
The Talk of 
The Town
Η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 
ανήκει στους 103 Δήμους που 
ανέδειξαν Δήμαρχο από την 
πρώτη Κυριακή και ο Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος συγκατα-
λέγεται στους 131 Δημάρχους 
της χώρας που ανανέωσαν τη 
θητεία τους.
Τα στατιστικά στοιχεία των 
αυτοδιοικητικών εκλογών 
ρίχνουν φως στις πολιτικές 
τάσεις της ελληνικής κοινωνίας 
και αποκαλύπτουν το μέγεθος 
της επίδρασης του νέου εκλο-
γικού νόμου.
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@InboxNewsGr

Αστεροσκοπείο: Έπεσαν 4.200 κεραυνοί χθες. Στη Βάρη 
το περισσότερο νερό.

@helenaktintse

#Ithaki (Ιθάκη)

@Anna_Moun

Χρηστάρα @c_spirtzis τουλάχιστον βγάλε ένα επιδο-
ματάκι καφέ για τα παιδιά που προπαγανδίζουν το έργο 
σου σε καφετέριες στο Πικέρμι, Βούλα Βάρη κλπ. Μην 
είσαι φτηνιάρης...

@annatatjana

#Varkiza

@stevbin0845

Τελικά ο καλός Θεούλης τιμώρησε όσους πήγαν για 
μπάνιο σήμερα σε Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Σού-
νιο κτλ και αγνόησαν όλους εμάς που εργαζόμασταν 
...χεχεχε

@pennypsychogyiou

#Voula

@Newseaegr

Ξεκινάει η λειτουργία της παραλίας για ΑμεΑ στη Βούλα 

@MariaRebellious

Κατέβασα πριν λίγο την τέντα σε μονοκατοικία στη 
Βούλα και πρέπει να άλλαξα το κλίμα σε όλη την Αττική

@DimiDavos

Οι πάγοι στην Γροιλανδία ελιωσαν και ακόμη να βουλιά-
ξει η Βουλιαγμένη όπως μας έλεγαν...

@zamboulakis

βουλιαγμενη,1958...

@retajalharbi_

#Varkiza

@vimarinos

Πιο αργοί και από το replay στο κατάστημα της Eurobank 
στην Λ. Βουλιαγμένης στο Πανόραμα Βούλας. Το ταμείο 
εδώ και σαράντα πέντε λεπτά έχει εξυπηρετήσει μόνο 
τέσσερα άτομα, έχουν μόνο μια κοπέλα. το δεύτερο 
ταμείο χωρίς υπάλληλο. Ελλαδάρα. 

@fournokonti

Κι άμα δεν σας αρέσουν τα διόδια στην Αττική Οδό να 
πηγαίνετε από Βουλιαγμένης να γνωρίζετε και κόσμο 
με το σταμάτα/ξεκίνα

@Junkee_nos_poss

Πήγε η άλλη στον Αστέρα Βουλιαγμένης για μπάνιο και 
μου κάνει στορι τον γλάρο στην ξαπλώστρα ... υπάρχουν 
γλάροι στον Αστέρα.

@Cyberela

Δεν ήταν μόνο ότι αποφάσισαν στη Βάρκιζα τον Ιούνιο να 
κάνουν έργα, ούτε η απίστευτη κίνηση που δημιουργή-
θηκε από το συνδυασμό βροχής, έργων και χαλασμένων 
φαναριών. Ήταν τα βόδια που μας έλουζαν με λασπό-
νερο από την αντίθετη πλευρά. Εμείς πάνω στη μηχανή.

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα) 
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη) 
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη) 
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη) 
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα) 
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) 
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63) 
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα) 
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα) 
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα) 
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη) 
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη) 
16.  Καφέ  Πλατείας  Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
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Ισχυροί 
και ανίσχυροι Δήμαρχοι

Η αλλαγή του εκλογικού νόμου της αυτοδιοίκη-
σης με την υιοθέτηση της απλής αναλογικής δεν 
είχε στατιστικά μιλώντας κάποια καταλυτική ή 

αξιοσημείωτη έστω επίδραση στην πολιτική συμπεριφο-
ρά του εκλογικού σώματος αναφορικά με τους Δήμους 
της χώρας. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των 
δεδομένων που έδωσε και φέτος στη δημοσιότητα η 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης, τα οποία φέτος αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αν τα 
συγκρίνει κανείς με τα στοιχεία των εκλογών του 2014.

Αρκετοί για παράδειγμα ανέμεναν ότι η δυνατότητα 
εκπροσώπησης πολύ μικρών συνδυασμών (αυτών δηλα-
δή που δεν πιάνουν το εκλογικό μέτρο) στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, την οποία έδωσε η νέα νομοθεσία, θα οδηγούσε 
σε μια εκτίναξη του αριθμού των παρατάξεων. Αυτό τελι-
κώς δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως, καθώς καταγράφηκε 
μια σχετικά μικρή αύξηση 14% στους συνδυασμούς που 
συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές, οι οποίοι συγκεκρι-
μένα από 1.441 που ήταν το 2014, στις τελευταίες εκλο-
γές έφτασαν τους 1.634. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί 
ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αύξησε των αριθμό των 
Δήμων της χώρας (διασπώντας τους μεγάλους νησιωτι-
κούς Δήμους σε Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Σάμο και Λέσβο) 
από 325 σε 332. Επίσης, η απλή αναλογική δεν επέδρα-
σε εμφανώς στις συσπειρώσεις των ψηφοφόρων κατά 
την πρώτη Κυριακή. Το 2014 εξελέγησαν από τον πρώτο 
γύρο 114 Δήμαρχοι (ποσοστό 35%) και στις 26 Μαΐου 
2019, 103 Δήμαρχοι (που αντιπροσωπεύουν το 31% του 
συνόλου). Στην Αττική, το αποτέλεσμα του Γρηγόρη Κων-
σταντέλλου που εξελέγη από την πρώτη Κυριακή έφεραν 
άλλοι 14 από τους 66 Δημάρχους. 

Η διαφορά που έκανε ο νέος εκλογικός νόμος ήταν λοι-
πόν αλλού: Άφησε τους ισχυρούς δημάρχους ισχυρούς 
και αποδυνάμωσε πλήρως τους ανίσχυρους. Δήμαρ-
χοι μειοψηφίας θα διοικούν πλέον σε 229 Δήμους της 
χώρας, δηλαδή στο 69% περίπου, όπου δηλαδή οι παρα-
τάξεις αναγκάστηκαν να πάνε σε δεύτερο γύρο, χωρίς 
κανείς να διαθέτει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβού-
λιο. Μάλιστα, σε 69 Δήμους της χώρας (δηλαδή στο 
30% της χώρας) σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των 
παρατάξεων από τον πρώτο στον δεύτερο γύρο. Αυτοί 
οι 69 Δήμαρχοι θα διοικούν έχοντας στη μείζονα αντι-
πολίτευση παρατάξεις με περισσότερους δημοτικούς 

συμβούλους από τις δικές τους! Στους 66 δήμους της 
Αττικής, οι 51 (δηλαδή το 77%) εξελέγησαν με τον δεύ-
τερο γύρο. Σε 14 από αυτούς τους Δήμους, παρατηρή-
θηκε ανατροπή της σειράς των συνδυασμών από την 
πρώτη στη δεύτερη Κυριακή. Ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που αποφάσισε την επανεκλογή του Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου ανήκει στην κατηγορία των δήμων 
και συγκεκριμένα στο 39,5% που ανανέωσαν τη λαϊκή 
εντολή στον Δήμαρχο που εξελέγη το 2014. Συνολικά, 
οι επανεκλεγμένοι Δήμαρχοι αυξήθηκαν σε σχέση με το 
2014, από 112 σε 131. Φυσικά, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των υπηρετούντων Δημάρχων και συγκεκριμένα οι 254 
από τους 325 (το 78% δηλαδή) έθεσαν εκ νέου υποψη-
φιότητα, με τους μισούς όμως σχεδόν να αποτυγχάνουν. 
Από τους υπόλοιπους 1.187 υποψηφίους Δημάρχους 
του 2014 που δεν εξελέγησαν, μόλις οι 376 (το 33%) 
έθεσαν τον Μάιο ξανά υποψηφιότητα.

Η διάσταση του φύλου είναι εμφανής όλο και περισ-
σότερο στις πολιτικές αναμετρήσεις και οι δημοτικές 
εκλογές δεν αποτελούν εξαίρεση. Τόσο η διάταξη για 
την ποσόστωση των φύλων στα ψηφοδέλτια, όσο και 
οι συνεχείς καμπάνιες από τους σχετικούς δημόσιους 
φορείς, έχουν στρέψει τη δημόσια συζήτηση γύρω 
από τη συμμετοχή των γυναικών στην αυτοδιοίκηση. 
Σε σχέση λοιπόν με το 2014, αυξήθηκαν οι γυναίκες 
Δήμαρχοι, από 15 σε 18. Πλέον αποτελούν το 5,4% του 
συνόλου. Το να τίθενται γυναίκες επικεφαλής συνδυα-
σμών ούτως ή άλλως όμως συνιστά μειοψηφικό φαινό-
μενο. Συνολικά στη χώρα ήταν 176 αυτοί οι συνδυασμοί, 
ενώ στις προηγούμενες εκλογές ήταν 153. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο αριθμός των συν-
δυασμών που κατέρχονται στις εκλογές. Ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης με 6 συνδυασμούς βρίσκεται 
ακριβώς στο μέσο όρο της Αττικής που έχει και λόγω 
μεγέθους των Δήμων της τη μεγαλύτερη αναλογία. 
Ωστόσο, παρατηρήθηκαν και ακραία φαινόμενα, όπως σε 
4 Δήμους (Αγαθονησίου, Λειψών, Αγίου Ευστρατίου και 
Σικίνου) όπου οι εκλογές δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον 
με έναν και μοναδικό υποψήφιο Δήμαρχο. Ακραία είναι 
και η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης με 19 συν-
δυασμούς που διεκδίκησαν την ψήφων των πολιτών. Σε 
26 πάλι δήμους της χώρας οι εκλογές αφορούσαν δύο 
μονομάχους, οπότε δεν χρειάστηκε δεύτερη Κυριακή. 
Τέλος, ο αριθμός των πολιτών που διεκδικούν ψήφο 
στις δημοτικές εκλογές αυξήθηκε σχετικά το 2019. Στις 
προηγούμενες εκλογές συμμετείχαν 66.709 υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ φέτος ο αντίστοιχος αριθμός 
έφτασε τους 69.289 πολίτες.

“Ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 
ανήκει στους 15
Δημάρχους 
της Αττικής 
από τους 66 
που εξελέγησαν 
στον α' γύρο

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Με πλήθος αθλητικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων αλλά και δράσεων ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού και 
Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), διοργανώ-
νει και φέτος θερινή κατασκήνωση για 
τα παιδιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνο-
νται δραστηριότητες όπως: Ποδόσφαι-
ρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβος, τένις, πινγκ 
πονγκ, τοξοβολία, ξιφασκία, ρόλερς, 
surf, sup, κολύμβηση, εικαστικά, θεα-
τρική αγωγή, ζωγραφική, μαγειρική, 
μουσικοκινητική αγωγή, τραγούδι, πολε-
μικές τέχνες, μαθήματα αυτοάμυνας. Οι 
δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, 

στο Λύκειο Βουλιαγμένης και στην πλαζ 
Βουλιαγμένης. Για την καλύτερη λει-
τουργία του Summer Camp, οι διοργα-
νωτές έχουν χωρίσει τις δραστηριότη-
τες σε τρεις περιόδους. Η 1η Περίοδος 
ξεκινά από 18 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 
2019, η 2η Περίοδος από 1 Ιουλίου έως 
12 Ιουλίου 2019 και η 3η Περίοδος από 
15 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019. Το 
κόστος συμμετοχής για ένα παιδί είναι 
60 ευρώ για τις δύο εβδομάδες που 
διαρκεί το Summer Camp και περιλαμ-
βάνει και φαγητό. Το κόστος για δύο 
αδέλφια είναι 100€ και για τρία αδέλφια 
στα 150€. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης συγχρηματοδοτεί τις δραστη-

ριότητες, προκειμένου να διευκολύνει 
τους δημότες και κατοίκους τις περιο-
χής, με ένα συμβολικό κόστος, στο θέμα 
απασχόλησης των παιδιών. Σύμφωνα 
με την Αντιπρόεδρο του Οργανισμού 
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής 
Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) Μαρία Μπραϊμνιώτη, 
ο αριθμός των αιτήσεων που έλαβαν 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όπως τόνισε 
στον «Δημοσιογράφο», περισσότερες 
από 475 αιτήσεις έχουν φτάσει στα γρα-
φεία του Οργανισμού. Στην 1η Περίοδο 
του Camp θα συμμετάσχουν 180 παιδιά 
ενώ για τις επόμενες δύο περιόδους θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση 
το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Καλοκαίρι 
εκδηλώσεων

σε Βάρη, Βούλα
και Βουλιαγμένη

Αρβανιτάκη 
και Κότσιρας

«έκλεισαν»
για το 

Μικρασιατικό
Φεστιβάλ

του Σεπτεμβρίου

Για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διορ-
γανώνει το «Πολιτιστικό καλοκαίρι», με μια σειρά από εκδηλώσεις 
που θα συντροφεύουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες τα θερινά 
βράδια. Θεατρικές παραστάσεις, έκθεση ζωγραφικής, παιδικές μου-
σικοθεατρικές παραστάσεις, παιδικό φεστιβάλ, παραδοσιακοί χοροί 
και τραγούδια, συναυλίες και φυσικά το Μικρασιατικό Φεστιβάλ που 
έχει γίνει θεσμός καθώς διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά, 
εναλλάσσονται στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που ξεκίνησε 
στις 12 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλο το εύρος του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε περιοχές όπως η πλατεία Ιμίων, 
το Δίλοφο της Βάρης, το λιμάνι της Βάρκιζας και το Κόρμπι στον 
Προφήτη Ηλία. Πολλές εκδηλώσεις θα γίνουν στο Θέατρο Βάρης 
όπως και στο ανοικτό Θέατρο «Βέμπο» στη Βούλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων: «Ιστορίες καθ’οδόν», θεα-
τρική παράσταση βασισμένη σε ευθυμογραφήματα του Βασίλη Αττι-
κού. Μια συνεργασία του Εθνικού θεάτρου με τον Όμιλο ΟΑΣΑ. Σκη-
νοθεσία Τάσος Πυργιέρης. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 22 και 
23 Ιουνίου στη Βουλιαγμένη. Ώρες παραστάσεων 19:30 και 20:30. 
Την Δευτέρα 24 Ιουνίου στο θέατρο «Βέμπο» στις 9 μ.μ., θεατρι-
κή παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ. Την Τετάρτη 26 
Ιουνίου στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης συναυλία των μουσικών τμημάτων 
του ΟΑΠΠΑ από τις 6 μ.μ. έως 8 μ.μ. και 8.30 μ.μ. έως 10 μ.μ. Την 
Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το 2ο Πανηγύρι 
στο Δίλοφο Βάρης «Τα Κονάκια» με παραδοσιακούς χορούς από 
το μουσικό σχήμα «Επτάσημο» και τη συμμετοχή τοπικών χορευ-
τικών συγκροτημάτων. Το διήμερο 5-6 Ιουλίου στο θέατρο Βάρης 
στις 9 μ.μ., θεατρική παράσταση με τίτλο «Πατρίδες» των Παπαθα-
νασίου - Ρέππα από την ομάδα του ΟΑΠΠΑ «Άλλη πλευρά». Στις 20 
Ιουλίου, στο Κόρμπι Βάρης το 9ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 
«Ορέστεια». 

Στις 22 και 23 Ιουλίου στο λιμάνι της Βάρκιζας θα πραγματοποιηθεί 
το Παιδικό Φεστιβάλ. Εργαστήρια κατασκευών, διαδραστικά παιχνί-
δια, ζωγραφική, κηπουρική, περιβαλλοντική ενημέρωση, θεατρικές 
παραστάσεις από τις 7 μ.μ. έως 10 μ.μ. 

Το Μεσογειακό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Βάρκι-
ζας το διήμερο 29-30 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 9 μ.μ. Συναυλία 
με τους Ορφέα Περίδη, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη, Θάνο Ματζί-
λη, Δημήτρη Μπάση, Δήμητρα Σταθοπούλου. Συμμετέχουν η ορχή-
στρα «Ρυθμός» και η μικτή χορωδία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Το 5ο Μικρασιατικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 
Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα. Κατά την πρώτη ημέρα 
του Φεστιβάλ με ώρα έναρξης 8.30 μ.μ. οι θεατές θα παρακολου-
θήσουν ένα ιστορικό θεατρικό και μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στις 
αλησμόνητες πατρίδες. Ενώ την δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία των Ελευθερία Αρβανιτάκη και 
Γιάννη Κότσιρα με ώρα έναρξης στις 9 μ.μ.

ΟΑΠΠΑ
Θερινές παιδικές κατασκηνώσεις για όλους

Δημιουργική 
απασχόληση 
για πάνω 
από 500 παιδιά
σε 3 περιόδους

“
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας 
Βάρκιζας στο κέντρο της πόλης και παραδόθηκε στο 
κοινό για χρήση. Τα έργα ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου 
με εντατικούς ρυθμούς με αποτέλεσμα μέσα σε διάστημα 
πέντε μηνών οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να απολαμ-
βάνουν την νέα σύγχρονη πλατεία της Βάρκιζας. Με την 
ανάπλαση της πλατείας εξασφαλίστηκε σε πολύ μεγάλο 
βαθμό το λειτουργικό κομμάτι του σημείου. Συγκεκρι-
μένα, αναφερόμαστε στη διευθέτηση της κυκλοφορίας, 
η οποία είναι αποτέλεσμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού 
και διαβούλευσης με την τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο 
αυτού του λειτουργικού σχεδιασμού δημιουργήθηκε 
χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων, αλλά και των 
φορτηγών τροφοδοσίας. Πραγματοποιήθηκε διαπλάτυν-
ση των πεζοδρομίων τα οποία ενοποιούνται και συνο-
δεύονται από πρόβλεψη για διαβάσεις πεζών. 

Σε ό,τι αφορά την αισθητική πλευρά, στο τμήμα που 
καταλάμβανε το κάτω μέρος της πλατείας σχεδιάστηκαν 
δύο υπερυψωμένες πυραμίδες με υδατοκατασκευές - 
σιντριβάνια στο εσωτερικό τους. Με αυτή την κατασκευή 
ο στόχος είναι να αμβλυνθεί η οπτική όχληση που δημι-
ουργείται από τα πολυάριθμα αυτοκίνητα περιμετρικά. 
Οι κύριες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την 

ανάπλαση της πλατείας Βάρκιζας αφορούσαν στην απο-
ξήλωση και αντικατάσταση μέρους της πλακόστρωσης 
των πεζοδρομίων της πλατείας, την αποξήλωση μέρους 
του ασφαλτοτάπητα που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο 
χώρων της πλατείας, την αποξήλωση των εσωτερικών 
πλακοστρώσεων της πλατείας και του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, τη διάστρωση με κυβόλιθο των επιφανει-
ών των θέσεων στάθμευσης, την απόξεση του υφιστά-
μενου ασφαλτοτάπητα κατά μήκος των οδών Θέμιδος 
και Απόλλωνος και ασφαλτόστρωση του τμήματος, την 
εγκατάσταση των καθιστικών και φυτών εδαφοκάλυψης 
γηγενών και ήδη εγκλιματισμένων στο τοπικό περιβάλ-
λον. Σημειώνουμε πως ο αριθμός των φυτεύσεων αυξή-
θηκε σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. 

Υπενθυμίζουμε πως η ανάπλαση της πλατείας Βάρκιζας 
θα ξεκινούσε στις αρχές του 2016, όμως μόλις εγκα-
ταστάθηκε τότε ο εργολάβος, λίγοι κάτοικοι προσέ-
φυγαν στο ΣτΕ καθώς όπως υποστήριζαν η υλοποίηση 
του έργου θα προκαλούσε «κυκλοφοριακή ασφυξία με 
αποτέλεσμα η εμπορική ζωή της πόλης να εκλείψει». 
Έτσι, μετά από δύο χρόνια αναμονής, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας με δύο αποφάσεις του δικαίωσε τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ανοίγοντας το δρόμο για 

την εκκίνηση των έργων. Σημαντικό είναι το γεγονός 
πως η πλατεία της Βάρκιζας είναι εξαιρετικής σημασίας 
για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς απο-
τελεί τον πυρήνα της τοπικής αγοράς της περιοχής. Για 
πολλές δεκαετίες η πλατεία έμοιαζε σαν ένας απέραντος 
χώρος άναρχης στάθμευσης, χωρίς καμία πρόβλεψη 
κίνησης των πεζών αλλά ούτε και τον αυτοκινήτων.

Η Βάρκιζα απέκτησε πλατεία

Εξελίξεις  
για το δημοτικό 
Γηροκομείο Βούλας
Ολοκληρώθηκε η δικαστική εκκρεμότητα και προχωράει η κατα-
σκευή και λειτουργία του Διμαντοπούλειου Γηροκομείου στη 
Βούλα.

Φορέας διαχείρισης του ιδρύματος «Διαμαντοπούλειο Γηροκο-
μείο» καθορίστηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την 
υπ΄ αριθμ. 3047 / 2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Συγκεκρι-
μένα μετά από σχετική αίτηση του Δήμου, εκδόθηκε απόφαση που 
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Κρίνεται ως επωφελέστερος τρόπος 
αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του  διαθέτη Νικόλαου 
Διαμαντόπουλου, υπέρ κοινωφελούς σκοπού, ορίζοντας ως φορέα 
διαχείρισης του υπό σύσταση Ιδρύματος-Γηροκομείου με την επω-
νυμία «Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο» τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, ώστε αυτός με δική του επιμέλεια και δαπάνες να 
μεριμνήσει για την ανοικοδόμηση και λειτουργία του ανωτέρω 
Γηροκομείου».

Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για να μπει σε τελική 
ευθεία η κατασκευή και λειτουργία του γηροκομείου και αναμένο-
νται άμεσα εξελίξεις.

Πρόσβαση για όλους 
στην ακτή του Δημαρχείου

Για 5ο καλοκαίρι εγκαταστάθηκε στην παραλία της Βούλας (δίπλα από το Δημαρχείο) το 
σύστημα Seatrac, το οποίο λειτουργεί σαν βοηθητικός εξοπλισμός για να δώσει σε άτομα 
με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα τη δυνατότητα να απολαύσουν μια απλή 
δραστηριότητα όπως το κολύμπι χωρίς καμία άλλη βοήθεια.

Το Seatrac εγκαταστάθηκε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το καλοκαίρι του 
2015 και λειτουργεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το 
σύστημα Seatrac είναι απαραίτητο ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο το παραλαμβάνει δωρεάν 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, περισσότεροι από 70 συμπολίτες μας έχουν ήδη προμηθευτεί 
το τηλεχειριστήριο, ενώ ο 
αριθμός αναμένεται να αυξηθεί 
τους επόμενους μήνες. Να 
σημειωθεί πως το Seatrac 
χρησιμοποιεί την ηλιακή 
ενέργεια σαν τη μόνη πηγή για 
την τροφοδοσία του, εξ ου και 
αποτελεί ένα τελείως αυτόνομο 
σύστημα. Συνολικά στις 
παραλίες της Ελλάδας έχουν 
τοποθετηθεί 50 συστήματα 
Seatrac.



Τα 3Β για την Περιφέρεια και το ευρωκοινοβούλιο

Οι παρατάξεις σχολιάζουν το αποτέλεσμα
Ο πολιτικός πολιτισμός επικράτησε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να 
δημοσιοποιούν ανακοινώσεις συγχαρητηρίων για το συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Το Κύμα Ενωμένων 
Πολιτών του Δημήτρη Δαβάκη έκανε λόγο για «αναμφισβήτητη επικράτηση» του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ενώ απέ-
δωσε την κακή εκλογική επίδοση στο γεγονός ότι την πρόταση της παράταξης «δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε στον 
βαθμό που επιθυμούσαμε προς τους δημότες, έτσι ώστε αυτή να γίνει κατανοητή σε βάθος». Σχολιάζοντας μάλιστα 
το αποτέλεσμα η ανακοίνωση τονίζει ότι «η εξέλιξη αυτή δεν είναι θετική για την πορεία των πραγμάτων στον Δήμο 
μας». Ο Θάνος Ματόπουλος απέστειλε προσωπικό μήνυμα στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, με το οποίο του ευχήθηκε 
«στη νέα θητεία σου να διοικήσεις έχοντας τις ανάγκες της κοινωνίας και τη διαφύλαξη του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος σε απόλυτη προτεραιότητα», ενώ η ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών δηλώνει ότι 
η παράταξη «και αυτή την τετραετία θα συνταχτεί και θα αγωνιστεί μαζί με όλους τους πολίτες για την επίλυση των 
δίκαιων αιτημάτων τους και την προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων, δημόσιων αγαθών και φυσικού περιβάλλο-
ντος, χωρίς καμία διάκριση». 

Η Μαρία Σίνα και ο συνδυασμός Δίπλα σας! συνεχάρη τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον συνδυασμό του, τονίζοντας: 
«Τους ευχόμαστε κατά τη διάρκεια της νέας θητείας τους, να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα προβλήματα του Δήμου και 
κυρίως αυτά των Δημοτών μας, με ειλικρινή διάθεση επίλυσης», συμπληρώνοντας ότι «θα παρεμβαίνουμε ασκώντας 
εποικοδομητικό έλεγχο σε κάθε περίπτωση, που τα συμφέροντα των Δημοτών θα αγνοούνται ή θα βλάπτονται». Τέλος, 
η Λαϊκή Συσπείρωση έκανε λόγο για θετικό αποτέλεσμα που «δείχνει πως οι θέσεις μας και το πλαίσιο διεκδίκησης 
και αγώνα που προβάλλαμε, βρήκε μεγαλύτερη απήχηση σε έναν κόσμο, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές».

Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά που 
συγκέντρωσε στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ο Γιώργος Πατούλης στον 
β’ γύρο των περιφερειακών εκλογών, 
καθώς άφησε πίσω του με 60 μονάδες 
τη Ρένα Δούρου. Συγκεκριμένα, ο νέος 
περιφερειάρχης συγκέντρωσε ποσοστό 
79,92% ενώ η αντίπαλος του συγκέντρω-
σε ποσοστό 20,08%. Σημειώνουμε πως τα 
παραπάνω νούμερα είναι με το 97% της 
ενσωμάτωσης. 

Όσον αφορά τα ποσοστά που συγκέντρω-
σαν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες στον α’ 
γύρο των εκλογών, τα αποτελέσματα είναι 
τα εξής: Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ψήφισαν 26.263 με τον Γιώρ-
γο Πατούλη να συγκεντρώνει ποσοστό 
48,25%. Ακολούθησε ο Γιάννης Σγουρός 
με ποσοστό 19,60% ενώ 3η στις προτιμή-
σεις των δημοτών ήρθε η Ρένα Δούρου με 
12,94%. Ο Θάνος Τζήμερος πήρε 4,53% 
ενώ πέμπτος βρέθηκε ο Γιάννης Πρωτού-
λης με ποσοστό 4,09%. Εντύπωση προκά-
λεσε το ποσοστό που συγκέντρωσε ο Ηλίας 
Παναγιώταρος της Ελληνικής Αυγής με 
ποσοστό 3,84%. Τα υπόλοιπα ποσοστά των 
υποψήφιων περιφερειαρχών είναι: Γιώρ-
γος Δημητρίου 2,54%, Νικόλαος Παπαδά-
κης 1,61%, Κωνσταντίνος Τουλγαρίδης 
0,95%, Μαριάννα Τσίχλη 0,80% και Ανδρέ-
ας Κούρτης 0,78%.

Όσον αφορά στις Ευρωεκλογές, ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επιβεβαίωσε 
για μια ακόμα φορά ότι είναι «κάστρο» της 
Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το κόμμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη ψήφισαν 14.299 
δημότες και ποσοστό 54,76%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
συγκέντρωσε 14,96% και 3.907 ψήφους. 
Τρίτο κόμμα ήρθε το Κίνημα Αλλαγής με 
4,62% και 1.206 ψήφους ενώ την Χρυσή 
Αυγή ψήφισαν 754 συνδημότες και έλαβε 
ποσοστό 2,89%. Το ΚΚΕ έλαβε 2,74% και 
715 ψήφους ενώ σε απόσταση αναπνοής 
βρέθηκε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφά-
κη με 2,73% και 712 ψήφους. Το Ποτά-
μι συγκέντρωσε 2,45% και 641 ψήφους 
ενώ το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου 
ψηφίστηκε από 566 παίρνοντας ποσοστό 

2,17%. Τα υπόλοιπα κόμματα είχαν τα εξής 
αποτελέσματα: Ένωση Κεντρώων 1,27% 
και 332 ψήφους, Δημιουργία Ξανά 1,17% 
και 306 ψήφους, Πλεύση Ελευθερίας 
1,16% και 303 ψήφους, Ελλάδα ο Άλλος 
Δρόμος 1,01% και 265 ψήφους, Οικολόγοι 
Πράσινοι 0,95% 248 ψήφους, ΛΑΟΣ 0,85% 
και 223 ψήφους, Πολίτες 0,82% και 214 
ψήφους, ΑΝΕΛ 0,79% και 206 ψήφους, 
Ελεύθερη Πατρίδα 0,53% 138 ψήφους, 
ΛΑΕ 0,51% και 134 ψήφους, Νέα Δεξιά 
0,48% και 126 ψήφους, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,44% 
και 114 ψήφους, Ελλήνων Συνέλευσις 
0,21% και 56 ψήφοι ενώ τελευταίο κόμμα 
στις προτιμήσεις των δημοτών ήρθε το 
Ελληνικό Όραμα με ποσοστό 0,02% και 4 
ψήφους.

Πατούλη  
με 80% 
και ΝΔ με 55%
έβγαλαν  
οι κάλπες 
στον Δήμο
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

“
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Οδοιπορικό δημόσιας παραλίας
Οι ελεύθερες ακτές σε Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα

Ριβιέρα 
είναι τα 50 χλμ.

ακτογραμμής 
στα οποία 

έχει καθένας 
πρόσβαση

Μπορεί ο πολυχρησιμοποιημένος πλέον όρος «αθηναϊκή ριβιέρα» να 
παραπέμπει σε ακριβές υπηρεσίες, καλό τουρισμό και ιδιωτικοποίηση 
του δημόσιου χώρου, ωστόσο το μοντέλο της κλειστής πλαζ είναι η 
εξαίρεση στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στην πραγματικό-
τητα, το μεγαλύτερο κομμάτι από τα 50 χιλιόμετρα ακτογραμμής που 
περιλαμβάνει ο Δήμος των 3Β είναι ελεύθερα προσβάσιμο, ενώ στα 
πιο όμορφα σημεία του παραλιακού αυτού μετώπου οι κάτοικοι και 
οι επισκέπτες της περιοχής συναντούν μια μικτή μορφή ελεύθερης 
και οργανωμένης ακτής, όπου η ελεύθερη πρόσβαση συνδυάζεται με 
παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες. 

Ξεκινώντας από τη Βούλα, η πρώτη φροντισμένη ακτή βρίσκεται δίπλα 
από το Δημαρχείο. Μια δημόσια παραλία πρότυπο, στην οποία η δημο-
τική αρχή επένδυσε πολλά, στέλνοντας και ένα συμβολικό μήνυμα 
για τις αρχές της: Αφού καθαίρεσε πολλά κυβικά τσιμέντου από τον 
αιγιαλό, καθαρίζοντάς την και πρόσθεσε άμμο, εγκατέστησε μόνι-
μες ομπρέλες για δωρεάν χρήση των επισκεπτών, μαζί με δημόσιες 
τουαλέτες και αποδυτήρια. Στην ίδια ακτή έχει εγκατασταθεί και το 
σύστημα seatrack για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες να 
μπαίνουν στη θάλασσα. Προχωράμε στο Καβούρι και στην παραλία 
του Αγίου Νικολάου. Μια ελεύθερη αμμουδιά με λίγα οργανωμένα 
κομμάτια στο ύψος του ξενοδοχείου Divani, όπου κανείς μπορεί να 
ενοικιάσει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Πρόκειται για το παραδοσια-
κό σημείο ραντεβού για παιχνίδια ξυλορακέτας που έχει φανατικούς 
φίλους και εχθρούς. Η παραλία του Μεγάλου Καβουρίου ακολουθεί, 
προσφέροντας μια από τις μεγαλύτερες αμμουδιές της περιοχής, με 
ελεύθερη πρόσβαση. Άλλο ένα πεδίο όπου σημερινή διοίκηση αφαί-
ρεσε τόνους από τσιμέντο, ενώ από το 2014 έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες ανάπλασης, προσφέροντας άνετη ελεύθερη στάθμευση, ένα 
κατάφυτο τοπίο, μοναδικές διαδρομές περιπάτου και παιδική χαρά. Σε 
δύο σημεία της παραλίας αναπτύσσονται ομπρέλες και ξαπλώστρες 
προς ενοικίαση, ενώ δύο μεγάλες καντίνες προσφέρουν τα είδη τους 
στους λουόμενους, παρέχοντας όμως σε όλους δωρεάν ντους, απο-
δυτήρια και τουαλέτες. Η διαδρομή συνεχίζεται κάτω από το στρα-
τόπεδο της Αεροπορίας, στον όρμο Ζώσκα, ένα κλειστό κολπάκι με 
όμορφη και πυκνή αμμουδιά. Εκεί η μισή παραλία είναι ελεύθερη για 
την πετσέτα του καθενός και η υπόλοιπη καταλαμβάνεται από ομπρέ-

λες, ξαπλώστρες και αδιάβροχα πουφ, κάτω από ένα προσεγμένο 
παραλιακό μπαρ και εστιατόριο. Η στάθμευση στο μικρό διαθέσιμο 
χώρο είναι δωρεάν. Ο δεύτερος κόλπος έχει παραδοσιακά το όνομα 
Μαλτσινιώτης και εκεί επίσης η παραλία χωρίζεται στο ελεύθερο κομ-
μάτι και αυτό με τις προς ενοικίαση ξαπλώστρες. Μια νέα καλαίσθητη 
εγκατάσταση από ξύλο στη θέση της παλιάς εκτρωματικής καντίνας 
εξυπηρετεί τους λουόμενους και ο χώρος είναι πιο φροντισμένος από 
ποτέ. Στο Λαιμό και απέναντι από την είσοδο της παραλίας του Αστέρα, 
η δημόσια παραλία της οδού Απόλλωνος παραμένει διαχρονικά από 
τις πιο δημοφιλείς, λόγω της εξαιρετικής αμμουδιάς. Τα τελευταία 
χρόνια, στο μισό της κομμάτι μπορεί να αναζητήσει κανείς ομπρέλες 
και ξαπλώστρες, ενώ δωρεάν είναι η χρήση των αποδυτηρίων και των 
ντους. Δύο ακόμη σημεία στον κόλπο της Βουλιαγμένης ξεχωρίζουν 
για τον ήπιο χαρακτήρα τους. Πρώτον, το λιμανάκι του εστιατορίου 
Ακτή (που οι παλιοί ονομάζουν «Τάσος») ένα όμορφο σημείο που 
συνδυάζει μια μικρή αμμουδιά με φυσική σκιά αλλά και ένα δομημέ-
νο κομμάτι, και δεύτερον, η προστατευμένη παραλία των χειμερινών 
κολυμβητών, άλλο μια επίσης ελεύθερη ακτή. Ακολουθούν τα ξακου-
στά Λιμανάκια, με σημεία περισσότερο ή λιγότερο προσβάσιμα, που 
συνιστούν και το πιο εξωτικό και ελεύθερο κομμάτι της «ριβιέρας» 
από πλευράς οργάνωσης αλλά και κουλτούρας. 

Φτάνοντας στη Βάρκιζα, συναντάμε την διπλή παραλία του Island 
που έχει ελεύθερη πρόσβαση για όλους και βρίσκεται σε ένα ειδυλ-
λιακό κομμάτι με λίγη άμμο, βότσαλα, κρυστάλλινα νερά και φυσική 
σκιά μετά το μεσημέρι. Και εκεί ιδιώτης ενοικιάζει ξαπλώστρες στην 
πρώτη παραλία και προσφέρει είδη στους λουόμενους, αφήνοντας 
καθέναν να τοποθετήσει την πετσέτα του. Ελεύθερο είναι και το ανατο-
λικό κομμάτι της μεγάλης παραλίας της Βάρκιζας, με επίσης ελεύθερη 
στάθμευση. Πρόκειται για ένα κομμάτι που μάλλον είναι διαχρονικά 
παρατημένο, αλλά σύντομα θα περάσει στη διαχείριση του Δήμου που 
φιλοδοξεί να του δώσει πιο σύγχρονη και φροντισμένη όψη. Φυσικά, 
υπάρχουν κυριολεκτικά δεκάδες άλλα ελεύθερα σημεία που προ-
τιμούν όσοι επιθυμούν μια άμεση και περισσότερο απομονωμένη 
επαφή με το φυσικό τοπίο. Η παραλία κάτω από το Ασληπιείο, το Bo, 
η παραλία κάτω από τις παράγκες του Ορφανοτροφείου, τα βράχια 
στο Λαιμό μετά τον Ναυτικό Όμιλο κ.ο.κ. Ένα εντυπωσιακό ανάγλυφο 
που παραμένει παρθένο και πολλές φορές ανέγγιχτο από το «αόρατο 
χέρι» της αγοράς.

Για τα τιρκουάζ νερά της Βούλας απέναντι από την Υδρούσα δεν 
χρειάζεται να κόψει κανείς εισιτήριο

Η διπλή παραλία του Island 
στη Βάρκιζα έχει ελεύθερη 

πρόσβαση



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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Ένα «νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού» εξαγγέλλει μέσα από τον 
«Δημοσιογράφο» ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ξεκινώντας από 
την «ειλικρινή συνεργασία με όλους, στη βάση των προγραμματικών συγκλίσεων» που 
θα απαιτήσει η συγκρότηση της νέας διοίκησης και του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Ο μεγάλος νικητής του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Αττική αναπτύσσει 
τις θέσεις του για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια, υπογραμμίζοντας ότι 
είναι «μονόδρομος η νέα αντιμετώπιση του ζητήματος» και προσθέτοντας ότι ο σχεδια-
σμός θα ξεκινήσει από την αρχή. Και σχολιάζει ότι οι επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο 
και ειδικά η ανάπλαση του Ελληνικού είναι έργο αιχμής που «μπορεί να καταστεί βασικός 
πυλώνας της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας» 

Οι περιφερειακές εκλογές είχαν αυτή τη φορά έντονα πολιτικά 
χαρακτηριστικά. Αισθάνεστε ότι οι πολίτες επέλεξαν τη «Νέα Αρχή» 
με βάση το γενικότερο πολιτικό κλίμα ή έκριναν μια αυτοδιοικητική 
πρόταση; 
Οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν για να κάνουμε μια Νέα Αρχή για την Αττική σε όλα τα 
επίπεδα. Να δώσουμε με πράξεις, κι όχι με λόγια, λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που 
αφορούν την καθημερινότητά μας, σε ζητήματα όπως: η διαχείριση των απορριμμάτων, 
η πολιτική προστασία, η ασφάλεια, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
τόπου μας, η τοπική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης, η προστασία του περιβάλλοντος. Επέλεξε να 
πάμε μπροστά τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της πατρίδας μας, με ανθρώπους που μπορούν 
να κάνουν έργο, αφήνοντας οριστικά πίσω τον λαϊκισμό, την αλαζονεία και την απραξία 
των προηγούμενων Διοικήσεων.  Όλο το προηγούμενο διάστημα παρουσιάσαμε αναλυ-
τικά τις προγραμματικές μας θέσεις, για κάθε ζήτημα που μας αφορά, με πειστικό τρόπο, 
ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, αποφεύγοντας να μπούμε σε ανούσιες πολιτικές αντι-
παραθέσεις. Θεωρώ ότι η κοινωνία της Αττικής μας έκρινε όλους ισότιμα και υπεύθυνα, 

βάσει των υπαρκτών προβλημάτων που αντιμετωπίζει -εδώ και χρόνια- διεκδικώντας 
καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους.

Ήσασταν από τους πρώτους που προέβλεψαν ακυβερνησία στους 
ΟΤΑ λόγω απλής αναλογικής. Πώς θα αντιμετωπίσετε ως Περιφε-
ρειάρχης πλέον το γεγονός ότι η παράταξή σας δεν διαθέτει την 
πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής;
Ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών βλέ-
πουμε σε πολλές περιπτώσεις ο εκλεγμένος Δήμαρχος να διαθέτει μικρότερο αριθμό 
εδρών έναντι της αντιπολίτευσης. Αυτή η παραδοξότητα είναι δημιούργημα του Νόμου 
Σκουρλέτη, που συντεταγμένα ως Φορείς της Αυτοδιοίκησης μέσω της ΚΕΔΕ είχαμε 
αντισταθεί, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις καταστρεπτικές του συνέπειες για την κυβερ-
νησιμότητα των ΟΤΑ. Δυστυχώς ο Νόμος αυτός προχώρησε, εφαρμόστηκε και τα αδι-
έξοδα απορρύθμισης, είναι μπροστά μας. Παρ’ όλα αυτά, όλοι όσοι έχουμε σήμερα την 
ευθύνη της Διοίκησης των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού οφείλουμε 
να ξεπεράσουμε τα νομοθετικά εμπόδια και να πορευτούμε με συνεργασίες στην πράξη. 
Στο δικό μου DNA βρίσκεται η κουλτούρα της συναίνεσης και της σύνθεσης απόψε-
ων. Το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που αντιπροσωπεύω από θέσεις κομβικές 
το θεσμό. Με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των πολιτών και την 
αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής θα επιδιώξω ως εκλεγμένος Περιφερειάρχης μια 
ειλικρινή συνεργασία με όλους, στη βάση των προγραμματικών συγκλίσεων. Εξάλλου, 
τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε κόμμα και φυσικά δεν υπάρχει 
περιθώριο άλλων καθυστερήσεων. Αυτό πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε άμεσα.

Εκτιμάτε ότι ο «Κλεισθένης» θα αλλάξει σε καίρια σημεία του σε 
περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής τον Ιούλιο;
Εφόσον η νέα κυβέρνηση κρίνει ότι μπορούν να υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις και 
αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία των Οργανισμών 
της Αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι μια τέτοια προο-
πτική θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι 
όσοι σταθήκαμε απέναντι στο συγκεκριμένο 
Νόμο, γνωρίζαμε τις πολιτικές σκοπιμότη-
τες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε, 
ώστε να προκαλέσει περισσότερα προβλή-
ματα, παρά να δώσει λύσεις στις διαχρονι-
κές απαιτήσεις του εγγύτερου θεσμού δίπλα 
στην κοινωνία. Όπως διαπιστώνεται καθημε-
ρινά, ο «Κλεισθένης» όχι μόνο δεν προωθεί τη 
μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και 
της Αυτοδιοίκησης, αντίθετα συμβάλει στη 
γενικότερη απορρύθμιση. Από 
όποια πλευρά και αν δει 
κανείς το νομοσχέδιο, η 
επόμενη μέρα στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση είναι 
δύσκολη και χρειάζεται 
αναγκαίες νομοθετικές 
τροποποιήσεις.

H Αττική πάει 
μπροστά
αφήνοντας πίσω
το λαϊκισμό 
και την αλαζονεία

          Στο δικό μου DNA βρίσκεται 
η κουλτούρα της συναίνεσης και 
της σύνθεσης απόψεων

Γιώργος Πατούλης

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη
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Η κατάρτιση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
παραδοσιακά εγείρει ενστάσεις από Δήμους που θεωρούν ότι αδι-
κούνται για πολιτικούς ή άλλους λόγους. Πώς σκοπεύετε να ιεραρχή-
σετε τις ανάγκες;
Η απερχόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δημιούργησε Δήμους δύο ταχυτήτων, 
ανάλογα με τις πολιτικές και ιδεολογικές προτιμήσεις του εκάστοτε Δημάρχου. Ακο-
λούθησε μια πολιτική «μαυρογιαλουρισμού» που διαχώριζε τους Δήμους σε δικούς 
μας και δικούς σας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις να καθυστερούν 
έργα αναγκαία για τους πολίτες και να τίθενται εμπόδια ακόμη και σε επίπεδο κατάρτισης 
αναπτυξιακών μελετών. Αυτή η «οπισθοδρομική» λογική κρίθηκε και ανήκει πλέον στο 
παρελθόν. Εμείς, ως νέα Διοίκηση, ερχόμαστε στην Περιφέρεια για να ενώσουμε και 
τους 66 Δήμους, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωριστικές γραμμές, χωρίς να ψάχνου-
με τα πολιτικά φρονήματα του κάθε Δημάρχου. Στις πρώτες μας επιδιώξεις είναι να 
δημιουργήσουμε μια επιτροπή διαβούλευσης με συμμετοχή όλων των Δήμων, ώστε να 
συν-διαμορφώσουμε τις νέες προτεραιότητες για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

Με τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλο, ανήκατε μέχρι πρότινος στην ίδια αυτοδιοικητική παράταξη, 
στην ΚΕΔΕ. Οι καλές σας σχέσεις θα λειτουργήσουν θετικά για τον 
Δήμο ή μήπως το αντίθετο για να μη δώσετε αφορμές για παράπονα; 
Καταρχάς, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι αδιαμφισβήτητα ένας αποτελεσματικός 
και κοινής αποδοχής Δήμαρχος. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη και με την συντριπτική 
επανεκλογή του. Η οποιαδήποτε σχέση φιλική ή κοινωνική έχω με τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, μέσα από τη διαχρονική μου 
αυτοδιοικητική παρουσία, αυτό δε σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι στην Περιφέρεια 
Αττικής θα διοικήσω με «κολλητούς». Απέχω μακράν από τέτοιου είδους λογικές. Το 
έχω αποδείξει άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια που μετέχω συστηματικά στα αυτοδιοικη-
τικά δρώμενα, διατελώντας και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έως σήμερα, εκπροσωπώντας 
επάξια τους συναδέλφους μου Δημάρχους σε όλη την ελληνική επικράτεια. Δε χωρά 
καμία αμφισβήτηση, ότι θα είμαι Περιφερειάρχης όλων των πολιτών και θα συνεργά-
ζομαι και με τους 66 Δημάρχους της Αττικής σε ισότιμη και ειλικρινή βάση. Στην πράξη, 
όπως έκανα πάντα. 

Μια σειρά από επενδύσεις φαίνεται ότι έρχονται στο παραλιακό 
μέτωπο της Αττικής, αλλάζοντας τη μέχρι σήμερα όψη του. Ποια 
στάση θα τηρήσει η νέα περιφερειακή αρχή στο κύμα αυτό; 
Οι επενδύσεις με αναπτυξιακό πρόσημο είναι απαραίτητες σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα των 
«λάθος» πολιτικών και να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στην πατρίδα, δημιουργώντας 
νέες θέσεις απασχόλησης. Η Αττική και το παραλιακό μέτωπο, με το Ελληνικό ως έργο 
αιχμής, μπορεί να καταστεί βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της 
χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεσμεύομαι ότι θα συμβάλλω, από τη θέση του 
Περιφερειάρχη, για να προχωρήσουν όλα τα αναγκαία έργα και οι παρεμβάσεις που θα 
δώσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία σε αυτές τις περιοχές.

Στο πρόγραμμά σας αναφέρετε ότι «η Αττική εκπέμπει SOS» στο θέμα 
της διαχείρισης απορριμμάτων. Ο νέος σχεδιασμός που προωθείτε 

περιλαμβάνει και το σχέδιο αξιοποίησης των ανενεργών λατομείων 
της Αττικής που μελέτησε η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας;
Χρειαζόμαστε αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση απορριμμάτων και υιοθέτηση ενός 
νέου μοντέλου που θα βασίζεται στην κυκλική οικονομία, θα αξιοποιεί τη διεθνή εμπει-
ρία και τις νέες τεχνολογίες, που θα σέβεται το περιβάλλον. Αποτελεί μονόδρομο η νέα 
αντιμετώπιση του ζητήματος, έχοντας μάλιστα μπροστά μας την εκπνοή του χρόνου βιω-
σιμότητας της μεγαλύτερης ανοιχτής χωματερής στην Ευρώπη, στη Φυλή. Αυτό απαιτεί 
άμεσες ενέργειες, σε συνεργασία και ανοιχτή διαβούλευση με όλους τους Δήμους της 
Αττικής, με επίκεντρο την εκπόνηση νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση 
στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση, από τη διαλογή στην πηγή, δίνοντας 
και κίνητρα στους Δήμους, στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, στη διεκδί-
κηση «fast track» διαδικασιών από το Κράτος, στη χωροθέτηση πράσινων σημείων, στη 
δημιουργία νέων θέσεων «πράσινης» απασχόλησης, στην προώθηση συνεργειών για τη 
χρηματοδότηση απαραίτητων έργων. 

Στα 3Β οι πρωτοβουλίες του Δήμου και η ευαισθησία των πολιτών 
οδήγησαν στην εκτίναξη του ποσοστού εκτροπής των απορριμμάτων 
από την ταφή στο 25%. Σύμφωνα με τον Δήμο μάλιστα, το ποσοστό 
αυτό φέτος ανεβαίνει περαιτέρω. Μήπως ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί 
ένα σύστημα επιβράβευσης και τιμωρίας των Δήμων ανάλογα με τις 
επιδόσεις τους στην ανακύκλωση; 
Όπως σας είπα, πρέπει να εφαρμόσουμε από το μηδέν, μια νέα ολοκληρωμένη πολιτική 
στη διαχείριση των απορριμμάτων, με σύμμαχο το Κράτος και συμμέτοχους τους Δήμους. 
Η υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και τα κίνητρα για 
την επαναχρησιμοποίηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού. Αλλά 
και η παροχή κινήτρων και αντικινήτρων, προκειμένου να εφαρμόζεται η ιεράρχηση στη 
διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων πληρώνει», 
θα είναι από τα βασικά σημεία του νέου σχεδίου διαχείρισης. 

Η Περιφέρεια από το 2011 μέχρι σήμερα είναι ένας θεσμός μάλλον 
απόμακρος προς τον πολίτη. Πώς σκοπεύετε να το αλλάξετε αυτό;
Προτεραιότητά μας είναι η αποκέντρωση στην Περιφέρεια Αττικής. Αυτό πρέπει να 
διεκδικήσουμε τα επόμενα χρόνια. Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και ένα νέο μοντέλο 
οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού ώστε να διοικείται με περισσότερη διαφάνεια, 
να γνωρίζει ο πολίτης που εμπλέκεται η περιφέρεια και πως επηρεάζει την καθημερινό-
τητά του, να αποκτήσει μεγαλύτερη απορροφητικότητα πόρων και κονδυλίων, να εκτε-
λεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Βλέποντας οι 
πολίτες του Λεκανοπεδίου να αναβαθμίζεται ο ρόλος και το κύρος της Περιφέρειας, τότε 
θα μπορέσουν να εκτιμήσουν περισσότερο τις δυνατότητές της και θα την εμπιστευθούν. 
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“Ο Κωνσταντέλλος είναι 
ένας αποτελεσματικός 
και κοινής αποδοχής 
Δήμαρχος
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Την απόλυτη πολιτική κυριαρχία 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
στο δημοτικό τοπίο αποτύπω-
σε πέραν πάσης αμφιβολίας 
το εκλογικό αποτέλεσμα στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης την Κυριακή 26 Μαΐου. Το 
ποσοστό του 72,04% που κατέ-
γραψε ο συνδυασμός Πόλη για 
να ζεις του Δημάρχου, έφτασε 
σε ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο, 
καταρρίπτοντας όλα τα προηγού-
μενα εκλογικά ρεκόρ της περιο-
χής, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοστών του Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα την εποχή της παντο-
δυναμίας του στον πρώην Δήμο 
Βουλιαγμένης. «Δεν θέλουμε 
μπόνους εδρών, θέλουμε από 
την πρώτη Κυριακή ισχυρή εντο-
λή» είχε πει στην κεντρική προ-
εκλογική του συγκέντρωση στη 
Βούλα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, σχολιάζοντας τον εκλογικό 
νόμο της απλής αναλογικής, που 
σχεδιάστηκε για να αποδυνα-
μώσει τις μεγάλες παρατάξεις. 
Και πράγματι, το εκλογικό σώμα 
του έδωσε την ισχυρότερη των 
εντολών από τον πρώτο γύρο: Ο 
δήμαρχος αύξησε τις έδρες της 
παράταξης στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο από 20 που πήρε το 2014 
με μπόνους και μια ισχνή διαφο-
ρά ψήφων, στις 24 (σε σύνολο 
33) σε απόλυτη αναλογία με τη 
λαϊκή βούληση αυτή τη φορά. 
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο των 
αποτελεσμάτων είναι η σχετική 
ομοιομορφία του ποσοστού στις 
τρεις δημοτικές ενότητες, άνω 
του 70%, για τον Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο. Η προσωπικότητα του 
Δημάρχου αλλά και τα πεπραγμέ-
να της διοίκησης την τελευταία 
πενταετία έριξαν τις παλιές τοπι-
κιστικές διαχωριστικές γραμμές, 

πάνω στις οποίες ποντάρισαν 
αρκετοί τόσο στις προηγούμενες 
δημοτικές θητείες όσο και στην 
πρόσφατη προεκλογική περίο-
δο. Για πρώτη φορά δεν υπάρχει 
Βουλιώτης ή Βουλιαγμενιώτης 
Δήμαρχος, αλλά Δήμαρχος καθο-
λικής αποδοχής. 

Η σύγκριση των εκλογικών 
επιδόσεων του 2019 με αυτές 
του 2014 δείχνουν μια αδιαμφι-
σβήτητη μετατόπιση της τοπικής 
κοινωνίας που αγκάλιασε με 
εμπιστοσύνη την πολιτική πρό-
ταση Κωνσταντέλλου για την 
επόμενη περίοδο. Η Πόλη για να 
ζεις αύξησε τη δύναμή της κατά 
σχεδόν 10.000 ψήφους, ενώ 
υπερδιπλασίασε το ποσοστό της 
που ανέβηκε κατά 37 εκατοστιαί-
ες μονάδες. Ένα από τα μηνύματα 
της κάλπης ήταν επίσης η πολι-
τική συρρίκνωση της αντιπολί-
τευσης σε πρωτοφανή επίπεδα. 
Ενώ το 2014 προέκυψε από τις 
εκλογές ένας διχασμένος Δήμος, 
με την πρώτη παράταξη να έχει 
12 ψήφους μόλις διαφορά από 
την δεύτερη, οι κάλπες του 2019 
απογείωσαν την παράταξη του 
Δημάρχου, θέτοντας στο πολιτι-
κό περιθώριο την παράταξη της 
μείζονος μειοψηφίας, με 15.000 
ψήφους διαφορά να χωρίζουν 
τον πρώτο από τον δεύτερο 
επικεφαλής. Η σημαντικότερη 
πολιτική μετατόπιση ωστόσο 
καταγράφηκε στην εκλογική 
περιφέρεια της Βουλιαγμένης. 
Η καχυποψία του 2014, όπως 
αποτυπώθηκε στο 25% που είχε 
λάβει τότε ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, μετατράπηκε σε ενθου-
σιώδη αποδοχή με 71% και σχε-
δόν τριπλασιασμό των ψήφων. 
Το αποτέλεσμα που έφερε ο 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε 
αυτή τη δημοτική ενότητα σε 
συνδυασμό με τις επιδόσεις των 
άλλων παρατάξεων στην ίδια 
κάλπη οδήγησε και στο ασυνήθι-
στο φαινόμενο να λάβει η Πόλη 
για να ζεις και τις τρεις έδρες 
της Βουλιαγμένης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  Στη Βάρη η παράταξη 
Πόλη για να ζεις εξέλεξε 8 δημο-
τικούς συμβούλους από τους 11 
και στη Βούλα 13 από τους 19. 

Η αντιπολίτευση
Η απόφαση της κάλπης στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ήταν σκληρή για τις 
παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης που για την επόμενη 4ετία 
θα περιοριστούν σε έναν μικρό 
χώρο στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου. Η ευρεία 
πλειοψηφία των 24 εδρών – 
όταν για τις πιο κρίσιμες απο-
φάσεις απαιτούνται μόλις 17 
ψήφοι στο Δημοτικό Συμβού-
λιο – δίνει στον Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο μια σπάνια πολιτική 
άνεση να εφαρμόσει το πολιτικό 
του πρόγραμμα, χωρίς κανέναν 
συμβιβασμό. Την ίδια στιγμή, οι 
9 έδρες της αντιπολίτευσης σε 
σύνολο 33 αποτυπώνουν έναν 
πολιτικό συσχετισμό που δεν 
μπορούν παρά να λάβουν υπόψη 
και οι αρχηγοί των μικρών 
παρατάξεων. 

Το Κύμα Ενωμένων Πολιτών του 
Δημήτρη Δαβάκη σε σχέση με το 
2014 αύξησε τις δυνάμεις του 
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και 
κατά 866 ψήφους, ωστόσο δεν 
προκάλεσε πόλωση στο βαθμό 
που επιθυμούσε (όπως συνάγε-
ται από την οξεία προεκλογική 
ρητορική του) ούτε και αποτέλε-
σε εν τέλει το «αντίπαλο δέος» 

Δήμαρχος με 72% 
η ισχυρότερη των εντολών

Καθολική και ισόρροπη στις 3 ενότητες 
η υπεροχή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

% Ψήφοι Έδρες % 2014 Ψήφοι 2014 Έδρες 2014

Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 72,04 18057 24 34,72 8203 20

Δημήτρης Δαβάκης 12,21 3061 4 9,29 2195 2

Θάνος Ματόπουλος 4,94 1237 2 7,84 1853 1

Μαρία Χόβρη Σίνα 4,58 1147 1

Κώστας Πασακυριάκος 4,23 1060 1 3,33 786 1

Μανώλης Δασκαλάκης 2 502 1

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Βάρη % Ψήφοι % 2014 Ψήφοι 
2014

Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 74,58 5585 39,42 2760

Δημήτρης Δαβάκης 8,43 631 5 350

Μαρία Χόβρη Σίνα 6,1 457

Θάνος Ματόπουλος 4,54 340 7,9 553

Κώστας Πασακυριάκος 4,17 312 3,53 247

Μανώλης Δασκαλάκης 2,19 164

Βουλιαγμένη % Ψήφοι % 2014 Ψήφοι 
2014

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 70,84 2818 24,97 1013

Δημήτρης Δαβάκης 12,57 500 7,3 296

Μαρία Χόβρη Σίνα 7,21 287

Κώστας Πασακυριάκος 3,59 143 1,92 78

Θάνος Ματόπουλος 3,32 132 5,05 205

Μανώλης Δασκαλάκης 2,46 98

Σημείωση: 
Α. Ο Δήμαρχος, σε αντίθεση με τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης,  
δεν καταλαμβάνει έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ψηφίζει σε αυτά.
Β. Μόνο το Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να επικυρώσει το αποτέλεσμα και είναι αρμόδιο να 
ερμηνεύσει τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας για την κατανομή των εδρών ανά εκλογική 
περιφέρεια και ανά παράταξη. Η παρουσίαση της σύνθεσης του ΔΣ εδώ είναι μόνο ενδεικτική και 
γίνεται με κάθε επιφύλαξη της τελικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. Άλλωστε, μετά τη 
δημοσιοποίηση της απόφασης ενδέχεται να υπάρξουν ενστάσεις για επανακαταμέτρηση σταυρών, 
που η εξέτασή τους ίσως ανατρέψει το αποτέλεσμα.
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στην παράταξη του Δημάρχου, 
παρόλο που τερμάτισε δεύτερο. 
Ως αποτέλεσμα του νέου εκλογι-
κού νόμου πάντως, οι έδρες της 
παράταξης διπλασιάστηκαν. Τη 
βασική αύξηση δυνάμεών της η 
παράταξη Δαβάκη την κατέγρα-
ψε στη Βάρη, όπου όμως έλαβε 
και το χαμηλότερό της ποσο-
στό (8,43%), όπως έγινε και το 
2014. Το καλύτερο ποσοστό του 
Κύματος σημειώθηκε στη Βούλα 
(14,19%). Η Ριζοσπαστική Κίνηση 
Πολιτών του Θάνου Ματόπου-
λου κατέγραψε σαφή μείωση 
σε ποσοστό (κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες) και σε ψήφους (κατά 
616) παρόλ' αυτά έλαβε μία έδρα 
παραπάνω σε εφαρμογή της 
απλής αναλογικής. Χωρίς μεγά-
λες διακυμάνσεις, η παράταξη 
Ματόπουλου έφερε καλύτερο 
αποτέλεσμα στη Βούλα (4,94%) 
και χειρότερο στη Βουλιαγμέ-
νη (3,32%) όπου κατατάχθηκε 
5η δύναμη. Το νεοεμφανιζόμε-
νο Δίπλα σας! της Μαρίας Σίνα 
περιορίστηκε στο 4,58% και στις 
συνολικά 1.148 ψήφους, με το 
καλύτερο ποσοστό να σημειώνε-
ται στη Βουλιαγμένη (7,21%) και 
τη χειρότερη επίδοση να κατα-
γράφεται στη Βούλα με μόλις 
2,96%. Τη μοναδική έδρα του 
συνδυασμού λαμβάνει η επικε-
φαλής του στη Βάρη, όπου το 
υπόλοιπο των κατανομών ήταν 
υψηλότερο. Η Λαϊκή Συσπείρωση 
του Κώστα Πασακυριάκου σημεί-
ωσε σαφή άνοδο, ξεπερνώντας 
το ψυχολογικό φράγμα των 
1.000 ψήφων, παραμένοντας 
ωστόσο ένα αρκετά μειοψηφικό 
ρεύμα στην περιοχή, με 4,23%. 
Αξιοσημείωτη ποσοστιαία άνοδο 
κατέγραψε η παράταξη στη Βου-
λιαγμένη με σχεδόν διπλασιασμό 
των ψήφων της, αλλά σε από-
λυτα νούμερα που παραμένουν 
πολύ μικρά (πήρε 143 από 78). 

Τέλος η παράταξη Νέα Πόλη 
Μία Πόλη, με το πενιχρό 2% και 
τις 502 ψήφους σε όλο τον Δήμο 
πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή 
την εκλογή του επικεφαλής 
Μανώλη Δασκαλάκη στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως αποτέλεσμα 
του νέου εκλογικού νόμου.

% Ψήφοι Έδρες % 2014 Ψήφοι 2014 Έδρες 2014

Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 72,04 18057 24 34,72 8203 20

Δημήτρης Δαβάκης 12,21 3061 4 9,29 2195 2

Θάνος Ματόπουλος 4,94 1237 2 7,84 1853 1

Μαρία Χόβρη Σίνα 4,58 1147 1

Κώστας Πασακυριάκος 4,23 1060 1 3,33 786 1

Μανώλης Δασκαλάκης 2 502 1

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Το νέο  
Δημοτικό Συμβούλιο

Βούλα % Ψήφοι % 2014 Ψήφοι 2014

Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 71 9654 35,25 4430

Δημήτρης Δαβάκης 14,19 1930 12,32 1549

Θάνος Ματόπουλος 5,63 765 8,71 1095

Κώστας Πασακυριάκος 4,45 605 3,67 461

Μαρία Χόβρη Σίνα 2,96 403

Μανώλης Δασκαλάκης 1,77 240

Βουλιαγμένη % Ψήφοι % 2014 Ψήφοι 
2014

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 70,84 2818 24,97 1013

Δημήτρης Δαβάκης 12,57 500 7,3 296

Μαρία Χόβρη Σίνα 7,21 287

Κώστας Πασακυριάκος 3,59 143 1,92 78

Θάνος Ματόπουλος 3,32 132 5,05 205

Μανώλης Δασκαλάκης 2,46 98

2019 Συμμετοχή 2014 Συμμετοχή

Εγγεγραμμένοι 42177

62,33%

37452

65,37%Ψήφισαν 26287 24481

Έγκυρα 25064 23627

Πόλη για να ζεις:
Μπραϊμνιώτη Μαρία (Βάρη)
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης (Βούλα)
Βαμβασάκης Δημοσθένης (Βούλα)
Βάσης Νίκος (Βάρη)
Καραγιάν Νανά (Βούλα)
Παπαμιχαήλ Βασίλης (Βάρη)
Αργυρουδάκης Λευτέρης (Βάρη)
Φουρναράκη Μαίρη (Βουλιαγμένη)
Ανδριόπουλος Μιχάλης (Βούλα)
Σφήκα Βίκυ (Βούλα)
Κασιδόκωστας Παντελής (Βούλα)
Κανέλλου Μαίρη (Βάρη)
Ψαλλίδας Νίκος (Βούλα)
Κικίλιας Κυριάκος (Βάρη)
Σφέτσας Κώστας (Βάρη)
Γεωργουλόπουλος Διονύσης 
(Βουλιαγμένη)
Σουτόγλου Δήμητρα (Βάρη)
Lehtinen Teemu (Βούλα)
Σταμπέλου Κατερίνα (Βούλα)
Γεωργιάκος Δημήτρης (Βούλα)
Κουσαθανάς Αντώνης (Βούλα)
Ζαχαράτος Νίκος (Βούλα)
Πολίτη Όλγα (Βούλα)
Ελευθερίου Σωτήρης (Βουλιαγμένη)

Κύμα Ενωμένων Πολιτών:
Δαβάκης Δημήτρης (Βούλα)
Δόγκα Ζανέτ (Βούλα)
Πέτροβιτς Νατάλης (Βούλα)
Αθανασίου Δημήτρης (Βάρη)

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών:
Ματόπουλος Θάνος (Βούλα)
Βελλή Ανθή (Βάρη)

Δίπλα σας!:
Σίνα Χόβρη Μαρία (Βάρη)

Λαϊκή Συσπείρωση:
Πασακυριάκος Κώστας (Βούλα)

Νέα Πόλη Μία Πόλη:
Δασκαλάκης Μανώλης (Βούλα)

Σημείωση: 
Α. Ο Δήμαρχος, σε αντίθεση με τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης,  
δεν καταλαμβάνει έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ψηφίζει σε αυτά.
Β. Μόνο το Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να επικυρώσει το αποτέλεσμα και είναι αρμόδιο να 
ερμηνεύσει τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας για την κατανομή των εδρών ανά εκλογική 
περιφέρεια και ανά παράταξη. Η παρουσίαση της σύνθεσης του ΔΣ εδώ είναι μόνο ενδεικτική και 
γίνεται με κάθε επιφύλαξη της τελικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. Άλλωστε, μετά τη 
δημοσιοποίηση της απόφασης ενδέχεται να υπάρξουν ενστάσεις για επανακαταμέτρηση σταυρών, 
που η εξέτασή τους ίσως ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Κατανομή φύλων:

22 άνδρες 11 γυναίκες

Πόλη για να ζεις - Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Κύμα Ενωμένων Πολιτών – Δημήτρης Δαβάκης
Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών  - Θάνος Ματόπουλος
Δίπλα σας! - Μαρία Σίνα
Λαϊκή Συσπείρωση – Κώστας Πασακυριάκος
Νέα Πόλη Μία Πόλη – Μανώλης Δασκαλάκης
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Η πρώτη ομιλία Κωνσταντέλλου
Οι μετεκλογικές δηλώσεις του Δημάρχου των 3Β

Για νίκη της πόλης 
με ποσοστό 

που επιτρέπει 
τη συνέχιση 

του έργου 
με την ίδια ένταση 

έκανε λόγο 
ο νικητής 

της 26ης Μαΐου

Μια ιστορική νίκη στα τοπικά δρώμενα της πόλης μας, με ένα ποσοστό 
ρεκόρ που δύσκολα θα επαναληφθεί κατήγε την Κυριακή 26 Μαΐου η 
παράταξη «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλη για να Ζεις». Πέρα από το 
ποσοστό, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είναι ξεχωριστό και για 
ένα ακόμα λόγο. Και αυτό γιατί, αναλύοντας τα ποσοστά που έλαβε η 
παράταξη του Δημάρχου και στις 3 δημοτικές ενότητες που συνθέτουν 
τον καλλικρατικό Δήμο, βλέπουμε ότι ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος συγκέ-
ντρωσε σχεδόν ισάξια ποσοστά. Συγκεκριμένα: στη Βάρη 74,58%, στη 
Βούλα 71% και στη Βουλιαγμένη 70,84%, συμπεραίνοντας ότι είναι οι 
πρώτες εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων σηματοδοτεί και το τέλος 
του τοπικισμού για την πόλη μας. Με το κλείσιμο των εκλογικών τμη-
μάτων, στο περίπτερο του Δημάρχου στην πλατεία Ιμίων της Βούλας, 
στήθηκε οθόνη προβολής των αποτελεσμάτων, με τους φίλους και 
υποστηρικτές του συνδυασμού να συγκεντρώνονται σταδιακά για να 
παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα. Ήδη από την ενσωμάτωση του 
10%, η τάση ήταν εμφανής: Η παράταξη του Δημάρχου Γρηγόρη Κων-
σταντέλλου κινούνταν πάνω από το 60%, με ξεκάθαρη διαφορά από 
τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Διασχίζοντας την πλατεία της Βούλας, 
ο μεγάλος νικητής των εκλογών προσήλθε στο εκλογικό περίπτερο 
όταν πλέον η νίκη του συνδυασμού είχε «κλειδώσει», όπως λέγεται 
στην πολιτική ορολογία. Σε μία ομιλία αυθόρμητη, συγκινησιακά φορ-
τισμένη και εκτός κειμένου, υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα της 
οικογένειας, φίλων, υποστηρικτών και συνεργατών του, ο εκ νέου 
εκλεγμένος Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έκανε ένα σύντο-
μο απολογισμό της 5ετίας και της προεκλογικής περιόδου, παρουσι-
άζοντας ταυτόχρονα το όραμά του για τους επόμενους 48 μήνες της 
Δημαρχίας του. Ξεκινώντας έναν διάλογο με το κοινό, με το ρητορικό 
ερώτημα «τα μάθατε;», σχολιάζοντας το εντυπωσιακό εκλογικό απο-
τέλεσμα, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη στην 
πόλη και στους πολίτες της πόλης. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους 96 
υποψηφίους που έδωσαν τον αγώνα τους και συνέβαλαν σημαντικά 
στη νίκη, στους συνεργάτες του, στα μέλη της παράταξης που είναι δια-
χρονικά δίπλα του από το 2009, αλλά και στους νέους συνεργάτες που 
προστέθηκαν στη μεγάλη του πορεία στα αυτοδιοικητικά δρώμενα της 
πόλης. «Η αποψινή νίκη δεν είναι δική μου, ούτε μόνο του συνδυασμού 
μας, είναι νίκη της πόλης. Το ποσοστό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να 
δουλεύουμε με την ίδια ένταση το έργο που ξεκίνησε πριν από πέντε 
χρόνια και να κάνουμε το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πρότυπο 
Δήμο της χώρας σε όλους του τομείς», τόνισε.

Ενωτικός και με συναίνεση
Για την προεκλογική περίοδο, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης αναφέρθηκε στα ψέματα, την κινδυνολογία και τη μηδενιστική 
τακτική ορισμένων αντιπάλων του, οι οποίοι με ψεύδη και συκοφα-
ντίες προσπάθησαν να σπιλώσουν συνειδήσεις αλλά όμως αποδοκι-
μάστηκαν από το εκλογικό σώμα. Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα 
μετά τις εκλογές, ο νέος Δήμαρχος, εμφανίστηκε ενωτικός, καλώντας 
όλους τους πολίτες και τους ψηφοφόρους των άλλων παρατάξεων, 
να γίνουν μέρος της μεγάλης αυτής πλειοψηφίας και να δουλέψουν 
από κοινού για την επόμενη μέρα του Δήμου. Να γίνουν μέρος της 
μεγάλης αυτής πλειοψηφίας, που βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. 
«Απόψε η Βάρη η Βούλα και η Βουλιαγμένη απέρριψαν τον λαϊκισμό, 
τα ψέματα και την κινδυνολογία. Επιβράβευσαν το έργο, το έντιμο 
αγώνα και το ήθος. Όσοι προσπάθησαν με αθέμιτα μέσα να διαβάλουν 
το κύρος του Δήμου και της δημοτικής αρχής πήραν βροντερή απάντη-
ση και τη θέση που τους αξίζει. Εμείς σήμερα του καλούμε, έστω και 
τώρα, να αλλάξουν τακτική και να έρθουν κοντά μας να δουλέψουμε 
όλοι μαζί για την πόλη μας», είπε συγκεκριμένα. Κάνοντας ένα σύντο-
μο απολογισμό της πορείας των 5 ετών ως επικεφαλής του Δήμου, 
αναφέρθηκε στα έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης και 
βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και στην επιλογή του 
να μην «χαϊδέψει αυτιά» και να πολιτευτεί αντισυμβατικά, συγκρου-
όμενος με συμφέροντα και κατεστημένες νοοτροπίες. Υποσχέθηκε 
μια τετραετία που θα απογειώσει την πόλη και τον Μάιο του 2023, θα 
παραδοθεί στους Δημότες «μια πόλη αλλιώς». «Το ποσοστό μας επι-
τρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ίδια ένταση το έργο που 
ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και να κάνουμε το Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης πρότυπο Δήμο της χώρας σε όλους του τομείς», 
υπογράμμισε στους συγκεντρωμένους. 

Αυτοί που δεν είναι πια εδώ
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος μνημόνευσε τους 
ανθρώπους που συμμετείχαν στην παράταξη στις προηγούμενες 
εκλογές και πλέον δεν είναι πια κοντά μας, τονίζοντας πως η νίκη 
ανήκει και σ’ αυτούς και σίγουρα θα παρακολουθούν τη σημερινή 
βραδιά και θα χαίρονται: Τον Ντίνο Καραγεώργο, τον Παναγιώτη 
Σκουζή, τον Άκη Λιμοντζόγλου, τον Αλέκο Χανδρά, τον Φιλάρετο 
Χατζηστεφάνου και τον πατέρα του, τον Αντιστράτηγο Δημήτριο 
Κωνσταντέλλο. Η αυλαία των εκλογών στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης έπεσε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων. 

Πλήθος φίλων και υποστηρικτών της «Πόλης για να ζεις» συγκε-
ντρώθηκε στο εκλογικό περίπτερο της πλατείας Βούλας με το 
κλείσιμο της κάλπης

Ήταν οι πρώτες εκλογές κατά 
τις οποίες οι τρεις δημοτικές 

ενότητες έβγαλαν Δήμαρχο με 
ίδιο ποσοστό, σηματοδοτώντας 

το τέλος του τοπικισμού  
στον Δήμο



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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Την πολιτική και θεσμική ανα-
βάθμιση των Συμβουλίων Δημο-
τικής Κοινότητας σηματοδότησαν 
οι τελευταίες αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Σε πολιτικό επίπεδο, η 
χωριστή κάλπη για τις κοινοτι-
κές εκλογές αποδέσμευσε την 
επιλογή των τοπικών συμβού-
λων από την εκλογή Δημάρ-
χου, σφραγίζοντας για πρώτη 
φορά στην ιστορία του θεσμού 
το αποτέλεσμα με το κύρος της 
απευθείας λαϊκής εντολής. Και 
σε θεσμικό επίπεδο όμως, η 
πρόσφατη διοικητική μεταρρύθ-
μιση του «Κλεισθένη» πρόσθεσε 
αρμοδιότητες στα όργανα αυτά. 
Για τους λόγους αυτούς, το απο-
τέλεσμα της 26ης Μαΐου στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης αποκτά μια πρόσθετη σημα-
σία. Και στις τρεις τοπικές κάλ-
πες, η παράταξη Πόλη για να ζεις 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
κατέγραψε μια σαρωτική νίκη, 
εξασφαλίζοντας την αυτοδυνα-
μία, δηλαδή την απόλυτη πλει-
οψηφία στα νέα συμβούλια με 
την απλή μάλιστα αναλογική, ως 
εκλογικό σύστημα. Στο Συμβού-
λιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης 
η παράταξη του Δημάρχου εξα-

σφάλισε το μεγαλύτερο ποσο-
στό της, που ανήλθε σε 79%. Με 
το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα η 
Πόλη για να ζεις έχει τις 8 από τις 
συνολικά 11 έδρες του Συμβου-
λίου, αφήνοντας στις υπόλοιπες 
3 παρατάξεις από 1 μόλις έδρα: 
Συγκεκριμένα, στο συνδυασμό 
Δίπλα σας!, που έλαβε 9%, στη 
Λαϊκή Συσπείρωση που έλαβε 
6% και στη Ριζοσπαστική Κίνηση 
Πολιτών, που συγκέντρωσε το 
6% των ψήφων. 

Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοι-
νότητας Βούλας η παράταξη του 
Δημάρχου εξασφάλισε το 69% 
των ψήφων, καταλαμβάνοντας 
έτσι τις 8 από τις 11 έδρες του 
συμβουλίου. Η κοινοτική κάλπη 
της Βούλας ήταν η μοναδική 
στην οποία συμμετείχε το Κύμα 
Ενωμένων Πολιτών του Δημή-
τρη Δαβάκη με ψηφοδέλτιο, το 
οποίο συγκέντρωσε το 16% των 
ψήφων, εκλέγοντας 2 συμβού-
λους. Η Ριζοσπαστική Κίνηση 
Πολιτών με 6% εξασφάλισε μία 
έδρα, ενώ χωρίς εκπροσώπηση 
θα μείνουν η Λαϊκή Συσπείρωση 
που έλαβε το 5% των ψήφων 
και ο συνδυασμός Δίπλα σας! 

που πήρε 4%. Και στο Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγ-
μένης απόλυτη κυριαρχία έχει η 
παράταξη του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου που έλαβε 63% κερδίζο-
ντας την αυτοδυναμία με 4 έδρες 
από τις 7 του οργάνου. Τη δεύ-
τερη θέση έλαβε ο ανεξάρτητος 
συνδυασμός Βουλιαγμένη Αγάπη 
Μου που κατήλθε μόνο σε αυτή 
την κάλπη και συγκέντρωσε το 
25% εκλέγοντας 2 συμβούλους. 
Ο συνδυασμός Δίπλα σας! έλαβε 
το 7% των ψήφων μπαίνοντας 
στο συμβούλιο με ένα μέλος και 
χωρίς εκπροσώπηση έμεινε η 
Λαϊκή Συσπείρωση, που πήρε 5%. 

Οι νέοι πρόεδροι
Ο «Κλεισθένης» άλλαξε τον 
τρόπο εκλογής των προέδρων 
στα Συμβούλια Δημοτικής Κοι-
νότητας: Πλέον ο πρόεδρος δεν 
είναι απλώς ο πρώτος σε σταυ-
ρούς στην παράταξη του Δημάρ-
χου, όπως ίσχυε στις δύο προ-
ηγούμενες δημοτικές θητείες. 
Ο πρόεδρος ψηφίζεται μεταξύ 
των εκλεγμένων συμβούλων 
κατά την πρώτη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου. Υποψήφιοι μπο-
ρούν να είναι αποκλειστικά οι 

Τοπικά Συμβούλια 
σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Σαρωτική νίκη της παράταξης Κωνσταντέλλου
και στις τρεις κοινοτικές κάλπες

Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας Βάρης

Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας Βουλιαγμένης

Πόλη για να ζεις
Ασπασία Αντωνίου
Παναγιώτης Παππάς
Μπάμπης Δρόσος
Φώτης Κούτρας
Ελίνα Μελέτη
Λιλή Σκούρτη Τσοκάνου
Βασίλης Λανάρης
Χαρά Τριβυζά
Παντελής Τσολομύτης 

Δίπλα σας!
Βασίλης Σιαμέτης

Λαϊκή Συσπείρωση
Αγγέλα Γκόγκου

Πόλη για να ζεις 79%

Πόλη για να ζεις 63%

Δίπλα σας 9%

Δίπλα σας 7%

Λαϊκή Συσπείρωση 6%

Λαϊκή Συσπείρωση 5%

Βουλιαγμένη αγάπη μου 25%

ΡΙ.ΚΙ.Π. 6%
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δύο πρωτεύσαντες σε σταυρούς 
σύμβουλοι από την πρώτη και τη 
δεύτερη σε ψήφους παράταξη. 
Με δεδομένο όμως ότι η παρά-
ταξη Πόλη για να ζεις έχει αυτο-
δυναμία και στα τρία συμβούλια, 
είναι πέραν πάσης αμφιβολίας 
βέβαιο ότι οι τρεις νέοι τοπικοί 
πρόεδροι θα είναι η Ασπασία 
Αντωνίου στη Βάρη, ο Βασίλης 
Παπαδόπουλος στη Βούλα και ο 
Γιώργος Κοκολέτσος στη Βου-
λιαγμένη, που συγκέντρωσαν 
τους περισσότερους σταυρούς 
στις κάλπες των κοινοτικών 
εκλογών. Ο «Δημοσιογράφος» 
εξασφάλισε τις πρώτες δηλώ-
σεις των τριών νέων προέδρων, 
πριν αυτοί αναλάβουν επισή-
μως τα καθήκοντά τους την 1η 
Σεπτεμβρίου.

Ασπασία Αντωνίου
«Ξεκινάμε να κάνουμε ό,τι 
καλύτερο για τη Βάρη και τα 
προβλήματά της που δεν είναι 
λίγα», αναφέρει η Ασπασία 
Αντωνίου, η οποία ξεκινά τη 
δεύτερη θητεία της στο Συμ-
βούλιο Δημοτικής Κοινότητας 
Βάρης, αυτή τη φορά ως πρό-
εδρος, ενώ την περίοδο 2011-
14 ήταν απλό μέλος. «Θα συνε-
δριάζουμε ανοιχτά στο πρώην 
Δημαρχείο της Βάρης και 
ενθαρρύνω όλους τους πολίτες 
να παρακολουθούν τις συζητή-
σεις, να παρεμβαίνουν με προ-
τάσεις και να συμμετέχουν στη 
ζωή του Συμβουλίου μας. 

Αυτή την περίοδο καταγράφου-
με θέματα και προβλήματα και 
προγραμματίζουμε τη λειτουρ-
γία μας, ενώ ακόμη δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί πλήρως οι 
αρμοδιότητες των Συμβουλίων 
Δημοτικής Κοινότητας. Σκοπός 
μας είναι να ανοίξουμε διαύλους 
επικοινωνίας με τους πολίτες 
και να δώσουμε στη Βάρη τη 
θέση που της αξίζει. Θα αξιο-
ποιήσουμε όλες τις νέες δυνα-
τότητες για να προσφέρουμε 
έργο στο πλευρό της δημοτικής 
αρχής και του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου, τιμώντας το εξαιρετικά 
μεγάλο ποσοστό που μας επιφύ-
λαξαν οι πολίτες». 

Βασίλης Παπαδόπουλος
«Συνέπεια και αποτελεσματι-
κότητα είναι αυτό που υπόσχο-
μαι στους δημότες, ευχαριστώ-
ντας τους για την τιμητική θέση 
που μου επιφύλαξαν με την 
ψήφο τους», τονίζει ο Βασί-
λης Παπαδόπουλος, γνώριμος 
στα δημοτικά έδρανα από την 
περίοδο 2011-14 όταν ως επι-
λαχών σύμβουλος συμμετείχε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και 
συμπληρώνει: «Η αναβάθμιση 
του ρόλου των τοπικών συμ-
βουλίων πρέπει να μας βρει 
έτοιμους να ανταποκριθούμε 
σε αυξημένες απαιτήσεις. Η 
εξυπηρέτηση του πολίτη και η 
μέριμνα για το δημόσιο χώρο 
είναι το καθήκον μας και σε 
αυτό το σκοπό θα συνεργα-
στούμε άριστα με τον Δήμαρ-
χο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
στο βαθμό που μας αναλογεί. 
Ξεκινά μια νέα εποχή για την 
τοπική δημοκρατία και δεν θα 
αφήσουμε την ευκαιρία αυτή να 
πάει χαμένη». 

Γιώργος Κοκολέτσος
«Στόχος μου είναι η βελτίω-
ση της καθημερινότητας στη 
Βουλιαγμένη», υπογραμμίζει 
ο Γιώργος Κοκολέτσος, νέος 
πρόεδρος στο τοπικό Συμβού-
λιο της πόλης, έχοντας την 
εμπειρία 5 ετών στη θέση του 
αντιπροέδρου. «Αυτές τις ημέ-
ρες καταγράφουμε συστηματικά 
προβλήματα», προσθέτει. «Θα 
μειώσουμε το χρόνο επίλυσης 
των προβλημάτων αν πάρουμε 
πρωτοβουλίες και αποκτήσουμε 
τα μέσα για την άμεση λύση κάθε 
φαινομένου. 

Τομείς προτεραιότητας στη Βου-
λιαγμένη είναι η καθαριότητα, οι 
αποψιλώσεις, η επούλωση του 
οδικού δικτύου, οι υποδομές 
των σχολείων, ο δημοτικός εξο-
πλισμός στα πάρκα, η προσβασι-
μότητα των πεζοδρομίων αλλά 
και η ασφάλεια. Σε συνεργασία 
με τη δημοτική αρχή μπορού-
με να προσφέρουμε πιο πολλά 
στους πολίτες και αυτό είναι το 
στοίχημα της επόμενης περιό-
δου».

Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας Βούλας

Πόλη για να ζεις
Βασίλης Παπαδόπουλος
Νίκος Μακρής
Ζωή Χριστοδούλου Χατζηστεφάνου
Άρτεμις Σαχατζιάν
Μυρτώ Λαμπροπούλου
Φίλιππος Ζερβός
Εύη Χειλά
Παναγιώτης Κορωναίος

Κύμα Ενωμένων Πολιτών
Στέλιος Κλήμης 
Βαρβάρα Βιτάλη

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών
Γιώργος Κότσαλης

Πόλη για να ζεις
Γιώργος Κοκολέτσος
Λιάνα Σκουλάξενου
Δημήτρης Κακογιαννάκος
Νίκος Νανούρης

Βουλιαγμένη Αγάπη Μου
Διονύσης Κοντονής
Θάλεια Λιγούρα

Δίπλα σας!
Σταύρος Σίνας

Σημείωση:

Η επεξεργασία των στοιχείων 
σταυροδοσίας από τις κοινοτικές 
εκλογές και η ανακοίνωση της 
σύνθεσης των νέων Συμβουλίων 
Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, 
Βούλας και Βουλιαγμένης 
είναι ανεπίσημη και γίνεται με 
κάθε επιφύλαξη της οριστικής 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
από το Πρωτοδικείο Αθηνών, 
καθώς προέκυψε από τα 
αντίγραφα των πρακτικών 
των εφορευτικών επιτροπών 
που τηρεί ο Δήμος. Ακόμη και 
μετά την ανακοίνωση αυτή, 
τυχόν ενστάσεις ενδέχεται να 
τροποποιήσουν τη σύνθεση των 
συμβουλίων.

Πόλη για να ζεις 69%

Δίπλα σας 4%

Λαϊκή Συσπείρωση 5%

ΡΙ.ΚΙ.Π. 6%

Κύμα Ενωμένων Πολιτών 16%
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Μια Ακτή γεμάτη εικόνες και τέχνη
Πώς σώθηκε ο θερινός κινηματογράφος της Βουλιαγμένης

Στην εποχή 
προ ιδιωτικής 

τηλεόρασης 
κόβονταν 

62.000 
εισιτήρια
τη σεζόν 

με καθημερινή 
εναλλαγή ταινιών

Η «Ακτή» στη Βουλιαγμένη δεν είναι ένα σινεμά. Λειτουργώντας 
ανελλιπώς τα καλοκαίρια από το 1976 είναι ένα σημείο που κάνει 
πολλά παραπάνω από το να προβάλει σε μια μεγάλη οθόνη τα σύγ-
χρονα προϊόντα της 7ης τέχνης: Συγκεντρώνει και συμπυκνώνει για 
γενιές επί γενιών συναισθήματα, γεύσεις, μυρωδιές και μνήμες. Οι 
μελετητές των θερινών σινεμά της Ελλάδας, όπως ο Βασίλης Ιωάν-
νου, έχουν καταγράψει (μεταξύ άλλων και στο ηλεκτρονικό ευρετήριο 
cineanamnisi.blogspot.com) ότι ο πρώτος θερινός κινηματογράφος 
της Βουλιαγμένης ξεκίνησε το 1961, λεγόταν «Καπρίς» και βρισκόταν 
στη γωνία των οδών Θησέως και Ήρας, όπου σήμερα λειτουργεί το 
σούπερ μάρκετ. Το 1970 μετονομάστηκε σε «Κυανή Ακτή» αλλά το 
1975 σταμάτησε οριστικά, καθώς το ακίνητο άλλαξε χρήση. Τη σκυ-
τάλη πήρε η «Ακτή» που βρίσκεται λίγο παρακάτω, στη γωνία Θησέως 
και Αιόλου, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1976. Οι δύο συνέται-
ροι που χτύπησαν τη δημοπρασία του ΟΔΔΕΠ (Οργανισμός Διοικήσε-
ως και Διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας), τον Μάρτιο του 
1976 με 11.500 δραχμές μηνιαίο μίσθωμα, ο Σωκράτης Πανταζής και 
ο Θεόδωρος Γκαραβέλος, κρατούν τον κινηματογράφο μέχρι σήμερα, 
με τη βοήθεια των συγγενών τους.  

«Τα πρώτα χρόνια αλλάζαμε κάθε βράδυ ταινία, το σινεμά είχε 500 
καθίσματα και στις δύο παραστάσεις της ημέρας ήμασταν γεμάτοι», 
διηγείται στον «Δημοσιογράφο» ο Σωκράτης Πανταζής που από 15 
ετών μέχρι σήμερα βρίσκεται στον χώρο του κινηματογράφου. Πλέον 
η μεγάλη μηχανή προβολής που χειριζόταν έχει αδρανοποιηθεί και οι 
ταινίες έρχονται ψηφιακά με σκληρό δίσκο, σε μηχανήματα που γνω-
ρίζει η νέα γενιά. Στην «Ακτή» ο Σωκράτης Πανταζής φιλοξενούσε 
τακτικά τη Ρένα Βλαχοπούλου, που του παραπονιόταν αστειευόμενη 
ότι τα καθίσματα είναι ψηλά και δεν έφτανε ο Νίκος Ρίζος, αλλά και 
πολιτικούς που επέλεγαν – και ακόμη επιλέγουν – τη Βουλιαγμένη 
ως απόμακρο μέρος για κρυφά και φανερά ραντεβού. Στην «Ακτή» 
εκδηλώνονταν άλλωστε και οι «τεντιμπόηδες» της περιοχής όπως 
τους αποκαλεί, καθώς του έκαναν τη ζωή δύσκολη: Πότε με τα ...αυγά 
που πετούσαν από έξω στους ανυποψίαστους θεατές, πότε με τη 
φασαρία που προκαλούσαν μέσα κατά τη διάρκεια της παράστασης 
με διάφορες αφορμές. Υπήρξαν καλοκαίρια, πριν την έλευση της 
ιδιωτικής τηλεόρασης, που στην «Ακτή» κόπηκαν 62.000 εισιτήρια, 
όπως θυμούνται οι άνθρωποι του σινεμά. Ο θερινός κινηματογράφος 
υπήρξε για την εποχή ό,τι σήμερα είναι το netflix, μια σχετικά φτηνή 
διασκέδαση, όπου η ίδια η ταινία ήταν απλώς η αφορμή για την έξοδο 
και τη συνεύρεση της παρέας κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Όλα 

αυτά θα είχαν τελειώσει το 1994 οριστικά, αν αφηνόταν η ιδιοκτήτρια 
Εκκλησία της Ελλάδος και ο αδιάφορος Δήμος να δρομολογήσουν τα 
σχέδια για αξιοποίηση του ακινήτου. Ήταν αποτέλεσμα της τύχης που 
βρέθηκε εκείνη την περίοδο ο Χρήστος Διονυσόπουλος στα έδρανα 
της αντιπολίτευσης του Δήμου Βουλιαγμένης και κατόπιν αποτέλε-
σμα της μεθοδικότητάς του η ιστορική απόφαση να κηρυχθεί η «Ακτή» 
διατηρητέο μνημείο. Όπως αναφέρει ο Χρήστος Διονυσόπουλος στον 
«Δημοσιογράφο», ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας αποσιώπησε τότε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τις ενέργειες της Εκκλησίας να δημοπρατηθεί 
το ακίνητο όπου βρίσκεται το «Ακτή» και να αλλάξει χρήση. Αφού 
μάλιστα αποκαλύφθηκε μετά από δική του έρευνα το σχέδιο να δοθεί 
το οικόπεδο για αντιπαροχή για οικοδόμηση πολυώροφου κτηρίου, ο 
τότε Δήμαρχος δήλωσε, όπως καταγράφεται και στα επίσημα πρακτι-
κά, ότι «μάλλον κακό κάνει η συζήτηση» περί ανακήρυξης του κινη-
ματογράφου ως μνημείου. 

Κεντρικό ρόλο από τότε στη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιου-
σίας είχε ο σημερινός Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, 
Βουλιαγμένης και Βάρης, Αντώνιος, που αντέδρασε πρώτος στις 
κινήσεις Διονυσόπουλου να σταματήσει η αντιπαροχή. Στον ημερή-
σιο Τύπο της εποχής (Ελευθεροτυπία, Νίκη, Αυριανή) διασώζονται 
και οι δηλώσεις του: «Περιουσία μας είναι, ό,τι θέλουμε την κάνου-
με. Να παραχωρήσει το σπίτι του ο κ. Διονυσόπουλος για να γίνει 
κινηματογράφος για τους Βουλιαγμενιώτες». Ευτυχώς, οι αρμόδιοι 
παράγοντες και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού είχαν 
αντίθετη άποψη. Στις 4 Φεβρουαρίου 1994 η 1η Εφορεία Νεώτερων 
Μνημείων σταμάτησε τη δημοπρασία με έγγραφό της προς τη Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο. Ενώ με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 28 Αυγούστου 
1995 και υπογράφτηκε από τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Θάνο 
Μικρούτσικο, η υπόθεση έκλεισε για πάντα: «Χαρακτηρίζουμε ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ιστορικό τόπο που χρειάζεται ειδική 
κρατική προστασία [...] το Θερινό κινηματογράφο Ακτή στη Βουλιαγ-
μένη μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας, 
διότι αποτελεί τυπικό δείγμα Θερινού κινηματογράφου με σημαντική 
πολιτισμική και εκπαιδευτική λειτουργία καθώς και επειδή πρόκειται 
για το μοναδικό Θερινό κινηματογράφο της περιοχής άρρηκτα συν-
δεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της». 

Η «Ακτή» άνοιξε το 1976, αφότου έκλεισε η «Κυανή Ακτή» ή το 
«Καπρίς» όπως ονομαζόταν παλιότερα το πρώτο σινεμά της  
Βουλιαγμένης

Ο τοπικός Τύπος πριν 25 χρόνια 
αποκαλύπτει πώς ο σημερινός 

Μητροπολίτης Αντώνιος 
μεθόδευε την οικοδόμηση 

πολυώροφου κτηρίου στη θέση 
του «Ακτή», υπό την ανοχή του 

τότε Δημάρχου,  
Γρηγόρη Κασιδόκωστα
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Πέντε ταινίες για ανοιχτό ουρανό

Μυρίζουν αγιόκλημα και γιασεμί, έχουν 
γεύση σκαστού καλαμποκιού και κρύας 
γρανίτας και έχουν συντροφεύσει τα παι-
δικά και τα γεμάτα σκιρτήματα εφηβικά 
χρόνια των περισσότερων από εμάς με 
μια τέτοια δύναμη τρυφερής νοσταλγί-
ας, που τα αναζητούμε κάθε χρόνο για να 
σηματοδοτήσουν την αρχή του καλοκαι-
ριού μας. 

Εμείς εδώ στα Νότια έχουμε το προνόμιο 
εκτός από πανσέληνο, αστέρια, χαλίκι 
και ποπκόρν, να έχουμε θερινά σινεμά σε 
απόσταση ανάσας από τη θάλασσα, δίπλα 
από την οποία θα απολαύσουμε μια αργή 
καλοκαιρινή περατζάδα στους πεζόδρο-
μους της Βουλιαγμένης ή της Βάρκιζας 
ύστερα από ένα ακόμα νοσταλγικό θερινό 
σινεφίλ βράδυ. 

Ρία
Αφροδίτης 8 στη Βάρκιζα, ένα βήμα από 
την θάλασσα, ο καλαίσθητος κινηματο-
γράφος «Ρία» μας κλείνει καλοκαιρινά 
ραντεβού σταθερά από το 1963, αποτε-
λώντας έναν σταθερό κινηματογραφικό 
σημείο του τόπου μας. Τι θα δούμε:

Νουρέγιεφ: Το λευκό κοράκι 

Η κινηματογραφική βιογραφία του γνω-
στού χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ από 
τον ταλαντούχο Φάινς θα σας γοητεύσει. 
Όχι μόνο λόγω των εξαιρετικών χορευ-
τικών σκηνών, από τις οποίες λείπουν τα 
φανφαρίστικα εφέ και η πραγματικότητα 
της αφήγησης κυλάει ρεαλιστικά, αλλά 
και γιατί η ιστορία του γνωστού χορευτή 
–τα φτωχά παιδικά του χρόνια, η μετέ-
πειτα πειθαρχημένη χορευτική εκπαί-
δευση και η αυτομόληση στην Δύση– 
συμπυκνώνει τα βιώματα, το πάθος και 
την ενέργεια του πρωταγωνιστή με το 
ψυχροπολεμικό κλίμα και την πολιτική 
πραγματικότητα του καιρού του. Συστή-
νεται ανεπιφύλακτα σε όσους αποφεύ-
γουν την ιστορική ανακρίβεια στις κινη-

ματογραφικές βιογραφίες και αγαπούν 
προγενέστερες δουλειές του Φάινς  
(Η Αόρατη Γυναίκα, 2013).

Οι Άνδρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απει-
λή 

Ή όπως τονίζεται και στην ταινία «Ο 
Άνδρας και η Γυναίκα με τα Μαύρα». 
Το σίκουελ των γνωστών ταινιών των 
ανδρών με τα μαύρα αλλάζει σύσταση 
με την Τέσα Τόμπσον να φοράει μαύρο 
ανδρικό κοστούμι και να ενσαρκώνει 
περίφημα το χολιγουντιανό φεμινιστικό 
μανιφέστο των ημερών, εισερχόμενη 
σε ένα κατά τα άλλα ανδροκρατούμενο 
σύμπαν μυστικών υπηρεσιών. Η ταινία 
είναι διασκεδαστική, το εκτόπισμα του 
Κρις Χέμσγουορθ όπως πάντα γεμίζει 
τη μεγάλη οθόνη και ο Λίαμ Νίσον ανα-
πάντεχα δεν παίρνει μέρος στις σκηνές 
ξύλου. Συστήνεται ανεπιφύλακτα επίσης 
και σε όλους τους φαν της Έμα Τόμσον 
που γίνεται γοητευτικότερη με το πέρα-
σμα των χρόνων.

Ακτή
Θησέως και Αιόλου στη Βουλιαγμέ-
νη, ο κινηματογράφος «Ακτή» από το 
1974 είναι ό,τι ακριβώς υπόσχεται το 
όνομά του: Δροσερός, γεμάτος γιασεμιά 
και καλοκαιρινή θαλασσινή δροσιά. Θα 
δούμε:

Το ξέρουν όλοι 

Το οικογενειακό μελόδραμα του διπλά 
βραβευμένου με Όσκαρ Ασγαρ Φαραντί, 
σήκωσε την αυλαία του Φεστιβάλ Κανών 
- και όχι άδικα. Το ζευγάρι Κρουζ - Μπαρ-
δέμ πρωταγωνιστεί σε ένα δράμα - ψυχο-
λογικό θρίλερ με έντονες κοινωνικές 
προεκτάσεις. Η κόρη της Κρουζ η οποία 
ταξιδεύει στο πατρικό της για τον γάμο 
της αδελφής της, εξαφανίζεται μυστηρι-
ωδώς εν μέσω γιορτής και ο πρώην ερα-
στής Μπαρδέμ αναλαμβάνει να βοηθήσει. 

Στην πορεία αναδύονται μυστικά, ανήθικα 
κίνητρα και ευαίσθητα νήματα ανθρώπι-
νων σχέσεων που μας υπενθυμίζουν 
πως κάτω από μια φαινομενικά ήρεμη 
επιφάνεια κοιμάται ένας άγριος βυθός. 
Συστήνεται ανεπιφύλακτα στους λάτρεις 
των ψυχολογικών πολυεπίπεδων, στους 
ισπανόφιλους και σε όσους νομίζουν ότι 
πάντα μπορούν να εντοπίσουν τον ένοχο 
σε παρόμοιες ταινίες. 

Ο καθηγητής και ο Τρελός 

Δύο μεγάλα χολιγουντιανά ονόματα, 
ο Μελ Γκίμπσον και ο Σον Πεν, συνα-
ντιούνται στη μεγάλη οθόνη για να 
μεταφέρουν την πραγματική ιστορία του 
Τζέιμς Μάρρεϊ, Σκωτσέζου φιλόλογου, 
ο οποίος ανέλαβε στις αρχές του 20ού 
αιώνα να συντάξει το περίφημο λεξι-
κό της Οξφόρδης. Αντιμέτωπος με τον 
βαθύ συντηρητισμό και την άρνηση των 
υπεύθυνων, γεμάτος αποφασιστικότητα 
δέχεται την βοήθεια του Σον Πεν, ενός 
Αμερικανού ιδιοφυούς τρελού με εμμο-
νή στα βιβλία, που κατέληξε σε άσυλο 
ύστερα από έντονες μανίες καταδίωξης. 
Συστήνεται στους φαν των μεγάλων 
ηθοποιών και σε όσους κανονίσουν 
μετά να πιουν μοχίτο στην παραλία για 
να ελαφρύνουν την βαριά επίγευση της 
ταινίας. 

Βάρκιζα
Θάσου 22, στην Βάρκιζα, το ομώνυμο 
σινεμά μας χαρίζει «ανακτορικό» ρομα-
ντισμό και μια τρομερή θέα στον κήπο του 
από το 1999. Θα δούμε:

Κολύμπα ή Αλλιώς Βυθίσου 

Ή αλλιώς η γαλλική βερσιόν του «Άντρες 
έτοιμοι για όλα». Βυθισμένοι σε μια ανια-
ρή καθημερινότητα άγχους, κοινωνικών 
και οικονομικών αδιεξόδων και προσω-
πικής αποτυχίας, οι άνδρες της ταινίας 
ψάχνουν τρόπους να απελευθερωθούν 
εσωτερικά και να θεραπεύσουν τους 
εαυτούς τους από το φάντασμα αυτού που 
δεν έγιναν. Όταν αποφασίζουν να πάρουν 
μέρος σε ομάδα συγχρονισμένης κολύμ-
βησης ανδρών, η προπόνηση στην πισίνα 
γίνεται διασκεδαστικό group therapy. 
Η ταινία είναι αστεία και πολύ διασκε-
δαστική, αμφισβητεί τα στερεότυπα που 
νοούνται ως ανδρικά χαρακτηριστικά, μας 
κάνει να ξανασκεφτούμε έννοιες όπως 
ο σεξισμός και τα φύλα στα αθλήματα 
και κυρίως μας εξοικειώνει με παρηγο-
ρητικά διέξοδα, όταν έχουμε φτάσει σε 
ένα σημείο ζωής που πιστεύουμε πως 
ο χρόνος μας έχει στερήσει δικαιώματα 
ονείρων ή αλλαγής. Συστήνεται σε όσους 
έχουν όρεξη να γελάσουν ελαφριά κάτω 
από τα αστέρια και να φύγουν με χαμόγε-
λο και έμπνευση.

Τι παίζουν τα θερινά σινεμά 
σε Βουλιαγμένη και Βάρκιζα
 
της  Μιρέλας Διαλετή

Μελ Γκίμπσον και Σον Πεν πρωταγωνιστούν στο μη χολιγουντιανό φιλμ  
«Ο καθηγητής και ο τρελός»
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Η ομάδα Κ-15 της ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του πρώτου τουρνουά «Athens Riviera Cup 
U15 by Island» που διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία από τον Αθλητικό Όμιλο Βου-
λιαγμένης στο ανακαινισμένο δημοτικό στάδιο του Καβουρίου το διήμερο 1-2 Ιουνίου 
2019. Στο τουρνουά συμμετείχαν οι ομάδες της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ατρό-
μητου Αθηνών, του Πανιώνιου, του Παθιακάκη FC και φυσικά της Βουλιαγμένης της 
οποίας το τμήμα Κ-15 είναι από τις καλύτερες ομάδες της Αττικής, σύμφωνα με τους 
προπονητές. Στο μεγάλο τελικό η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 5-0 του Ατρόμητου Αθηνών 
κατακτώντας το τρόπαιο, ενώ η ομάδα του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε Κυπελλούχος 
του τουρνουά, νικώντας τον Πανιώνιο με σκορ 1-0. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 
στόχος του τουρνουά ήταν η βελτίωση του επιπέδου των αθλητικών δραστηριοτήτων 
και παράλληλα η προώθηση του παιδικού ποδοσφαίρου και της φιλοξενίας. Οι έξι 
ομάδες που συμμετείχαν στο 1ο Athens Riviera Cup, προσέφεραν στους θεατές που 
παρακολούθησαν τους αγώνες αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, μέσα σε κλίμα αντα-
γωνισμού και ευγενούς άμιλλας.

Ο προπονητής της Βουλιαγμένης στο τμήμα Κ-15, Σωτήρης Κατράνας μιλώντας στον 
«Δημοσιογράφο» ανέφερε: «Το τουρνουά απευθύνθηκε αποκλειστικά στην ηλικία Κ15, 
είναι η ηλικία που οι ομάδες αυτού του επιπέδου ξεχωρίζουν ποια παιδιά μπορούν να 
παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο και να στελεχώσουν τις αντρικές ομάδες των ΠΑΕ, 
καθώς είναι μία ηλικία που ρίχνουν πάρα πολύ το βάρος προπονητικά και είναι η φάση 
που από την εκπαίδευση περνάνε στην προπόνηση δηλαδή στο πρώτο στάδιο καθοδή-
γησης ποδοσφαιρικά για να αναδειχθεί ο παίκτης υψηλού επιπέδου». Και συνεχίζοντας 
τόνισε: «Θέλοντας όλες αυτές οι ομάδες να συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά υψηλού 

επιπέδου οργανωτικά που πάντα κάθε χρόνο προς το τέλος του καλοκαιριού γινόταν 
συνήθως στην Παιανία, λόγω της ανακατασκευής του δημοτικού σταδίου Καβουρίου, 
και συνδυαστικά με την πολύ καλή ομάδα της Βουλιαγμένης στις ηλικίες Κ15 ήταν μία 
ιδέα των προπονητών, απευθυνθήκαμε στον σύλλογο και με την αρωγή τη δική μας και 
του Island οικονομικά και οργανωτικά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τουρνουά». 

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ολοκλήρωση του 1ου «Αthens Riviera Cup», όλοι 
οι προπονητές των ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά έμειναν απόλυτα ευχαρι-
στημένοι. Χαρακτηριστικά ανέφεραν στους ανθρώπους του Αθλητικού Ομίλου Βου-
λιαγμένης ότι ήταν μια διοργάνωση που τους παρείχε ακριβώς αυτό που επιθυμού-
σαν, δηλαδή άρτιες εγκαταστάσεις και πολύ ωραίες αναμετρήσεις σε ένα όμορφο 
φυσικό περιβάλλον. Την απονομή του τροπαίου και την βράβευση των αθλητών της 
ΑΕΚ, έκανε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Βασίλης Παπαμιχαήλ, ο οποίος στον χαιρετισμό του εκθείασε τον ΑΟΒ για την άρτια 
και άψογη διεξαγωγή του τουρνουά, υποσχόμενος ότι η δημοτική αρχή θα είναι πάντα 
δίπλα στον όμιλο και αρωγός σε παρόμοιες αθλητικές διοργανώσεις. Την απονομή και 
την βράβευση των αθλητών του Ατρομήτου, έκανε ο Σύμβουλος της Τοπικής Κοινό-
τητας Βουλιαγμένης Νίκος Νανούρης. Την απονομή κυπέλλου και τη βράβευση των 
αθλητών του Παναθηναϊκού και του Πανιώνιου, έκανε ο Θανάσης Κασπίρης, διοικητι-
κός υπεύθυνος των υποδομών της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών. Νικητής Fair Play ανα-
δείχτηκε η ομάδα του Παθιακάκης F.C. και την απονομή τροπαίου και τη βράβευση των 
αθλητών, έκανε ο πρόεδρος του ΑΟ Βουλιαγμένης Γιάννης Ασλανίδης. Την απονομή 
τροπαίου και τη βράβευση των αθλητών του ΑΟ Βουλιαγμένης έκανε ο προπονητής 
της ΑΕΚ Πέτρος Τοσουνίδης. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Θεόδωρος Κοντός της 
ΑΕΚ. Τιμητική πλακέτα του τουρνουά απονεμήθηκε στην δημοτική αρχή, αλλά και στον 
Σπύρο Πανά για την ευγενική χορηγία του.

«Ο ΑΟΒ χτίζει το μέλλον»
«Οι ακαδημίες της Βουλιαγμένης είναι στελεχωμένες από όλα τα ηλικιακά τμήμα-
τα. Υπάρχουν τμήματα από ηλικίες έξι έως δεκαέξι ετών. Συνειδητά μέχρι φέτος δεν 
υπήρχε Κ-18 γιατί όλα τα παιδιά ηλικίας 16 χρόνων αγωνίζονταν στην αντρική ομάδα. 
Φέτος επειδή είναι πάρα πολλά παιδιά που στελεχώνουν τις ακαδημίες του συλλό-
γου, σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε τμήμα Κ18» εξηγεί ο Σωτήρης Κατράνας. Οι 

ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης πριν ξεκινήσει η 
ανακατασκευή του γηπέδου είχαν 
180 παιδιά ενώ σύμφωνα με τους 
υπεύθυνους, ο σύλλογος μπορεί να 
εξυπηρετήσει μέχρι 200 παιδιά και 
αυτό συμβαίνει λόγω του χλοοτά-
πητα, που μπορεί να φιλοξενήσει 
συγκεκριμένο αριθμό αθλητών, 
ώστε να μην επιβαρυνθεί. Μάλιστα, 
κατά τη διάρκεια της ανακατασκευ-
ής του γηπέδου της Βουλιαγμένης, 
ο αριθμός των ακαδημιών μειώθη-
κε αισθητά καθώς κάποιοι γονείς 
ήθελαν να προπονούνται τα παιδιά 
τους αποκλειστικά στο ΔΑΚ Βου-
λιαγμένης και όχι σε άλλα γήπεδα 
που χρησιμοποιούσε ο σύλλογος 
μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασί-
ες της ανακατασκευής του γηπέδου. 
Πλέον, οι ακαδημίες αυτή την περί-
οδο απαρτίζονται από 160 παιδιά 
και στόχος είναι με την έναρξη της 
ποδοσφαιρικής χρονιάς, οι ακαδη-
μίες να φτάσουν στο ανώτατο όριο, 
των 200 παιδιών.

Κίτρινο βάφτηκε  
το 1ο Athens Riviera Cup 
 
Του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Το θαλάσσιο σκι γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη

Από τον Διακάκη 
στον Πλυτά 
7 δεκαετίες  
αγάπη για το  
νερό

Το θαλάσσιο σκι είναι από τα πιο διαδεδομένα σύγχρονα σπορ του 
νερού, ένα υδάτινο άθλημα που έχει γεννηθεί στη Βουλιαγμένη και 
κατά συνέπεια έχει γεννήσει πρωταθλητές και μάλιστα παγκόσμιους. 

Η πρώτη εμφάνιση του θαλάσσιου σκι ήταν το καλοκαίρι της δεκαε-
τίας του 1950 όταν οι λουόμενοι στη Βουλιαγμένη παρατήρησαν μια 
ασυνήθιστη εικόνα για την εποχή. Στον κόλπο της Βουλιαγμένης έβλε-
παν ένα σκάφος να τραβάει πίσω του έναν επιδέξιο σκιέρ, ο οποίος 
ισορροπούσε πάνω στο νερό σε δύο αυτοσχέδια ξύλινα πέδιλα. Ήταν 
ο Αθανάσιος Διακάκης, ταξιδευτής και λάτρης του θαλάσσιου σκι. Οι 
συνθήκες κυριολεκτικά ήταν πρωτόγονες, με εξωλέμβια σκάφη που 
διέθεταν μηχανές μόλις 15 ίππων και αυτοσχέδια σκι προσπαθούσαν 
να «γνωρίσουν» το σπορ οι αθλητές. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, 
στην Ελλάδα, το θαλάσσιο σκι υπάρχει από την περίοδο 1945-1946, 
στην περιοχή του Βόλου, με σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Με τη 
σημερινή του μορφή το άθλημα εμφανίστηκε επίσημα το 1956, στον 
όρμο της Βουλιαγμένης, ως άθλημα αναψυχής, όταν με πρωτοβουλία 
του Αθανάσιου Διακάκη, ιδρύθηκε το αντίστοιχο τμήμα στον Ναυτικό 
Όμιλο Βουλιαγμένης και από τότε αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 
εξέλιξης του αθλήματος στην Ελλάδα. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε 
«φυτώριο» πρωταθλητών με μεγάλες διακρίσεις. Έτσι, ο πρώτος 
σύλλογος που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μας ήταν ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης, ο οποίος έως το 1963 εκπροσωπούσε την 
Ελλάδα στην Παγκόσμια Ένωση Θαλασσίου Σκι (μετονομάστηκε σε 
Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι το 1988).

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
ξεκίνησε την αγωνιστική του ομάδα με αθλητές που είναι ταυτόχρο-
να και μηχανικοί, ξυλουργοί, προπονητές, πιλότοι και εφευρέτες. Το 
1963 είναι η χρονιά που το θαλάσσιο σκι αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα 
ως επίσημο άθλημα και παράλληλα ο Όμιλος της Βουλιαγμένης ανέ-
δειξε τον πρώτο παγκόσμιο (και χρυσό) πρωταθλητή του, τον Γιάννη 
Θωμά στο αγώνισμα του Ιπτάμενου θαλασσίου σκι. Συγκεκριμένα το 
1963 διεξήχθησαν και οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες στο θαλάσσιο 
σκι με τον ΝΟΒ να αναδεικνύεται πρωταθλητής και να υπερασπίζεται 
με επιτυχία τον τίτλο για 35 συνεχόμενα χρόνια. 

Η ανάπτυξη του αθλήματος ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα το 1965 να 
ιδρυθεί η πρώτη σχολή θαλασσίου σκι στις εγκαταστάσεις του Αστέρα 
από τον πρώην Δήμαρχο Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Από 

μικρό παιδί είχε δείξει την αγάπη του για τη θάλασσα και δεν αποχω-
ριζόταν με τίποτα τα νερά της Βουλιαγμένης. Το άθλημα που τον έκανε 
γνωστό στην Βουλιαγμένη αλλά και στη γυναίκα της ζωής του ήταν 
το θαλάσσιο σκι. Δεν αποχωριζόταν ποτέ τα πέδιλα του σκι και ήταν 
προφανές πως το άθλημα θα τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή. 

Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας έγινε ο ένας από τους καλύτερους δασκά-
λους του σκι. «Ο τρόπος που έτρεχε στα κύματα και το μπρουτάλ στυλ 
του τον έκαναν αντιπαθή σε πολλούς - και συνεχίζουν να τον κάνουν 
και σήμερα. Δημιουργούσε, όμως, ένα πολύ γοητευτικό προφίλ στα 
μάτια των πλούσιων επισκεπτών του Αστέρα», ανέφερε σε συνέντευ-
ξη του ο Τζώρτζης Μηλιάς, μαθητής της σχολής του Κασιδόκωστα και 
συγγραφέας του βιβλίου «Η ιστορία του θαλάσσιου σκι στην Ελλάδα».

Το «αστέρι» του θαλασσίου σκι αυτή την στιγμή στην Ελλάδα αλλά και 
στον κόσμο για τους γνώστες του αθλήματος είναι ο Νικόλας Πλυτάς, 
γέννημα θρέμα Βουλιαγμενιώτης. Όπως είχε τονίσει σε συνέντευξή 
του στον «Δημοσιογράφο», ο 23χρονος αθλητής του θαλασσίου σκι 
ξεκίνησε να ασχολείται με το σπορ σε ηλικία των 5 ετών. Μέχρι τότε 
έκανε κολύμβηση στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και παρατηρού-
σε όλους όσοι έκαναν θαλάσσιο σκι στη Βουλιαγμένη. Σημειώνου-
με πως ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης έχει στο παλμαρέ του 47 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Θαλασσίου Σκι με τελευταία κατάκτηση 
του 2017 και ένα Κύπελλο Ελλάδος, απόδειξη ότι το Σκι Θαλάσσης 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Βουλιαγμένη. Πλέον οι σχολές 
θαλασσίου σκι είναι δεκάδες στην Ελλάδα και στη Βουλιαγμένη υπάρ-
χουν τρεις, ενώ μια θα βρείτε και στη Βάρκιζα. 
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Έγειρε το γήπεδο

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Οι δημοτικές εκλογές στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης δεν έκρυβαν εκπλήξεις ούτε και έφεραν ανατροπές. 
Το αποτέλεσμά τους ήταν αναμενόμενο, σχεδόν προδια-
γεγραμμένο. Αναμφισβήτητα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
είναι ο μεγάλος κερδισμένος των εκλογών. Το 72,04% 
αποτυπώνει όχι μόνο τη σαφή επικράτηση του αλλά και 
την αποδοχή της εργατικότητάς του από την πλειοψηφία 
των δημοτών. Είναι κυρίως προσωπικό του επίτευγμα ότι 
κατάφερε στα 5 χρόνια που διοικεί το Δήμο να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών. Το αποτέλεσμα αυτό ταυτό-
χρονα ενσωματώνει τις υψηλές προσδοκίες των δημοτών 
όλων των δημοτικών ενοτήτων. Προσδοκίες που καλείται 
ο Δήμαρχος να εκπληρώσει αποτελεσματικά και δίκαια. 
Εδώ βρίσκεται η πρόκληση της επόμενης τετραετίας.

Κερδισμένος είναι και ο Κώστας Πασακυριάκος. Η Λαϊκή 
Συσπείρωση πέτυχε 4,23% ξεπερνώντας το φράγμα των 
1.000 ψήφων που ήταν ο στόχος του Κώστα Πασακυρια-
κου. Καταγράφηκε ως η πιο συνεπής και ουσιαστική αντιπο-

λιτευτική φωνή, προβάλλοντας ένα τελείως διαφορετικό 
στίγμα σε μείζονα ζητήματα απέναντι στη δημοτική αρχή. 
Σημαντική λεπτομέρεια πως το ποσοστό της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης είναι πολύ υψηλότερο του ποσοστού που έλαβε το 
ΚΚΕ που στηρίζει το συνδυασμό (2,72% ή 710 ψήφοι στα 
3Β), δείγμα πως αναγνωρίζεται η παρουσία του Πασακυ-
ριάκου στα δημοτικά έδρανα. 

Για τη Μαρία Σίνα το 4,58% είναι το καλύτερο που μπορούσε 
να πάρει μια υποψηφιότητα που με όρους αθλητισμού , «δεν 
μπήκε καθόλου στο παιχνίδι». Άχρωμη και καθόλου επιδρα-
στική προεκλογική παρουσία που δεν έπεισε. Ακόμα και με 
όρους επικοινωνίας, η εμπλοκή μελών του συνδυασμού 
την παραμονή των εκλογών στη διακίνηση συκοφαντικών 
φυλλαδίων ήταν το αποκορύφωμα μιας κακής προεκλο-
γικής εκστρατείας. Ο Μανώλης Δασκαλάκης κέρδισε μια 

θέση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα αξιοπρεπές 
2%. Μια προεκλογική παρουσία αθόρυβη, με ελάχιστα μέσα, 
χωρίς εντάσεις και με διάθεση συνεργασίας. Δεν έκανε τη 
διαφορά, αλλά η παρουσία μιας ακόμα φωνής είναι πάντα 
χρήσιμη. Στους χαμένους ο Θάνος Ματόπουλος με 4,94% 
και 1.237 ψήφους που υπολείπονται σημαντικά της επίδο-
σης του 2014. Το αποτέλεσμα δεν είναι προϊόν μιας πολε-
μικής των τοπικών ΜΜΕ όπως ανέφεραν με κάθε τρόπο 
προεκλογικά τα μέλη του συνδυασμού. Είναι η ταύτιση με 
τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που το ποσοστό του 
στις ευρωεκλογές στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη ...κατέρ-
ρευσε. Ένας συνδυασμός καθόλου μαχητικός αλλά περισ-
σότερο υποστηρικτικός προς τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο. Στρατηγικά χαμένος είναι ο Δημήτρης Δαβάκης 
και ας μην ξεγελά το ποσοστό που ανέβηκε στο 12,21% από 
το 9,29% το 2014. Δεν κατόρθωσε να αποτελέσει αντιπο-
λιτευτικό πόλο, όσο και αν το ήθελε. Και αν θεωρεί επι-
τυχία τις 60 μονάδες διαφορά που τον χωρίζουν από τον 
Δήμαρχο, τότε δεν αργεί να έρθει και η τέταρτη σερί ήττα 
στην προσπάθειά του να γίνει Δήμαρχος. Παγιδεύτηκε σε 
μια ρητορική υπερβολών, υψηλών τόνων και ανακριβειών 
που δεν έπεισαν. Τα κέρδη σε ψήφους δεν αντιστοιχούν σε 
αυξημένη επιρροή. 

#photo_view

Ο Δήμαρχος περίμενε
υπομονετικά για να ψηφίσει
(Βούλα 26/5)

Πατούλης και Δούρου
σε συνάντηση εργασίας
(Περιφέρεια Αττικής, 12/6)

Εκφραστικοί χοροί 
από τον Επιμορφωτικό Σύλλογο
Βάρης (Δημοτικό Θέατρο, 15/6)

Ο αρχηγός ΓΕΣ 
στο Μνημείο των ΛΟΚ
(Καβούρι, 9/6)

Παραδοσιακές φορεσιές
και χοροί στη γιορτή του Δημοτικού
Βουλιαγμένης, (2/6)

4.200 κεραυνοί στην Αττική 
και βροχή ρεκόρ στη Βάρη σύμφωνα 
με το Αστεροσκοπείο (17/6)

Εντυπωσιακές χορογραφίες
στην καλοκαιρινή γιορτή 
της Ελαίας (Μηλαδέζα, 13/6)

Στρατηγικά ηττημένος 
των εκλογών ο Δαβάκης
που τον χωρίζουν 60 μονάδες
από τον Κωνσταντέλλο
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32 xρόνια μαζί 
για την ασφάλειά σας

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
• 24/7 Κέντρο Λήψης Σημάτων

• Τεχνολογίες αιχμής


