανάμεσα 

σε 170 ομάδες 
και εισιτήριο 

για το παγκόσμιο 
στις ΗΠΑ

Πρωταθλητές Ελλάδας αναδείχθηκαν οι Inventors, η αγωνιστι-
κή ομάδα ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής FLL που διεξήχθη στη Θεσσα-
λονίκη το διήμερο 16 και 17 Μαρτίου 2019.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού είχαν προκριθεί 56 ομάδες από 
όλη τη χώρα, ενώ συνολικά στη διοργάνωση οι συμμετοχές έφτα-
σαν στις 170! Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλικιακό εύρος του δια-
γωνισμού αφορούσε παιδιά από Δημοτικό ως Λύκειο (9-16 ετών) 
και η ομάδα της Βούλας ήταν από τις μικρότερες. Οι Inventors μετά 
την κατάκτηση του FLL Greece, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετά-
σχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Χιού-
στον των ΗΠΑ για το παγκόσμιο φεστιβάλ ρομποτικής (FLL Word 
Festival) όπου θα συναγωνιστεί με τους καλύτερους του κόσμου 
στις 17-20 Απριλίου 2019 με στόχο, αν όχι να σημειώσει μια ακόμα 
σημαντική επιτυχία, να πάρει μια μοναδική εκπαιδευτική και συλλο-
γική εμπειρία. 

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οι μαθητές διαγωνίζονται όχι μόνο 
στην κατασκευή ρομπότ που καλούνται να εκτελέσουν προδιαγε-
γραμμένες κινήσεις, αλλά και στην εκπόνηση ενός ερευνητικού 
σχεδίου. Το φετινό κοινό θέμα για όλες τις ομάδες ήταν η εύρεση 
λύσης σε ένα πρόβλημα μιας διαστημικής αποστολής και η πρότα-
ση των Inventors που κέρδισε τους κριτές ήταν η κατασκευή ενός 
οργάνου γυμναστικής για αστροναύτες, ώστε να καταπολεμηθούν οι 
συνέπειες στο σώμα από την έλλειψη βαρύτητας. Με τις προτάσεις 
αυτές στις βαλίτσες και το ομαδικό πνεύμα που επίσης αξιολογείται 
στο διαγωνισμό, τα παιδιά θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους αντιμε-
τωπίζοντας τους καλύτερους του κόσμου. 

Την ομάδα συγκρότησε και υποστηρίζει ο Σύλλογος Γονέων του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Βούλας. Αξίζει να θυμίσουμε ότι και το 2017 
ομάδα ρομποτικής από τη Βούλα, του 2ου Δημοτικού Σχολείου, είχε 
λάβει μέρος σε αντίστοιχη διοργάνωση στο Σεν Λούις των ΗΠΑ, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι σταδιακά καλλιεργείται μια παράδοση 
στην περιοχή στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Τη χρυσή ομάδα μαθητών και μαθητριών από το 4ου Δημοτικό Σχο-
λείο Βούλας αποτελούν οι: Δανάη Βαγγοπούλου, Χρήστος Βλάσης, 
Πελίνα Γαλάτη, Βασιλική Γιαννοπούλου, Φανή Κοντονή, Θανάσης 
Παχούλας, Σοφοκλής Σάββας, Γιώργος Σαρλάνης, Λυδία Φεφέ 
και Κωνσταντίνος Φραγκιαδάκης. Προπονητής της ομάδας είναι ο 
Ανδρέας Κούλουμος.

Πρωτοβουλίες για την απασχόληση
Επιμόρφωση ανέργων 
και στήριξη επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα 
ενίσχυσης 
startup ιδεών 
ξεκινά  
ο Δήμος 3Β 
τον Απρίλιο

“



1 7

Πώς οι πέργκολες κατάπιαν την πλατεία Ιμίων

Πόλος έλξης και πάλι η Βάρκιζα

Η ανάπλαση της πλατείας της Βούλας τη δεκαετία του ’90, επί Δημαρχίας του Άγγε-
λου Αποστολάτου, άλλαξε σημαντικά την εικόνα της. Η μετατροπή του άχαρου 
εμπορικού δρόμου σε έναν καλαίσθητο τόπο συνάθροισης, περιπάτου και ήπιων 
εμπορικών χρήσεων δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις. Το αποτέλεσμα όμως δικαίωσε 
τους εμπνευστές της αλλαγής. Η σημερινή προβληματική εικόνα που παρουσιάζει η 
πλατεία Ιμίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κανονιστική διάταξη που εφήρμοσε 
η δημοτική αρχή Κασιδόκωστα - Πανά. Με αυτήν απελευθερώθηκε ο αριθμός αδει-
ών για καταστήματα εστίασης, ενώ ο νέος κανονισμός για τα τραπεζοκαθίσματα 
επιδείνωσε την κατάσταση. Τα αποτελέσματα ήταν να αυξηθεί η επισκεψιμότητα 
μαζί με την χειροτέρευση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και τη δυσκολία στη 
στάθμευση σε όλη τη γύρω περιοχή αλλά και ο παραγκωνισμός των εμπορικών 
καταστημάτων υπέρ των καταστημάτων εστίασης. Για να φτάσουμε σήμερα στην 
εικόνα μιας πολύβουης πλατείας Ιμίων που τα τραπεζοκαθίσματα και οι βαρέως 
τύπου πέργκολες κυριαρχούν στο χώρο. Οι πέργκολες που είναι μεν συμβατές με 
την Κανονιστική Απόφαση, οι υπερβάσεις όμως στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των είναι πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αν και εξαρχής δεν υποστήριξε την 
Κανονιστική Απόφαση που διέπει την Πλατεία στη διάρκεια της πενταετούς θητεί-
ας του δεν παρενέβη αποφασιστικά στην κατεύθυνση μιας αλλαγής. Προσπάθησε 
περισσότερο να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες. Επιχειρώντας άλλοτε να υπάρξει 
ένα πεδίο συνεννόησης με τους καταστηματάρχες και άλλοτε να οριοθετήσει τους 
χώρους που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα (κίτρινες γραμμές). Η Δημοτι-
κή Αστυνομία πραγματοποιεί εντατικά ελέγχους επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσους 

παρανομούν, χωρίς ωστόσο αυτό το μέτρο να έχει συμμορφώσει τους καταστημα-
τάρχες, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει στις 
προσεχείς δημοτικές εκλογές του Μαΐου θα πρέπει να βάλει το θέμα της πλατείας 
Ιμίων στην κορυφή της ατζέντας. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα απέχει από το 
να είναι ευχάριστη στους πολίτες, ενώ οι αντιαισθητικές πέργκολες «καλύπτουν» 
την ομορφιά της πλατείας της Βούλας.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της νέας πλατείας Ζησιμο-
πούλου στη Βάρκιζα. Πρόκειται για ένα έργο που πέρασε 
από χίλια κύματα μέχρι να παραδοθεί στους κατοίκους 
της πόλης. Η νέα σύγχρονη πλατεία χαρακτηρίζεται από 
το πράσινο στοιχείο καθώς έχουν πραγματοποιηθεί 
δεκάδες φυτεύσεις δέντρων. Οι μικροί μας φίλοι απέ-
κτησαν έναν πολύ όμορφο και ελκυστικό χώρο παιχνι-
διού, με πολύ χρώμα, με καινούριο δάπεδο και παιχνίδια 
ασφαλείας, που τους περιμένουν για ατέλειωτες ώρες 
διασκέδασης. Επιπλέον, η νέα πλατεία διαθέτει φωτισμό 
τελευταίας τεχνολογίας. 

Για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση της πλατείας Ζησι-
μοπούλου χρειάστηκαν σχεδόν πέντε χρόνια και ...23 
βήματα τόσο από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης όσο και από την Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά το 
έργο ξεκίνησε μόλις ανέλαβε η διοίκηση του Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου δίνοντας έτοιμη μελέτη στην Περιφέ-
ρεια που θα χρηματοδοτούσε το έργο, η οποία όμως 
χρειάστηκε αρκετές τροποποιήσεις με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις. 

Μπροστά στον κίνδυνο, να «παγώσει» η ανάπλαση της 
πλατείας Ζησιμοπούλου, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ανέλαβε το κόστος της παιδικής χαράς, του 

φωτισμού και των κηποτεχνικών εργασιών, ενώ η Περι-
φέρεια τελικώς ανέλαβε τα χωματουργικά και δομικά 

έργα. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2018 
και ολοκληρώθηκαν μετά από περίπου ένα χρόνο.
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Οι 50 αποχρώσεις της παράνοιας…

Ζητείται σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα

Το εξεταστικό σύστημα που σχεδιάζουν οι αρμόδιοι να 
εφαρμόσουν από την επόμενη χρονιά για την είσοδο των 
μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει προκαλέσει 
θύελλα αντιδράσεων. Μέσα σε τριάντα χρόνια η εξετα-
στική αυτή διαδικασία έχει αλλάξει δέκα (!) φορές, από την 
καθιέρωση των τεσσάρων δεσμών μέχρι και την κατάργη-
ση της τράπεζας θεμάτων. Λέτε αυτή να είναι η ενδέκατη 
φορά εφόσον τεθεί το νέο σύστημα σε ισχύ; Το σίγουρο 
είναι πάντως πως συνιστάται να βρεθεί πιο μόνιμη λύση 
πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Αρχικά, οι μαθητές της Γ' Λυκείου αντιμετωπίζουν εκ 
φύσεως διάφορες μεταβολές σε αυτή την φάση της ζωής 
τους. Για τον λόγο αυτό έχουν ανάγκη από ένα σταθερότε-
ρο εξωτερικό περιβάλλον. Από την στιγμή που το σύστημα 
πρόσβασης αλλάζει τόσο συχνά, είναι λογικό να γεννιού-
νται αισθήματα ανασφάλειας σε αυτούς και τις οικογέ-
νειές τους, τα οποία θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ψυχολογία και στην επίδοσή τους... Να σημειωθεί ότι με 

την πάροδο αυτών των τριάντα χρόνων καλλιεργείται όλο 
και περισσότερο η εξετασιομανία, καθώς αυξάνεται ο βαθ-
μός δυσκολίας και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών 
δεν αποκτά υγιή και δημιουργική διάσταση. Επομένως, το 
ζητούμενο είναι να οριστεί κάποια διαδικασία πρόσβασης, 
η οποία να είναι πιο φιλική ως προς τους νέους, να «αγκα-
λιάζει» καλύτερα τις ανάγκες τους και να υπάρχει εγγύηση 
πως θα ισχύει για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Αν όντως το νέο αυτό σύστημα που πρόκειται να εφαρμο-

στεί είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το ήδη υπάρ-
χον, τότε οι υπεύθυνοι έχουν χρέος να μας δείξουν τις 
έρευνες και τα αποτελέσματα που το πιστοποιούν αυτό. 
Θεωρώ πως λόγοι όπως η βαρεμάρα που προκαλεί η 
γενική παιδεία δεν επαρκούν για να αλλάξει ολόκληρο 
εξεταστικό σύστημα. Με το να καταργηθεί, καταρχάς, η 

γενική παιδεία χάνεται η ποικιλία μαθημάτων που υπάρ-
χει και τότε έρχεται ακόμα περισσότερη βαρεμάρα, αν 
το θέλετε έτσι... Άλλωστε δεν είναι κακό οι μαθητές να 
βαριούνται, διότι σύμφωνα με έρευνα του επαγγελμα-
τικού οργανισμού Academy of Managment η βαρεμά-
ρα λειτουργεί με τρόπο παραγωγικό στον άνθρωπο και 
συμβάλλει στην ψυχική του ισορροπία. Επιδίωξη αυτής 
της αλλαγής είναι η επανένταξη του σχολικού ρόλου 
στην προετοιμασία των μαθητών και η απεξάρτησή τους 
από τα φροντιστήρια. Έτσι η Γ' Λυκείου θα λειτουργεί με 
αυτόν τον τρόπο ως μεταβατική χρόνια από την δευτερο-
βάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα το βάρος της προετοιμασίας να πέφτει στην 
αμέσως προηγούμενη τάξη και οι μαθητές να στρέφονται 
πάλι στα φροντιστήρια.
Ανακεφαλαιώνοντας, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να 
πάρω θέση στο αν είμαι υπέρ ή κατά της νέας αυτής εξε-
ταστικής διαδικασίας. Απλώς κρατάω επιφύλαξη. Ακόμα 
και αν αποδειχθεί μετά από λίγα χρόνια πως είναι απο-
τελεσματικότερη από την φετινή, ποιο το νόημά της αν 
στο τραπέζι των συζητήσεων εμφανιστεί κάποιο άλλο 

σύστημα;

*  Ο Γιάννης Καβουρίνος είναι μαθητής της Γ' τάξης στο 
Λύκειο Βουλιαγμένης

από τον Τζίμμυ Κορίνη

του Γιάννη Καβουρίνου*

Διαμαρτύρονται λαθρομετανάστες, που έφτασαν στην 
χώρα μας απρόσκλητοι εννοείται  και εκβιαστικά (ή μας 
δεχόσαστε ή πνιγόμαστε) ότι δεν τους ικανοποιούν οι 
εδώ συνθήκες διαβιώσεως ή ότι δεν τους αρέσει το 
τζαμί που τους φτιάχνουμε!!! Διαβάζω κάτι τέτοιες «ειδή-
σεις» και πάει να μου σαλέψει το μυαλό! Σ' έναν ιδανικό 
κόσμο θα μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι τα άτομα αυτά 
είχαν έρθει, στην Ελλάδα (λαθραία, λέμε) -παίζοντας 
την ζωή τους κορώνα-γράμματα εμπιστευόμενοι ασυ-
νείδητους διακινητές- από συμπόνια, για να πεινάσουμε 
όλοι μαζί, για να μάθουν πώς έμαθαν οι περισσότεροι 
Έλληνες να κάνουν το σκατό τους (συγγνώμη για τα Γαλ-

λικά) παξιμάδι! Ότι είχαν έρθει να μοιραστούν μαζί μας 
την μιζέρια που έχουν δημιουργήσει οι πανέξυπνοι και 
ταλαντούχοι πολιτικοί μας όλα αυτά τα χρόνια, ευτελί-
ζοντας το Κοινοβούλιο, που εγώ πλέον το έχω μετονο-
μάσει σε «Κυνοβούλιο», επειδή εκεί μέσα δεν γίνονται 
πια πολιτικές συζητήσεις αλλά ακούγονται μόνο γαβγί-
σματα της μιας παρατάξεως εναντίον της άλλης, λες 
και παραβγαίνουν ποιος θα πει τα πειστικότερα ψέματα 
ή συναγωνίζονται ποιος θα ξεράσει περισσότερη χολή 
για τον αντίπαλό του, ή ποιος θα κάνει περισσότερες 
κωλοτούμπες και ποιος θα δεχτεί περισσότερες σφα-
λιάρες, προκειμένου να είναι αγαπητός στους «φίλους» 
και «συμμάχους». Α, ναι, και ποιος θα φύγει από, έστω, 
μια διαπραγμάτευση δίχως να του πάρουν τα σώβρακα!!! 
Και οι εν λόγω διαμαρτύρονται επειδή, λένε, περίμεναν 
να βρουν στην Ελλάδα καλύτερες συνθήκες διαβιώσε-
ως. Και δεν τολμάει να τους πει κανείς ότι είναι ελεύθε-
ροι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ότι δεν θα τους 
εμποδίσει κανένας, ότι αντίθετα θα τους πληρώσουμε 

και το εισιτήριο – μερικοί από φόβο μπας στιγματιστούν 
ως ρατσιστές ή φασίστες, ενώ οι άλλοι, οι «προοδευτι-
κοί» επειδή πάσχουν από μια αθεράπευτη ασθένεια που 
λέγεται ιδεοληψία! Εγώ, λοιπόν, άνθρωπος με μέτριο IQ 
και χωρίς να φοβάμαι οποιονδήποτε χαρακτηρισμό, τους 
πληροφορώ ότι υπάρχει και η μέση οδός κι αυτή είναι η 
αυστηρή διαλογή στους λάθρα «εισαγόμενους», επειδή 
σε μερικές χώρες από όπου έρχονται δεν γίνεται ούτε 
πόλεμος, ούτε έχει πέσει λιμός, ούτε έχει συμβεί κάποιο 
άλλο μεγάλο κακό, αλλά ότι απλώς το έχουν δει όλοι 
«Ευρωπαίοι». Να συμμεριστώ μερικούς Σύρους (ή Σύρι-
ους), αλλά τους Πακιστανούς, τους Μπαγκλαντέσι, τους 
Αλγερινούς, τους Νιγηριανούς, του Σομαλούς, τους να 
μη πω τι, γιατί; Τόλμησε ποτέ Έλληνας να πάει, έτσι στα 
καλά καθούμενα να εγκατασταθεί σε μιαν άλλη χώρα, 
με το έτσι θέλω, χωρίς να εκδιωχθεί με τις κλωτσιές; 
Να μη ξεχνάμε, ότι όσοι μετανάστευσαν στην Αυστραλία, 
την Γερμανία και την Αμερική, μετανάστευσαν κατόπιν 
προσκλήσεως κι αφού πέρασαν από 42 κύματα ελέγχου!

Η ...κακιούλα του μηνός

Η εξετασιομανία 
καλλιεργείται 
όσο αυξάνεται
στα σχολεία 
ένας μη δημιουργικός 
ανταγωνισμός
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Ψήφος εμπιστοσύνης στους νέους

Μια ευάλωτη εκλογική πελατεία

Μέσα στη ραστώνη του Ιουλίου του 2016, ο τότε υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης 
Κουρουμπλής, εισηγήθηκε νόμο για την αλλαγή του εκλο-
γικού συστήματος. Μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος προβλέπει 
ψήφο στα 17χρονα. 
Αν και η μάθηση και η ενημέρωση των παιδιών είναι πλέον 
πολύπλευρη, εντούτοις τα 17χρονα δεν παύουν να θεω-
ρούνται από τον νόμο ανήλικα. Ως εκ τούτου, ο νόμος δεν 
τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν αγορές σημαντικών 
πραγμάτων, δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν 
να διαχειριστούν κληρονομική περιουσία, δεν μπορούν να 
εργαστούν (η παιδική εργασία θεωρείται δουλοκτητικός 
τρόπος παραγωγής και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο), τα 
17χρονα δεν μπορούν να παίξουν τυχερά παιχνίδια, τους 
απαγορεύεται η αγορά αλκοολούχων ποτών, δεν επιτρέ-

πεται να ταξιδεύσουν χωρίς την συγκατάθεση των γονέων 
και κηδεμόνων τους και πολλά άλλα... Έχει επίσης επιστη-
μονικά διαπιστωθεί από έρευνες ότι η ανάπτυξη του εγκε-
φάλου δεν ολοκληρώνεται πριν από την ηλικία των 24 - 25 
χρόνων. Άρα, πώς είναι δυνατόν να έχουν δικαίωμα ψήφου 
άτομα ηλικίας 17 ετών;
Η εκλογή αντιπροσώπων του λαού είναι η κορυφαία πράξη 
σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ο εκλογέας πρέπει να είναι 
ένας σκεπτόμενος και συνειδητοποιημένος πολίτης, με 
κατανοητά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, στα 
πλαίσια των δημοκρατικών αρχών και επειδή αυτά δυστυ-
χώς, δεν μαθαίνονται όπως πρέπει από τα σχολεία, στην 
εκπαίδευση δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αξιολογούν την αξιοπι-
στία των πληροφοριών. Στα ελληνικά σχολεία ανεξαρτή-
τως εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι νέοι αποκτούν τα νοήματα 
αυτά με την πάροδο του χρόνου. Τα παιδιά των 17 ετών 
δεν έχουν ακόμη αποκτήσει σαφή πολιτική άποψη για να 
την εκφράσουν με την ψήφο τους και είναι ευάλωτα στον 
επηρεασμό από τρίτους όπως π.χ. η οικογένεια, οι φίλοι και 
οι δάσκαλοι, ναι οι δάσκαλοι. Ένας δημαγωγός δάσκαλος 
με πολιτικό προσανατολισμό σε κάποιο κόμμα της αρεσκεί-

ας του, είναι εύκολο γι' αυτόν να επηρεάσει ένα 17χρονο 
παιδί στον δικό του πολιτικό προσανατολισμό και αυτό θα 
είναι τραγικό για το παιδί και για την κοινωνία. Και εν πάση 
περιπτώσει, η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδος σε αυτή 
την περίπτωση λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, 
θεωρώντας προστατευόμενα και «ασυνόδευτα» παιδιά τα 
εισερχόμενα στην πατρίδα μας 17χρονα προσφυγόπουλα 
και τους 17χρονους παράτυπους μετανάστες με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, αλλά θεωρεί «ώριμους» πολίτες τους 17χρο-
νους Έλληνες εφήβους...
Δυστυχώς, οι 17χρονοι Έλληνες έφηβοι είναι απροστά-
τευτοι και εύκολη εκμεταλλεύσιμη λεία στην υποκρισία 
της πολιτικής ανηθικότητας της σημερινής κυβέρνησης, 
της όποιας κυβέρνησης... Και μια ματιά σε ποιες χώρες 
ψηφίζουν οι έφηβοι από 16 και 17 χρονών: Βόρεια Κορέα, 
Αργεντινή, Σουδάν, Βραζιλία, Ινδονησία, Κούβα, Εκουαδόρ, 
Νικαράγουα κ.λπ. Τα συμπεράσματα δικά σας...

*Η Νταϊάνα Μεταξά είναι υπεύθυνη Γυναικείων Θεμά-
των της ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της ΝΔ και 
θεματική υπεύθυνη Τομέα Τουρισμού στη ΝΟΔΕ Ανατο-
λικής Αττικής της ΝΔ

της Νταϊάνας Μεταξά*

Οι σύγχρονες κοινωνίες λειτουργούν σε έναν διαρκώς 
μεταβαλλόμενο κόσμο. Τα νέα επίδικα ζητήματα είναι 
πρωτότυπα καθώς οι κοινωνικές συνθήκες που τα ανα-
δεικνύουν είναι και αυτές με τη σειρά τους πρωτόγνωρες. 
Η δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη με την αύξηση του 
προσδόκιμου και τη μείωση των γεννήσεων θα μπορούσε 
να οδηγήσει στην περιθωριοποίηση των νέων στην πολι-
τική διαδικασία, η οποία κινδυνεύει να κυριαρχηθεί από 
θέματα πρωταρχικά ενδιαφέροντα για τους ηλικιωμένους 
και να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της δημοκρατίας 
σε μια εποχή όπου η κοινωνική συνοχή είναι πιο σημαντική 
από ποτέ. Η αυξανόμενη χαμηλή προσέλευση στις εκλογές 
σε όλη την Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 
ηλικίας 18-24 ετών, πρέπει να μας ανησυχεί για το μέλλον 
της δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να 

παραβλέπουμε πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της 
κοινωνίας που συμμετέχει στις εκλογές, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η αντιπροσωπευτικότητα των εκλεγμένων. Η καλύ-
τερη συμμετοχή στην ψηφοφορία θα βοηθήσει τους νέους 
να συνειδητοποιήσουν περισσότερο την ευθύνη τους για 
τον καθορισμό της θέσης και του ρόλου τους στην κοινω-
νία. Είναι βέβαιο πως απαιτείται καλύτερη εκπαίδευση για 
τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη μέσω εκπαιδευτικών 
συστημάτων που θα επιτρέψουν στους μελλοντικούς 
πλήρως ανεπτυγμένους πολίτες να ασκήσουν τα νέα τους 
δικαιώματα. Τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο 
δημοκρατικής συμμετοχής αν οι μαθητές συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ήδη από το 2007, η Αυστρία 
έγινε το πρώτο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώτη από τις δημοκρα-
τίες του ανεπτυγμένου κόσμου που υιοθέτησε την ηλικία 
ψήφου των 16 για όλες τις δημοτικές, κρατικές και εθνικές 
εκλογές. Η Γερμανία μείωσε επίσης την ηλικία ψήφου σε 
ορισμένα ομόσπονδα κράτη. Το καντόνι του Glarus στην 
Ελβετία έχει μειώσει την ηλικία ψήφου σε 16 για τοπικές 
και περιφερειακές εκλογές. Σε αυτό το πλαίσιο το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο, ορθά, αποφάσισε τον Ιούλιο του 2016 

τη θέσπιση νέου, κατώτερου από το προηγούμενο των 
18 ετών, ορίου ηλικίας για την άσκηση του δικαιώματος 
ψήφου, στο 17ο έτος ηλικίας. 

Οι αρχές της δημοκρατίας, απαιτούν τη συμμετοχή του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ανθρώπων στη διαδικασία 
λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Είναι συνεχής η ανησυ-
χία όλων των δημοκρατών πολιτών για την επέκταση και 
βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας των κοινωνιών 
μας ως αντίβαρο στην άνοδο της λούμπεν Ακροδεξιάς. Η 
δυνατότητα εισαγωγής νέων ψηφοφόρων στο εκλογικό 
σώμα θα έχει συνέπεια να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο 
έκφρασης των ανησυχιών των νεότερων γενεών. Η αποτε-
λεσματική καταπολέμηση του αυξανόμενου κινδύνου απο-
κλεισμού των νέων έχει ανάγκη κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στις δομές της 
κοινωνίας. Το πολιτικό σύστημα πλέον πρέπει να εξετάσει 
τη δυνατότητα μείωσης και της ελάχιστης ηλικίας εκλογι-
μότητας των πολιτών του. 

* Ο Χρήστος Ν. Πετράκος είναι δικηγόρος και μέλος της 

Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο «Δημοσιογράφος» ανοίγει τον διάλογο για μια θεσμική αλλαγή που αρκετοί θεωρούν ότι μπορεί να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις: Το δικαίωμα 
ψήφου στους νέους και τις νέες ηλικίας 17 ετών (που πρακτικά αφορά σε οποιονδήποτε γεννήθηκε εντός του 2002) θα ασκηθεί τον Μάιο για πρώτη 
φορά. Ζητήσαμε επ' αυτού τη γνώμη δύο προσώπων που εκπροσωπούν τοπικά τα δύο μεγάλα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου.

του Χρήστου Πετράκου*
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Σε ένα από τα πιο σύγχρονα 
αθλητικά κέντρα της χώρας έχει 
μετατραπεί το Δημοτικό Αθλητι-
κό Κέντρο (ΔΑΚ) της Βουλιαγμέ-
νης μετά και την ολοκλήρωση 
των εργασιών που διήρκησαν 
μόλις δεκαοκτώ μήνες. 

Το ανακαινισμένο γήπεδο ποδο-
σφαίρου υψηλών προδιαγρα-
φών, είναι το πρώτο αθλητικό 
κέντρο της Ελλάδας που δια-
θέτει εξ ολοκλήρου υβριδικό 
χλοοτάπητα, αποτελούμενο από 
17% τεχνητό και 83% φυσικό 
χλοοτάπητα. 

Τα δύο επιπλέον έργα που πραγ-
ματοποιήθηκαν στις εγκαταστά-
σεις του ΔΑΚ Βουλιαγμένης 
είναι η κατασκευή νέου γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5x5 νέων προδι-
αγραφών με χαλαζιακή άμμο 

καθώς και η κατασκευή ταρτάν 
περιμετρικά του στίβου. Το νέο 
αθλητικό κέντρο της Βουλιαγ-
μένης θα δώσει τη δυνατότητα 
στους αθλητές του τοπικού συλ-
λόγου αλλά και στους δημότες, 
να προπονηθούν στις άρτιες πια 
εγκαταστάσεις του γηπέδου σε 
ένα απείρου κάλλους ξεχωρι-
στό περιβάλλον. Ένα πραγματικό 
στολίδι για την πόλη. 

Η διοίκηση του Αθλητικού Ομί-
λου Βουλιαγμένης σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης αποφάσισαν τον 
τρόπο χρήσης και λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων με σκοπό 
να προστατευτεί τόσο ο χλοο-
τάπητας νέας τεχνολογίας όσο 
και ο στίβος και να επιτευχθεί 
η εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία τους. 

Οι μέρες και ώρες χρήσης του 
ΔΑΚ Βουλιαγμένης, καθορίζο-
νται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις και αφού ληφθούν 
υπόψη τα αθλητικά προγράμ-
ματα του ΟΑΠΠΑ, οι απαιτήσεις 
προπονήσεων και αγώνων 
των αναγνωρισμένων από την 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
αθλητικών σωματείων και οι 
ώρες προς τους δημότες. 

Ειδικότερα, το ωράριο λει-
τουργίας διαμορφώνεται από 
τις 07:00 έως τις 22:00 με 
δυνατότητα παράτασης μίας 
έως δύο επιπλέον ωρών, μετά 
από απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ. 
Αναλυτικά, οι ώρες χρήσης 
κάθε αθλητικής εγκατάστασης 
κατανέμονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου μετά 

Προπονήσεις και αγώνες 
στο ομορφότερο γήπεδο 
της Αττικής

Τον κανονισμό του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
Βουλιαγμένης δημοσιοποίησε η δημοτική αρχή 
με την ολοκλήρωση του στίβου

Το νέο γήπεδο διαστάσεων 100x64 μέτρα αποτελείται από 83% φυσικό 
χλοοτάπητα και 17% από τεχνητό για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών 
ενός φυσικού γηπέδου, χωρίς τους μεγάλους περιορισμούς που έχει 
στις ώρες χρήσης του

Δημότες και επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον νέο στίβο 
από ελαστικό αθλητικό τάπητα τύπου ταρτάν καθημερινά 07:30-14:00 
και 17:00-22:00 και τα Σάββατα 09:00-13:00 αν δεν διεξάγεται αγώνας 
ποδοσφαίρου 

Στο νέο βοηθητικό γήπεδο 5x5 από τεχνητό χλοοτάπητα διαστάσεων 
38x20 μέτρα θα γίνονται προπονήσεις για την αποσυμφόρηση  
του μεγάλου γηπέδου, που έχει συγκεκριμένο όριο για το χρόνο  
που χρησιμοποιείται
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από τη συνεκτίμηση των προ-
γραμμάτων που υλοποιούνται, 
καθώς και των προπονητικών 
και αγωνιστικών υποχρεώσε-
ων των αθλητικών φορέων. 
Ειδικά για το κεντρικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου και των δύο εκα-
τέρωθεν βοηθητικών γηπέδων 
5x5 του ΔΑΚ Βουλιαγμένης, 
οι ώρες χρήσης περιορίζονται 
αυστηρά στις ώρες που προ-
βλέπει ο εργολάβος συντήρη-
σης του φυσικού χλοοτάπητα, 
οι οποίες δύνανται να επανε-
ξετάζονται σε περίπτωση που 
απαιτούνται εργασίες συντήρη-
σης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

Ωράριο χρήσης 
του ταρτάν 
Οι αθλητές του σωματείου θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν τους 
διαδρόμους από: Δευτέρα – 
Παρασκευή: 17:00-22:00 χρήση 
των διαδρόμων 1,2,3,4. Σάββα-
το: 09:00-13:00 χρήση των δια-
δρόμων 1,2,3,4. 

Για τους δημότες και τους επι-
σκέπτες οι μέρες και ώρες είναι: 
Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30-
14:00 χρήση των διαδρόμων 
3,4,5 για τρέξιμο και 6 για περ-
πάτημα και 17:00-22:00 χρήση 
του διαδρόμου 5 για τρέξιμο 
και 6 για περπάτημα. Σάββατο: 
09:00-13:00 χρήση του διαδρό-
μου 5 για τρέξιμο και 6 για περ-
πάτημα. Η χρήση του ταρτάν το 
Σάββατο γίνεται μόνο όταν δεν 
υπάρχουν προγραμματισμένοι 
αγώνες ποδοσφαίρου. 

Ελεύθερη είσοδος 
με κάρτα δημότη
Για την ελεύθερη είσοδο στους 
αθλητικούς χώρους απαιτείται 
κάρτα δημότη. Οι κάτοικοι που 
δεν είναι δημότες καθώς και οι 
ετεροκάτοικοι μη δημότες, θα 
καταβάλουν αντίτιμο εισόδου, 
όπως αυτό θα καθοριστεί με 
απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΠΠΑ. 

Υποχρεώσεις 
των αθλούμενων
Κάθε προπονητής, υπεύθυνος 
συλλόγου ή λοιπών φορέ-

ων, αθλητές και μεμονωμένα 
άτομα, είναι υποχρεωμένοι να 
εφαρμόζουν τις υποδείξεις 
του ΟΑΠΠΑ π.χ. για τις ώρες 
έναρξης και λήξης της προπό-
νησης, τη χρήση των αποδυτη-
ρίων ή την απαγόρευση εισόδου 
στους αγωνιστικούς χώρους. Η 
συμπεριφορά των αθλούμε-
νων και των χρηστών πρέπει 
να είναι κόσμια και να ακολου-
θούν τις εντολές των αρμόδιων 
φυλάκων. Για κάθε παράπονο ή 
πρόβλημα που έχουν μπορούν 
να απευθύνονται εγγράφως 
στον ΟΑΠΠΑ. Δεν επιτρέπεται η 
χρήση δημοτικών χώρων άθλη-
σης από συλλόγους, ιδιωτικούς 
φορείς (personal trainers) 
για παροχή ιδιωτικού έργου 
με αμοιβή χωρίς την επίσημη 
έγκριση του ΟΑΠΠΑ. 

Οι παραβάτες της διάταξης 
αυτής θα αποβάλλονται από 
τους αθλητικούς χώρους 
άμεσα. Κάθε χώρος άθλησης 
του ΔΑΚ Βουλιαγμένης προορί-
ζεται καθαρά για τη συγκεκριμέ-
νη χρήση που έχει παραχωρηθεί 
και απαγορεύεται οτιδήποτε 
διαφορετικό. Απαγορεύεται 
επίσης η τοποθέτηση και χρήση 
TRX σε οποιαδήποτε χώρο 
της αθλητικής εγκατάστασης 
χωρίς την έγκριση του ΟΑΠΠΑ.  
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 
κατοικίδια ζώα σε όλο το ΔΑΚ 
Βουλιαγμένης, καθώς και στην 
κερκίδα του γηπέδου ποδο-
σφαίρου. Εξαίρεση αποτελούν 
ειδικά εκπαιδευμένα ζώα. Δεν 
επιτρέπεται η είσοδος σε ποδή-
λατα, πατίνια και μηχανές και 
αυτοκίνητα σε όλο τον χώρο 
του ΔΑΚ. Εξαίρεση αποτελούν 
τα αμαξίδια των ατόμων με ανα-
πηρία. 

Το ΔΑΚ Βουλιαγμένης φιλο-
ξενεί εκδρομές των δημοτι-
κών σχολείων, γυμνασίων 
και λυκείων του Δήμου, μόνο 
πρωί και κατόπιν ενημερωτι-
κού τηλεφωνήματος. Οι μαθη-
τές των εκδρομών εισέρχονται 
μόνο στον περιβάλλοντα χώρο 
των γηπέδων μπάσκετ ή στο 
5x5 τεχνητού χλοοτάπητα.

Η ανακατασκευή του ΔΑΚ Βουλιαγμένης έγινε χάρη σε μια τριμερή χρηματοδότηση:  
Η Περιφέρεια Αττικής με 400.000 ευρώ αναβάθμισε τον χλοοτάπητα, ο Δήμος με 200.000 
ευρώ τον κατέστησε υβριδικό και κατασκεύασε το βοηθητικό γήπεδο 5x5, ενώ με χορηγία 
του Αστέρα Βουλιαγμένης ύψους 100.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε το υψηλής τεχνολογίας 
ταρτάν για τις διαδρομές στίβου



Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Δήμο των 3Β άνοιξε  
και έκλεισε υπό τους ήχους του «Μακεδονία Ξακουστή» 
ενώ η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Βούλας 
τέθηκε επικεφαλής με ένα πανό που έγραφε «Μεκεδονία 
γη ελληνική» και μια σημαία διαστάσεων 7x4 μέτρα

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καταθέτοντας 
στεφάνι στο μνημείο της Βουλιαγμένης, ενώ νωρίτερα είχε 
εκφωνήσει και τον πανηγυρικό της ημέρας στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης

ΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΥΛΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΛΑΣΟΥΝ 
ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1821

Το Γυμνάσιο 
Βουλιαγμένης επέλεξε 
να παρελάσει φέροντας 
ιστορικές σημαίες 
της επανάστασης 
πριν καθιερωθεί η 
γαλανόλευκη ως εθνικό 
σύμβολο

Η ΘΕΤΙΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  
ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΒΗΜΑ  
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ













2 2 Φωτορεπορτάζ



2 3Με άποψη

Ποιος θα μείνει από δυνάμεις...

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Σχεδόν δύο μήνες έμειναν από την διεξαγωγή των δημο-
τικών εκλογών του Μαΐου και το κλίμα που επικρατεί στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι καθαρά ...ανοιξιά-
τικο και όχι προεκλογικό όπως θα περίμεναν οι περισσό-
τεροι. Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα, γεγονός που εξυπηρετεί το φαβορί, 
δηλαδή τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 

Η πρώτη και η ...τελευταία φορά που είδαμε αλλά και δια-
βάσαμε για την υποψηφιότητα του Δημήτρη Τζιώτη ήταν 
στις 20 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που ανακοίνωσε την 
κάθοδό του στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Οι «καλές» 
γλώσσες μιλούν για ένα στρατηγικό σχέδιο που ακολουθεί 
προκειμένου να προσελκύσει ψηφοφόρους. Ίσως οι επίση-
μες ανακοινώσεις, η παρουσίαση της ομάδας αλλά και το 
πρόγραμμα του συνδυασμού να αποκαλυφθούν λίγο πριν 
το Πάσχα δηλαδή 30 μέρες πριν τις κάλπες. Με αυτό τον 
τρόπο, επιθυμεί να προκαλέσει ένα «σοκ και δέος» και να 
ταράξει τα νερά. 

Βέβαια μπορεί να σηκώσει κύματα και να χρειαστεί σωσί-
βο... Οι «κακές» γλώσσες υποστηρίζουν την άλλη όψη του 
νομίσματος. Ότι ο Δημήτρης Τζιώτης δεν έχει καταφέρει να 
πείσει ανθρώπους να συμπορευτούν μαζί του και υπάρχουν 
ήδη δεύτερες σκέψεις στο μυαλό του. Αν δεν μπορέσει να 
προσελκύσει τους Βουλιαγμενιώτες από όπου θεωρητικά 
αντλεί τη δύναμή του, τότε οι δυνατότητές του περιορίζο-

νται σημαντικά. Η υποψηφιότητα που έχει προκαλέσει τις 
περισσότερες συζητήσεις είναι της Μαρίας Σίνα. Ο «ντόρος» 
που γίνεται γύρω από το όνομά της δυστυχώς δεν αφορά 
το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ή τους υποψήφιους 
συμβούλους που θα έχει στο συνδυασμό της. Οι συζητή-
σεις γίνονται για την ποινή φυλάκισης με αναστολή που τις 
επέβαλε το δικαστήριο (σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 6). Μια 
εξέλιξη που είναι απροσπέλαστο εμπόδιο στην προσπάθεια 

που κάνει για να διεκδικήσει αλλά και να πείσει τους δημό-
τες ότι είναι ικανή να διαχειριστεί έναν δημόσιο φορέα.  
Είναι προφανές ότι αρκετοί δημότες που θα στήριζαν την 
υποψηφιότητά της Μαρίας Σίνα θα το ξανασκεφτούν, γεγο-
νός που συρρικνώνει ακόμα περισσότερο τις φιλοδοξίες 
που έχει η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο 
Δημήτρης Δαβάκης έκανε την «έκπληξη» και ανακοίνω-
σε μέσω facebook την υποψηφιότητά του για Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού Κύμα Ενωμένων Πολιτών έχει να ανεβεί ένα Γολγοθά 
μέχρι να φτάσει μέχρι τις κάλπες, εκτός αν προκύψει την 
τελευταία στιγμή κάποια προεκλογική συμμαχία. Κορυφαία 
στελέχη του συνδυασμού έχουν εγκαταλείψει προ πολλού 
τον Δημήτρη Δαβάκη παίρνοντας μεταγραφή στην ομάδα 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Εξάλλου, το Κύμα Ενω-
μένων Πολιτών είχε βάλει και αυτό με τη σειρά του ένα 
λιθαράκι για να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προηγούμε-
νων εκλογών και να βγει νικητής ο σημερινός Δήμαρχος. 
Είναι δεδομένο πως ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τρέχει 
στα τελευταία μέτρα του εκλογικού στίβου μόνος του. Το 
μόνο που μένει να δούμε είναι ποιος θα εγκαταλείψει στην 
τελική ευθεία αλλά και ποιος θα δώσει την ανθοδέσμη στον 
Δήμαρχο, χτυπώντας τον φιλικά στην πλάτη.

#photo_view

Ο Δήμαρχος με τον τελετάρχη
Στέφανο Χατζηστεφάνου
(Βουλιαγμένη, 25/3)

Ο Δημοσθένης Δόγκας
σε συνέντευξη Τύπου
ως υποψήφιος του Γ. Σγουρού

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης
μιλάει για τις ευρωεκλογές
(Βούλα, 17/3)

Υποψήφιος με τον Γ. Πατούλη
ο Δημήτρης Κιούκης
(Βάρκιζα, 3 Μαρτίου)

Βουλευτές και αντιπεριφερειάρχης
στην εξέδρα των επισήμων
της παρέλασης την 25η Μαρτίου

Μαρία Μπραϊμνιώτη και 
Μαριάννα Μαυραγάνη 
(Βάρη, 17 Μαρτίου)

Μανώλης Βαρδαβάς
και Γιάννης Σκουμπούρης
(Βούλα, 6 Μαρτίου)

Μικρές μόνο εκπλήξεις 
επιφυλάσσει πλέον 
ο εκλογικός στίβος 
ως τις κάλπες του Μαΐου
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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


