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@Amedeo_10

Όταν το παίζεις σεφ και δουλεύεις σε μπεργκεράδικο 
στη Βάρη, καλό είναι να σιωπάς... #masterchefgr 

simplicafe2

#Varkiza

angie_skliri

#moorings

@NikosDendias

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έργα ανάπλασης του 
παραλιακού μετώπου της Αθήνας από το Μοσχάτο μέχρι 
τη Βούλα – Βουλιαγμένη. Ποιοι και πότε εκλήθησαν για 
να εκφέρουν γνώμη; Ακόμη και η ΚΕΔΕ εκλήθη την 
τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσε να προσέλθει. #vouli

@n_karatarakis

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτιστικών Κρητικών 
Σωματείων έγινε στις 5-7/4 στη Βούλα Αττικής. Ήταν 
εξαιρετικό και αφιερωμένο στο Βιντσέντζο Κορνάρο. 
Συγχαρητήρια! Το βράδυ της 5/4 απολαύσαμε στίχους 
και τραγούδια (με ερμηνευτή το Νίκο Ανδρουλάκη) από 
τον Ερωτόκριτο!

basw_karagkouni

#varkiza

@fortyplusand

Χθες στην Πλάκα έριχνε χαλάζι, την ίδια ώρα στο 
Κολωνάκι βροχή, στη Γλυφάδα είχε συννεφιά και στη 
Βουλιαγμένη ηλιοφάνεια. Μια ήπειρος από μόνοι μας 
είμαστε.

maijami_

#varkiza

@batteredcouture

Ήρθα Βουλιαγμένη να φάω το περίφημο κλαμπ. Εκτός 
από το ότι μας αγνοούν οι σερβιτόροι εδώ και ένα τέταρ-
το, έχω τρελαθεί με το πόσα lip fillers έχουν πάει στραβά 
στο πλουσιότερο προάστιο της Αττικής.

riviera_coast

#voula

@ntinntan7

Αυτό που περνάω από το πρώτο της Βάρης κ δεν θέλω 
προφιτερόλ με ξεπερνάει...

chrisdegag

#voula

@nickaperghis

Θέλουμε να προσλάβουμε νέες ή νέους για μόνιμη 
απασχόληση με τόπο κατοικίας την περιοχή Βάρκιζας, 
Βάρης, Βουλιαγμένης. Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη. Στείλτε μας μήνυμα στο inbox αν ενδιαφέ-
ρεστε.

@Trolletarian1

Ό,τι πιο άχρηστο και συνάμα επικίνδυνο που θα μπορού-
σε να σκεφτεί άνθρωπος: διάβαση στη Λ. Βουλιαγμένης 
χωρίς φανάρι.
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Αστικοί μύθοι
στη δημοτική πολιτική

Ο               κόσμος θέλει να εξαπατάται, ας εξαπατηθεί λοι-
πόν, λέει ένας λατινικός αφορισμός που δείχνει 
ότι η σύνδεση πολιτικής και fake news δεν είναι 

καθόλου πρόσφατη. Αν κάτι ωστόσο διαφοροποιεί τη 
σημερινή τοπική πολιτική σκηνή των 3Β σε σχέση με το 
αρχέτυπο της πολιτικής εξαπάτησης είναι μια αντιστρο-
φή στους όρους της: Στον εκλογικό στίβο των ημερών 
μας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν έχουμε 
μια διοίκηση που να υπόσχεται μεγαλόστομα ανέφικτες 
παροχές. Αντίθετα, έχουμε μια αντιπολίτευση που οχυ-
ρώνεται υιοθετώντας εντελώς αβάσιμες αν όχι κατά-
φωρα ψευδείς θέσεις σε μια αρνητική, γκρίζα εκστρα-
τεία. Η κινδυνολογία αγκαλιάζει τη συνωμοσιολογία, σε 
έναν χορό που μαγνητίζει και συσπειρώνει ανθρώπους 
στο απέναντι πεζοδρόμιο. Βέβαια τα γεγονότα είναι 
πεισματάρικα, όπως έλεγε ένας μεγάλος ηγέτης του 
παρελθόντος, αρκεί βέβαια να βρουν ανοιχτά αυτιά. 

Η αλλαγή επί τα χείρω των χρήσεων γης στη Βούλα που 
υποτίθεται ότι επιδιώκει μια σκοτεινή ομάδα δημοτικών 
αρχόντων, έχει γίνει ο υπ' αριθμόν ένα αστικός μύθος της 
περιοχής. Η σημερινή διοίκηση από το 2010 εγκαλείται 
ότι κρύβεται πίσω από τις επιδιώξεις αλλαγής του οικι-
στικού χαρακτήρα της Βούλας, ωστόσο σε αυτά τα πέντε 
χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι των τριών πόλεων έκανε 
το αντίθετο: Διασφάλισε – στο μέτρο που αναλογεί σε 
μια δημοτική αρχή να παίρνει τέτοιες αποφάσεις – τις 
σημερινές χρήσεις γης στη λεωφόρο Βασιλέως Παύλου, 
απαγορεύοντας την προσθήκη νέων. Κι αυτό σε αντίθεση 
με την υπερκείμενη νομοθεσία, που από το 2014 με την 
αλλαγή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, άνοιξε την 
πόρτα ώστε η περιοχή της Βούλας και όχι μόνο να γεμίσει 

με πραγματικά οχλούσες χρήσεις (π.χ. βενζινάδικα, συνερ-
γεία και κέντρα διασκέδασης). Κι όμως, η υπεράσπιση των 
σημερινών χρήσεων γης χρησιμοποιείται και σήμερα ως 
κύριο αντιπολιτευτικό χαρτί έναντι όσων υποτίθεται ότι 
επιδιώκουν γενικώς την εμπορευματοποίηση. Διαχρο-
νικά άλλωστε στην περιοχή μας, το δίλημμα «τσιμέντο 
ή πράσινο» άγγιζε μια ευαίσθητη περιοχή του εκλογικού 
σώματος, ενεργοποιώντας αμυντικά πολιτικά αντανακλα-
στικά. Το δίλημμα αυτό κατασκευάζει έναν εικονικό εχθρό 
και οχυρώνει παράλληλα ένα πολιτικό ακροατήριο που 
πιστεύει ότι θα χάσει μέρος από την ποιότητα ζωής που 
απολαμβάνει σήμερα και από την αξία της περιουσίας του, 

αν αφήσει τους οπαδούς του «γκρι» να επελάσουν. Δοκι-
μασμένη συνταγή για τους αυτόκλητους υπερασπιστές, αν 
και βασισμένη σε μια πολιτική απάτη. Η πραγματικότητα 
είναι ότι οι περασμένες δεκαετίες συσσώρευσαν πολύ 
αχρείαστο δημοτικό τσιμέντο σε κοινόχρηστους χώρους, 
που μόλις πρόσφατα ξεκίνησε να αφαιρείται. 

Στην ίδια κατηγορία, αυτή των αστικών μύθων, ανήκει και 
ο ισχυρισμός ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
χρεώνει τα υψηλότερα δημοτικά τέλη. Άριστη βάση για να 
θεμελιώσει κανείς μαξιμαλιστικά αιτήματα για τον Δήμο, 
μόνο που δεν είναι καθόλου αληθής: Ο συντελεστής 1,52 
ευρώ ανά τετραγωνικό που ισχύει ενιαία για τον Δήμο από 
το 2016 κινείται σε μεσαία για την Αττική επίπεδα, με τον 
Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Πειραιά, τον Άλιμο, τα Καλύβια 
και τη Νέα Σμύρνη μεταξύ άλλων να χρεώνουν περισσό-
τερα. Η κινδυνολογία γέμισε με πειστικά σε πρώτη όψη 
επιχειρήματα αρκετά προεκλογικά προγράμματα μέχρι 
στιγμής. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Σχολή 
Ευελπίδων δεν αποτελεί πλέον επιλογή της διοίκησης. Εξ 
αρχής άλλωστε είχε δηλωθεί ότι η υπόθεση μελετάται από 
ένα επιστημονικό δυναμικό, χωρίς να έχουν ληφθεί απο-
φάσεις. Και τώρα που η απόφαση είναι να μην προχωρή-
σει η Μονάδα, αφού τα δεδομένα της έρευνας δεν έδωσαν 
ικανοποιητικές απαντήσεις, το θέμα εξακολουθεί να ανα-
παράγεται ως αντιπολιτευτικό όπλο, σε πείσμα των πραγ-
ματικών δεδομένων. Ακόμη, η υποτιθέμενη «μπάρα» που 
θα μπει στο Λαιμό, μπροστά από τον Αστέρα για να κόψει 
την πρόσβαση των πολιτών στη χερσόνησο έχει διαψευ-
στεί από το 2016, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο της επέν-
δυσης. Ωστόσο ακόμη και σήμερα η «μπάρα» σερβίρεται 
σε προεκλογικές συγκεντρώσεις για να «αποδείξει» τον 
ενδοτικότητα της δημοτικής διοίκησης και ως κακό σενά-
ριο αναπαράγεται με μεγάλη ταχύτητα.

Στο παιχνίδι της παραπλάνησης μπήκε και ο τοπικός 
Τύπος της περιοχής. Σε πρωτοσέλιδο τίτλο γράφτηκε ότι 
«η Εκκλησία πουλάει», ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η 
Εκκλησία «μισθώνει» ή «θέλει να χτίσει». Ενώ προ λίγων 
εβδομάδων, κάποιοι αναγνώστες του ίδιου μέσου διάβα-
σαν σε ρεπορτάζ για την απόφαση μιας δίκης πολιτικού 
προσώπου του Δήμου ότι αυτό κρίθηκε αθώο, όπως έγρα-
φε ο τίτλος, ενώ οι δικαστές το καταδίκασαν σε φυλάκιση. 
Όταν η αλήθεια θεωρείται σχετικό μέγεθος, βρισκόμαστε 
σε επικίνδυνο πολιτικό έδαφος. Και αν οι ανακρίβειες 
περισσεύουν, αυτό που λείπει από αυτή την προεκλογι-
κή περίοδο μέχρι στιγμής (πλην πολύ λίγων εξαιρέσεων) 
είναι ο προγραμματικός λόγος, τα πολιτικά επιχειρήματα, 
η αντιπαράθεση οραμάτων και ιδεών, η παράθεση αξιών 
και διαχειριστικών λύσεων. 

“Η κινδυνολογία 
αγκαλιάζει 
τη συνωμοσιολογία, 
σε έναν χορό 
που συσπειρώνει 
ανθρώπους 
στο απέναντι 
πεζοδρόμιο

 
του  Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκα-
τάστασης λειτουργικών βαθών στο 
Αλιευτικό Καταφύγιο της Βάρκιζας. Ο 
σκοπός του έργου ήταν η εκβάθυνση 
με την απομάκρυνση της άμμου και των 
φερτών υλικών με αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία ασφαλούς δίαυλου για τα σκάφη 
που ήδη ελλιμενίζονται και επιπλέον τη 
δυνατότητα διέλευσης και φιλοξενίας 
μεγαλύτερων τουριστικών ή επαγγελ-
ματικών σκαφών. Ο καθαρισμός του Αλι-
ευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας αφορούσε 
όλο το χώρο του λιμανιού και ειδικότερα 
την είσοδο που καθαρίστηκε από φερτά 
υλικά με τη χρήση πλωτού γερανού και 
μιας φορτηγίδας. Ο πλωτός γερανός με 

αρπάγες που διαθέτει απομάκρυνε τα 
φερτά υλικά και τα εναπόθετε στην λεκά-
νη της φορτηγίδας, η οποία εν συνεχεία 
τα μετέφερε με το κατάλληλο ρυμουλ-
κό στο σημείο, που με ειδική άδεια είχε 
υποδειχθεί από την Λιμενική Αρχή. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι πριν την εκτέλεση των 
εργασιών είχε ληφθεί μέριμνα ώστε να 
μη διαταραχθεί η εδαφολογική και περι-
βαλλοντολογική ισορροπία της ευρύτε-
ρης περιοχής της Βάρκιζας. Επιπλέον, 
οι ακριβείς θέσεις και το βάθος αποκα-
τάστασης των λειτουργικών βαθών του 
Αλιευτικού Καταφυγίου καθορίστηκε 
επιτόπου με τη λήψη βυθομετρήσεων με 
ηλεκτρονικά μέσα (σόναρ κ.λπ.). Το επό-

μενο βήμα μετά και την ολοκλήρωση των 
εργασιών είναι να ληφθούν επίσης βυθο-
μετρικά στοιχεία με ηλεκτρονικά μέσα για 
την επιβεβαίωση αποκατάστασης των 
λειτουργικών βαθών. Τις εργασίες για 
τον καθαρισμό του Αλιευτικού Καταφυγί-
ου Βάρκιζας τις ανέλαβε εξειδικευμένος 
εξωτερικός συνεργάτης καθώς ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν διαθέ-
τει τα κατάλληλα οχήματα και μηχανήμα-
τα για την εκτέλεση των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν για το έργο. Πλέον, 
ο ασφαλής ελλιμενισμός που παρέχεται 
αναβαθμίζει τη λειτουργία του λιμανιού 
της Βάρκιζας και την ομαλή λειτουργία 
του Αλιευτικού Καταφυγίου.

Συνεχίζεται 
η επιχείρηση

«κλείστε 
τις λακκούβες»

Εντατικό 
πρόγραμμα

επισκευής δρόμων
σε Βάρη, Βούλα

και Βουλιαγμένη

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και τη βελ-
τίωση του τοπικού οδικού δικτύου και της καθημερινότητας στην 
πόλη. Πρόκειται για νέους ασφαλτοτάπητες σε 49 σημεία σε όλες 
τις γειτονιές του Δήμου. Αναλυτικότερα, στη Βούλα οι εργασίες ολο-
κληρώθηκαν στις οδούς: Πλαστήρα (από παρ. Λ. Βουλιαγμένης έως 
Αγίου Ιωάννου), Βασ. Γεωργίου (από Πλαστήρα έως Αντιοχείας), 
Αυλώνος (από Πλαστήρα έως Λ. Βασ. Πάυλου), Ναυσικάς (από Λ. 
Καραμανλή έως Αγ. Ιωάννου), Μικράς Ασίας (από Αγίου Ιωάννου 
έως Διγενή), Ποσειδώνος (από Πλαστήρα έως Μικράς Ασίας), Ίριδος 
(από Ποσειδώνος έως Στρ. Παπάγου), Στρ. Παπάγου (από Προμηθέ-
ως έως Σωκράτους), Πανός (από Πλαπούτα έως Βυζαντίου), Πριγκ. 
Πέτρου (από Κρήτης ως Σολωμού) και (από Ματρόζου έως Ράλλη), 
Γράμμου (από παράδρομο Βουλιαγμένης έως Ίριδος), Αυλώνος 
διασταύρωση με Βασ. Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες 
στην οδό Σπερχειάδος (τσιμεντόδρομος). 

Στη Βουλιαγμένη έχουν ολοκληρωθεί οι δρόμοι: Πολυμνίας (από 
Βορρεού μέχρι Κυβέλης), Σαπφούς (από Ακτής ως Αθηνάς), Φειδίου 
(από Σαπφούς έως Μάρνης), Αγ. Νικολάου (από Εκάβης έως Κενταύ-
ρων), Αγ. Νικολάου (από Divani έως Ηλίου), Κρόνου (διασταύρωση 
με Δημ. Λαμπράκη), Εκάβης (από Αγίου Νικολάου έως Βορρεού). 
Ασφαλτοστρώθηκε επίσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το 
ταρτάν περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου Βουλιαγ-
μένης έκτασης 3.237,30 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στις 
οδούς Ατλαντίδος (διασταύρωση με Παναγούλη) και Πανδώρας (από 
Ατλαντίδος έως Ηλέκτρας).

Στη δημοτική ενότητα της Βάρης όπου υπήρχαν οι μεγαλύτερες ανά-
γκες για νέους δρόμους ασφαλτοστρώθηκαν οι εξής δρόμοι: Μαρώ-
τη (από Μητρώου έως Θάσου), Μαρώτη (κόμβος με Φλέμινγκ Υπά-
της), Ψαρρών (από Θάσου έως και Αφροδίτης), Σύρου (από Ρόδου 
ως Μονεμβασιάς), Άρεως (από Αφροδίτης έως Απόλλωνος), Ξενίου 

Διός (από Ποσειδώνος έως Ορφέως), Ρόδου (από Θάσου έως Αφρο-
δίτης), Θάσου (από Ρόδου ως Σερίφου), Καλύμνου από στάση στρο-
φή έως Λ. Βάρης Βάρκιζας, Φλέμινγκ (από Μαρώτη ως Δαιδάλου), 
Υπάτης (από Φλέμινγκ έως Ακροπόλεως), Αθηνάς (από Βορέου έως 
Αχιλλέως), Παλλάδος (από Δάφνης έως Ελπίδος), Θησέως.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στις οδούς Προύσσης 
(πεζόδρομος - διάνοιξη, κυβόλιθοι), Καλλιπάτειρας (από Παπαφώτη 
έως Βασ. Κωνσταντίνου - κυβόλιθοι), Ζήνωνος (από Δεληγιάννη ως 
Ευριπίδου - κυβόλιθοι), Παλαιών Αθηναίων (από Βάρης Κορωπίου 
Έως Κρήτης), Δεληγιάννη (από Παλαιών Αθηναίων Έως Τσαγκα-
ράκη), Δημητσάνας (από Παλαιών Αθηναίων ως Ρένας Βλαχοπού-
λου), Υμηττού (από 2ας Μεραρχίας Έως Λασιθίου), Τριπόλεως (από 
Αιγαίου ως Προφήτη Ηλία), Αθανασίου Διάκου (από Δεληγιάννη ως 
Αιγαίου), Τριπτολέμου (από Άττιδος ως Μουτούση), Πάρου Β (από 
Λ. Ευελπίδων ως Κρήτης), Μεγαλουπόλεως (από Κολοκοτρώνη ως 
Υμηττού). Η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών που βρίσκονται 
σε πλήρη εξέλιξη αναμένεται σε 45 μέρες.

Αλιευτικό Καταφύγιο
Ασφαλές ξανά το λιμάνι της Βάρκιζας

Ολοκληρώθηκαν 
εξειδικευμένες
εργασίες 
καθαρισμού
και εκβάθυνσης

“
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Σε αρκετούς δήμους της χώρας είναι συχνό φαινόμενο 
δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης 
αλλά και επικεφαλής παρατάξεων να απουσιάζουν από 
τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Μάλιστα, 
η απουσία τους για τα εκάστοτε προεδρεία, θεωρείται 
συνήθως «δικαιολογημένη» λόγω ...συναδελφικότητας.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία 
που συνέλεξε ο «Δημοσιογράφος» υπάρχουν δημοτι-
κοί σύμβουλοι που έχουν εμφανιστεί στις συνεδριά-
σεις μόλις μια φορά τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και 
το αντίθετο, σύμβουλοι με ποσοστό συμμετοχής που 
αγγίζει το 99%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα 
στοιχεία για τους υποψηφίους δημάρχους και το ποσο-
στό συμμετοχής τους στα δημοτικά συμβούλια από 
τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Μάρτιο του 2019. 
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος αποδείχτηκε επιμελής στις υποχρεώ-
σεις του, καθώς ήταν παρών και στις 123 συνεδριά-
σεις του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς είχε ποσοστό 
100% συμμετοχής. Ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής 
Κίνησης Πολιτών, Θάνος Ματόπουλος είχε ποσο-
στό συμμετοχής 94% με 116 παρουσίες. Η υποψήφια 
δήμαρχος Μαρία Σίνα και αντιπρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου, είχε ποσοστό συμμετοχής 77% με 
95 παρουσίες. Οι παρουσίες του Δημήτρη Δαβάκη στα 
δημοτικά συμβούλια ήταν μόλις 75, με ποσοστό 61%. Ο 

επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης με ποσοστό 37% 
και 46 παρουσίες. 

Ο «Δημοσιογράφος» αναζήτησε και τις συμμετοχές του 
υποψηφίου δημάρχου, Δημήτρη Τζιώτη, όταν ήταν επικε-
φαλής παράταξης στον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης από 
το 2007 έως το 2010. Το ποσοστό συμμετοχής του ήταν 
μόλις στο 33% με 28 συμμετοχές σε 84 δημοτικά συμ-
βούλια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Τζιώτης 
το προεκλογικό έτος 2010, σε 18 συνεδριάσεις δεν είχε 
δώσει το παρών σε καμία συνεδρίαση. 

Εκτός από τις συμμετοχές στο κορυφαίο όργανο του 
Δήμου, αξίζει να δει κανείς τις παρουσίες που είχαν 
οι σημερινοί υποψήφιοι Δήμαρχοι στις συνεδριάσεις 
του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδι-
κής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ). Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος ήταν παρών σε 79 συνεδριάσεις από τις 
94 που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 
2014 έως τον Μάρτιο του 2019 φτάνοντας το ποσοστό 
συμμετοχής του στο 84%. Οι επιδόσεις των υπολοίπων 
κρίνονται ...μεταξεταστέες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
η συμμετοχή του Δημήτρη Δαβάκη με ποσοστό 4%. Ο 
επικεφαλής του συνδυασμού «Κύμα Ενωμένων Πολι-
τών» βρέθηκε σε 2 από τις 45 συνεδριάσεις, ενώ η 
Μαρία Σίνα συμμετείχε σε 23 από τις 94 συνεδριάσεις 
του ΟΑΠΠΑ με ποσοστό 24% συμμετοχής. Με βάση τον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν 

ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις 
συνεχόμενες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, 
ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει γι' αυτό τον Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί 
να τον θέσει σε αργία με απόφασή του και σε περίπτωση 
υποτροπής, να τον κηρύξει έκπτωτο. Επίσης, εάν ένας 
σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διά-
στημα που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς μήνες μέσα 
στο έτος, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, 
ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον 
κηρύσσει, επίσης, έκπτωτο.

Συνεπείς και ...κοπανατζήδες υποψήφιοι Δήμαρχοι

Οικιακοί καφέ κάδοι 
ανακύκλωσης σε Βάρη 
και Βουλιαγμένη

Πρόγραμμα συλλογής υπολειμμάτων τροφών από νοικοκυριά με καφέ 
κάδους ξεκινά πιλοτικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σε πρώτη 
φάση το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για τους κατοίκους της Βουλιαγμένης 
και της Μηλαδέζας Βάρης (η περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Λεωφ. 
Ευελπίδων, Τσαγκαράκη, Πάρου,Δημητσάνας, Κατίνας Παξινού, Ειρήνης, 
Μυκόνου, Αθ. Διάκου, Νάρκισσου/Π. Μελά, Τριπτολέμου, Άττιδος, Δυρα-
χίου) και σταδιακά θα επεκταθεί και σε περιοχές της Βούλας. 
Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται θα λάβουν δωρεάν τους απαραίτητους 
καφέ κάδους για τη χωριστή συλλογή των υπολειμμάτων τροφών, τα 
οποία στη συνέχεια θα οδηγούνται για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. 
Το υλικό αυτό θα μπορούν στη συνέχεια να παραλάβουν οι συμμετέχο-
ντες. Σε κάθε νοικοκυριό θα δοθεί ένας μικρός καφέ κάδος κουζίνας στον 
οποίο θα συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, για τον καφέ κάδο, υλικά. Σε 
κάθε πολυκατοικία θα τοποθετηθεί εξωτερικά ένας μεγαλύτερος καφέ 
κάδος, ώστε να παραλαμβάνουν τα προς ανακύκλωση υλικά οι υπηρε-
σίες του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν ως την 
Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 μέσω email στο kathariotita@vvv.gov.gr 
ή τηλεφωνικά στο 213 2020002.

4 εκατ. ευρώ αφήνει στον Δήμο  
ο Αστέρας Βουλιαγμένης
Για το συνολικό όφελος του Δήμου από την επένδυση του Αστέρα μίλησε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Απριλίου. Όπως ανέφερε 
ο Δήμαρχος ως αντισταθμιστικά οφέλη για την ανακατασκευή του συγκροτήματος, η Αστήρ 
Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ έχει συμφωνήσει με τον Δήμο να χρηματοδοτήσει μια σειρά 
τεχνικών έργων και προμηθειών μέσω ενός Συμφώνου Συναντίληψης. Στα έργα αυτά 
συγκαταλέγονται το ταρτάν στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, 3.200 νέοι λαμπτήρες 
LED για τα φωτιστικά πάρκων και δρόμων σε όλο το Δήμο και η ανάπλαση της πλατείας 
Νυμφών. Συνολικά όμως τα ταμεία του Δήμου θα λάβουν από τον Αστέρα το ποσό των 4 
εκατ. ευρώ, καθώς η διοίκηση διαπραγματεύτηκε και πέτυχε να καταβληθεί το ποσό των 3 
εκατ. ευρώ ως «τέλος πρασίνου» από τη μεταφερόμενη δόμηση στη χερσόνησο. Με τους 
πόρους αυτούς μια σειρά έργων υποδομής, 
όπως η ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού 
Βουλιαγμένης, η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δημοτικού Βουλιαγμένης και 
τα «μπαλόνια» για τη στέγαση των γηπέδων 
του Αθλητικού Κέντρου θα μπορέσουν να 
πραγματοποιηθούν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μεγάλη 
επένδυση στο Ελληνικό, δεν έχει προκύψει 
κανένα συμφωνημένο υπογεγραμμένο και 
εκτελούμενο αντισταθμιστικό όφελος...



Ο φωτισμός ήταν μόνο η αρχή

Έξι παιδικές χαρές έτοιμες τον Απρίλιο
Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση επτά παιδικών χαρών στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
συνολικού προϋπολογισμού 340.000 ευρώ, από τα οποία 224.000 ευρώ θα αντληθούν από πόρους 
του Υπουργείου Εσωτερικών και 116.000 ευρώ από πόρους του Δήμου. Η δημοτική αρχή δηλώνει 
ότι θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες προσθήκες όπως σύγχρονα δάπεδα ασφαλείας, περί-
φραξη, παγκάκια, εγκατάσταση φωτιστικών και πιστοποιημένα όργανα. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών οι υφιστάμενες παιδικές χαρές θα προσαρμοστούν στη σχετική νομοθεσία και θα λάβουν 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.Οι νέες παιδικές χαρές που θα είναι 
έτοιμες μέχρι το τέλος του Απριλίου είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εξής: Στην οδό Περικλέους 
(Βουλιαγμένη), στην πλατεία Δαβάκη (Βούλα), στις οδούς Κολοκοτρώνη και Βασ. Γεωργίου (Βούλα), 
στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Βάρη), στον Προφήτη Ηλία (Βάρη) και στην πλατεία 25ης Μαρτίου 
(Βάρη).Εκτός του προγράμματος του ΥΠΕΣ, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προγραμματίζει 
να προχωρήσει στην αναβάθμιση ακόμα δύο παιδικών χαρών που βρίσκονται στην οδό Μεταξά στη 
Βούλα και στην πλατεία Άγγελου Αποστολάτου στο Πανόραμα, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανα-
βαθμισμένων και πιστοποιημένων παιδικών χαρών σε περισσότερες από 50! Αξίζει να σημειωθεί 
πως τα τελευταία 4 χρόνια ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ολική ή μερική ανακατα-
σκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών έχει επενδύσει το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Το μεγαλόπνοο σχέδιο αντικατάστασης 
του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων 
παλαιάς τεχνολογίας με φωτιστικά σώμα-
τα LED και στις 6.150 στήλες οδοφωτι-
σμού στην πόλη που υλοποίησε πρώτος 
στη χώρα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης δεν μένει απλώς στον φωτισμό. 
Πέτυχε ακόμα να δημιουργήσει μία ψηφια-
κή ομπρέλα - πλατφόρμα έτοιμη να υποδε-
χτεί ένα σύνολο λύσεων που αφορούν σε 
διαφορετικούς τομείς της ζωής στην πόλη. 

Πρώτος τομέας είναι η έξυπνη διαχείριση 
απορριμμάτων. Με ένα δίκτυο ασύρματων 
αισθητήρων  υπερήχων που μετράει το 
ποσοστό πληρότητας των κάδων, μια δια-
δικτυακή εφαρμογή και μια εφαρμογή για 
κινητές συσκευές για την πλοήγηση των 
οδηγών απορριμματοφόρων βελτιστοποι-
είται η διαδικασία συλλογής των απορριμ-
μάτων μέσω της μείωσης των διαδρομών. 
Επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, η μείωση του 
κόστους λειτουργίας και η αποτροπή υπερ-
πλήρωσης των κάδων, συμβάλλοντας έτσι 
στη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού περι-
βάλλοντος. 

Δεύτερος τομέας, η έξυπνη στάθμευση. 
Μέσω εφαρμογής στο κινητό οι οδηγοί 
θα ενημερώνονται για τις ελεύθερες 
θέσεις στάθμευσης και πώς θα φτάσουν 

εκεί. Τα οφέλη είναι προφανή: Μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
μείωση του χρόνου εύρεσης στάθμευσης, 
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, απο-
τελεσματικότερη διαχείριση των θέσεων 
στάθμευσης. Τρίτος τομέας η διαχείριση 
υδάτων. Με ένα δίκτυο αισθητήρων και 
μετρητών επιτυγχάνεται κυρίως ο έγκυ-
ρος εντοπισμός των διαρροών του δικτύ-
ου. Τέταρτος τομέας η μέτρηση περιβαλ-
λοντικών παραμέτρων. Θα είναι πλέον 
εφικτή η μέτρηση της θερμοκρασίας, της 
υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης 
όπως επίσης και η μέτρηση διάφορων 
επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα. 

«Έξυπνη πόλη» θεωρείται ο αστικός εκεί-
νος χώρος ο οποίος αξιοποιεί τις νέες, 
καινοτόμες τεχνολογίες που αφορούν το 
περιβάλλον, την ενέργεια, τις μεταφορές 
και τις επικοινωνίες ώστε να παρέχει τις 
απαραίτητες υπηρεσίες και υποδομές για 
να μεγιστοποιήσει τα περιβαλλοντολογι-
κά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τα 
οποία εισφέρουν στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών και γενικότερα 
στη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του 
αστικού περιβάλλοντος. Στο Δήμο Bάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης πλέον υπάρχει 
όλο το τεχνολογικό υπόβαθρο για να 
ανταπτυχθεί το σύνολο των εφαρμογών.

Το επόμενο 
βήμα
για τα νέα LED 
φωτιστικά 
σώματα
είναι 
εφαρμογές
μιας «έξυπνης 
πόλης»

“
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Παράνομη η εκλογή νέου Μητροπολίτη
Προσέφυγε στο ΣτΕ ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Casus belli 
για την περιοχή 

χαρακτήρισε 
ο Δήμαρχος 

την ανάληψη 
της τοπικής 

Μητρόπολης
από τον Αντώνιο

Παράτυπα και εκτός νομιμότητας συμπεριελήφθη το όνομα του 
Αντωνίου Αβραμιώτη στους εκλόγιμους ιερείς για την Μητρόπολη 
Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης. Αυτό υπο-
στηρίζει έχοντας στο πλευρό του κορυφαίους νομικούς ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, ο οποίος προσωπικά «ως ενορίτης» όπως δήλω-
σε και όχι με την ιδιότητα του Δημάρχου, προσέβαλε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας την απόφαση της Ιεραρχίας με την οποία ο Αντώνιος 
ψηφίστηκε ως Μητροπολίτης. Όπως επισημαίνει ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, η πράξη ψήφισης του Αντωνίου είναι άκυρη επειδή ως 
τιτουλάριος Επίσκοπος Σαλώνων, κατέχοντας δηλαδή ένα τιμητικό 
αξίωμα, δεν είχε δικαίωμα να συγκαταλέγεται στους εκλόγιμους 
ιερωμένους, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, που είναι παράλληλα νόμος του κράτους. Την άποψη αυτή 
ασπάζεται και υποστηρίζει ένα διόλου αμελητέο μέρος της Ιεραρχίας, 
όπως αποδεικνύεται και από το «γνωμοδοτικό σημείωμα» 6 σελίδων 
που κατέθεσε προ της ψηφοφορίας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυ-
σόστομος στην Ιερά Σύνοδο και που έπειτα από ένα πολύ αναλυτικό 
νομικό σκεπτικό, καταλήγει ότι οι τιτουλάριοι επίσκοποι «βάσει νόμου 
δεν είναι εκλόγιμοι».

Η εκλογή του Αντωνίου επικυρώθηκε πάντως με Προεδρικό Διάταγ-
μα το οποίο τυπώθηκε σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ 188 ΥΟΔΔ/9-4-2019) και υπογράφει ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου που αναφέρει ότι «αναγνωρίζεται και καθίσταται 
Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βού-
λας, Βουλιαγμένης και Βάρης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώ-
νων Αντώνιος Αβραμιώτης (κατά κόσμον Διονύσιος Αβραμιώτης του 
Ανδρουτσέλου)». Φυσικά, τα κίνητρα της προσφυγής Κωνσταντέλ-
λου δεν εντοπίζονται αποκλειστικά στην τήρηση των νόμων και των 
τύπων κατά την εκλογή Μητροπολιτών. Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος 
σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά στις 31 Μαρτί-
ου, ο Σαλώνων Αντώνιος έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους 
του Δήμου. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του μέχρι σήμερα Γενικού 
Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας στον «Δημο-
σιογράφο» (στο φύλλο Σεπτεμβρίου 2018) όπου αποκάλυψε μετα-
ξύ άλλων ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με Ρώσους και Άραβες 
επενδυτές για οικοδόμηση μεγάλων συγκροτημάτων στην προστα-
τευόμενη σήμερα περιοχή της Φασκομηλιάς, ενώ επιθυμεί τη δόμηση 
στα χαρακτηρισμένα ως πράσινα οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο 
της Βουλιαγμένης. «Για μας είναι casus belli η εκλογή του Αντωνίου 
στη Μητρόπολη, είναι μια επικίνδυνη για την περιοχή εξέλιξη», τόνισε 

στα Παραπολιτικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αναφερόμενος στα 
έργα και τις ημέρες του ως διαχειριστή της εκκλησιαστικής περιου-
σίας. «Από πλευράς Εκκλησίας υπάρχει ένταση για την αξιοποίηση 
των ακινήτων της στη Βουλιαγμένη και δικό μας χρέος και αποστολή 
είναι να προστατεύσουμε από οποιονδήποτε κίνδυνο την περιοχή». Ο 
Δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι με υπογραφή του Αντωνίου επιχειρη-
ματίες παίρνουν εκτάσεις στα Λιμανάκια προσπαθώντας να κάνουν 
παραλιακά μπαρ, αντίθετα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή.

Το θέμα της προσφυγής αμέσως πέρασε από τα τοπικά σύνορα και 
έγινε αντικείμενο ρεπορτάζ και σχολιασμού σε πολλά πανελλαδικά 
μέσα ενημέρωσης (στον τηλεοπτικό Ant1, στις εφημερίδες Παρόν και 
Εστία κ.α.). Μάλιστα προκάλεσε μια ανοίκεια επίθεση μέσω επιστο-
λής του Μητροπολίτη Καρπενησίου Γεωργίου στον Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο την οποία ο δήμαρχος έδωσε στη δημοσιότητα. Σε αυτήν 
ο ιεράρχης εγκαλεί τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για την προσφυγή 
του και επιπλέον προχωρά σε ανεπίτρεπτου ύφους νουθεσίες για τη 
στάση της δημοτικής αρχής ως προς την εκκλησιαστική περιουσία: 
«Αν όμως σας ενοχλεί τόσο πολύ η χρήση που κάνει η Εκκλησία στις 
ιδιοκτησίες της στην περιοχή σας, τότε ζητήστε να τις αγοράσετε ως 
Δήμος και να τις προσφέρετε εσείς στο κοινωνικό σύνολο. (Μη θέλετε 
μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα)», γράφει μεταξύ άλλων και η δισέλιδη 
επιστολή καταλήγει: «Αν δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε τουλάχιστον 
μη μας δημιουργείτε προβλήματα». Η απάντηση του Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου δόθηκε στο ίδιο ύφος, ανεβάζοντας στο ...κόκκινο την ένταση. 
«Στο διαφαινόμενο σύνθημα του Γενικού Διευθυντή της Εκκλησια-
στικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών τιτουλάριου Επισκόπου 
Σαλώνων κ. Αντωνίου τσιμέντο σε όλα, εμείς αντιπαραθέτουμε και 
υπερασπιζόμαστε το δικό μας δόγμα πράσινο σε όλα, συντασσόμενοι 
με τις επιδιώξεις και τις διακηρύξεις του Παναγιωτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίου, που αγωνίζεται για την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του απειλούμενου οικολογικού 
μας συστήματος», αναφέρει μεταξύ άλλων και καταλήγει επικαλού-
μενος το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος «το οποίο ως Έλληνας 
πολίτης, αλλά και αιρετός Δήμαρχος, οφείλω πιστά να σέβομαι και να 
εφαρμόζω: H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό 
των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με 
κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει»... 

Οι προθέσεις οικοδόμησης στη Φασκομηλιά και οι μισθώσεις ακινή-
των για μπαρ στα Λιμανάκια από πλευράς Αντωνίου πυροδότησαν 
την αντίδραση Κωνσταντέλλου

Ως τιτουλάριος επίσκοπος, 
ο Αντώνιος δεν θα έπρεπε 
να συγκαταλέγεται στους 
εκλόγιμους ιερωμένους, 

υποστηρίζει μερίδα ιεραρχών 
καθώς και έγκριτοι νομικοί. 

Παρόλ'αυτά, στις 11 Απριλίου 
έδωσε και τυπικά τις 

διαβεβαιώσεις του ενώπιον του 
ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλου.



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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Την ατζέντα της επόμενης ημέρας για τον Δήμο ανοίγει ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στον «Δημοσιογράφο». Ο ρόλος 
του Δήμου κατά την εξέλιξη των επενδύσεων στο παραλιακό μέτωπο, οι υψηλοί στό-
χοι της ανακύκλωσης και η ολοκλήρωση του πληθωρικού προγράμματος έργων που 
έχει δρομολογηθεί, βρίσκονται μεταξύ των σημείων προτεραιότητας στις προεκλογικές 
τοποθετήσεις του Δημάρχου. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παράλληλα σχολιάζει τα fake 
news των αντιπάλων του και ζητά «ισχυρή πλειοψηφική εντολή» από την κάλπη της 
26ης Μαΐου, χωρίς όμως να κλείνει την πόρτα της μετεκλογικής συνεργασίας σε όσους 
«επιθυμούν να προσφέρουν έργο». 

Εισήλθαμε κύριε Δήμαρχε στην προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος στα-
ματά τις λειτουργίες του;
Σε καμία περίπτωση. Αυτή την περίοδο στο Δήμο είναι σε εξέλιξη δεκάδες έργα, σε 
λίγες μέρες θα γίνει η δημοπρασία για τη μεγάλη ανάπλαση της Β' Πλαζ Βούλας και 
του χώρου του Κάμπινγκ Βούλας, ξεκινάει σύντομα το πρόγραμμα διαλογής στην 
πηγή έξι ρευμάτων ανακύκλωσης στα Πηγαδάκια Βούλας, το πρόγραμμα διανομής 
καφέ κάδων για τα οργανικά απόβλητα πιλοτικά στη Βουλιαγμένη και στη Μηλαδέζα 
της Βάρης, ξεκίνησαν έργα οδοποιίας επιτέλους στο Κόρμπι στη Βάρη αλλά και στον 
υπόλοιπο Δήμο, δημιουργούνται νέες παιδικές χαρές, τοποθετούνται περίπου 3.000 
φωτιστικά σώματα LED σε πάρκα και πλατείες της πόλης μας και γενικά οι υπηρεσίες 
λειτουργούν με εντατικούς ρυθμούς να διεκπεραιώσουν όσα είναι σε εξέλιξη αλλά και 
όσα έχουν σχεδιαστεί. Θεωρώ ολέθριο λάθος να ασχοληθούμε σήμερα με τον προε-
κλογικό μας αγώνα σε βάρος του δημοτικού έργου. Για τις ανάγκες των εκλογών ο 
συνδυασμός μας έχει ικανότατο επιτελείο εθελοντών που έχουν αναλάβει την ευθύνη 
της καμπάνιας και 90 αξιόλογους υποψήφιους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβού-
λους που καθημερινά είναι σε επαφή με τους συμπολίτες μας μεταφέροντας τους το 
έργο που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια αλλά και τα σχέδιά μας για 
τα επόμενα τέσσερα. Εγώ προσωπικά αλλά και όσοι αιρετοί συνεργάτες μου είναι σε 
θέσεις ευθύνης έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα το έργο μας στον Δήμο και 
σε δεύτερη μοίρα την προεκλογική μας εκστρατεία.

Ζητάτε από τους δημότες «ισχυρή εντολή» στις 26 Μαΐου, υπονο-
ώντας νίκη από την πρώτη Κυριακή και άρα την πλειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν βοηθά όμως μια διοίκηση ο έλεγχος της 
αντιπολίτευσης;
Ο υγιής έλεγχος της αντιπολίτευσης είναι χρήσιμος και πολλές φορές όπως είδαμε 
κατά την τρέχουσα θητεία και εποικοδομητικός, αφού συχνά υιοθετήσαμε προτάσεις 

παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίες βελτίωσαν τις αρχικές δικές μας. Την ευθύνη 
όμως για τη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση του έργου πρέπει να την έχει η πλειο-
ψηφούσα παράταξη, όπως άλλωστε επιτάσσει η δημοκρατία και δεν πρέπει να εξαρτάται 
από διαπραγματεύσεις, παζάρια και εκβιασμούς. Η ομαλή λειτουργία του Δήμου πρέπει 
να διασφαλιστεί θεσμικά και όχι συγκυριακά σε όσους Δήμους ο Δήμαρχος μπορέσει 
να έρθει σε συνεννόηση με την αντιπολίτευση. Προσωπικά πιστεύω πως η πρώτη μας 
θητεία απέδειξε πως μπορούμε και θέλουμε τη συνεργασία όλων των παρατάξεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, δεχόμαστε προτάσεις αλλά και κριτική όταν αυτά γίνονται με 
αφετηρία την αγάπη για την πόλη και όχι την αγάπη για την καρέκλα. Ζητούμε λοιπόν 
ισχυρή πλειοψηφική εντολή να συνεχίσουμε το μεγάλο έργο που ξεκινήσαμε το 2014 
χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν επιθυμούμε τη συνεργασία με τις παρατάξεις της μει-
οψηφίας. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν έργο - εκλεγμένοι και μη - για το καλό της 
πόλης είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Δήμου.

Το 2014 είχατε δηλώσει με ανακοίνωση του συνδυασμού σας ότι δεν 
επιθυμείτε, ούτε ζητήσατε ποτέ κάποιο κομματικό χρίσμα. Ισχύει 
αυτή η δήλωση και σήμερα;
Όχι μόνο ισχύει αλλά η περίοδος 2014 - 2019 μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε 
έμπρακτα πώς πρέπει να λειτουργεί μία Δημοτική Αρχή χωρίς κομματικές εξαρτήσεις. 
Συνεργαστήκαμε σε μεγάλα κομβικά ζητήματα με κυβερνητικούς παράγοντες τριών δια-
φορετικών κομμάτων, με την Περιφέρεια που εκλέχτηκε με τη στήριξη του κυβερνώντος 
κόμματος, σταθήκαμε κριτικά και διεκδικήσαμε για τον Δήμο απέναντι στην κυβέρνηση 
ακόμα και όσο κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώσαμε 
τη δημοτική ατζέντα μας σε βάρος κάποιας κομματικής. Σήμερα απολαμβάνουμε την απο-
δοχή των συμπολιτών μας ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση και στο ψηφο-
δέλτιό μας συμμετέχουν υποψήφιοι πολλών κομματικών προελεύσεων. Συνεχίζουμε να 
διεκδικούμε την εμπιστοσύνη μόνο των συνδημοτών μας, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από 
κομματικές εντολές για να επιλέξουν τον Δήμαρχο 
που τους εμπνέει για ένα καλύτερο αύριο για 
την πόλη. Θέλω να πιστεύω πως οι κομ-
ματικές εξαρτήσεις στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές ανήκουν οριστικά στο 
παρελθόν. 

Αυτό σημαίνει ότι στις περι-
φερειακές εκλογές για την 
Αττική, όπου οι συνδυασμοί 
έχουν έντονο κομματικό 
χαρακτήρα, θα παραμείνετε 
ουδέτερος;
Στα σημαντικότερα ψηφοδέλτια των 
περιφερειακών εκλογών συμμε-

Δήμος 
θεματοφύλακας
του περιβάλλοντος
και της ποιότητας 
ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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τέχουν αξιόλογοι συμπολίτες μας, επιδιώκοντας να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στόχος μας είναι η ισχυρό-
τερη δυνατή παρουσία των συμπολιτών μας στην Περιφέρεια και καλώ όλους τους 
συνδημότες να αναζητήσουν υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους που ζουν στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και να τους επιλέξουν. Σε ό,τι αφορά την επιλογή 
των συνδημοτών για το συνδυασμό που θα ψηφίσουν στις περιφερειακές εκλογές, 
σεβόμαστε την κρίση και την επιλογή τους και δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλα-
κούμε στη διαδικασία.

Η προσφυγή σας κατά της εκλογής νέου τοπικού Μητροπολίτη 
όπως γνωρίζετε έχει γίνει πλέον θέμα συζήτησης σε όλα τα μεγάλα 
ΜΜΕ. Πού αποσκοπεί η ενέργεια αυτή;
Θεωρώ πως είναι ένα θέμα που έχει εξαντληθεί σε επίπεδο δηλώσεων και δημόσιας 
αντιπαράθεσης και πλέον με σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην Εκκλησία 
και στην ελληνική δικαιοσύνη θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την τήρηση της νομιμότη-
τας και τη διάσωση της μοναδικής φυσιογνωμίας της πόλης στα ελληνικά δικαστήρια. 

Οι επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής αρχίζουν και 
αλλάζουν την όψη του. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται στο μέλλον 
«το μπαλκόνι της πόλης μας», όπως συχνά το χαρακτηρίζετε;
Τα επόμενα πέντε χρόνια είναι κρίσιμα για την περιοχή μας. Οι επενδύσεις που είναι σε 
εξέλιξη στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής είναι πρωτόγνωρες και διαθέτουν τη δυνα-
μική να μας κάνουν έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι η αποστολή μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δύο κυρίαρχους άξονες. 
Ο πρώτος είναι να αγκαλιάσουμε κάθε επενδυτικό σχέδιο που δείχνει πως θα φέρει 
στις πόλεις μας την πολυπόθητη ανάπτυξη, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 
τους νέους μας και που θα δώσει προστιθέμενη αξία στη γη μας. Ο δεύτερος όμως και 
σημαντικότερες άξονας της αποστολής μας είναι να είμαστε εμείς οι θεματοφύλακες 
που θα διασφαλίσουν πως οι επενδύσεις θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλ-
λον, στην τήρηση της νομιμότητας και στην προστασία του υψηλού επιπέδου ποιότητας 
ζωής που ήδη απολαμβάνουμε.

Υπάρχει αντιπολιτευόμενος συνδυασμός που σε φυλλάδιό του ανα-
φέρει το σύνθημα «Όχι εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων». 
Πώς απαντάτε;
Για το συγκεκριμένο θέμα έχω απαντήσει επανειλημμένα αλλά με λύπη διαπιστώ-
νω πως κάποιοι από τους συνδυασμούς που ζητούν την ψήφο των συμπολιτών μας 
επιλέγουν να αγνοούν την αλήθεια και να διαδίδουν μία δική τους εκδοχή γι' αυτήν. 
Απόλυτα συνεπείς στις θέσεις μας οι οποίες από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρες, 
είχαμε πει πως θα προχωρήσουμε στην κατασκευή πράσινης μονάδας επεξεργασί-
ας απορριμμάτων στον χώρο της Σχολής Ευελπίδων μόνο αν οι επιστημονικοί μας 
συνεργάτες, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας έπειθαν με σχετική μελέ-
τη πως ήταν εφικτή η κατασκευή μίας μικρής μονάδας, μόνο για τα απορρίμματα της 
δικής μας πόλης, η οποία θα ήταν οικονομικά βιώσιμη και απόλυτα φιλική προς το 
περιβάλλον. Κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από τις μελέτες. Αντιθέτως, η μελέτη έβγαλε 
μια μονάδα που έχει μεν ουσιαστικό θετικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, δηλαδή είναι 
περιβαλλοντικά αποδοτική, αλλά όμως δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Γι' αυτό δεν την 
προχωράμε, κάτι που έχω πει επανειλημμένα στο παρελθόν και όχι τώρα προεκλογικά. 
Έχουμε όμως στόχο να επισπεύσουμε τη μεταφορά του δημοτικού εργοταξίου, του 
σταθμού ανεφοδιασμού και των συνεργείων του Δήμου στο χώρο που προοριζόταν για 

τη μονάδα και εκτός του αστικού ιστού της πόλης όπου βρίσκεται σήμερα. Παράλληλα 
όμως, ο Δήμος μας αντιμετωπίζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το θέμα διαχείρισης 
απορριμμάτων ολιστικά, εστιάζοντας σε όλη τη διαδρομή τους από τα σπίτια μας μέχρι 
τον τελικό προορισμό τους. Ήδη βρισκόμαστε σε ποσοστό ανακύκλωσης που υπερβαί-
νει το 23%, το υψηλότερο στην χώρα, όταν ο εθνικός μέσος όρος βρίσκεται περίπου 
στο 9%. Σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, με την υλοποίηση του προγράμματος παρα-
γωγής εδαφοβελτιωτικού από 8-10 χιλιάδες τόνους κλαδεμάτων και βιολογικών 
αποβλήτων που συλλέγονται με τους καφέ κάδους που διανέμονται αυτή την εποχή, 
θα φτάσουμε περίπου το 38%, ποσοστό κοντά στο 50% που απαιτεί η ευρωπαϊκή οδηγία 
μέχρι το τέλος του 2020. 

Απώτερος στόχος μας όμως είναι να ολοκληρώσουμε την πιλοτική εφαρμογή διαλο-
γής στην πηγή έξι ξεχωριστών ρευμάτων απορριμμάτων που ξεκινάει στα Πηγαδάκια 
Βούλας και να την επεκτείνουμε σε όλο το Δήμο. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το 
οποίο είναι το πιο σύγχρονο στη χώρα, έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση και 
οι προβλέψεις των ειδικών επιστημονικών συνεργατών του Δήμου που το παρακο-
λουθούν είναι πως με την εφαρμογή του μπορούμε να ξεπεράσουν το 60% της εκτρο-
πής από την ταφή. Το ποσοστό αυτό σήμερα στην Ελλάδα μοιάζει με επιστημονική 
φαντασία. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σήμερα είναι ο μόνος Δήμος στην 
Ελλάδα που μπορεί να ισχυριστεί ότι ξεκινάει να διαχειρίζεται τα απορρίμματα του με 
όρους και αποτελέσματα επιπέδου άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Θα περίμενα να δω 
στα προεκλογικά φυλλάδια των συνυποψήφιων μας προτάσεις για να απογειωθούμε 
ακόμα περισσότερο, όχι στείρα αντιπολίτευση με ανακρίβειες ή ακόμα και ψέματα.

Σας ακούσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαψεύδετε μια σειρά 
από ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης. Πάμε σε εκλογές με fake 
news;
Διαπιστώνω με λύπη πως οι συνυποψήφιοί μας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν 
έχουν καμία διάθεση να διεξαχθούν οι επερχόμενες εκλογές με πολιτικούς όρους και 
με την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου για τα θέματα που απασχολούν την πόλη και 
τους συμπολίτες μας. Ενδεικτικά σας αναφέρω πως τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει 
φήμες, αλλά έχω διαβάσει και δημοσιεύματα τα οποία δεν τηρούν ούτε στοιχειωδώς 
τα προσχήματα. Ενημερώθηκα πως μου χρεώνουν πρόθεση να γκρεμίσω το ΠΙΚΠΑ, ότι 
ήδη έχω συμφωνήσει να μεταφέρω το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ που βρίσκεται σήμερα 
στο Ρέντη, στη Βάρη, πως η υπόθεση της Υδρούσας χάθηκε επειδή δεν παρέστη στη 
δίκη ο Δήμος - εδώ έχουμε διπλό ψέμα, καθώς πρώτον η απόφαση ήταν ιδιαίτερα 
ευνοϊκή για το Δήμο και δεύτερον στη δίκη παρέστησαν και ανέπτυξαν τα επιχειρή-
ματα του Δήμο δύο δικηγόροι - ότι ο Δήμος χρειάζεται «επειγόντως» φωτισμό, όταν 
σήμερα διαθέτουμε το πληρέστερο και πιο σύγχρονο δίκτυο οδοφωτισμού της χώρας 
μετά την αντικατάσταση 6.150 φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας και έχουμε 
ήδη παραλάβει 3.200 φωτιστικά τύπου LED  για να τοποθετηθούν στα πάρκα και τις 
πλατείες μας το επόμενο δίμηνο, ότι έχουμε εγκαταλελειμμένες παιδικές χαρές όταν 
έχουμε ανακατασκευάσει και πιστοποιήσει 47 παιδικές χαρές τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, περισσότερες από κάθε άλλο Δήμο και πολλά ακόμα. 

Καλώ δημόσια όσους συνδυασμούς έχουν στόχο να μετέχουν στις εκλογές της 26ης 
Μαΐου να μιλήσουμε για την πόλη, για τα προβλήματά της και για τις κρίσιμες αποφά-
σεις που μας επιφυλάσσει η νέα τετραετία. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε 
στον κατήφορο που επιλέγουν κάποιοι, θα παρουσιάσουμε στην πόλη το έργο που 
επιτελέσαμε και τα σχέδιά μας για τη νέα τετραετία και θα τεθούμε στην κρίση των 
συμπολιτών μας.

Όσοι προτάσσουν σαν βασικό προεκλογικό επιχείρημα την απλή αναλογική όπως 
θεσπίστηκε από τον «Κλεισθένη» και ζητούν να συμμετέχουν στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο για να έχουν «ρόλο», τους λέμε πως δεν ξεκίνησαν καλά. Η δημοκρατία 
δεν λειτουργεί με στείρα αντιπολίτευση και fake news αλλά με συνεργασία, σύνθεση 
και δημιουργικότητα για το καλό της πόλης. Τους καλώ λοιπόν να μιλήσουμε για την 
πόλη, όχι για τις καρέκλες μας.
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“ Μη βιώσιμη  
η Μονάδα Απορριμμάτων 
στη Σχολή Ευελπίδων
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Ελεύθερη πρόσβαση για τους 
δημότες και ανάπτυξη για την 
περιοχή είναι τα δύο χαρακτη-
ριστικά στοιχεία στη νέα εποχή 
που ξεκινά για τις δύο σημα-
ντικές ακτές της Βούλας, αυτές 
που εδώ και δύο δεκαετίες βρί-
σκονται στην απόλυτη παρακ-
μή: Τη Β' πλαζ Βούλας και το 
Κάμπινγκ Βούλας. 

Μετά από μεθοδικές προσπά-
θειες που ξεκίνησαν το 2014, 
η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης θέτει σε δημο-
πρασία την Τετάρτη 24 Απριλί-
ου το μεγάλο έργο ανάπλασης 
των δύο ακτών, αλλάζοντας 
τα δεδομένα στη χώρα μας για 
την αξιοποίηση των οργανω-
μένων τουριστικών ακινήτων. 
Είναι η πρώτη φορά που ένας 
Δήμος παίρνει στη διαχείρισή 
του οργανωμένες ακτές, θέτει 
τους όρους των αναπλάσεων 
αλλά και της λειτουργίας και 
βέβαια, καρπώνεται το όφε-
λος από την εκμετάλλευση των 
ακτών αποδίδοντάς το στην 
τοπική κοινωνία.  Είναι η πρώτη 
φορά που ο στόχος να πάρουν 
οι Δήμοι στη διαχείρισή τους 
το παραλιακό μέτωπο γίνεται 
πράξη. Ένα όραμα δεκαετιών 
για πρώτη φορά διατυπώθηκε 
ως κεντρικός πολιτικός στόχος 
τον Δεκέμβριο του 2014, σε διη-
μερίδα που συνδιοργάνωσε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης και η Περιφέρεια Αττι-
κής στη Βούλα. Μετά από έναν 
Μαραθώνιο διαβουλεύσεων 
σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσί-
ου (ΕΤΑΔ) τον Ιούλιο του 2016 
αποφάσισε να παραχωρήσει 

συνολικά 6 παραλιακές εκτά-
σεις στον Δήμο, ενώ τον Απρί-
λιο και τον Ιούνιο του 2017 υπο-
γράφτηκαν οι συμβάσεις για τις 
δύο κλειστές ακτές της Βούλας. 
Εντός του τρέχοντος μήνα θα 
έχει αναδειχθεί ανάδοχος μετά 
την ανοιχτή δημόσια πλειοδοτι-
κή δημοπρασία και οι εργασίες 
ανάπλασης βάσει των μελετών 
διαμόρφωσης που ενέκρινε το 
Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινούν 
άμεσα, με στόχο το καλοκαίρι 
του 2020 το Κάμπινγκ και η Β' 
πλαζ να βρίσκονται σε πλήρη 
λειτουργία. 

Glamping 5 αστέρων
Το Κάμπινγκ Βούλας θα αναβιώ-
σει ως ...glamping, μια σύγχρονη 
τάση στον τουρισμό που συνδέει 
το glamour, τις πολυτελείς ανέ-
σεις, με το camping και τη ζωή 
κοντά στη φύση. Η εγκατάστα-
ση θα στηθεί ώστε να λάβει την 
κατάταξη των 5 αστέρων, με 
ελαφρούς οικίσκους, θέσεις για 
σκηνές και τροχόσπιτα, συνο-
λικής δυναμικότητας 228 ατό-
μων. Το σημαντικότερο ωστόσο 
στοιχείο για την τοπική κοινωνία 
είναι ότι η νέα διαμόρφωση θα 
έχει έναν διακριτό κοινόχρηστο 
χώρο με θερινό δημοτικό κινη-
ματογράφο, θέσεις στάθμευσης, 
παιδική χαρά και γήπεδα και 
βέβαια θα εγγυάται την ελεύ-
θερη και ακώλυτη πρόσβαση 
όλων στην παραλία. Το δημοτικό 
σινεμά θα εξοπλιστεί σύμφωνα 
με πληροφορίες με την τελευ-
ταία λέξη της οπτικοακουστικής 
τεχνολογίας, ενώ μελετάται η 
διαμόρφωσή του ώστε να φιλο-
ξενεί εκδηλώσεις και κατά τη 
διάρκεια του Χειμώνα. 

Ελεύθερη πλαζ  
για δημότες
Η Β' πλαζ Βούλας 
θα αναγεννηθεί 
ως οργανωμένη 
πλαζ κολύμβη-
σης με εγγυημένη 
εξ αρχής την ελεύθερη είσο-
δο για όλους τους δημότες 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
(με εισιτήριο όμως για τους μη 
δημότες). Στο χώρο θα διαμορ-
φωθούν 7 συνολικά αθλητικοί 
χώροι, αναψυκτήρια, εστιατόριο, 
κέντρο πολλαπλών χρήσεων 
καθώς και ένας lounge χώρος 
διημέρευσης. Σημαντικό πεδίο 
θα είναι η κοινόχρηστη ζώνη, 
που θα περιλαμβάνει χώρους 
στάθμευσης για (355 οχήματα), 
2 γήπεδα τένις, παιδική χαρά και 
ένα κολυμβητήριο διαστάσεων 
25x33 που θα παραχωρείται 
στον Δήμο κατά τους χειμερι-
νούς μήνες. Εντός της θάλασ-
σας, θα διατηρηθούν οι εξέδρες 
αποκτώντας ελαφριά σκίαστρα, 
ενώ θα πραγματοποιηθούν και 
εκτεταμένες εργασίες για την 
αναζωογόνηση του βυθού. 

Win-win όροι
Εκτός από το προφανές γεγο-
νός ότι η νέα διαμόρφωση των 
ακτών θα τερματίσει τη σημερι-
νή εικόνα απόλυτης παρακμής 
και εγκατάλειψης, αυτή η δια-
δικασία ανάπλασης θα αφήσει 
ένα πολύπλευρο όφελος στην 
περιοχή. Οι όροι της διακήρυ-
ξης διασφαλίζουν ότι ο Δήμος, 
οι δημότες και το περιβάλλον 
έχουν μόνο να κερδίσουν με 
μοναδικό αντάλλαγμα τη μακρο-
χρόνια σύμβαση με τους επιχει-

Το success story 
της αναβίωσης των ακτών

Πρόσβαση στους δημότες και ανάπτυξη  
στην περιοχή φέρνει η νέα εποχή  
για Β' πλαζ και Κάμπινγκ Βούλας 

Ελεύθερη 
πρόσβαση 

στις ακτές για 
τους δημότες

Δημοτικό 
κολυμβητήριο 

στη Β' πλαζ 
Βούλας

Δημοτικός 
κινηματογράφος 

στο Κάμπινγκ 
Βούλας

Κάμπινγκ Βούλας
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ρηματίες που θα πλειοδοτήσουν. 
Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις που 
θα υπογραφούν εντός των επό-
μενων εβδομάδων θα διαρκέ-
σουν ως τη λήξη του παραχωρη-
τηρίου της ΕΤΑΔ προς τον Δήμο, 
δηλαδή τον Μάιο του 2033. 

Οι ανάδοχοι σύμφωνα με τους 
όρους της δημοπρασίας θα 
κάνουν το σύνολο των κατα-
σκευαστικών εργασιών με 
δικές τους δαπάνες, αφήνοντας 
τις υποδομές μετά τη λήξη της 
σύμβασης στην ιδιοκτησία του 
Δήμου. Αυστηρά καθορισμένοι 
όροι υποχρεώνουν τους μισθω-
τές να παραχωρούν ώρες χρή-
σης όλων των αθλητικών υπο-
δομών στους δημότες. Κατώτε-
ρο όριο προσφοράς για καθεμία 
από τις ακτές έχει οριστεί το 
ποσό των 280.000 ευρώ το 

χρόνο ως μίσθωμα. Επιπλέον, η 
σύμβαση προβλέπει ότι το 35% 
από τα έσοδα των εισιτηρίων 
στη Β' πλαζ Βούλας θα πηγαί-
νει στον Δήμο, με πλαφόν τις 
80.000 ευρώ το χρόνο. Συνο-
λικά υπολογίζεται ότι η αξιο-
ποίηση αυτή θα αφήνει περίπου 
800-900.000 ευρώ τον χρόνο 
στον Δήμο (όταν μια ανάπλα-
ση πλατείας κοστίζει 200.000 
ευρώ περίπου).  

Φυσικά, οι επενδύσεις που θα 
γίνουν στην παραλιακή ζώνη 
αφήνουν και ένα έντονο ανα-
πτυξιακό αποτύπωμα, καθώς 
λίγα σημεία στη χώρα έχουν 
κατορθώσει να προσελκύσουν 
τόσο μεγάλα κεφάλαια. Η προε-
κτίμηση για το κόστος της επέν-
δυσης στο κάμπινγκ Βούλας 
είναι 4,5 εκατομμύρια και για τη 
Β' πλαζ Βούλας 6 εκατομμύρια 
ευρώ, με πολύ συγκρατημένους 
υπολογισμούς και χωρίς να υπο-
λογίζεται το μεγάλο κόστος των 
εργασιών για το βυθό της παρα-
λίας. Εκτιμάται ότι κατά τη φάση 
λειτουργίας της πλαζ και του 
κάμπινγκ θα δημιουργηθούν 500 
νέες θέσεις εργασίας, εκ των 
οποίων οι 110 μόνιμες, καθώς 
οι εγκαταστάσεις προβλέπεται 
να λειτουργούν και κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

εποχικές 
θέσεις 

εργασίας

/ χρόνο έσοδα 
για τον Δήμο

 επένδυση

μόνιμες 
θέσεις 

εργασίας

390

900.000€ 13.000.000€

110
Β' πλαζ Βούλας
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Αστέρας Βουλιαγμένης
Ένα ελληνικό θαύμα έξι δεκαετιών

H κληρονομιά 
που φέρει 

το ακίνητο αυτό 
σε συμβολικό 

επίπεδο
είναι ίσως ένα 

από τα βαρύτερα 
περιουσιακά 

στοιχεία 
της επιχείρησης

Ήταν 1959, ακριβώς 60 χρόνια πριν, όταν η Εθνική Τράπεζα εξασφά-
λισε την αγορά 190 στρεμμάτων στο Καβούρι έναντι 2 εκατομμυρίων 
δραχμών. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης υπήρχε τότε μόνο στα μεγάλα 
σχέδια της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και των ανθρώπων που εκτι-
μούσαν ότι ο τουρισμός θα γίνει η «ναυαρχίδα» της μεταπολεμικής 
ανάπτυξης στην Ελλάδα και ονειρεύτηκαν παράλληλα να δημιουρ-
γήσουν ένα μνημειώδες ξενοδοχειακό συγκρότημα στο πιο όμορφο 
σημείο της Αττικής. Τότε ξεκίνησαν να σχεδιάζονται και στο χαρτί οι 
πρώτες καμπάνες από το πενάκι του αρχιτέκτονα Κώστα Βουτσινά. 
Προ ημερών, στις 29 Μαρτίου, ο Αστέρας έκανε ένα νέο ξεκίνημα, ως 
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Ωστόσο τίποτα δεν γεννιέται 
από το μηδέν και η κληρονομιά που φέρει το ακίνητο αυτό σε συμ-
βολικό επίπεδο, σε αναμνήσεις, ιστορικές καταγραφές αλλά και στο 
συλλογικό φαντασιακό, είναι ίσως ένα από τα βαρύτερα περιουσιακά 
στοιχεία της επιχείρησης, με «υπεραξία» που δεν καρπώνεται μόνο η 
ιδιωτική σφαίρα, αλλά ευρύτερα η περιοχή και η χώρα. Τον Αύγου-
στο του 1960 έγιναν τα πρώτα εγκαίνια στο Λαιμό παρόντος του τότε 
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πρώτα ολοκληρώθηκαν 
οι λουτρικές εγκαταστάσεις και έναν χρόνο αργότερα παραδόθηκαν 
οι πρώτες 76 καμπάνες μαζί με το πρώτο εστιατόριο (στο σημείο του 
σημερινού Matsuhisa). 

Λαιμός, αντί Γλυφάδας
Έχει ενδιαφέρον ότι το αρχικό σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας για την 
ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος είχε τη Γλυφάδα ως επι-

λεγμένο σημείο. Το 1957, με 
την επέκταση του αεροδρο-
μίου τα σχέδια άλλαξαν και 
ως νέα τοποθεσία της επέν-
δυσης επιλέχθηκε το Καβού-
ρι. Ο «Αρίων», το πρώτο 
κτήριο του συγκροτήματος, 
λειτούργησε πρώτη φορά 
το 1967 με 100 δωμάτια. 
Φέρει την υπογραφή των 
αρχιτεκτόνων Εμμανουήλ 
Βουρέκα, Αντώνη Γεωργιά-
δη και Κωνσταντίνου Δεκα-
βάλλα. Το «Ναυσικά» κατα-
σκευάστηκε το 1979 με σχέ-
δια που βραβεύτηκαν έπειτα 
από σχετικό αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό. Στην εποχή 
του, το ξενοδοχείο αυτό είχε 
τη μεγαλύτερη πισίνα στην 
Ελλάδα, ενώ ήταν το πρώτο 
που λειτούργησε μπαρ μέσα 
στο νερό. Την Κυριακή 15 
Ιουλίου 1979 έφτασαν οι 
πρώτοι επισκέπτες και τα 
εγκαίνιά του έκανε ο τότε 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Κωνσταντίνος Τσάτσος. Το 
«Αφροδίτη» είναι το τελευ-

ταίο ξενοδοχείο του συγκροτήματος, καθώς εγκαινιάστηκε το 1984. 
Σήμερα το ξενοδοχείο δεν υπάρχει πλέον, καθώς πρόσφατα κατεδα-
φίστηκε για να ανεγερθούν στο σημείο αυτό οι μεγάλες αυτόνομες 
κατοικίες του νέου Αστέρα. Ο Δημήτρης Αντωνακάκης, ο Βασίλης 
Μπογάκος, ο Γιώργος Νικολετόπουλος και ο Νίκος Χατζημιχάλης 
ήταν οι αρχιτέκτονες της σχετικά βραχύβιας «Αφροδίτης».

Τίτο και Lady Gaga
Αναπόσπαστο κομμάτι της αίγλης που συνοδεύει το όνομα «Αστέρας 
Βουλιαγμένης» είναι τα σημαίνοντα πρόσωπα που φιλοξένησε. Δεν 
είναι υπερβολή να πούμε ότι όσοι ηγέτες του πλανήτη επισκέφτηκαν 
την Ελλάδα, δοκίμασαν τη διαμονή στο Λαιμό. Τρεις πρόεδροι των 
ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, Ρίτσαρντ Νίξον και πρόσφατα Μπαράκ Ομπάμα 
συγκαταλέγονται σε αυτούς που υπέγραψαν το δερματόδετο βιβλίο 
αφιερώσεων από υψηλά πρόσωπα. Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν, Χέλμουτ 
Κολ, Μάργκαρετ Θάτσερ και Τόνι Μπλερ υπήρξαν επίσης πελάτες του 
ξενοδοχείου. Αλλά και από την άλλη πλευρά του διαιρεμένου κάποτε 
πολιτικά κόσμου, οι ηγέτες προτιμούσαν τον Αστέρα: Γιόσιπ Μπροζ 
Τίτο (Γιουγκοσλαβία), Μιχαήλ Γκορμπατσόφ (ΕΣΣΔ) και Ντανιέλ Ορτέ-
γκα (Νικαράγουα), αλλά και Γιασέρ Αραφάτ (Παλαιστίνη), Μουαμάρ 
Καντάφι (Λιβύη) και Τουργκούτ Οζάλ (Τουρκία) πέρασαν βράδια κάτω 
από τα αστέρια στο Λαιμό. Και βέβαια, εκτός από τους πολιτικούς, 
άλλες παγκόσμιες διασημότητες είχαν τη Βουλιαγμένη και τον Αστέρα 
ως πρώτη επιλογή τους για τη διαμονή τους στην Αθήνα: Από το κλα-
σικό είδωλο του αμερικανικού σινεμά Τζον Γουέιν ως τη Lady Gaga, 
φωτογραφίες στο ξενοδοχείο έχουν αφήσει ακόμη ο Φρανκ Σινάτρα, 
ο Άντονι Κουίν και ο Ρουντόλφ Νουρέγιεφ μεταξύ πολλών άλλων. Οι 
αναμνήσεις των παλιότερων υπαλλήλων του ξενοδοχείου είναι ίσως 
ένα αναξιοποίητο πολύτιμο υλικό για να ξαναγραφτούν βιογραφίες 
πολιτικών προσώπων και ίσως ακόμη και η ...ιστορία. Ορισμένες – 
ακίνδυνες – από αυτές καταγράφει το επετειακό λεύκωμα Legacy που 
εξέδωσε ο Αστέρας το 2016. Για παράδειγμα τη σταθερή παραγγελία 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το δείπνο του: Ένα ουίσκι black 
label, ένα αυγό βραστό, μία μερίδα κολοκυθάκια και σουβλάκι σφυρί-
δας. Ή το γεγονός ότι ο συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου συνήθιζε 
να γράφει μουσική κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις καμπάνες.

Αεροφωτογραφία του 1962, με τα πρώτα κτίσματα του συγκροτήμα-
τος να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό ανάγλυφο

Τα πρώτα σχέδια του λογοτύπου 
του Αστέρα από τον γραφίστα 

Γιάννη Πανταζόπουλο, που 
κατά τον καλλιτέχνη είχαν ως 

πηγή έμπνευσης το στέμμα 
της Εφεσίας Αρτέμιδος (πηγή: 

Legacy, ιδιωτική έκδοση 
Αστέρα, 2016)



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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Στερεότυπα, βεβαιότητες και 
διαδεδομένες γενικεύσεις δια-
λύει μια νυχτερινή βόλτα σε 
συγκεκριμένα πόστα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Η Υπηρεσία Καθαριότη-
τας και η Πολιτική Προστασία 
είναι δύο από τους πλέον κρί-
σιμους τομείς του Δήμου που 
δεν έχουν ωράριο λειτουργίας. 
Αντίθετα, όλη η ουσία της προ-
σφοράς τους στο κοινωνικό 
σύνολο εντοπίζεται χρονικά στις 
ώρες εκείνες της ημέρας που οι 
πόλεις πέφτουν για ύπνο. 

Καθαριότητα
Στις 4 τα ξημερώματα το αμα-
ξοστάσιο του Δήμου στη Βάρη 
είναι ήδη ενεργό. Τα οχήμα-
τα - σκούπες έχουν ήδη πιάσει 
από νωρίτερα δουλειά, καθώς 
μόνο κατά τις μεταμεσονύκτιες 
ώρες μπορούν να προσεγγίσουν 
πολυσύχναστα σημεία χωρίς 

οχήματα. Οι εργάτες καθαριό-
τητας στελεχώνουν τις βάρδιες 
των απορριμματοφόρων και το 
καθημερινό ραντεβού με τους 
κάδους ξεκινά πάντα χωρίς 
να έχει χαράξει. Μια υπηρεσία 
κυριολεκτικά παντός καιρού, 
σκληρή και επικίνδυνη. «Είσαι 
κρεμασμένος σε ένα σκαλοπάτι, 
ακόμη και αν βρέχει και περνάνε 
δίπλα σου βρίζοντας συνήθως 
μεθυσμένοι οδηγοί», περιγρά-
φει αποστομωτικά την καθη-
μερινότητα της εργασίας της η 
Μαρία. Εργαζόμενη μητέρα στην 
αποκομιδή απορριμμάτων, ρυθ-
μίζει τις υποχρεώσεις της ημέ-
ρας βάσει του νυχτερινού ωρα-
ρίου της, καθώς δεν μπορεί να 
πάει η ίδια το παιδί της σχολείο. 
Το ζήτημα του ύπνου άλλω-
στε κανείς δεν το έχει λύσει. 
Οι περισσότεροι κοιμούνται 3 
ώρες την ημέρα και σπαστά για 

να προσαρμοστούν στις ανάγκες 
της υπηρεσίας. Η κοινωνική 
γεωγραφία της Καθαριότητας 
ανατρέπει κάποια στερεότυπα. 
Αρκετές γυναίκες και πολλοί 
μορφωμένοι υπάλληλοι αποτε-
λούν τον κορμό της. «Είχαμε και 
φιλόλογο και μαθηματικό πρό-
σφατα», θυμάται ο συντονιστής 
της υπηρεσίας, Κώστας Λιο-
χρήστου. Ως οδοκαθαριστές του 
Δήμου εργάζονται με συμβάσεις 
από τον ΟΑΕΔ σήμερα 14 άτομα, 
η πλειοψηφία των οποίων είναι 
γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι με αυτή τη σύμβαση εργασί-
ας για το πλήρες ωράριο των 6 
ωρών και 25 λεπτών αμείβονται 
με 340 ευρώ τον μήνα...

«Πρέπει να αγαπάς τη δουλειά 
σου, να αγαπάς τα σκουπίδια», 
λέει στον «Δημοσιογράφο» ένας 
από τους πιο έμπειρους υπαλ-
λήλους. «Ξέρω ακούγεται περί-

Ο Δήμος που αγρυπνά

Νυχτερινές βάρδιες υπαλλήλων και εθελοντών
για την ασφάλεια και την καθαριότητα των 3Β

Η αποκομιδή 
απορριμμάτων  
δεν είναι μια 
αποκλειστικά  
αντρική εργασία  
όπως πολλοί  
πιστεύουν

Από τις 4 τα ξημερώματα το αμαξοστάσιο του Δήμου στη Βάρη 
πιάνει δουλειά για να μένουν οι τρεις πόλεις καθαρές

Βιαστικούς και μεθυσμένους οδηγούς αντιμετωπίζουν τα ξημερώματα 
οι υπάλληλοι της Καθαριότητας

Η Εθελοντική Ομάδα Πυρασφάλειας Βούλας σε νυχτερινή βάρδια  
στο Πυροφυλάκιο του Πανοράματος
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εργο, αλλά εδώ εμείς έχουμε 
έναν άλλο τρόπο σκέψης, είμα-
στε υπεύθυνοι για την εικόνα της 
πόλης», προσθέτει και εξηγεί 
ότι τα καθήκοντα της υπηρεσίας 
αυτής δεν έχουν ωράριο: Στο 
τέλος κάθε λαϊκής αγοράς, μετά 
από μια μεγάλη διοργάνωση, σε 
έκτακτες καταστάσεις και βέβαια 
στην καθημερινή αποκομιδή οι 
άνθρωποι αυτοί φροντίζουν γι' 
αυτό που όλοι θεωρούν αυτονό-
ητο καθήκον ενός Δήμου. Αυτό 
που ζητούν από την περιοχή είναι 
να καταργηθούν διά παντός οι 
σταθεροί οικιακοί κάδοι. Μια 
κοπιαστική και επικίνδυνη για 
τους υπαλλήλους τοπική ιδιο-
τροπία που εντοπίζεται πλέον 
μόνο στο Πανόραμα και αναγκά-
ζει τους υπαλλήλους να σκύ-
βουν και να πιάνουν με τα χέρια 
τις σακούλες που πολλές φορές 
περιέχουν σπασμένα γυαλιά. 
Προβλήματα ακόμη δημιουργεί 
η πρακτική πολλών καταστημά-
των εστίασης να αφήνουν έξω 
από τους κάδους σορούς από 
μεγάλες σακούλες.Ποιος μπορεί 
κατόπιν τούτων να εντάξει τους 
εργαζόμενους αυτούς στους 
«βολεμένους δημόσιους υπαλ-
λήλους»;   

Πολιτική Προστασία
Σε άλλο κλίμα κυλά η νυχτερινή 
βάρδια της Πολιτικής Προστασί-
ας. Εδώ βρισκόμαστε κατ' εξο-
χήν στο χώρο του εθελοντισμού, 
με αφοσιωμένους ανθρώπους 
που έχουν έντονα τα χαρακτη-
ριστικά της αυτοθυσίας και της 
24ωρης επαγρύπνησης. Δεκά-
δες εθελοντές στις ομάδες 
πολιτικής προστασίας Βούλας 
και Βάρης (στη Βουλιαγμένη η 
ομάδα αποτελείται από δημοτι-
κούς υπαλλήλους) έχουν κινη-
τά και ασυρμάτους ανοιχτούς, 
σε ανοιχτή επικοινωνία με την 
Πυροσβεστική αλλά και τα άλλα 
σώματα ασφαλείας, πρόθυμοι να 
επέμβουν ανά πάσα στιγμή. 

Κατά τους χειμερινούς μήνες, 
εκτός δηλαδή της αντιπυρικής 
περιόδου η οποία ξεκινά την 1η 
Μαΐου, μόνο η ομάδα της Βού-
λας κάνει καθημερινές βάρδιες 

στο πυροφυλάκιο του Πανορά-
ματος. Η Πολιτική Προστασία 
δεν είναι μόνο για τις φωτιές 
του καλοκαιριού. Η ομάδα της 
Βούλας έχει στην ευθύνη της 
τις πολλαπλές μπάρες που απο-
τρέπουν την άνοδο οχημάτων 
στο βουνό μετά τη δύση του 
ηλίου και βέβαια όλες τις σκλη-
ρές δουλειές της πόλης. Μόνο 
φέτος, η Πολιτική Προστασία 
απομάκρυνε από τους δρόμους 
του Δήμου πάνω από 70 δέντρα 
που έπεσαν λόγω των έντονων 
ανέμων. Κατά τη διάρκεια του 
χιονιά, οι ομάδες βρίσκονταν επί 
ποδός όλη τη νύχτα για να μην 
παγώσουν οι δρόμοι, καθώς 
διαθέτουν αποθήκες αλατιού 
για το σκοπό αυτό. Όταν συμ-
βαίνουν αυτοκινητιστικά ατυχή-
ματα τη νύχτα, οι εθελοντές της 
Πολιτικής Προστασίας τρέχουν 
να στρώσουν με πριονίδι την 
άσφαλτο, ώστε να αδρανοποι-
ηθούν τα λάδια των οχημάτων. 
Στις πλημμύρες διαθέτουν ειδι-
κά μηχανήματα απάντλησης 
υδάτων. Σε πολλές περιπτώ-
σεις η πολιτεία βασίζεται στην 
προθυμία των εθελοντών για να 
εκπληρώσει βασικές υποχρεώ-
σεις της... 

Φυσικά, από την 1η Μαΐου ως 
τις 31 Οκτωβρίου, όταν δηλαδή 
αναμένεται εκδήλωση πυρκα-
γιών, οι ομάδες της Πολιτικής 
Προστασίας κυριολεκτικά αγρυ-
πνούν: Κάθε βράδυ, σε κάθε μία 
δημοτική ενότητα, ένα όχημα 
με δύο άτομα περιπολεί σαν τα 
«μάτια» του Δήμου για κάθε τι 
έκτακτο.

Από πέρσι το έργο των φυσικών 
παρατηρητών συνδράμει και 
ένας ηλεκτρονικός ανιχνευτής 
καπνού και φωτιάς, εγκατεστη-
μένος στο νεκροταφείο της Βού-
λας. Στα σχέδια του Δήμου είναι 
η προμήθεια άλλων δύο (για το 
νεκροταφείο Βουλιαγμένης και 
τη Φασκομηλιά) ώστε να καλύ-
πτουν όσο το δυνατό περισσό-
τερη έκταση. Ωστόσο, κανένα 
τεχνικό μέσο δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει την ανθρώπινη επα-
γρύπνηση... 

Το «Βάρη 3» ένα πυροσβεστικό όχημα της Εθελοντικής Ομάδας Βάρης κάνει ακόμη απάντληση υδάτων  
και κοπές δέντρων, αν χρειαστεί

Το πρόσφατα ανακαινισμένο όχημα του Δήμου τύπου UNIMOG συνδυάζει καθήκοντα καθαριότητας και 
πολιτικής προστασίας

Η επιτέλεση βασικών λειτουργιών του 
Δήμου απαιτεί σκληρές συνθήκες εργασίας 
για κάποιους υπαλλήλους και πολλές ώρες 
προσφοράς για αφοσιωμένους εθελοντές
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Έχοντας ανθρώπους που νοιάζονται για εμάς και το 
εορταστικό μας τραπέζι, έτσι έχουμε και τον Faidona, την 
κάβα της δικής μας γειτονιάς να προτείνει ό,τι καλύτερο 

θα κάνει πιο όμορφα τα τραπέζια μας. Και μην ξεχνάμε 
σε ότι κρασί επιλέξουμε ο Φαίδωνας μας δίνει σε κάθε 
6άδα -10% έκπτωση. Καλό Πάσχα! 

Την Κάβα Φαίδων θα την βρείτε:  
Αγίου Ιωάννου 28, Βούλα 
Τηλέφωνο για Delivery: 215 510 9975

15 κρασιά που θα δώσουν χαρακτήρα στο Πάσχα σας

Ο Κυανούς Αστέρας Βάρης ήταν ο μεγάλος θριαμ-
βευτής στο τοπικό ντέρμπι του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που πραγματοποιήθηκε στο ασφυκτικά 
γεμάτο από κόσμο γήπεδο της Βούλας την Κυριακή 14 
Απριλίου, καθώς στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής για 
το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ, νίκη-
σε εκτός έδρας με σκορ 2-1 τον τοπικό Άρη. Η ομάδα 
της Βάρης πραγματοποιεί από την αρχή της αγωνιστικής 
χρονιάς μια καταπληκτική πορεία στο πρωτάθλημα, με 
αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογι-
κού πίνακα δύο μόλις αγωνιστικές πριν το φινάλε του 
φετινού μαραθωνίου. Ο Αστέρας Βάρης φιλοδοξεί να 
αγωνιστεί για τρίτη φορά στην ιστορία του στο πρω-
τάθλημα της football league 2 (Γ’ εθνική κατηγορία). 
Μάλιστα, τη σεζόν 2013-2014 που συμμετείχε στην 
3η εθνική κατηγορία είχε αντιμετωπίσει τρεις φορές 
την ΑΕΚ, με απολογισμό δύο ήττες και μια ισοπαλία σε 
ένα ματς που η τότε διοίκηση του Αστέρα Βάρης το είχε 
μετατρέψει σε μια γιορτή! 

Από την άλλη μεριά, ο Άρης Βούλας «πανηγύρισε» την 
ήττα σαν ...νίκη καθώς με τον συνδυασμό των αποτε-

λεσμάτων, εξασφάλισε την παραμονή του και τη νέα 
χρονιά στην κατηγορία, γεγονός που ήταν ο μεγάλος 
στόχος από την αρχή της χρονιάς. Η διοίκηση, οι παί-
κτες και οι φίλαθλοι του τοπικού Άρη έχουν στρέψει 
την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου 
ΕΠΣΑΝΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 
στο γήπεδο Σπάτων με αντίπαλο τον Αχαρναϊκό. Ένας 
αγώνας που είναι ο σημαντικότερος στην ιστορία του 
συλλόγου.

Βήμα ανόδου για τον Αστέρα Βάρης

• Thema Sauvignon blanc / Assyrtiko,  
Κτήμα Παυλίδη Δράμα 13,30€

• Άσπρος Λαγός Βιδιανό,  
Κτήμα Δουλουφάκη Κρήτη 17,90€

• F by Foivos Papastratis Assyrtiko / 
Muscat, Εύβοια 10,80€

• Κτήμα Κατσαρού Chardonnay,  
Κρανιά Ολύμπου 19,50€

•iL Enemigo Chardonnay, Αργεντινή 27,60€ 
• William Fevre Chablis Champs Royaux, 

Γαλλία 24,60€

• Idylle Rose La Tour Melas,  
Αχινός Φθιώτιδας 14,60€

• Ξινόμαυρο Nature Rose,  
Κτήμα Θυμιόπουλου Νάουσα 12,80€

• Chateau de Ferrages, Provence France 
16,80€

•Νεμέα Αγιωργήτικο Λαντίδη 9,60€

•Νάουσα Μαρκοβίτης, Ξινόμαυρο 11,80€

•Agostino Finca Malbec, Argentina 14,80€

•Pinot Noir Παπαιωάννου, Νεμέα 11,50€

•   Emphassis Tempranillo Κτήμα Παυλίδη, 
Δράμα 21,00€

• Gelso d’oro Nero di Troia,  
Puglia Italy 29,70€ 
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Η λυτρωτική τέχνη του θεάτρου

Λένε πολλοί ότι η ζωή είναι μια θεατρική παράσταση. Στην 
πραγματικότητα συμβαίνει το τελείως αντίθετο. Στο θέατρο 
στην ουσία, απομονώνουμε ένα γεγονός που διαδραματί-
ζεται σε έναν φανταστικό κόσμο και το αντιπαραβάλλουμε 
με κάποιο άλλο που ενδεχομένως να βιώνεται καθημερινά 
στον πραγματικό. Παρατηρούμε τι συμβαίνει σε διαφορετικά 
άτομα, σε διαφορετικές τοποθεσίες και σε άλλους χρόνους. 
Το βιώνουμε σαν να συνέβαινε στην πραγματικότητα, αφού 
ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν στην πραγματική ζωή. 

Μια θεατρική παράσταση λειτουργεί ως εργαλείο που 
διευκολύνει την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Είναι το 
αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας διαφορετικών ατόμων, με 
ξεχωριστούς όμως ρόλους. Ο κοινός στόχος επιτυγχάνε-
ται με συνεργασία που προϋποθέτει αμοιβαίες ενέργειες 
αλλά και αλληλεπιδράσεις. Στους πρώτους σκοπούς του 
θεάτρου τοποθετείται ο προβληματισμός για συγκεκρι-
μένα γεγονότα ή καταστάσεις και η έξαψη της φαντασίας 

τόσο του ηθοποιού, όσο και του θεατή. Η ενεργοποίηση της 
σκέψης, η δημιουργία ερωτημάτων και η ευαισθητοποίη-
ση, συνθέτουν το παζλ της ολοκληρωμένης προσφοράς 
μιας θεατρικής παράστασης. Λυπάσαι, χαίρεσαι, φοβάσαι, 
θυμάσαι, συμφωνείς, διαφωνείς, ταξιδεύεις και ψάχνεις 
να εντοπίσεις τα αίτια και τα αποτελέσματα χαρακτήρων και 
πράξεων. Η αξία του να ταυτίζεσαι με καταστάσεις που δεν 
έχεις ζήσει, αλλά και που γνωρίζεις ότι δεν θα ζήσεις ποτέ, 
σε κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που είσαι. Κάτι μεγα-
λύτερο και πιο ουσιαστικό.

Αντλείς δύναμη από την ίδια σου τη σκέψη. Ακόμα και η 
αγωνία που έχεις για την τροπή της πλοκής ενός θεατρικού 
έργου, σε κάνει να σκέφτεσαι ακατάπαυστα, να προσπαθείς 
να βρεις λύσεις, να δώσεις εναλλακτικές. Αν μάλιστα συμ-
μετέχεις, τότε υποδύεσαι. Αλλάζεις. Βγαίνεις έξω από το 
σώμα σου και ταυτίζεσαι με χαρακτήρες και νοημοσύνες 
που δεν θα φανταζόσουν ποτέ.

Ο τρόπος που λειτουργεί το θέατρο ως τέχνη, δεν είναι 
απλός. Η επιστήμη δυσκολεύεται να εντοπίσει το κίνη-
τρο που κρύβεται πίσω από την έλξη που νιώθει ο μέσος 
άνθρωπος της σύγχρονης κοινωνίας για μια θεατρική 
παράσταση. Επιφανειακά θα μπορούσε να αποδοθεί στην 

επιθυμία μας για μίμηση και στην έφεση που έχουμε για 
παιχνίδι. Είναι ενδεχομένως πρόκληση να υποδυόμαστε 
κάποιον άλλον, από τη στιγμή που όλη μας η ζωή κατανα-
λώνεται στην προσπάθεια που κάνουμε, να υποδυθούμε τον 
εαυτό μας. 

Βαθύτερα όμως, θα πρέπει να αναζητήσουμε κίνητρα στην 
ανάγκη που έχουμε για διαπαιδαγώγηση, για ηθικοποίηση 
και για εκπλήρωση ανεκπλήρωτων επιθυμιών μας, βαθιά 
ριζωμένων από την παιδική μας ηλικία.

Το έμψυχο στοιχείο που χαρακτηρίζει μια θεατρική παρά-
σταση και η αμεσότητα της σχέσης ανάμεσα στον θεατή και 
τον ηθοποιό, κατατάσσει το θέατρο στην κορυφή των κοι-
νωνικών τεχνών, προσφέροντας πραγματική λύτρωση σε 
αυτόν που το απολαμβάνει. Το θέατρο δεν είναι λίγο εγώ, 
δεν είναι λίγο εσύ. Δεν είναι λίγο απ’ όλα. Είναι όλα μαζί.
«Πιστεύω ότι σε μια μεγάλη πόλη ή ακόμη και σε μια μικρή 
πόλη ή σε ένα χωριό, ένα μεγάλο θέατρο είναι το εξωστρε-
φές και ορατό σημάδι μιας εσωτερικής κοιτίδας πολιτι-
σμού», όπως έγραψε ο Σερ Λόρενς Ολίβιε.

*Η Χρυσούλα Γεωργιλά είναι μαθήτρια της Γ' τάξης στο 
2ο Λύκειο Βούλας

της Χρυσούλας Γεωργιλά*

Θα ήθελα με το παρόν μήνυμά μου να επισημάνω κάτι 
που παρατήρησα, τόσο με την οπτική της ιδιότητας του 
δημότη των 3Β, της Βούλας ειδικότερα, όσο και με εκεί-
νη του ερευνητή των σύγχρονων πολυτροπικών εκφρά-
σεων του λαϊκού μας πολιτισμού.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε άρθρο που δημοσιεύθηκε 
σε άρθρο προηγούμενου τεύχους της εφημερίδας σχετι-
κά με την εκκαθάριση των τοιχίων της λεωφόρου Βου-
λιαγμένης από τις πάμπολλες τοιχογραφίες (γκράφιτι). 
Αξίζει δε να αναφέρω εδώ ότι η τεχνική αυτή ήδη από 
τα προϊστορικά χρόνια αποτελούσε μέσο ενημέρωσης, 
αλλά και καταγραφής κοινής πορείας και επιδιώξεων, 
με αναγωγές στο συλλογικό φαντασιακό, των πρώτων 
ανθρώπινων κοινοτήτων. Με το πέρασμα των αιώνων 
η χρήση τους γνώρισε πολλές διακυμάνσεις, με δια-
κυμάνσεις από την επίσημη αξιοποίησή τους (εφημερί-

δα του τοίχου) ως και φωνή διαμαρτυρίας ενάντια σε 
κυρίαρχες δομές και ιδεολογίες. Ξαναγυρνώντας στην 
αφορμή λοιπόν ανέφερε το άρθρο ότι όχι μόνο - ενδε-
χομένως σε προεκλογικούς ρυθμούς - θα καθαρίζονταν 
όλες οι επιφάνειες από τα «ρυπαρά» σκίτσα, συνθήματα, 
ζωγραφιές κ.λπ., αλλά θα γινόταν και επιστρωμάτωση 
με κάποιο ειδικό υλικό που θα απέτρεπε την επανεμφά-
νισή τους. Από τη μία σκέφτηκα, ως δημότης πρωτίστως, 
ότι καλό θα ήταν να «νοικοκυρευτεί» αισθητικά η συγκε-
κριμένη περιοχή· από την άλλη ωστόσο, ως λαογράφος, 
αισθάνθηκα μια επερχόμενη απώλεια σκεπτόμενος δύο 
έργα που βρίσκονταν στο αρχικό κομμάτι της εισόδου στη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης από την παραλιακή οδό: Το ένα 
αδυνατώ να περιγράψω ακριβώς τι απεικόνιζε, μιας και 
πάντα οδηγώντας περνούσα, αλλά σίγουρα ήταν πολύ 
ωραίο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. 

Νομίζω δε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ενταχθεί στην 
κατηγορία «pieces» (masterpieces = αριστουργήματα), 
κατά την κατηγοριοποίηση των εμπλεκόμενων ομάδων. 
Το δεύτερο, ακόμα πιο ενδιαφέρον, σκίτσο αποτελεί 
εμφανώς ένα επιμνημόσυνο μήνυμα για έναν αδικοχα-
μένο στο σημείο εκείνο νεαρό, φιλοτεχνημένο ή κατά 
παραγγελία - δεν έχω τρόπο να το γνωρίζω - από προ-

σφιλή του πρόσωπα. Σημειωτέον τα έργα αυτά αποτε-
λούν και μελετώνται ως δείγματα σύγχρονης αστικής 
λαϊκής τέχνης από τις ανθρωπιστικές εν γένει επιστήμες.

Θέλησα τότε να στείλω σχετικό μήνυμα ζητώντας τη δια-
κριτική διαφύλαξη των συγκεκριμένων έργων, κάτι που 
ωστόσο δεν έπραξα στη δίνη του ξέφρενου ρυθμού της 
καθημερινότητάς μας. Την Τρίτη, 2/4/2019, περνώντας 
από την περιοχή είδα το τοιχίο φρεσκοβαμμένο και κατη-
φορίζοντας προς την παραλιακή, θεώρησα με λύπη ότι 
δεν θα αντίκριζα ξανά τα δύο αυτά σκίτσα, ιδίως το τόσο 
συγκινητικό δεύτερο. Προς μεγάλη μου έκπληξη λοιπόν 
διαπίστωσα ότι οι εργάτες είχαν προσπεράσει συγκεκρι-
μένα τα δύο αυτά έργα.

Δηλώνοντας παντελή άγνοια για τις ιδιαίτερες περιστά-
σεις της απόφασης αυτής, όπως και το αν ήταν προϊόν 
δικής τους επιλογής ή οδηγίας εκ μέρους εκπροσώπου 
του Δήμου, θα ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ τον, άγνωστο, 
ιθύνοντα νου για την επιλογή του αυτή και να ευχηθώ στο 
μέλλον να δείχνεται παρόμοια, δυστυχώς πρωτόγνωρη 
στην εποχή μας, ευαισθησία σε μη «επώνυμα» έργα. 

* Ο Γεώργιος Κατσαδώρος είναι επίκουρος καθηγητής 
λαογραφίας στο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα γκράφιτι ως σύγχρονη αστική λαϊκή τέχνη

του Γεώργιου Κατσαδώρου*



2 0 Αθλητικά

Σημαντικές ατομικές και συλλογικές επιτυχίες σημεί-
ωσαν δύο σχολεία της περιοχής στο πλαίσιο του 
σχολικού πανελληνίου πρωταθλήματος, ενώ τρεις 
αθλητές του Άρη Βούλας συμμετείχαν στους Παρα-
ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν από τις 14 
έως τις 21 Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμέ-
νων Εμιράτων. 

Οι τρεις παραολυμπιονίκες με ενέργειες του Δήμου 
συμμετείχαν στην κορυφαία διοργάνωση για άτομα 
με αναπηρίες ανάμεσα σε 7.500 αθλητές που αγω-
νίστηκαν σε 24 αθλήματα από 197 χώρες. Συγκε-
κριμένα, η Σωτηρία Κυριακίδου κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα πινγκ πονγκ. Η ίδια 
αθλήτρια στο διπλό αγώνισμα γυναικών κατέκτησε 
το ασημένιο μετάλλιο με την συναθλήτριά της από 
την Πάτρα, Γρίβα Κωνσταντίνα. Ο Κωνσταντίνος 
Τουφεκούλας κατέλαβε την τέταρτη θέση στο ατο-
μικό αγώνισμα πινγκ πονγκ ανδρών. Η Αλεξάνδρα 
Μέγα κατέλαβε επίσης την τέταρτη θέση (με νέο ατο-
μικό ρεκόρ) στο αγώνισμα στίβου των 100 μέτρων 
γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν την 
προσπάθεια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης και του Άρη 2006 και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στο προπονητή 
τους Ηλία Μακρή και βέβαια στους γονείς των παιδιών. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο 
αναφέρθηκε στις επιδόσεις των αθλητών δίνοντας συγχαρητήρια και τόνισε πως ο 
Δήμος θα διοργανώσει τελετή βράβευσης των αθλητών. 

Οι επιτυχίες που γνώρισε ο Δήμος στον τομέα του αθλητισμού συνεχίστηκαν αυτή 
τη φορά από δύο σχολεία της πόλης και συγκεκριμένα από το 1ο Λύκειο Βούλας και 
το Λύκειο Βάρης. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μπάσκετ κοριτσιών του 1ου Λυκείου 
Βούλας κατέκτησε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σχολικών αγώνων, 
επικρατώντας στο μεγάλο τελικό με 57-47 της ομάδας του Ελληνικού Κολλεγίου. 
Παράλληλα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ομάδα εξασφάλισε το «εισι-

τήριο» για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, 
που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα 
στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σημειωτέ-
ον, η ομάδα του 1ου Λυκείου Βούλας, 
στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση 
κατέκτησε την 2η θέση λυγίζοντας στον 
τελικό από την Κροατία. 

Επίσης, η ομάδα πετοσφαίρισης (βόλεϊ) 
κοριτσιών του Λυκείου Βάρης, συμμε-
τέχοντας στο πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα σχολικών αγώνων κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην Ανατολική Αττική 
με σκορ 2-0 απέναντι στην αντίστοιχη 
ομάδα του Λυκείου Αγίου Στεφάνου.

Οι παραπάνω επιτυχίες δημιουργούν 
την αίσθηση ότι ο μαθητικός και ο συλ-
λογικός αθλητισμός στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης δουλεύει, πρω-
ταγωνιστεί και παράγει θετικά αποτε-
λέσματα πάντα στο πλαίσιο του ευ 
αγωνίζεσθαι.
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2 1Πολιτισμός

Αναπόσπαστο μέλος μιας δυνατής ομάδας μαθητών, 
αποφοίτων και γονέων της Βούλας που έχουν δημι-
ουργήσει μια θεατρική παράδοση στην περιοχή αποτε-
λεί πλέον ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σκηνογράφος, 
Δημήτρης Αγοράς. Μαζί με την Αντιγόνη Μακρή σκη-
νοθέτησε την τελευταία παράσταση του Συλλόγου Τρι-
λογία και της ομάδας μαθητών και αποφοίτων του 2ου 

Λυκείου Βούλας που ανέβηκε στην αίθουσα «Ιωνία» της 
Βούλας και στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης στις 30 Μαρ-
τίου και 6 Απριλίου με τίτλο Δέκα Μικροί Νέγροι. Μια 
διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Άγκαθα 
Κρίστι που καταχειροκροτήθηκε από εκατοντάδες θεατές 
και εντυπωσίασε για το δραματικό της αποτέλεσμα. Αλλά 
και τον Ιούλιο ο Δημήτρης Αγοράς καθοδήγησε σκηνο-
θετικά την ομάδα των παιδιών στον Ηλία του 16ου, μια 
απολαυστική κωμωδία που ανέβηκε στο Κτήμα Μπρα-
ϊμνιώτη. «Όταν θέλεις να γίνεις καλύτερος ηθοποιός 
πρέπει να διδάσκεις, έλεγε ο δάσκαλός μου Βασίλης 
Διαμαντόπουλος», λέει ο Δημήτρης Αγοράς στο «Δημο-
σιογράφο». «Προσπάθησα να μεταλαμπαδεύσω αυτή την 
εμπειρία 25 χρόνων στο θέατρο στα παιδιά που δρουν 
αρκετά αυτόνομα και επιλέγουν εκείνα τα έργα που θα 
ανεβάσουν». «Τους αντιμετωπίζω σαν συναδέλφους, 
σαν επαγγελματίες ηθοποιούς και ίσως είμαι καμιά 
φορά αυστηρός. Υπάρχει όμως χημεία. Το θέατρο θέλει 
πειθαρχία και συγκέντρωση. Και όταν έχεις να κάνεις με 
εφήβους και μετεφηβικές ηλικίες, η πειθαρχία μαθαίνε-
ται στην πορεία. Μαθαίνω κι εγώ πιο πολλά από αυτούς», 
όπως λέει για την εθελοντική αυτή συνεργασία.  Ένα από 
τα βασικά στοιχεία της ομάδας είναι ότι συνεργάζονται 

έμπειρα παιδιά με νέα: «Το κάνουν με αγάπη. Ευτυχώς 
που υπάρχουν οι έμπειροι και τραβάνε πιο πολύ το κουπί, 
κάνοντας πιο εύκολη την ενσωμάτωση για τους νέους. 
Όμως ένας ανταγωνισμός υπάρχει πάντα και αν θες, 
χωρίς αυτόν δεν πάμε και παραπέρα. Καθένας προσπα-
θεί να είναι καλύτερος από τον άλλον, αυτή η ευγενής 
άμιλλα μας ιντριγκάρει», σχολιάζει ο Δημήτρης Αγοράς.  
Το αξιέπαινο σε αυτή την εστία πολιτισμού της Βούλας 
είναι ότι αποτελεί μια εθελοντική προσπάθεια, μαθη-
τών και γονέων που αφιερώνουν ελεύθερο χρόνο και 
σημαντικούς πόρους, προσφέροντας ένα ποιοτικό θέαμα 
στην περιοχή. «Το θέατρο δεν έχει βρει τη θέση του ούτε 
στο σχολείο ούτε στην ελληνική κοινωνία», υπογραμμί-
ζει ο Δημήτρης Αγοράς. «Ο πολιτισμός δυστυχώς είναι 
πια πολυτέλεια, οπότε η προσπάθεια αυτή έχει μεγάλη 
σημασία», προσθέτει. Ο Δημήτρης Αγοράς αυτή την περί-
οδο ανεβάζει για τρίτη χρονιά την εξαιρετικά επιτυχη-
μένη παράσταση Η Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων, που 
ζωντανεύει στο σανίδι τους ήρωες του Αρκά. Ο Ισοβίτης, 
ο Καστράτο και τα περιστέρια που αγαπήθηκαν από εκα-
τομμύρια αναγνώστες θα έρθουν και στη Βούλα (αίθου-
σα «Ιωνία») το Σάββατο 4 Μαΐου, σε μια βραδιά που διορ-
γανώνει ο Δήμος και ο ΟΑΠΠΑ. 

Δημήτρης Αγοράς: «Μαθαίνω από τους εφήβους»

Καμπανέλλη 
για την 25η Μαρτίου
ανέβασε το Δημοτικό 
Βουλιαγμένης
Με μια θεατρική διασκευή του διαχρονικού έργου Το μεγάλο μας τσίρκο 
γιορτάστηκε η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο 
Βουλιαγμένης. Τα παιδιά της Στ' τάξης έκαναν τη διαφορά, ανεβάζοντας 
με μεγάλη επιτυχία ένα απαιτητικό έργο με σύνθετες έννοιες και αντιμε-
τωπίζοντας την ιστορία μέσα από ένα ευρύτερο πρίσμα. 
Στην πληθωρική διανομή των ρόλων συμμετείχαν και τα 47 παιδιά της 
τάξης, ζωντανεύοντας χαρακτήρες και μια ολόκληρη εποχή από τον Δια-
φωτισμό και τους κλέφτες ως την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 
και τις μέρες μας, όπου ο ρόλος των «μεγάλων δυνάμεων» παραμένει 
ισχυρός και η βούληση του απλού λαού στην αφάνεια. Ένα πραγματικό 
«μάθημα» ιστορίας και εθνικής συνείδησης, που έκανε σε αρκετές στιγ-
μές πολλούς να δακρύσουν από συγκίνηση, μπροστά στο μέγεθος των 
νοημάτων και την απόδοσή τους από παιδιά του Δημοτικού. 
Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή του κειμένου έκαναν οι δασκάλες της 
τάξης Σοφία Ζαχαράκη και Κατερίνα Τσιτσιμπάση, τα σκηνικά επιμελή-
θηκε ειδικά για την παράσταση ο Σπύρος Λέκκας, ενώ τη διδασκαλία των 
χορών έκανε στα παιδιά ο Φώτης Μαρκαντωνάτος. 
Το «παρών» στην παράσταση έδωσε και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, που συνοδευόταν από την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δώρα Τριάντη. 

Ο Δον Καμίλο ...ευλόγησε 
το Λύκειο Βουλιαγμένης
Δεν υπήρχε πιο επίκαιρη σάτιρα από την επιλογή του θεατρικού έργου του Δον Καμίλο του 
Σωτήρη Πατατζή που ανέβασε η Θεατρική Ομάδα του Λυκείου Βουλιαγμένης στο σχολείο στις 
7 Απριλίου. Το κείμενο μιλά για την Ιταλία, το ρόλο της καθολικής Εκκλησίας στην πολιτική 
και την άνοδο των κομμουνιστών μέσα από το πρίσμα των ανθρώπινων σχέσεων που δεν 
κάνουν διαχωρισμούς. Εύκολα όμως κανείς κάνει αναγωγές στην εγχώρια και σύγχρονη 
πολιτική, καθώς διανύουμε και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οι μαθητές 
ηθοποιοί άφησαν στο σανίδι ξεχωριστές ερμηνείες και χάρισαν γέλιο στην αίθουσα, ενώ 
αίσθηση προκάλεσε και η ανατρεπτική διανομή ρόλων ως προς τα φύλα (τον Καρδινάλιο 
και τη φωνή του Κυρίου ερμήνευσαν κορίτσια). Παράλληλα, προβλήθηκε μια ενδιαφέρουσα 
έκθεση φωτογραφίας 
μαθητών του Λυκείου, 
με θέμα το σχολικό 
εκφοβισμό και το ίδιο 
το σχολείο. Υπεύθυνες 
καθηγήτριες της 
θεατρικής ομάδας είναι 
η Νίκη Μανώλη και η 
Ελένη Ραυτοπούλου, 
ενώ στην παράσταση 
συνέδραμε και η 
Ιωάννα Γαρδίκη, 
υποδιευθύντρια 
του 1ου Γυμνασίου 
Βούλας.



Τα τοιχία της λεωφόρου Βουλιαγμένης πριν και μετά την 
επιχείρηση καθαρισμού τους από τα γκράφιτι. Οι βαμμένες 
επιφάνειες φέρουν πλέον ένα ειδικό υλικό που καθιστά 
τον καθαρισμό τους από μελλοντικές φθορές πολύ εύκολο. 

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ 
ΚΑΙ Η ΛΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΠΟ 
ΤΑ «ΤΡΙΑΜΙΣΙ ΕΓΧΟΡΔΑ» 
ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 13 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Αντιγόνη Μακρή και 
Γρηγόρης Ραγκούσης 
σε μια χαρακτηριστική 
σκηνή από τους «10 
μικρούς νέγρους» που 
ανέβασε ο Σύλλογος 
«Τριλογία» στις 30 
Μαρτίου στην αίθουσα 
Ιωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 
ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΠΑΣΟ ΣΤΟΥΣ 
«ΑΚΟΥΣΟΝ ΜΕΝ» ΠΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΚ 
ΗΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 
ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Ο ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΑ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥΣ  
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ











2 2 Φωτορεπορτάζ




2 3Με άποψη

Το «γκανιάν» των δημοτικών εκλογών

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Βρισκόμαστε λίγο πριν από την τελική ευθεία των δημο-
τικών εκλογών της 26ης Μαΐου και το τοπίο στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά με τους υποψηφίους 
δημάρχους έχει σχεδόν ξεκαθαρίσει - και γράφω σχεδόν 
διότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή 5 Μαΐου, 
ημέρα που οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα ψηφοδέλτιά 
τους στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

Να προκύψει κάποια νέα υποψηφιότητα είναι απίθανο. 
Πιθανότερο, ένας από τους επτά που έχουν ανακοινώσει 
την υποψηφιότητά τους να «χάσει» τον δρόμο προς το Πρω-
τοδικείο. Βλέπετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
περισσότερες παρατάξεις είναι αρκετά και τα χρονικά περι-
θώρια έχουν στενέψει.

Τα σίγουρα «άλογα» στην κούρσα μέχρι την ημέρα των 
εκλογών είναι ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, στηριζόμενος από το 
ΚΚΕ Κώστας Πασακυριάκος, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολι-

τών υπό τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μανώλης Δασκαλάκης 
και ο Δημήτρης Δαβάκης. 

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η υποψηφιότητά της 
Μαρίας Σίνα. Η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
1,5 μήνα μετά την πρώτη προεκλογική εκδήλωση, δεν έχει 
δείξει κάποιο σημάδι «ζωής». Δεν έχει παρουσιάσει κανένα 
πρόγραμμα για το μέλλον του Δήμου αλλά και επισήμως 

κανέναν συνεργάτη της. Ίσως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου και να «τράβη-
ξε» για ....λίγο(;) χειρόφρενο.  Με τους χειρότερους οιωνούς 
ξεκίνησε ο Δημήτρης Τζιώτης. Η «Γαλάζια Δημοκρατίας» 
όπως ονομάζεται ο συνδυασμός του, μετά την πρώτη 
«κλειστή» της εκδήλωση που πραγματοποίησε σε ταβέρ-
να στην πλατεία της Βούλας, μέτρησε τρεις αποχωρήσεις 
υποψηφίων συμβούλων. Το διαζύγιο βγήκε γιατί υπήρχε 

μεγάλη διαφορά φιλοσοφίας, εξηγεί στενός συνεργάτης 
του Δημήτρη Τζιώτη. O ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρός 
και ήρεμος ενόψει των εκλογών, καθώς όπως έχει ανα-
φέρει σε συζητήσεις, θεωρεί μεγάλο φαβορί τον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο και δεν κλείνει την πόρτα σε μια μετεκλογι-
κή συνεργασία με τον Δήμαρχο. 

Η πρώτη προεκλογική ομιλία του Δημήτρη Δαβάκη έγινε 
στις 14 Απριλίου με τον υποψήφιο Δήμαρχο να παρουσιά-
ζει και τους πρώτους συνεργάτες του. Ο αποδυναμωμένος 
Δαβάκης, κάτι που φάνηκε και από την προσέλευση του 
κόσμου συγκριτικά με την αντίστοιχη εκδήλωση το 2014, 
αρκέστηκε να επιδοθεί σε μια άνευ ουσίας επίθεση προς 
τη δημοτική αρχή χωρίς να παρουσιάσει τις θέσεις ή το 
πρόγραμμά του. Αρκετοί λένε πως ο Δαβάκης κατεβαίνει 
στις εκλογές από πείσμα, γνωρίζοντας και ο ίδιος πως οι 
πιθανότητες να φτάσει το ποσοστό που έλαβε το 2014 είναι 
δύσκολο. 

Το ...γκανιάν των δημοτικών εκλογών το γνωρίζουμε εδώ 
και αρκετούς μήνες, το δύσκολο είναι να προβλέψουμε το 
«φόρκαστ». Ο αναβάτης που προσπαθεί να κρατηθεί και 
να μη πέσει από το άλογο στην τελευταία στροφή πριν την 
τελική ευθεία είναι ορατός απ’ όλα τα σημεία της εξέδρας.

#photo_view

Κιούσης υπέρ Κιούκη
για την Περιφέρεια
(Κορωπί, 12/4)

Ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης 
Ειρηναίος στη Βούλα
(Αίθουσα Ιωνία, 5/4)

Ο Πάνος Σκουρλέτης
χαιρετίζει το Συνέδριο
Κρητών (Βούλα, 5/4)

Νότης Μαριάς και 
Δημήτρης Κρεμαστινός
(Βούλα, 27/3)

Ο Γιώργος Μαυρωτάς 
με τον ηθοποιό Δημήτρη Σταμέλο
(Βουλιαγμένη, 7/4)

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
και Παναγιώτης Κουρουμπλής
(αίθουσα Ιωνία, 5/4)

Το δίδυμο 
Τσαβλίρης Γεωργιλάς
επί σκηνής (Βούλα, 30/3)

Τα χρονικά περιθώρια 
στενεύουν πλέον 
επικίνδυνα για όσους
δεν έχουν έτοιμη ομάδα
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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


