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 iliastsiakos

#Varkiza

@Mysterywoman111

Aν είσαι από τη Δράμα να γίνεις ηθοποιός, από τη Βάρη 
αρσιβαρίστας κι από τον Πύργο βασιλιάς. Για να μην 
πούμε από την Καβάλα τί πρέπει να γίνεις...

jessica.electra

#voula

@kolokutheitsa

Βάρης Κορωπίου φίλε..ποια Κηφισίας και Αλεξάνδρας! 
Άλλη χάρη

ptsantis

#Voula

@SafeWaterSport

To @SafeWaterSport παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα στο Παιδικό Χωριό SOS-Βάρης με την υποστή-
ριξη της Γραμματείας Ποιότητας Ζωής, Νέας Δημοκρα-
τίας .Eυχαριστούμε πολύ την @NationalBankGR για την 
κατασκευή & τη δωρεά των εκπαιδευτικών βαλιτσών 
προς το Παιδικό Χωριό SOS-Βάρη!

vaskan_athens

#Varkiza

@kkuneva

Αυτή την ώρα με τον Αντώνη Ρέλλα στο #Ασκληπιείο 
Βούλας ακούμε και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και 
τα προβλήματα των ασθενών και του προσωπικού του 
νοσοκομείου.

anchor_213

#katramonisi

@Prokanas

Μια υποψήφια στο δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
κρίθηκε πρόσφατα ένοχη για την κατηγορία της υπεξαί-
ρεσης ποσού μεγάλης αξίας κατά την περίοδο που ήταν 
πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του δήμου και τώρα 
κατεβαίνει υποψήφια δήμαρχος σαν να μην τρέχει τίποτα

purepeggy

@Riviera Coast

sabrinaaa_89_

#Vouliagmeni



3The talk of the town

Για ποιον Δήμαρχο  
ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές;

Y                                         πάρχουν  σε γενικές γραμμές δύο σχολές αντι-
μετώπισης της δημοτικής πολιτικής: Μία διαχει-
ριστική και μία δομική. Η διαχειριστική λογική 

στην αυτοδιοίκηση είναι η απολύτως κυρίαρχη και συνί-
σταται στην αυστηρή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου 
που έχει ορίσει η κυβερνητική πολιτική διαχρονικά και 
που θεσπίζει έναν πολύ συγκεκριμένο ορίζοντα αρμο-
διοτήτων στους Δήμους με επίσης πολύ συγκεκριμέ-
να περιθώρια ελιγμών ή υιοθέτησης «ανορθόδοξων» 
πολιτικών. H δομική αντίληψη της τοπικής διοίκησης 
από την άλλη θέτει συνολικά ζητήματα για την ακολου-
θούμενη πολιτική, αμφισβητώντας τους περιορισμούς 
του άνωθεν επιβεβλημένου νομοθετικού πλαισίου. Δεν 
είναι της παρούσης να εστιάσουμε εδώ. 

Στο μπλοκ των υποψήφιων διαχειριστών της τοπικής 
εξουσίας, που είναι και το συντριπτικά επικρατέστερο 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έναντι αυτών 
που την αμφισβητούν δομικά, αυτό που μετρά είναι λιγό-
τερο το οραματικό στοιχείο και περισσότερο οι διοικη-
τικές δεξιότητες. Κι αυτό γιατί μια σειρά από μετασχη-
ματισμούς στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στην 
αυτοδιοικητική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια έχουν 
πλέον καθορίσει ένα πολύ απαιτητικό πλαίσιο εργασί-
ας για έναν ή μία Δήμαρχο. Η πολιτική αποκέντρωσης 
που συνένωσε τους τρεις πρώην Δήμους δημιούργησε 
έναν αρκετά μεγάλο νέο οργανισμό ο οποίος – για να 
δοθεί μια τάξη μεγέθους – εισπράττει και δαπανά κάθε 
χρόνο περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, μετά 
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης αλλά και την αποκά-
λυψη μεγάλων υποθέσεων διαφοράς σε ΟΤΑ, το πλαίσιο 

ελέγχου στις δαπάνες και τις συμβάσεις των Δήμων έγινε 
τόσο δαιδαλώδες, που ανέβασε στα ύψη τα γραφειοκρα-
τικά εμπόδια στην υλοποίηση των πολιτικών αποφάσε-
ων. Σχηματικά μιλώντας, ο Δήμαρχος δεν μπορεί πλέον 
να είναι απλώς ο «πρώτος πολίτης» στο χωριό του, να 
είναι καλός στις δημόσιες σχέσεις και να έχει γενικώς 
«όραμα». Δεν αρκεί να δίνει αόριστα πολιτικές εντολές 
περιμένοντας από τους υπαλλήλους να τις εκτελέσουν. 
Δεν αρκεί η πυγμή, η πολιτική βούληση ή ο ...τσαμπου-
κάς του Δημάρχου για να γίνει μια απαραίτητη παρέμβαση 
στην πόλη του, αν θέλει αυτή να γίνει νόμιμα και χωρίς 
δικαστικά παρατράγουδα για υπαλλήλους και αιρετούς. 
Στο μικρό τοπικό κράτος που ίδρυσε ο «Καλλικράτης» το 
2011, θέση στην κεφαλή υπάρχει μόνο για έναν πολιτικό 
μάνατζερ. Άσκηση καθηκόντων Δημάρχου σήμερα σημαί-
νει πρωτίστως βαθιά γνώση του διοικητικού μηχανισμού 
που διέπει το ελληνικό Δημόσιο. Σημαίνει επίγνωση των 
αυτοδιοικητικών διαδικασιών που του επιτρέπουν να 

ζυγίσει αν μια πρωτοβουλία είναι εφικτή ώστε να προ-
γραμματίσει στη σωστή τους σειρά τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την υλοποίησή της. Όπως ένας μαέστρος 
σε ορχήστρα, είναι απαραίτητο να γνωρίζει καλύτερα από 
τον καθένα τη λειτουργία κάθε διοικητικού και πολιτικού 
οργάνου που διευθύνει. 

Παράλληλα, ο Δήμαρχος είναι ένα πολιτικό αξίωμα. 
Ανάλογα με τους κάθε φορά συσχετισμούς στο πολιτικό 
πεδίο, καλείται να πείθει, να παρακινεί, να διαμαρτύρεται, 
να επισπεύδει συνομιλώντας με αιρετούς σε άλλα επίπε-
δα της διοίκησης. Πρώτα στην Περιφέρεια που έχει και 
το μεγάλο πορτοφόλι για τα αναπτυξιακά έργα υποδομής 
και βέβαια στην κυβέρνηση που νομοθετεί και μπορεί να 
επιταχύνει ή να ματαιώσει διαδικασίες. Το μόνο «κόμμα» 
που κερδίζει σε αυτό το πολύχρωμο και διαρκώς μετα-
βαλλόμενο έδαφος είναι το κόμμα της αυτοδιοίκησης. 
Αυτό που μπορεί χωρίς παρωπίδες και ιδεοληψίες να 
κυνηγάει συγκεκριμένους στόχους. Και ο μόνος Δήμαρ-
χος που μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε αυτό το πλαίσιο 
είναι αυτός που έχει στον κατάλογο του κινητού του 
τηλεφώνου τους αριθμούς των μελών τόσο του σημε-
ρινού όσο και το επόμενου υπουργικού συμβουλίου. Και 
βέβαια, ένας Δήμαρχος είναι πάνω από όλα προϊστάμε-
νος ενός δημόσιου φορέα. Καλείται να συνεργαστεί με 
και να συντονίσει εκατοντάδες δημοτικούς υπαλλήλους 
και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη διοικητική δεξιοτεχνία, καθώς 
εκείνοι είναι στην πλειοψηφία τους μόνιμοι, σε αντίθεση 
με τον Δήμαρχο. Και ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει 
στο ελάχιστο χωρίς το έμψυχο δυναμικό του. 

Η νέα εκλογική νομοθεσία για την αυτοδιοίκηση με την 
υιοθέτηση της απλής αναλογικής έθεσε νέες προκλή-
σεις για το πρόσωπο του Δημάρχου αλλά και για όλους 
τους υποψηφίους. Αν ο νικητής των εκλογών δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
στον πρώτο γύρο, θα κληθεί να συνεργαστεί με τις παρα-
τάξεις της μειοψηφίας για να διαμορφώσει πλειοψηφία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτόματα κάθε επικεφαλής 
παράταξης, όσο μικρή και αν θεωρείται εκ των προτέ-
ρων η εκλογική της επιρροή, γίνεται έτσι εν δυνάμει 
ασκών διοίκηση. Η ψήφος διαμαρτυρίας ή η ψήφος 
του χαβαλέ παύει να υφίσταται ως τέτοια και γίνεται 
για εκείνον ή εκείνη που την εισπράττει εισιτήριο για τη 
δημοτική αρχή. Το πραγματικό πολιτικό ερώτημα λοι-
πόν πάνω από την κάλπη, πέρα από προσωπικές σχέσεις, 
φιλοδοξίες και έριδες, είναι ποιοι θα μπορούσαν σήμερα 
σε έναν Δήμο όπως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης που 
διεκδικούν.

“Στο μικρό τοπικό 
κράτος που ίδρυσε  
ο «Καλλικράτης» 
θέση στην κεφαλή 
υπάρχει μόνο για έναν 
πολιτικό μάνατζερ

 
του  Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Η πραγματικότητα για τη Μονάδα Απορριμμάτων
Προεκλογικές τερατολογίες

Το σχέδιο 
για διαχείριση 

αποβλήτων 
εντός του Δήμου 
εγκαταλήφθηκε 

ως μη βιώσιμο
και μη πλέον 

αναγκαίο

Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με την άποψή τους, τόσο το χει-
ρότερο για την πραγματικότητα. Ο λόγος για δημοτικές παρατάξεις 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που ενόψει της εκλογικής 
αναμέτρησης επιστρατεύουν την κινδυνολογία για την πολιτική δια-
χείρισης απορριμμάτων του Δήμου ως ύστατο πολιτικό όπλο. Μόνο 
που διολισθαίνουν στην ...τερατολογία και βέβαια διαψεύδονται από τα 
πραγματικά γεγονότα (για όποιον έχει διάθεση να τα αναγνωρίσει). Για 
παράδειγμα, στην προεκλογική κονίστρα επιστρατεύουν ως βασικό 
σύνθημα «να μην γίνει ΧΥΤΑ στη Βάρη». Ποια όμως είναι η αλήθεια;

Τα γεγονότα
Στις 15 Ιανουαρίου του 2018 ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης και ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο 
συναντίληψης σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας στρατηγικού σχεδια-
σμού. Αυτός αποσκοπούσε αφενός στην ευρύτερη ανάπτυξη του Δήμου 
και αφετέρου στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ στην 
πόλη. Στόχος τότε της συμφωνίας όπως ανέφερε το πρωτόκολλο ήταν 
«με γνώμονα την αναγκαιότητα της εξυπηρέτησης λόγων γενικού συμ-
φέροντος και ειδικότερα την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας και 
αναβάθμισης του Δήμου, η δημιουργία υποδομών οι οποίες θα εξυπη-
ρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
πόρων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και την απρόσκοπτη συνέ-
χιση των υφιστάμενων στρατιωτικών δραστηριοτήτων». Το υπουργείο 
αποδέχτηκε τότε ότι θα εξετάσει προτάσεις του Δήμου στην κατεύθυνση 
της υλοποίησης των στόχων αυτών.

Βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής εκείνη την περίοδο, όπως είχε 
επανειλημμένα διατυπώσει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ήταν να εξε-
τάσει σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που ανέλα-
βε να εκπονήσει τη σχετική τεχνική μελέτη, τη δημιουργία σύγχρονης 
μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Φυσικά ποτέ δεν τέθηκε στο 
τραπέζι θέμα δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά-
των (ΧΥΤΑ) δηλαδή χωματερής. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
τέθηκαν στη μελέτη, στόχος ήταν να μπορέσει να διαχειριστεί ο Δήμος 
τα απορρίμματά του και να τα εκτρέπει από την ταφή. Όπως είχε τονί-
σει και τότε ο Δήμαρχος, το εγχείρημα ήταν δύσκολο, χρονοβόρο και 
φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα απαραίτητο για να μπορέσει ο Δήμος να 
αντιμετωπίσει την ωρολογιακή βόμβα που απειλεί σήμερα την περιο-
χή μας αλλά και όλη την Αττική, καθώς σύντομα ο ΧΥΤΑ της Φυλής θα 

κλείσει και δεν θα υπάρξει χώρος να στέλνουν 
οι Δήμοι τα απορρίμματά τους. Ακολούθησαν 
περισσότερες από 6 διαδικασίες ανοιχτής 
δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα, ενώ ταυ-
τόχρονα εξελισσόταν η μελέτη των καθηγητών 
του ΕΜΠ για την εξεύρεση της κατάλληλης 
τεχνολογίας η οποία κατά τους υπεύθυνους 
ερευνητές θα ήταν απόλυτα φιλική στο περι-
βάλλον. Παράλληλα όμως ο Δήμος ανέπτυξε 
μια σειρά από καινοτόμες δράσεις για να μειώ-
σει αποφασιστικά τον όγκο των παραγόμενων 
αποβλήτων. Τα προγράμματα αυτά στόχευαν 
και στοχεύουν στη διαλογή στην πηγή και στην 
ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων. 

Πρόσφατα μάλιστα έγινε γνωστό ότι τα αποτελέσματα των πρωτο-
βουλιών αυτών ήταν θεαματικά,  καθώς με επίσημα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ), το ποσοστό των απορριμμάτων που εκτρέπονται από την 
ταφή στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έφτασε 25,6%, όταν το 
2014 το αντίστοιχο ποσοστό κυμαινόταν στο 10%, κοντά δηλαδή στον 
εθνικό μέσο όρο.

Οι αποφάσεις
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μελέτη του ΕΜΠ η οποία κατέ-
ληξε ότι δεν μπορούσε μία μονάδα διαχείρισης τόσο μικρής ποσότητας 
σύμμεικτων απορριμμάτων να είναι οικονομικά βιώσιμη, οδήγησε ήδη 
από τον Νοέμβριο του 2018 το Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
να ανακοινώσει σε συνέντευξη Τύπου πως δεν πρόκειται να κατα-
σκευαστεί μία τέτοια μονάδα μέσα στην πόλη. Ωστόσο, η συμφωνία 
με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αδρανοποιήθηκε. Αντίθετα, αυτό 
που εξετάζει σήμερα η δημοτική αρχή για το συγκεκριμένο χώρο όπως 
έχει επισημανθεί αρκετές φορές εντός της αίθουσας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, είναι να αξιοποιηθεί μία μικρή έκταση για τη μεταφορά 
του αμαξοστασίου, τη δεξαμενή ανεφοδιασμού των οχημάτων και το 
συνεργείο του Δήμου. Οι χρήσεις αυτές σήμερα βρίσκονται μέσα στον 
οικιστικό ιστό της Βάρης και συγκεκριμένα, λίγα μέτρα από το Κέντρο 
Υγείας και το Δημοτικό Κοιμητήριο... Όλο αυτό το διάστημα των έξι 
περίπου μηνών ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δηλώνει κατηγορημα-
τικά, κάθε φορά που ερωτάται από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ή τα ΜΜΕ σε συνεντεύξεις του (μεταξύ των οποίων και 
στον «Δημοσιογράφο» στο φύλλο Απριλίου) πως το θέμα της δημι-
ουργίας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων έχει κλείσει οριστικά. 
Και όπως σημειώνουν στενοί του συνεργάτες, η απόφαση αυτή δεν 
ελήφθη για να αποφύγει το όποιο πολιτικό κόστος θα είχε μία τέτοια 
ενέργεια («αν θα είχε» προσθέτουν) αλλά επειδή δεν υπάρχει σήμε-
ρα τεχνολογία βάσει της οποίας να μπορεί να δημιουργηθεί μία μικρή 
μονάδα που θα διαχειρίζεται μόνο τα απορρίμματα του συγκεκριμένου 
Δήμου και να είναι οικονομικά βιώσιμη. Τι εξυπηρετεί λοιπόν η ανα-
κύκλωση μιας συζήτησης που έκλεισε; Μα φυσικά μικροπολιτικές 
στοχεύσεις. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ενημερώνει πολίτες και φορείς για 
την εξέλιξη της μελέτης του ΕΜΠ σε δημόσια διαβούλευση στις 15 
Φεβρουαρίου 2018

Το εδαφοβελτιωτικό Vita Green 
και οι καφέ κάδοι ήταν μεταξύ 

των δράσεων που βραβεύτηκαν 
στην έκθεση VerdeTec 2018 

και συνέβαλαν στη θεαματική 
αύξηση του ποσοστού 

ανακύκλωσης στο 25,6%



Εκλογές

Στηρίζει Κωνσταντέλλο ο Σπύρος Πανάς

Ανοιχτά τα ΚΕΠ την Κυριακή, σε δύο τμήματα η ψηφοφορία
Με απόφαση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου, ανοιχτά θα παραμείνουν τα τρία ΚΕΠ του Δήμου την Κυριακή 26 Μαΐου 
από τις 07:00 έως τις 19:00 προς εξυπηρέτηση του κοινού για όλα τα θέματα 
που αφορούν την εκλογική διαδικασία. Όσοι δεν γνωρίζουν το εκλογικό κέντρο 
ή το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν, μπορούν να ενημερωθούν από την 
ιστοσελίδα του Δήμου (www.vvv.gov.gr), την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσω-
τερικών (ypes.gr) ή τα ΚΕΠ. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την εκλογική διαδικασία της 
Κυριακής καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της.

Λόγω της μεγάλης αύξησης των εκλογικών τμημάτων, καθόσον για πρώτη 
φορά διεξάγονται τετραπλές εκλογές στη χώρα μας (Ευρωεκλογές, Περιφε-
ρειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές), ενδέχεται οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν αυτή 
τη φορά σε διαφορετικό σχολικό συγκρότημα από αυτό που ψήφιζαν συνήθως. 
Επίσης, σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα 
(π.χ. 123Α, 123Β). Στο Α ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Περι-
φέρεια και στο Β για τον Δήμο και την Κοινότητα.

Πολιτική θέση διατυπωμένη με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο έγινε η γενική αίσθηση 
που υπήρχε ότι ο Σπύρος Πανάς, ο επι-
κεφαλής της Ανεξάρτητης Κίνησης, διά-
κειται πλέον ευνοϊκά απέναντι στον Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο. Με συνέντευξη που 
παραχώρησε στην ιστοσελίδα nou-pou.
gr, ο αρχηγός της σημερινής μείζονος 
αντιπολίτευσης απαντώντας στην ερώ-
τηση αν πιστεύει ότι ο Δήμος θα αλλάξει 
χέρια, απάντησε: «Η δική μου αίσθηση 
είναι πως δεν θα αλλάξει χέρια. Ο σημε-
ρινός δήμαρχος είναι εργατικός, έχει 
αφιερωθεί στο έργο του, ακολουθεί μια 
στρατηγική πολύ κοντά σε αυτό που θέλει 
η περιοχή προκειμένου να μην χάσει την 
φυσιογνωμία και την ταυτότητά της. 
Παρόλ' αυτά είναι εκλογές και την τελική 
γνώμη έχει ο κόσμος. Η γνώμη μου είναι 
ότι πρέπει να του δοθεί η ψήφος εμπιστο-
σύνης από τους πολίτες και νιώθω ηθική 
υποχρέωση να πάρω θέση ανοιχτά γιατί 
αγαπάω το τόπο μου».

Το κλίμα της σύμπλευσης των δύο μονο-
μάχων στις εκλογές του 2014, έγινε 
σαφές μετά τη συνάντηση που είχαν 
Πανάς και Κωνσταντέλλος πριν το Πάσχα 
στο γραφείο δημάρχου, όταν και δημοσιο-
ποίησαν τη σχετική φωτογραφία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Ωστόσο, όσοι παρακολουθούσαν στενά 
τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ξεχώρισαν ήδη από νωρίς ότι ο 
Σπύρος Πανάς υιοθέτησε μια στάση στή-
ριξης των κεντρικών πρωτοβουλιών της 
δημοτικής αρχής σε κάθε κρίσιμη καμπή: 
Στη λήψη απόφασης για την επένδυση 
του Αστέρα, στη μεγάλη επένδυση για 
την αλλαγή του οδοφωτισμού κ.ο.κ. Ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος άλλωστε 
από την πρώτη του κεντρική προεκλογι-
κή εμφάνιση στις 23 Φεβρουαρίου φρό-
ντισε να ευχαριστήσει επωνύμως τον 

Σπύρο Πανά για το γεγονός ότι «αγαπά 
την πόλη του περισσότερο από τη θέση 
του», φράση που επαναλαμβάνει στις 
ομιλίες του έκτοτε. Η καλή χημεία μετα-
ξύ των δύο επιβεβαιώθηκε και σε μια 
εκδήλωση στο Island, όπου Πανάς και 
Κωνσταντέλλος είχαν μια πολύ θερμή 
χειραψία μπροστά στο φακό και μεγάλη 
κατ' ιδίαν συζήτηση. Αξίζει να σημειωθεί 
επίσης ότι στα ψηφοδέλτια της Πόλης 
για να ζεις περιλαμβάνονται 15 υποψή-
φιοι που το 2014 βρίσκονταν στην Ανε-
ξάρτητη Κίνηση.

Να δοθεί ψήφος 
εμπιστοσύνης 
στον σημερινό 
δήμαρχο ζητά 
ο επικεφαλής 
της
Ανεξάρτητης 
Κίνησης

“

5



6 Εκλογές

Το οραματικό στοιχείο της πολιτικής αποτυπώνουν τα εκλογικά προγράμματα. Βεβαι-
ώνουν ότι η δημοτική πολιτική δεν έχει αποκλειστικά προσωπικά και τοπικιστικά χαρα-
κτηριστικά, αλλά συμπυκνώνει ιδέες και προτάσεις. Βάσει προγράμματος κρίνεται ο 
Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αλλά ακόμη και όσοι δεν εκλεγούν και 
δεν ασκήσουν διοίκηση, βάσει προγράμματος θα κριθούν στην κάλπη. Στο προεκλογικό 
πρόγραμμα καθρεφτίζεται η πολιτική ταυτότητα κάθε συνδυασμού. 

Ο «Δημοσιογράφος» παρουσιάζει κριτικά τα πολιτικά προγράμματα των 6 συνδυασμών 
που συμμετέχουν στις εκλογές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Πόλη για να ζεις – Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Ο σημερινός Δήμαρχος σε όλους τους τόνους έχει υπο-
στηρίξει ότι δεν επιθυμεί να δίνει υποσχέσεις αλλά να 
παρουσιάζει έργο. Ήταν άλλωστε κάτι που επαληθεύ-
τηκε κατά την πενταετή θητεία του. Για το λόγο αυτό οι 
αποτυπωμένες στο πρόγραμμα του συνδυασμού του 
δεσμεύσεις αποκτούν μια αξία παραπάνω, καθώς 
έχουν φιλτραριστεί εξονυχιστικά, ώστε να κριθούν 
ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. 

Το 60 σελίδων πρόγραμμα της Πόλης για να ζεις 
έχει διαρθρωθεί στα βάση του δημοτικού 
έργου που έχει ήδη εκπονηθεί 
με την προσθήκη των πρω-
τοβουλιών που θα ακο-
λουθήσουν την επόμενη 
περίοδο. Στο πνεύμα 
αυτό, στην εισαγωγή 
του εντύπου ο Γρη-
γόρης Κωνστα-
ντέλλος δηλώνει: 
«Δεν νιώθουμε 
σαν να έχουμε 
ολοκληρώσει 
μια θητεία και 
ετοιμαζόμαστε για την επόμενη, αλλά σαν να βρισκόμαστε στα μισά μιας διαδρομής. Η 
περίοδος 2014-2023 στο μυαλό μας αποτελεί μια ενιαία συνέχεια στην προσπάθεια να 
κάνουμε τον Δήμο μας ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο σύγχρονο, ακόμα πιο καινοτόμο, 
ακόμα πιο καθαρό, ακόμα πιο ανθρώπινο και φιλικό για τους πολίτες». Έτσι αιτιολο-
γείται και η κεντρική φράση της καμπάνιας «και συνεχίζουμε...». 

Οι σημαντικότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι: Η 
υπεράσπιση του δασικού χαρακτήρα όλων των αδόμητων εκτάσεων στη Βουλιαγμένη 
και αντίθεση στη δόμηση της Φασκομηλιάς (μια αναφορά στον αγώνα για τη μη αξιο-

ποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας). Ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών στις παρα-
χωρημένες από την ΕΤΑΔ παραλιακές εκτάσεις Β’ πλαζ Βούλας). Η ασφαλτόστρωση 
του οδικού δικτύου του δήμου (σύνολο 200 χλμ.). Η δημιουργία ενός χώρου πολιτι-
σμού 1.000 θέσεων. Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στις γειτονιές της Βάρης 
που σήμερα μένουν εκτός (Μηλαδέζα, Κόρμπι και Δίλοφο). Η κατασκευή αρχαιολογι-
κού και λαογραφικού μουσείου στη Βάρη. Η δρομολόγηση ενεργειών για να ενισχυθεί 
η Δημοτική Αστυνομία με 30 επιπλέον στελέχη. Η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών 
έργων που έχουν ξεκινήσει σε Βάρη, Βουλιαγμένη και Πανόραμα. Η ίδρυση και λει-
τουργία δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Η αξιοποίηση πόρων ύψους 300.000 
ευρώ για την αναβάθμιση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. Η πλήρης ψηφι-
οποίηση των αρχείων του Δήμου. Η εισαγωγή ενός έξυπνου συστήματος στάθμευσης. 
Η δημιουργία νέων ΚΑΠΗ σε Βούλα και Βάρκιζα. Και τέλος, η ίδρυση του Δημοτικού 
Γηροκομείου στη Βούλα. 

Κύμα Ενωμένων Πολιτών - Δημήτρης Δαβάκης
Ο συνδυασμός του Δημήτρη Δαβάκη επέλεξε να μην κυκλοφο-
ρήσει κάποιο έντυπο πρόγραμμα. Συνόψισε τις θέσεις του σε 
5 σημεία τυπωμένα σε ένα τρίπτυχο φυλλάδιο και δημοσίευσε 
μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ένα σύντομο κείμενο 
συνολικά 1.200 λέξεων, χωρισμένο σε 5 άξονες. 

Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι το Κύμα Ενωμένων Πολι-
τών εξαγγέλλει προτάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 
Υπόσχεται ότι θα «προσλάβουμε με ανοιχτές και διά-
φανες διαδικασίες μια εταιρία φύλαξης» για την 
κάλυψη των ελλείψεων στην αστυνόμευση 
των τριών πόλεων, όταν αυτό ήδη εφαρμό-
ζεται από το 2016. Προτείνει τη δημιουργία 
«δημοτικού θερινού κινηματογράφου», 
ενώ η κατασκευή του ήδη δρομολογήθηκε 
και υπογράφηκε με τη σύμβαση για την ανάπλαση του Κάμπινγκ Βούλας. Ζητά ακόμη 
«δημοτικό κολυμβητήριο», όταν η κατασκευή κολυμβητηρίου που θα χρησιμοποιεί ο 
Δήμος έχει ήδη δρομολογηθεί στη Β' πλαζ, πάλι με τις πρόσφατα υπογραφείσες συμ-
βάσεις ανάπλασης, ενώ η μελέτη για την ανέγερση αμιγώς Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
στη Μηλαδέζα είναι έτοιμη προς αναζήτηση χρηματοδότησης και υλοποίηση. 

Ένα δεύτερο στοιχείο των προγραμματικών προτάσεων του Δημήτρη Δαβάκη είναι ότι 
αναπαράγει παλιότερες προτάσεις που ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητες του Δήμου και 
που η υλοποίησή τους έχει αποκλειστεί ήδη από τους αρμοδίους. Τέτοια πρόταση είναι 
η σύνδεση της Δημοτικής Συγκοινωνίας με το σταθμό του Μετρό, αφού για να γίνει 
κάτι τέτοιο εφικτό, πρέπει πρώτα να αλλάξει η ελληνική νομοθεσία. Ανάλογη πρόταση 
είναι και η «επαναλειτουργία των αστυνομικών τμημάτων Βάρης και Βούλας» καθώς 
απαιτεί ριζικό επαναπροσανατολισμό της πολιτικής που χαράσσει το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Δίπλα Σας! – Μαρία Σίνα
Μια μεγάλη συλλογή από διαχειριστικές προτάσεις που πατά-
νε στις βασικές υποχρεώσεις του Δήμου, συνιστώντας επί 
μέρους βελτιώσεις αποτελούν το σύνολο του προγράμ-
ματος που κατέθεσε ο συνδυασμός της Μαρίας Σίνα. 
Το έντυπο κυκλοφόρησε μόλις την Πέμπτη 23 
Μαΐου και από αυτό λείπει μια στρατηγική στό-
χευση για τον Δήμο ή κάποιο έργο ορόσημο. 

Στο πρόγραμμα και στο κομμάτι της 
καθημερινότητας, που προτάχθηκε 
έναντι των υπόλοιπων αξόνων, θα 
βρούμε πολύ αόριστες θέσεις όπως « ε κ σ υ γ -
χρονισμός των εγκαταστάσεων και τ η ς 

Οι δεσμεύσεις 
και υποσχέσεις 
των υποψηφίων 
Δημάρχων

Προγράμματα
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λειτουργίας του Δημαρχείου και των ΚΕΠ», «δημιουργούμε πρότυπες γειτονιές με 
σεβασμό στην πολεοδομική ταυτότητα και τις χρήσεις γης», «προωθούμε τη χρήση 
ποδηλάτου και των μέσων εναλλακτικής μετακίνησης», «στοχεύουμε στη δραστική 
μείωση των δημοτικών τελών» κ.ά. Προτάσεις με τις οποίες κανείς δεν διαφωνεί 
κανείς αλλά που είτε ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητες ενός Δήμου είτε αποτελούν μια 
αυτονόητη προτεραιότητα για κάθε Δήμαρχο. 

Και το πρόγραμμα αυτό περιέχει προτάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Τέτοιες 
είναι «τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη» (ενώ λειτουργεί από το 2016 
ο αριθμός 15888 για αυτό τον σκοπό), η «ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου» (που επίσης θεσπίστηκε από τα πρώτα χρόνια της τρέχουσας 
διοίκησης), η «δημιουργία γραφείου τουρισμού» (λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια) κ.λπ. 
Αυτονόητες άλλωστε θέσεις και λειτουργίες του Δήμου είναι η «ενίσχυση των τοπι-
κών συλλόγων» ή η «διοργάνωση πολιτιστικών βραδιών» μεταξύ πολλών άλλων. 

Οι πιο πρωτότυπες προτάσεις του συνδυασμού είναι η καθιέρωση «ώρας του δημότη» 
στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η δημιουργία «δημοτολογίου κατοικίδιων ζώων» 
με θέσπιση της «κάρτας τετράποδου δημότη». 

Λαϊκή Συσπείρωση – Κώστας Πασακυριάκος
Μια ριζικά διαφορετική τοποθέτηση συνιστά το πρόγραμμα 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η 
παράταξη του Κώστα Πασακυριάκου τοποθετείται εξαρχής 
κατά της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης του «Κλεισθέ-
νη» που θεωρεί ότι φέρνει «αρνητικές εξελίξεις για τους 
δημότες». 

Ως πρώτη διεκδίκηση η παράταξη θέτει την αύξηση της 
κρατικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων 
υποδομής και πρόνοιας, όπως το 3ο Γυμνάσιο 
Λύκειο Βούλας. Επισημαίνει ακόμη ότι η κατάρτι-
ση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προ-
γράμματος θα πρέπει να γίνει σε σύγκρουση με 
τους μνημονιακούς νόμους «με γνώμονα τις 
ανάγκες των λαϊκών οικογενειών».  Η Λαϊκή 
Συσπείρωση διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού και τερματισμό του καθεστώτος των βραχύβιων συμβάσεων εργασίας 
και δηλώνει αντίθετη σε κάθε ιδιωτικοποίηση άμεση ή έμμεση των δημοτικών υπη-
ρεσιών. Στο ίδιο πνεύμα ζητά κατάργηση του αντίτιμου για συμμετοχή σε δημοτικές 
δραστηριότητες, μείωση των δημοτικών τελών για τους επαγγελματίες και αύξηση 
τελών «στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους». 

Ως προς τη διαχείριση απορριμμάτων, η παράταξη Πασακυριάκου υποστηρίζει μια 
«λύση σε επίπεδο Περιφερειακού Σχεδιασμού». Για τις παραλίες ζητά κατάργηση του 
εισιτηρίου για όλους και ακύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που υπογράφτηκαν 
πρόσφατα. Ακόμη, θέτει θέμα για τη Λίμνη Βουλιαγμένης ζητώντας «άμεση αποκατά-
σταση των στοιχείων του οικοσυστήματος που έχουν διαταραχθεί από ανθρώπινες 
επεμβάσεις» και για το λόφο της Φασκομηλιάς η Λαϊκή Συσπείρωση ζητά να ενταχθεί 
στο καθεστώς της Ζώνης Απόλυτης Προστασίας.

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών – Θάνος Ματόπουλος
Ένα μεγάλο σύνολο θέσεων που στοχεύουν γενικά στην περιβαλλοντική προστασία 
και την κοινωνική συνοχή βρίσκει κανείς στο 40 σελίδων τυπωμένο πρόγραμμα της 
Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών. Πολλές από τις προτάσεις της Κίνησης (όπως οι 

κεντρικές θέσεις για τη διαχείριση των ακτών) απαιτούν αλλαγή 
της κυβερνητικής πολιτικής και ξεπερνούν τα όρια αρμοδιοτήτων 
ενός Δήμου, χωρίς όμως αυτό να δηλώνεται ρητά κάπου. Η κυρί-
αρχη φράση του προγράμματος είναι «Δήμος χωρίς διακρίσεις». 

Μια από τις κεντρικές θέσεις του συνδυασμού αφορά στους κοι-
νόχρηστους χώρους για τους οποίους ζητά «ανάκτηση και επα-
νοικειοποίηση με σταδιακή αποδέσμευση από την υπερβολική 
εμπορική εκμετάλλευση». Επιμέρους θέσεις που ξεχω-
ρίζουν είναι: Δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου 
στη Βούλα, απελευθέρωση όλων των πεζοδρο-
μίων από κάθε είδους εμπόδια, διαρκής έλεγχος 
των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τοποθέτηση 
ηχοπετασμάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις παραλίες. Στο ζήτημα της δια-
χείρισης απορριμμάτων η παράταξη Ματόπουλου υποστηρίζει κάπως αόριστα την 
«κοινωνικά δίκαιη εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού συνεπικουρούμενου με 
τα κατά τόπους ορθολογικά τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων». 

Η παράταξη του Θάνου Ματόπουλου προτείνει ακόμη τη δημιουργία κινηματογραφι-
κής λέσχης στην αίθουσα «Ιωνία» και τη μετατροπή των σχολικών βιβλιοθηκών σε 
«ανοιχτές δημοτικές βιβλιοθήκες». 

Νέα Πόλη Μία Πόλη – Μανώλης Δασκαλάκης
Πολύ γενικές και μάλλον αυτονόητες θέσεις που αποκαλύ-
πτουν τον μικρό βαθμό εξοικείωσης των συντακτών με τα 
τοπικά ζητήματα χαρακτηρίζουν το μικρό φυλλάδιο που δια-
νέμει ως πρόγραμμα η παράταξη του Μανώλη Δασκαλάκη. 

Η πλέον αξιοσημείωτη θέση του συνδυασμού είναι η φράση 
«θεωρούμε εξαιρετικά ωφέλιμη τη λειτουργία 
μίας μικρής σύγχρονης μονάδας βιολογικών 
σκουπιδιών (sic) αποκλειστικά και μόνο για 
τα απορρίμματα του δήμου μας» τη στιγμή 
που η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε, 
μελετήθηκε και τελικώς απορρίφθηκε σε 
μη προεκλογικό χρόνο από τη σημερινή 
δημοτική αρχή.

Το 60 σελίδων πρόγραμμα της Πόλης για να ζεις έχει διαρθρωθεί στα βάση  
του δημοτικού έργου που έχει ήδη εκπονηθεί με την προσθήκη των πρωτοβουλιών 

που θα ακολουθήσουν την επόμενη περίοδο.

Καθρέφτης της πολιτικής 
ταυτότητας κάθε συνδυασμού “
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«Από την πρώτη Κυριακή ισχυρή 
εντολή, ευρεία πλειοψηφία για 
να συνεχίσουμε να δουλεύου-
με» ζήτησε ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος από τη Βούλα την Παρα-
σκευή 24 Μαΐου, σε μια συγκλο-
νιστική για τα τοπικά δεδομένα 
συγκέντρωση. Η παρουσία 
κόσμου ξεπέρασε κάθε προη-
γούμενο, με τις αρχές να υπολο-
γίζουν το κοινό σε 2.000 άτομα 
που κατέκλυσαν το πάρκινγκ 
του Αγίου Ιωάννη και όλους 
τους γύρω δρόμους γεμίζοντας 
ασφυκτικά το κέντρο της Βούλας 
επί δύο ώρες. Μέσα σε αυτό το 
«καυτό» σκηνικό από παλμό και 
προσδοκίες, ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ανέπτυ-
ξε έναν πολύ σύγχρονο πολι-
τικό λόγο που χαρακτηρίστηκε 
από μετρημένες και ρεαλιστικές 
δεσμεύσεις και ταυτόχρονα από 
περηφάνια για το σημαντικό και 
πρωτοποριακό έργο που συντε-
λέστηκε στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης την τελευ-
ταία 5ετία. «Είμαστε εδώ γιατί 
υποσχεθήκαμε να παραμείνουμε 
εκεί που μας στείλατε και εργα-
στήκαμε σκληρά για να τιμήσου-
με την εμπιστοσύνη σας. Είστε 
εδώ γιατί τηρήσαμε τις υποσχέ-
σεις μας! Είμαστε εδώ για να 
σας προτείνουμε μια καινούργια 

συμφωνία. Είστε εδώ για να τη 
σφραγίσουμε και να συνεχίσου-
με αυτό το όμορφο ταξίδι!», είπε 
με τη γνωστή του παραστατικό-
τητα ο Δήμαρχος εισαγωγικά, 
εισπράττοντας το πρώτο θερμό 
χειροκρότημα. 

Ισορροπία υποσχέσεων 
και πεπραγμένων
Η έντιμη και γενναία ισορρο-
πία μεταξύ υποσχέσεων και 
πεπραγμένων, όπως ήταν φυσι-
κό προβλήθηκε ιδιαίτερα σε 
αυτή την κεντρική ομιλία: «Δεν 
είπαμε πολλά και μεγάλα λόγια, 
δεν τάξαμε, δεν υποσχεθήκαμε 
υπερβολές, δεν υποτιμήσαμε 
τη νοημοσύνη των συμπολιτών 
μας», είπε ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, προσθέτοντας: «Δου-
λεύουμε για να μετατρέψουμε 
την εμπιστοσύνη σας σε έργο. Για 
να υλοποιήσουμε όχι μόνο όσα 
υποσχεθήκαμε, αλλά κι ακόμα 
περισσότερα. Άλλωστε, όσοι με 
γνωρίζετε προσωπικά, το ξέρετε: 
Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω 
10 και θα κάνω 5. Προτιμώ να 
πω 5 και να κάνω 7». Ο Δήμαρχος 
από το σύνολο των 290 μικρών 
και μεγάλων παρεμβάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από το 2014 
μέχρι σήμερα ξεχώρισε 4 εμβλη-
ματικά έργα που όπως τόνισε με 

έμφαση έσπασαν «τα στερεότυ-
πα του Δημοσίου, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά παγκοσμίως», απο-
δεικνύοντας έμπρακτα και χωρίς 
περιττές τελετές εγκαινίων ότι 
«ένας φορέας γενικής κυβέρνη-
σης κατόρθωσε να ανταποκριθεί 
σε σύνθετα ζητήματα, αποτελε-
σματικά και προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος». 

Το πρώτο – και πλέον πρόσφατο 
– είναι η επιτυχημένη συμφωνία 
για τη διαχείριση των οργανωμέ-
νων ακτών της Βούλας. Απότοκο 
της πολιτικής αυτής που άσκησε 
η Δημοτική Αρχή είναι προσέλ-
κυση επενδύσεων περίπου 15 
εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέλυ-
σε ο Δήμαρχος. «Και όλα αυτά τη 
στιγμή, που το συνολικό κόστος 
δημιουργίας των εγκαταστάσεων 
βαρύνει αποκλειστικά τους ανα-
δόχους ενώ η σύμβαση προβλέπει 
δωρεάν είσοδο όλων των δημο-
τών στις λουτρικές εγκαταστά-
σεις και παραχώρηση χρόνου στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις για τον 
Δήμο», πρόσθεσε από μικροφώ-
νου. Ως δεύτερο επίτευγμα ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε 
την τοποθέτηση 6.250 LED φωτι-
στικών «μειώνοντας την κατανά-
λωση ενέργειας κατά 55%-60% 
με οικονομικό όφελος περίπου 
450.000 ευρώ ετησίως», όπως 
περιέγραψε. Από τον κατάλογο 
των επιτυχιών δεν θα μπορούσε 
να λείπει το μεγάλο πρόγραμμα 
για τις παιδικές χαρές: «Οι 47 παι-
δικές χαρές του Δήμου, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της αυστηρό-
τατης ισχύουσας νομοθεσίας 
ανακατασκευάστηκαν πλήρως 
και πιστοποιήθηκαν, με δαπάνη η 

Νέα συμφωνία  
για τη νέα τετραετία

Συγκλονιστική παρουσία κόσμου στη συγκέντρωση 
της Βούλας σφράγισε την παρουσία  
και την επιτυχία του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Πρωταγωνιστής 
της επόμενης 
θητείας μας  
θα είναι  
η καθημερινότητα 
του πολίτη

“
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οποία ανήλθε στα 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ», σημείωσε σε θερμό τόνο. 
Και ως κορωνίδα των δημοτικών 
παρεμβάσεων της μέχρι σήμερα 
θητείας του ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος ανέφερε τις επιδόσεις της 
ανακύκλωσης: «Στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία εκτρέπεται 
από την ταφή το 25,61% των οικι-
ακών απορριμμάτων και σε ένα 
χρόνο εκτιμάται ότι το ποσοστό 
θα φτάσει το 38%, όταν ο εθνικός 
μέσος όρος αγγίζει μόλις το 9,6%», 
είπε συνοψίζοντας τις πρωτοπορι-
ακές μεθόδους που εφαρμόστη-
καν για τη διαχείριση αποβλήτων 
στον Δήμο. 

Η επόμενη ημέρα
Το σχέδιο της επόμενης τετρα-
ετίας όπως παρουσιάστηκε από 
τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο είχε 
συγκεκριμένα αλλά και οραματικά 
στοιχεία. Όπως τόνισε χαρακτηρι-
στικά «αδιαφιλονίκητος πρωτα-
γωνιστής της επόμενης θητείας 
μας θα είναι η καθημερινότητα του 
πολίτη». Η πρώτη δέσμευση του 
Δημάρχου ήταν ότι «μέσα στα επό-
μενα 4 χρόνια έχει γίνει πρόβλε-
ψη να δαπανηθούν συνολικά 10 
εκατομμύρια ευρώ για 200 χλμ. 
άσφαλτο, το σύνολο του οδικού 
δικτύου της πόλης». Ακόμη, τόνι-
σε ότι «θα συνεχιστούν με ένταση 
οι εργασίες αποκατάστασης των 
πεζοδρομίων μας, των πάρκων 
και των πλατειών και θα δημιουρ-
γηθούν ακόμα περισσότερες, νέες 
παιδικές χαρές». Και δεν παρέ-
λειψε να αναφέρει ένα έργο που 
περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα 
της τρέχουσας θητείας αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε και πλέον έρχεται 
η σειρά του: Η «συνολική ανακα-
τασκευή της Πλατείας Ιμίων στη 
Βούλα και τη διαπλάτυνση της 
Λεωφόρου Βασιλέως Παύλου 
για τη δημιουργία περισσότερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
στάθμευσης».  Μέσα σε λίγες 
γραμμές ομιλίας συμπυκνώθηκε 
το όραμα και το στοίχημα της επό-
μενης ημέρας για τον Δήμο των 
3Β: «Οραματίζομαι έναν Δήμο, 
που θα σπάει στερεότυπα, που θα 
μπορέσει να σηματοδοτήσει τη 
μετάβαση της μεταμνημονιακής 

Ελλάδας προς ένα αποκεντρω-
μένο μοντέλο», είπε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος. «Οραματίζομαι 
έναν Δήμο που βρίσκεται σε έναν 
τόπο προικισμένο από τον Θεό και 
τη φύση, του οποίου τη μοναδική 
ομορφιά οφείλουμε να διαφυλά-
ξουμε και στον οποίο συνεχίζου-
με να δημιουργούμε υποδομές, 
που θα τον κάνουν ακόμα ομορ-
φότερο και θα προσφέρει στους 
κατοίκους του ακόμα υψηλότερη 
ποιότητα ζωής», πρόσθεσε. Και 
δεσμεύτηκε: Να υπερασπιστεί τον 
δασικό χαρακτήρα της εκκλησια-
στικής περιουσίας, να ολοκληρω-
θεί η ανάπλαση του παραλιακού 
μετώπου, να λύσει τα ζητήματα 
των Σχεδίων Πόλης αλλά και 
να αναδείξει τις αρχαιότητες της 
Βουλιαγμένης και το λαογραφικό 
πλούτο της Βάρης με δημιουργία 
Μουσείου. «Οραματίζομαι έναν 
Δήμο ακόμη πιο ασφαλή, γιατί η 
ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο 
για μια καλή ζωή», συνέχισε ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώ-
ντας για ενίσχυση της στελέχωσης 
της Δημοτικής Αστυνομίας, για ένα 
«αναβαθμισμένο έξυπνο σύστημα 
φωτισμού και υπηρεσίας 24ωρης 
επαγρύπνησης για τις ακτές και τις 
δασικές εκτάσεις του Δήμου μας» 
και βέβαια για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της περιοχής. 

Στο θριαμβευτικό του κλείσιμο ο 
Δήμαρχος ζήτησε «ψήφο εμπι-
στοσύνης». Σχολιάζοντας το νέο 
εκλογικό σύστημα, είπε χαρα-
κτηριστικά: «Εμείς δεν θέλου-
με μπόνους εδρών, θέλουμε 
από την πρώτη Κυριακή ισχυρή 
εντολή, ευρεία πλειοψηφία για 
να συνεχίσουμε να δουλεύου-
με. Ζητάμε να μας στηρίξετε, 
προκειμένου να μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε απρόσκοπτα 
χωρίς χρονοτριβή το σχέδιο μας. 
Γι’ αυτό ζητούμε την ψήφο σας 
στις 26 Μαΐου, ώστε να έχουμε 
την ευρύτερη δυνατή πλειοψη-
φία στο Δημοτικό και στα τρία 
Κοινοτικά Συμβούλια», και πρό-
σθεσε: «Πρέπει να είμαστε όλοι 
στις κάλπες γιατί η ιστορία γρά-
φεται από τους παρόντες!».

Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια  
θα ασφαλτοστρωθεί  

το σύνολο του οδικού δικτύου
“



1 0 Ιστορία

Ιστορίες από την κάλπη 
σε Βάρη, Βούλα, 
Βουλιαγμένη
Μια εκλογική αναδρομή

Η αντιπαράθεση 
στη μεταπολεμική 

Βούλα είχε 
εκτός από 

τοπικιστικά 
και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά

Καθώς βρισκόμαστε λίγα εικοσιτετράωρα πριν το άνοιγμα της κάλ-
πης, θα κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν. Να θυμηθούμε 
ή να γνωρίσουμε παλιότερες εκλογές στην Βάρη, τη Βούλα και τη 
Βουλιαγμένη. Όχι από κάποια διάθεση νοσταλγίας, αλλά με τη σκέψη 
πως ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα έχουν την ρίζα τους στα 
προηγούμενα χρόνια και στους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν. 

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’30, με τις μικρές κοινότητες των 
λίγων εκατοντάδων ψηφοφόρων που τότε διαμορφώθηκαν σε 
αυτοτελείς διοικητικές οντότητες, οι εκλογές ήταν μια υπόθεση 
όπου τον τόνο έδιναν επιφανείς πολίτες ως υποψήφιοι, οι διευρυ-
μένες οικογένειες που έφερναν πολλές ψήφους και οι τοπικοί σύλ-
λογοι. Οι εκλογές είχαν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα και λιγότερο 
πολιτικό.

Από τα χαρακτηριστικά αυτά ίσως ξέφευγε κάπως η Βούλα, καθώς 
η εκλογική αντιπαράθεση εκεί απέκτησε, ειδικά μετά τον πόλεμο, 
ισχυρά τοπικιστικά χαρακτηριστικά που είχαν όμως και σαφή κοι-
νωνική - ταξική διάσταση. Η συντηρητικότερη Άνω Βούλα των προ-
σφύγων και ιδιοκτητών γης απέναντι στην πιο προοδευτική Κάτω 
Βούλα των εργαζομένων. Μια περίοδος που σημαδεύτηκε από την 
προσωπικότητα του Κώστα Βουδούρη στη Βούλα και για τις εκλο-
γικές επιδόσεις του αλλά και για την συμβολή του σε αρκετά θέματα 
που ακόμα απασχολούν την περιοχή.

Με ένα χρονικό άλμα ξεπερνάμε την περίοδο της δικτατορίας των 
διορισμένων κοινοταρχών και φτάνουμε στη Μεταπολίτευση. Στη 
Βούλα ο Παναγιώτης Τζάιδας (νικητής του 1964 που κατόπιν παύθη-
κε από το δικτατορικό καθεστώς) εκλέγεται με ένα μεγάλο ποσοστό 
στις πρώτες εκλογές και κατόπιν ο Γιάννης Κιούκης για τις δύο επό-
μενες αναμετρήσεις που είχαν μάλιστα αρκετή αγωνία για το τελι-
κό αποτέλεσμα. Με μεγάλα ποσοστά πετυχαίνουν την εκλογή τους 

στη Βάρη ο Κώστας Νάσσος και στη 
Βουλιαγμένη ο Πατρίκιος Καραγε-
ώργος για τρεις θητείες. Μπαίνουμε 
πλέον στην περίοδο που η πολιτική 
αντιπαράθεση γίνεται εντονότερη - 
ποιος δεν θυμάται άραγε τα «μπλε 
και πράσινα καφενεία» - αλλά διατη-
ρούνται ακόμα έντονα τα τοπικιστικά 
στοιχεία του παρελθόντος. 

Κομβική χρονιά εκλογών μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί το 1986. Στη 
Βουλιαγμένη ανατέλλει το άστρο 
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα που 
θα κρατήσει για 25 χρόνια, προλα-
βαίνοντας να εκλεγεί και πρώτος 

Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου. Με ποσοστά που τις περισσότερες 
φορές ξεπερνούσαν το 60% και πάντοτε από την πρώτη Κυριακή. 
Στην πληθωρική παρουσία του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η εικό-
να της Βουλιαγμένης ως ενός ειδυλλιακού προαστίου. Στη Βούλα 
δυναμικά εισέρχεται ο Άγγελος Αποστολάτος πετυχαίνοντας τρεις 
συνεχείς εκλογικές νίκες και όχι άδικα χαρακτηρίστηκε ο Δήμαρχος 
των έργων, καθώς πολλές παρεμβάσεις φέρουν τη δική του σφρα-
γίδα. Στη Βάρη ο Κώστας Μπαγλατζής πετυχαίνει τέσσερις συνεχείς 
νίκες και συνέβαλε σημαντικά στο δύσκολο έργο να αποκτήσει η 
Βάρη χαρακτήρα πόλης. 

Αν η Βουλιαγμένη σταμάτησε στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, το 1998 
η Βούλα εκλέγει Δήμαρχο τον Γιώργο Μάντεση και ακολουθεί η 
Βάρη το 2002 με τον Δημήτρη Αναστασίου που θα χάσει τις επόμενες 
από τον Παναγιώτη Καπετανέα το 2006 σε μια από τις ελάχιστες ανα-
τροπές μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής που έχει γίνει στην 
περιοχή. Αξιοσημείωτο της περιόδου, η εμφάνιση για πρώτη φορά 
γυναικών που διεκδικούν το αξίωμα του Δημάρχου. Αλλά και μια 
στασιμότητα ή επιβράδυνση που εξηγεί ίσως και την επανεμφάνιση 
στην εκλογική κούρσα παλιών υποψηφίων (Αποστολάτος, Μπαγλα-
τζής) ή τις καλές επιδόσεις υποψηφίων που εμφανίστηκαν και δεν 
ξαναδοκίμασαν την τύχη τους στην εκλογική μάχη (Δημήτρης Κιού-
κης και Παναγιώτης Κανελλόπουλος στη Βούλα, Κώστας Βλαχάκης 
στη Βάρη και Δημήτρης Τζιώτης στη Βουλιαγμένη). 

Στις πρώτες εκλογές στον ενιαίο πια Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης το 2010 η εκλογή σε δεύτερη Κυριακή του Γρηγόρη Κασιδό-
κωστα ήταν ένα αποτέλεσμα μάλλον αναμενόμενο. Ενσωμάτωνε 
τις προσδοκίες των δημοτών κυρίως της Βούλας και της Βάρης να 
αποκτήσουν οι πόλεις τους την θετική εικόνα της Βουλιαγμένης. 

Αυτή η βόλτα στο χρόνο δεν θα μπορούσε παρά να τελειώσει με το 
απόλυτο θρίλερ της δεύτερης Κυριακής των εκλογών του 2014. Τη 
μονομαχία Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και Σπύρου Πανά. Την ανατρο-
πή του 3,5% του πρώτου γύρου και τη νίκη με μόλις 8 ψήφους του 
πρώτου τη δεύτερη Κυριακή. Νίκη που κρίθηκε στο τελευταίο εκλο-
γικό τμήμα, χρειάστηκαν καταμετρήσεις επί καταμετρήσεων έως και 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να κατοχυρωθεί. 

Την Κυριακή 26 Μαΐου οι πολίτες θα προσθέσουν με την ψήφο τους 
μια ακόμη σελίδα στην τοπική εκλογική μας ιστορία. Ας μην ξεχνάμε 
πως πέρα από τα πρόσωπα των υποψηφίων Δημάρχων οι δημότες 
είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των εκλογών. 

Προεκλογική ομιλία Κωνσταντίνου Τζάιδα στη Βούλα, 1964 (Αρχείο 
Κώστα Βενετσάνου, πηγή: Λεωνίδας Οικονόμου, Η Κοινωνική  
παραγωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα)

Προεκλογική ομιλία 
Κωνσταντίνου Βουδούρη στη 

Βούλα, 1954 (Αρχείο Γεωργίου 
Σταμπέλου, πηγή: Λεωνίδας 

Οικονόμου, Η Κοινωνική 
παραγωγή του αστικού χώρου 

στη μεταπολεμική Αθήνα)

 
του  Αργύρη Καλλιανιώτη
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1 2 Γνώμες

Αγάπη και μίσος για το χαρτί
Από την πολιτική επικοινωνία στην ανακύκλωση

Όσα εκλογικά 
υπολείμματα 
καταλήξουν 

στους μπλε κάδους 
θα ξαναγίνουν 

χαρτί
χωρίς να ρυπάνουν

Μετρώντας μόλις λίγες ώρες πριν τις τετραπλές κάλπες της 26ης 
Μαΐου 2019, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζει και αναπνέει 
σε ρυθμούς τοπικών και ευρωπαϊκών εκλογών. «Αρένα» των συζητή-
σεων, το σύνολο των παραδοσιακών και νέων μέσων πολιτικής επικοι-
νωνίας: τηλεόραση, ραδιόφωνο, λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης, 
χώροι διαδικτυακών συζητήσεων, οι συζητήσεις σε διαπροσωπικό 
επίπεδο, οι κάθε λογής συγκεντρώσεις σε παραλιακά μαγαζιά και 
φυσικά η πατροπαράδοτη μέθοδος προσέλκυσης νέων ψηφοφόρων, 
οι «καφέδες» σε σπίτια, πάντα με τη συνοδεία του σχετικού εκλογικού 
υλικού (φυλλάδιο, αφίσα, κάρτα). Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες «κάθε 
δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα». Η εκτύπωση φυλλαδίων απο-
τελούσε ανέκαθεν για όλους τους υποψηφίους έναν οικονομικό τρόπο 
να διαδώσουν το μήνυμά τους και να προωθήσουν την υποψηφιό-
τητά τους, σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και εν δυνάμει 
ψηφοφόρους τους. Το κόστος άλλωστε για τη δημιουργία εκλογικών 
φυλλαδίων, καρτών, αφισών και επιστολών παραμένει σχετικά χαμη-
λό, με την επιλογή της πόρτα-πόρτα διανομής να διαφοροποιεί και να 
αυξάνει σημαντικά το κόστος. Δίπτυχα, τρίπτυχα, μονόφυλλα, business 
cards, πάντα ευθυγραμμισμένα με το ύφος και την αισθητική του συν-
δυασμού... Και από περιεχόμενο; Μια φωτογραφία (συνήθως χαμογε-
λαστή), το ονοματεπώνυμο (και το βαφτιστικό μη γίνει κανένα λάθος), 
ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το όραμα, κείμενο και εικόνες. Τι 
είδαμε στον Δήμο μας σε αυτές τις εκλογές; Τους περισσότερους, αν όχι 
όλους του υποψηφίους, να σέβονται την απαγόρευση των διαφημίσεων 
σε στάσεις λεωφορείων και κολώνες φωτισμού, περιορίζοντας την 
αισθητική ρύπανση, χωρίς να συμβαίνει το ίδιο όμως και στην ...πραγμα-
τική ρύπανση. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι συνέβη το αντίθετο. Είδαμε 
αρκετούς υποψηφίους να υπερβάλλουν και να τυπώνουν μεγάλο αριθ-
μό φυλλαδίων και καρτών και να τα διανέμουν με ζήλο. Παράλληλα, οι 
είσοδοι και τα γραμματοκιβώτια σπιτιών και μαγαζιών, τα παρμπρίζ των 
αυτοκινήτων, τα πεζοδρόμια, τα καταστήματα και οι κοινόχρηστοι χώροι 
της πόλης μας, να γεμίζουν από κάθε λογής χαρτιά.

Στον μπλε κάδο
Μέχρι εδώ καλά... Θα πείτε, εκλογές έχουμε, δημόσιος διάλογος 
γίνεται, οι πολίτες πρέπει ενημερώνονται. Άλλωστε, είναι συχνό 

φαινόμενο στις εισόδους των σπιτιών μας να στοιβάζο-
νται πληθώρα φυλλαδίων delivery φαγητού και άλλων 
υπηρεσιών. Το λυπηρό όμως είναι ότι αυτά τα φυλλάδια 
που σήμερα βλέπουμε να περιτριγυρίζουν τους δρόμους 
της πόλης μας, τα πεζοδρόμια, τις πλατείες και τα εκλογι-
κά περίπτερα, από τη Δευτέρα 27 Μαΐου είναι πολύ πιθανό 
να τα δούμε να «κάνουν το μπάνιο τους» στις παραλίες και 
τις θάλασσές μας, μέχρι να τα ξεβράσει το κύμα σε κάποια 
άλλη γειτονική ακτή. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Φταίει 
το μέσο (φυλλάδιο, αφίσα, κάρτα) που προκαλεί τη ρύπαν-
ση ή ο τρόπος που το διαχειρίζονται οι πολίτες αλλά και 
ακόμα οι ίδιοι οι υποψήφιοι; Απουσιάζει ο μηχανισμός ή 
εμείς αρνούμαστε να τον αναζητήσουμε και να τον χρησι-
μοποιήσουμε; Έπειτα από σχετική επικοινωνία με την Watt 

ΑΕ, την εταιρεία που επεξεργάζεται τα υλικά συσκευασίας των μπλε 
κάδων του Δήμου μας και άλλων δήμων της χώρας και λειτουργεί 
το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών στο Κορωπί, η επόμενη 
μέρα μετά τις τετραπλές κάλπες δεν δείχνει ιδιαίτερα αισιόδοξη... 
Κανένα από τα κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής δεν έχει 
δείξει ενδιαφέρον για την ανακύκλωση των φυλλαδίων του, παρόλο 
που ίσως είναι οι πρώτες εκλογές που κάποιες παρατάξεις έδειξαν 
σχετική ευαισθησία στον όγκο του έντυπου υλικού και των προεκλο-
γικών φυλλαδίων που διακίνησαν, κυρίως στο να μην τα διανέμουν 
άκριτα και να ρυπαίνουν δημόσιους χώρους. 

Στα καθ’ υμάς, όσα «εκλογικά υπολείμματα» μπουν στους μπλε 
κάδους που υπάρχουν σε πολλά σημεία του Δήμου μας, θα ανα-
κτηθούν στο 100% και θα επαναχρησιμοποιηθούν ως χαρτί. Ένα 
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι κάρτες των υποψηφίων, μεγέθους 
μικρότερου από 6,5 εκατοστά, θα καταλήξουν ως υπόλειμμα, καθώς 
οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν θα μπορέσουν να το ανακτήσουν. 
Συνεπώς, η απάντηση είναι προφανής: Ο μηχανισμός ανακύκλωσης 
υπάρχει και μάλιστα ο Δήμος μας καταγράφει εντυπωσιακό ποσοστό 
πανελλαδικά, ενώ οι μπλε κάδοι βρίσκονται πρακτικά παντού. Μένει 
εμείς να τον χρησιμοποιήσουμε σωστά. 

Ματιά στο μέλλον
Λίγο η είσοδος της τεχνολογίας στη ζωή μας και συνακόλουθα στην 
πολιτική επικοινωνία, όπου το internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης έχουν υποκαταστήσει άλλους τρόπους πολιτικής συζήτησης και 
ζύμωσης, το έντυπο προεκλογικό υλικό δέχεται σοβαρές πιέσεις. Αν 
θα επιβιώσει ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας, αν θα αυξήσει ή θα 
μειώσει τη δυναμική του, μένει να φανεί... Ένα ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι υποψήφιοι στις εκλογές 
αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής επικοινωνίας που 
δημιούργησαν αίσθηση. Χαρακτηριστική η περίπτωση υποψήφιας 
Δημοτικής Συμβούλου στη Κρήτη, η οποία αντί για προεκλογικά φυλ-
λάδια, μοίρασε «σακουλάκια αγάπης» με ξηρά τροφή για τα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς, με σύνθημα «φίλεψε τ’ αδέσποτο της γειτονιάς σου», 
υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπου σε όλους μας, ότι η σίτιση αδέ-
σποτων ζώων είναι και ηθική υποχρέωση.

Η εκτύπωση φυλλαδίων αποτελεί διαχρονικά έναν οικονομικό 
τρόπο διάδοσης πολιτικών μηνυμάτων και στις εκλογές  
παρατηρείται μια ...υπερπαραγωγή

Το δίλημμα της 27ης Μαΐου για 
τους τόνους των εκτυπώσεων 

είναι: Στον μπλε κάδο για 100% 
ανάκτηση ή στο περιβάλλον και 

τη χωματερή;

 
της  Έλλης Κοκολιού



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



1 4 Αθλητικά

Η γυναικεία ομάδα καλαθοσφαίρισης του Πρωτέα Βούλας μετά από έξι συνεχή χρόνια 
παρουσίας στην κορυφαία κατηγορία, την επόμενη αγωνιστική χρονιά θα αγωνίζεται 
στην Α2. Η ομάδα της Βούλας ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος 
στη δέκατη θέση με απολογισμό εννέα νίκες και δεκατρείς ήττες. Ο Πρωτέας σε ανα-
μέτρηση για τα play out της Α1 Γυναικών ηττήθηκε με 70-68 από το Σπόρτιγκ. Η ομάδα 
των Πατησίων συμπλήρωσε τρία «ροζ φύλλα» στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και 
εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία, οδηγώντας τον Πρωτέα Βούλας στον υπο-
βιβασμό. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Χρήστος Βασιλειάδης, εξηγεί τους λόγους που 
οδήγησαν τον Πρωτέα Βούλας στην Α2: «Πληρώσαμε την εμμονή μας με τα νέα παιδιά. 
Πέραν των τριών ξένων και της Χατζηγιακουμή, όλες οι υπόλοιπες παίκτριες ήταν 
μικρές σε ηλικία. Η αρχηγός της ομάδας, η Κολλάτου, είναι μόλις 20 χρόνων» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Η φιλοσοφία μας δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι 
το μόνο σίγουρο. Θέλουμε να βγάζουμε καλές αθλήτριες» τονίζει ο Χρήστος Βασιλει-
άδης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πρωτέας Βούλας έχει μέλλον και μάλιστα λαμπρό. 
Λίγες ημέρες πριν τον υποβιβασμό της γυναικείας ομάδας, οι νεανίδες του συλλόγου (στη 
φωτογραφία) αναδείχθηκαν για πέμπτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια Πρωταθλήτριες 
Ελλάδος, αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στις υποδομές του Πρωτέα.

Η φιλοσοφία του συλλόγου είναι να προωθεί νέα παιδιά, έστω κι αν στοιχίζει ορι-
σμένες φορές αγωνιστικά αυτό το μοντέλο. Επιδίωξη των ανθρώπων που βρίσκο-
νται καθημερινά δίπλα στον Πρωτέα Βούλας είναι οι πρώτες ομάδες να βασίζονται σε 
αθλητές που βγαίνουν από τις ακαδημίες της ομάδας. Να τονιστεί πως ο Πρωτέας έχει 
στις ακαδημίες του 600 παιδιά, ηλικίας από 6 έως 16 ετών.

Λαμπρό μέλλον για τον Πρωτέα παρά τον υποβιβασμό

Πρώτευσαν οι μικροί 
του Αστέρα Βάρης

Το κύπελλο του 
πρωταθλητή Νοτι-
οανατολικής Αττι-
κής στην κατηγορία 
Κ-16 σήκωσε η 
ομάδα του Κυανού 
Αστέρα Βάρης στις 
19 Μαΐου. Στον τελι-
κό αντιμετώπισε την 
ομάδα του Αχαρναϊ-
κού και επικράτησε 
με σκορ 2-1. Η μεγά-
λη αυτή επιτυχία δεί-

χνει την πραγματική δυναμική που μπορεί να έχει η ομάδα της Βάρης για τα επόμε-
να χρόνια. Οι εξαίρετες πορείες όλων των τμημάτων αυτά τα χρόνια δείχνουν ότι 
η κατάκτηση του τίτλου δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός ή μια παρένθεση στα ποδο-
σφαιρικά δρώμενα της Νοτιοανατολικής Αττικής. Την ημέρα του αγώνα όλος ο 
φίλαθλος κόσμος που γέμισε την κερκίδα συγκινήθηκε από τη μεγάλη προσπάθεια 
των παιδιών που πάλεψαν μέχρι το τέλος και απέδειξαν περίτρανα ότι αξίζουν 
την προσοχή όλων. Η κατάμεστη κερκίδα του «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» έγινε 
ένα. Αγκαλιασμένοι και κατενθουσιασμένοι όλοι έδειχναν την αγάπη τους στους 
μικρούς ήρωες και αυτοί σαν να ήταν μεγάλοι και καταξιωμένοι ποδοσφαιριστές, 
ευχαρίστησαν τον κόσμο. Η επιτυχία αυτή είναι αναμφισβήτητα μεγάλη όμως θα 
είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν όλα αυτά τα παιδιά σε λίγα χρόνια βρίσκονται στο 
ποδοσφαιρικό ρόστερ της μεγάλης ομάδας του Αστέρα.

Άγγιξε το «τρεμπλ» 
η Βουλιαγμένη
Επιτυχημένη κρίνεται η φετινή αγωνιστική χρονιά για το γυναικείο τμήμα 
υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, ωστόσο έφτασε μια 
ανάσα από το να χαρακτηριστεί «ονειρική».  Ο ΝΟΒ που για τους περισσότερους 
φιλάθλους του υγρού αθλητισμού είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και μια 
από τις δυνατότερες στην Ευρώπη, άγγιξε το «τρεμπλ».

Το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου τον περασμένο Φεβρουάριο κατέκτησε 
το πρώτο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του συλλόγου, επικρατώντας στον 
μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού. Μετά από έξι χρόνια η τροπαιοθήκη του συλλόγου 
υποδέχτηκε έναν ακόμα τίτλο, φτάνοντας συνολικά τους δεκαεπτά εγχώριους και 
διεθνείς. 

Επόμενος μεγάλος στόχος ήταν η κορυφή της Ευρώπης για τον ΝΟΒ. Η 
Βουλιαγμένη μετά από μια εκπληκτική πορεία, τον Απρίλιο αγωνίστηκε 
στο Final 4 της Euro League που διεξήχθη στο Σαμπαντέλ της Ισπανίας. 
Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στον μικρό τελικό της 
διοργάνωσης, οι αθλήτριες της Αλεξίας Καμμένου επικράτησαν της Ιταλικής 
Πάντοβα λαμβάνοντας το Χάλκινο Μετάλλιο, τοποθετώντας τον Ναυτικό Όμιλο 
Βουλιαγμένης στις τρεις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!

Η όρεξη για νέες επιτυχίες είχε ανοίξει για τα καλά στη Βουλιαγμένη και όλοι 
περίμεναν τους τελικούς της Α1 απέναντι στον Ολυμπιακό. Η Βουλιαγμένη 
βρισκόταν μια ανάσα από το πρωτάθλημα καθώς χρειαζόταν μόλις μια νίκη 
για να στεφτεί πρωταθλήτρια για δωδέκατη φορά στην ιστορία της. Ωστόσο η 
ομάδα του Πειραιά ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και με δύο συνεχόμενες νίκες 
κατέκτησε τον τίτλο, αφήνοντας στη Βουλιαγμένη μια γλυκόπικρη γεύση όσον 
αφορά την φετινή χρονιά.



1 5Με άποψη

Τη Δευτέρα σβήνουν οι φωτοβολίδες

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ποιος είναι ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος; Αν 
θέταμε το ερώτημα κάποια χρόνια πριν θα απαντούσαμε 
έχοντας στο μυαλό ανθρώπους με πολύ συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Θα θεωρούσαμε πιθανές τις υποψηφι-
ότητες ανθρώπων που είναι γνωστοί από την κοινωνική 
παρουσία τους. Ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά σε 
συλλόγους γονέων,πολιτιστικούς συλλόγους ή αθλητι-
κά σωματεία.

Ανθρώπους που δίνουν το «παρών» στα τοπικά ζητή-
ματα εκθέτοντας τις θέσεις τους ή ακόμα και έχοντας 
ενεργό ρόλο ως μέλη κομμάτων ή κινήσεων με δράση 
σε τοπικά ή υπερτοπικά θέματα. Μπορεί να ήταν και 
άλλοτε υποψήφιοι ή να συμμετείχαν πρώτη φορά αλλά 
πάντως η παρουσία τους σε κάποιο ψηφοδέλτιο δεν θα 
αποτελούσε έκπληξη. Η γιγάντωση των ψηφοδελτίων 
δημιούργησε μια νέα φουρνιά υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων. Ανθρώπους που εμφανίζονται μόλις ανα-

κοινώνονται τα ψηφοδέλτια χωρίς καμία προηγούμενη 
παρουσία, συχνά μην γνωρίζοντες τα προβλήματα. Ένα 
μήνα πριν τις εκλογές παρουσιάζονται στους πολίτες 
βομβαρδίζοντας τους με την παρουσία τους μέσα από 
τα κοινωνικά δίκτυα που πλέον αποτελούν ένα σημαντι-
κό επικοινωνιακό εργαλείο. Ανθρώπους που στρεβλά 
μετρούν ψήφους με βάση τους «φίλους» που φτιάχνουν 
στο facebook ή ακόμα και τον αριθμό των «likes». Κι αν 

η παρουσία τους είναι παντού, πέρα από το περιτύλιγμα 
του καλού επαγγελματικού βιογραφικού τις περισσότε-
ρες φορές το περιεχόμενο είναι άδειο.

Δανεικές οι ατάκες τους, κλασικές οι εκφράσεις τους, 
γενικές οι διαπιστώσεις τους αλλά ελλιπής η γνώση 

των θεμάτων. Γι’ αυτό κιόλας ακόμα και στο ασφαλές 
περιβάλλον των social media αποφεύγουν να εκτεθούν 
επί της ουσίας σε συζήτηση, να πάρουν θέση. Δημιουρ-
γούν όμορφα βίντεο που δείχνουν να συνομιλούν με 
δημότες σε σημεία της πόλης. Απαραίτητη η συσκευή 
πλοήγησης για να βρουν τη γειτονιά ή τον δρόμο για τον 
οποίο ...νοιάζονται. Την Κυριακή οι πολίτες ψηφίζουν 
και την Δευτέρα θα αναδειχθεί ένα νέο Δημοτικό Συμ-
βούλιο που θα δώσει ό,τι μπορεί στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της ζωής στην πόλη. Η πλειοψηφία όμως 
αυτού του είδους υποψηφίων - φωτοβολίδων πιθανά 
δεν θα εκλεγούν. Ακόμα πιθανότερα θα επιστρέψουν 
στην καθημερινότητα τους που διατάραξε η προεκλο-
γική περίοδος. Οι πλούσιες σελίδες τους θα σιγήσουν. 
Δεν θα τους ξαναδεί ούτε θα τους ξανακούσει κανείς. 
Ίσως κάποιοι εμφανιστούν ξανά στις επόμενες εκλο-
γές αν κάποιος - όχι απαραίτητα ο ίδιος - υποψήφιος 
Δήμαρχος τους θυμηθεί. Απόντες και τότε από τη δημό-
σια ζωή. 

Ευχή θα ήταν, ανεξάρτητα από υποψηφιότητες, όλο 
και περισσότεροι να ήταν πραγματικά ενεργοί πολίτες. 
Σίγουρα οι πόλεις μας θα ήταν πολύ καλύτερες.

#photo_view

Αυτιάς ανακρίνει
Κωνσταντέλλο
(Βάρκιζα, 6/5)

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου
σε προεκλογική εκδήλωση
(Βούλα 15/5)

Και ο Βασίλης Σαλέας
σε προεκλογική ομιλία
(Βούλα 20/5)

Χάρης Μπαμπάκος,
ο σιωπηλός παράγων
(ΝΟΒ, 16/5)

Η Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν
του Safe Water Sports
στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης (11/5)

Η Ρένα Δούρου επιλέγει
κακτάκι στην Ανθοκομική
(Βάρκιζα 4/5)

Πανάς και Κωνσταντέλλος
συν γυναιξί (Ντίνα και Κατερίνα)
(Island 22/5)

Δανεικές οι ατάκες τους, 
κλασικές οι εκφράσεις τους, 
γενικές οι διαπιστώσεις τους 
αλλά ελλιπής η γνώση 
των θεμάτων
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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


