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magdakki

#Vari

@stellioskt

Λεφτά υπάρχουν ...στη Βουλιαγμένη

alcestis__

#Voula

@MAfroudaki

Πρώτη η Γλυφάδα, δεύτερη η Βουλιαγμένη και τρίτος ο 
ιστορικός Απόλλωνας για πρώτη φορά στην ιστορία του!

danvas_2.0

#Voula

@g_konstantellos

Είμαστε στην Πλατεία 24ης Ιουλίου στη Βουλιαγμένη. 
Μιλάμε για τις καινοτόμες δράσεις του Δήμου μας, για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων μας και τη διαλογή στην 
πηγή. Αγνοήσετε τη συννεφιά και ελάτε να δράσουμε, 
«καθαρά» όλοι μαζί!

tina.tos

#voula

@gpatoulis

Επισκεφθήκαμε το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Ο Δήμαρχος @g_konstantellos μας ενημέρωσε για τις 
πρωτοβουλίες του προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος των 
ανακυκλώσιμων υλικών και να μειωθεί η ποσότητα 
απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής.

@iliantgreco

Από σκουπιδότοπος, όαση δροσιάς - Αναγέννηση για 
την εγκαταλελειμμένη Β’ Πλαζ Βούλας. #τοαυτονόητο 
το βάζουμε και σε είδηση... #ελεος  

@alex_kalan93

Που την είδες τη διαπλοκή εδώ δε κατάλαβα! Απαγο-
ρεύεται να κάνει διακοπές ο πρωθυπουργός; Ή μήπως 
ήθελες να στήσει αντίσκηνο σε παραλία στη Βάρκιζα;

nick_skaliotis

#Voula

@Mavrogiorgos

Οι τρεις Γιώργηδες ή αλλιώς οι τρεις σωματοφύλακες 
του Ν. Ο. Βουλιαγμένης που πάντα βρισκόμαστε στη 
γιορτή μας...    (Αφρουδάκης, Μαυρωτάς, Ρέππας)

alinabaju

#Ithaki #Vouliagmeni



3The talk of the town

Πόσο «προϊόν»
είναι ο Δήμος;

T               ο όνομα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
πρέπει να αλλάξει» υποστηρίζουν ανοιχτά πλέον 
αρκετοί. Η συζήτηση του 2010 και 2011, όταν το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης» συνένωσε τους τρεις πρώην 
Δήμους, επανήλθε με αφορμή της τωρινές δημοτικές 
εκλογές, ξαναζεσταίνοντας τις προτάσεις που ακούστη-
καν και τότε. 

Μια μερίδα των οπαδών της αλλαγής του ονόματος 
πιστεύει ότι η σημερινή ονομασία δεν είναι όμορφη και 
πρακτική. Θεωρούν τον τίτλο του Δήμου καθρέφτη της 
περιοχής, προσεγγίζουν συναισθηματικά τον τόπο κατοι-
κίας τους και θα ήθελαν ένα νέο εύηχο, αντιπροσωπευ-
τικό και πρωτότυπο τοπωνύμιο για τη νέα ενότητα των 
τριών πόλεων.   

Μια άλλη μερίδα πολέμιων της σημερινής «γραφειο-
κρατικής» -όπως την χαρακτηρίζουν- ονομασίας του 
Δήμου, υποστηρίζει ότι το μακρυνάρι «Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης» και η συνήθης του σύντμηση 
«3Β» δεν βοηθά στην τουριστική προβολή της περιο-
χής, δίνοντας και οικονομική διάσταση στο πρόβλημα 
της ονομασίας.  

Και οι δύο προσεγγίσεις, που πολύ συχνά τέμνονται, δεν 
λαμβάνουν υπόψη κρίσιμα σημεία του πλαισίου μέσα 
στο οποίο συγκροτούνται και λειτουργούν οι Δήμοι. 

Πρώτα από όλα, ο Δήμος είναι μια διοικητική ενότητα. 
Είναι ένας φορέας της γενικής κυβέρνησης που ασκεί 
μια τοπική εξουσία. Ο χάρτης της διοικητικής διαίρεσης 
της χώρας σχεδιάζεται από την εκάστοτε πολιτική ηγε-
σία σύμφωνα με τις δικές της πολιτικές επιλογές. Από 

το 2006 μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο μεγάλες τροπο-
ποιήσεις στα σύνορα (τα προγράμματα «Καποδίστριας» 
και «Καλλικράτης»), η σημερινή κυβέρνηση εξήγγειλε 
ήδη κάποιες διορθωτικές αλλαγές του «Καλλικράτη» 
και κανείς δεν αποκλείει ότι μια μελλοντική κυβέρνηση 
μπορεί να αλλάξει ριζικά ή μερικά τα σημερινά όρια των 
Δήμων. Άρα όλα αυτά είναι σχετικά εφήμερα. 

Όμως τα τοπωνύμια είναι πολύ πεισματάρικες λέξεις. 
Οι ιστορικοί γλωσσολόγοι ψάχνουν σε αυτά πολύτιμα 
τεκμήρια για την ιστορία των γλωσσών, καθώς αντέ-
χουν στους αιώνες όσο λίγες λέξεις. Όσες φορές έγιναν 
«από τα πάνω» αλλαγές σε τοπωνύμια, το αποτέλεσμα 
δεν ήταν πάντα σταθερό. Ποιος θυμάται την «Αλίανθο», 
όπως η χούντα των συνταγματαρχών αποφάσισε να 
ονομάσει τη Βάρκιζα; Πόσοι χρησιμοποιούν την επίσημη 
ονομασία «Δίλοφο» και πόσοι το «Βλάχικα»; Εξ αυτού 

συνάγεται ότι όπως και να ονομαστεί ο Δήμος, τα μεγά-
λα και μικρά τοπωνύμια, οι γεωγραφικές ενότητες που 
δημιουργήθηκαν μέσα στην ιστορία αυτής της περιοχής, 
θα παραμείνουν σε χρήση πολύ παραπάνω από τον βιο-
λογικό ορίζοντα των σημερινών γενεών. Αυτά καθορί-
ζουν κατ' εξοχήν την ταυτότητα της κάθε περιοχής και 
όχι ο τίτλος του Δήμου. 

Αρκετοί αντιτείνουν ότι ο Δήμος χρειάζεται «branding», 
όπως λέγεται για τα εμπορικά προϊόντα, τις επιχειρήσεις 
(αλλά πλέον και τα πολιτικά πρόσωπα) η επινόηση από 
ειδικούς του μάρκετινγκ μιας συνολικής ταυτότητας 
(όνομα, σήμα, ετικέτα και διαφήμιση). Η θέση αυτή ξεκινά 
από την παραδοχή ενός ρόλου για τον Δήμο. Ότι δηλαδή 
συμβάλλει αυτοτελώς στην οικονομία, ότι δημιουργεί 
χρήμα αντί να εισπράττει μόνο, ότι συνιστά ο ίδιος ένα 
προϊόν που απευθύνεται σε μια αγορά και που προσπαθεί 
να την προσελκύσει. Πρόκειται για μια (νεο)φιλελεύθερη 
αντίληψη για το κράτος, που υπαναχωρεί από παλιότε-
ρες θέσεις του, περιοριζόμενο όλο και περισσότερο σε 
έναν επιτελικό ρόλο, ρυθμίζοντας μόνο την αγορά και 
όχι παρεμβαίνοντας για την άμβλυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων.

Από την άλλη μεριά, η συζήτηση για την ονομασία του 
Δήμου κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα τοπικό «μακεδο-
νικό» ζήτημα. Ο υγιής και θεμιτός τοπικισμός των επι-
μέρους γειτονιών, οι ατομικές αισθητικές αντιλήψεις, 
οι εν γένει πολιτιστικές ιεραρχήσεις κάθε κοινωνικής 
ομάδας, αναγκαστικά θα διαμορφώσουν ένα συγκρου-
σιακό έδαφος συζήτησης και αντιπαράθεσης όπου όλοι 
θα έχουν και δίκιο και ταυτόχρονα άδικο. Ένα τοπικό 
δημοψήφισμα, όπως υποστηρίζεται, δεν θα μπορούσε 
μόνο του να επιλύσει τίποτα με δημοκρατικό τρόπο. Κι 
αυτό διότι η μόνη δεκτή και νόμιμη μορφή δημοψηφί-
σματος θα ήταν «ναι ή όχι» στην αλλαγή της ονομασίας. 
Ακόμη λοιπόν κι αν η δημοκρατική απάντηση ήταν «ναι», 
το πρόβλημα της επιλογής του κατάλληλου ονόματος θα 
έπρεπε να μετατεθεί σε μια «επιτροπή σοφών» ή ειδι-
κών επαγγελματιών, αλλά και στους πολιτικούς αντι-
προσώπους. 

Το κύριο ερώτημα λοιπόν για όσους θέτουν ατζέντα ονό-
ματος είναι «πόσο προϊόν είναι ο Δήμος;». Ας αρχίσου-
με όμως από τα βασικά. Ας πιέσουμε ώστε το Δημοτικό 
Συμβούλιο που θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές 
να αποφασίσει να υιοθετήσει ένα καλαίσθητο και σύγ-
χρονο λογότυπο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και ας 
δεχτούμε ότι το «Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» 
είναι για την ώρα η πιο δημοκρατική, αντιπροσωπευτική 
και ενδεικτική ονομασία.

“Η συζήτηση για την 
ονομασία του Δήμου 
κινδυνεύει 
να εξελιχθεί σε ένα 
τοπικό «μακεδονικό» 
ζήτημα

 
του  Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Ξεκίνησε η 30ή Ανθοκομική Έκθεση στο 
πλακόστρωτο της παραλίας Βάρκιζας 
μετά από διακοπή τριών ετών. Τα εγκαί-
νια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν το 
Σάββατο 4 Μαΐου 2019 από την Περιφε-
ρειάρχη Αττικής και τον Δήμαρχο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Την έκθεση την 
διοργανώνει ο Δήμος σε συνεργασία με 
τον Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωρι-
ούχων Αχαρνών Αττικής και θα λειτουρ-
γεί καθημερινά μέχρι την Κυριακή19 
Μαΐου από τις 10:00 έως 22:00 με την 
είσοδο να είναι ελεύθερη. Ο θεσμός της 
Ανθοκομικής Έκθεσης ξεκίνησε πριν από 
35 χρόνια από τον Κωνσταντίνο Μπα-
γλαντζή, τον τότε κοινοτάρχη Βάρης και 

φέτος επανέρχεται όχι μόνο για να μας 
θυμίσει την εποχή και την ανθοφορία 
αλλά για να μας δείξει την κατεύθυνση-
για μια πράσινη, φωτεινή και ανθοφορε-
μένη πόλη. Στην 30ή Ανθοκομική Έκθεση 
συμμετέχουν παραγωγοί λουλουδιών, 
φυτών και άλλων προϊόντων κήπου, 
δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες 
να περιηγηθούν στον πολύχρωμο κόσμο 
των λουλουδιών. 

Η Ανθοκομική Έκθεση έχει και μια πρω-
τοτυπία σε σχέση με τις προηγούμενες 
χρονιές. Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει περί-
πτερο στο οποίο ο κόσμος θα δει και θα 

ενημερωθεί για τις καλές πρακτικές που 
εφαρμόζει για το περιβάλλον. Συγκεκρι-
μένα, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν 
για μια εξαιρετικά πετυχημένη πράσινη 
πολιτική η οποία μετέτρεψε και μετα-
τρέπει 8,5 χιλιάδες τόνους αποβλήτων 
κάθε χρόνο (κλαδέματα και οργανικά τα 
οποία περισυλλέγονται από τους καφέ 
κάδους) σε ένα πρώτης ποιότητας εδα-
φοβελτιωτικό υλικό. Πρόθεση τόσο του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όσο 
και των φυτωριούχων είναι ο θεσμός της 
Ανθοκομικής Έκθεσης της Βάρκιζας να 
συνεχιστεί και να μεγαλώσει και να μην 
υπάρξει ποτέ ξανά διακοπή όπως έγινε τα 
τελευταία τρία χρόνια.

Οι έξι
υποψήφιοι 

Δήμαρχοι
των εκλογών

Μόνο  
ο συνδυασμός 

«Πόλη για να  
ζεις» 

του 
Κωνσταντέλλου

εξάντλησε 
τον επιτρεπόμενο 

αριθμό 
υποψηφίων

Έξι υποψήφιοι Δήμαρχοι θα διεκδικήσουν κατά τα φαινόμενα τον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με έναν ανεξάρτητο συνδυα-
σμό να συμμετέχει στις εκλογές για το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Ενότητας Βουλιαγμένης. Την Κυριακή 5 Μαΐου έληξε η προθεσμία 
κατάθεσης των ψηφοδελτίων των συνδυασμών για τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές με τους συνδυασμούς να καταθέτουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά. Τον τελευταίο λόγο πλέον έχει το Πρωτοδικείο που 
θα επικυρώσει με την ανακήρυξη των συνδυασμών τους τελικούς 
υποψηφίους.

Ο συνδυασμός Πόλη για να ζεις του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου είναι ο μοναδικός που έχει πλήρες ψηφοδέλτιο, καθώς 
συμπλήρωσε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων, που 
φτάνουν τα 96 άτομα. Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από συνολικά 55 
άντρες και 41 γυναίκες και εκπροσωπούνται όλες οι γειτονιές της 
πόλης, ενώ είναι ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό καθώς συμμετέχουν 
υποψήφιοι που είχαν συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του ίδιου συν-
δυασμού το 2014 αλλά και το 2010, υποψήφιοι που συμμετείχαν 
στις εκλογές του 2014 σε διαφορετικούς συνδυασμούς, υπάρχει 
υποψήφια που υπήρξε Δημοτική Σύμβουλος άλλου Δήμου αλλά και 
ο μοναδικός υποψήφιος της χώρας, φινλανδικής υπηκοότητας, που 
συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως πολίτης της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Κύμα Ενωμένων Πολιτών του 
Δημήτρη Δαβάκη, απαρτίζεται συνολικά από 50 άτομα, εκ των οποί-
ων τα 11 θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας 
Βούλας. Ο συνδυασμός δεν θα έχει εκπροσώπηση στα συμβούλια 
των Δημοτικών Κοινοτήτων της Βάρης και της Βουλιαγμένης.

Ο συνδυασμός Δίπλα σας! της Μαρίας Σίνα κατέθεσε το ψηφοδέλτιο 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην εκπνοή της διορίας. Περιλαμβάνει 
65 υποψηφίους συμβούλους με συμμετοχή τόσο στο Δημοτικό όσο 
και στα τρία συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Μία Πόλη Νέα Πόλη με επικεφαλής 
τον Μανώλη Δασκαλάκη, περιλαμβάνει 33 άτομα, αριθμός που είναι 
ο κατώτατος επιτρεπόμενος αριθμός υποψηφίων ενώ είναι ο μονα-
δικός που δεν κατέρχεται σε κανένα τοπικό συμβούλιο. 

Ο συνδυασμός της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών με επικεφαλής 
τον Θάνο Ματόπουλο, αποτελείται από 57 άτομα. Η ΡΙΚΙΠ κατεβαίνει 
για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια των ενοτήτων 
Βούλας και Βάρης.

Ο Κώστας Πασακυριάκος τέλος είναι υποψήφιος Δήμαρχος με το 
συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης και κατέρχεται με 62 συνολικά 
υποψηφίους τόσο για το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και για τα τρία 
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων.  

Ακόμα, ο μεμονωμένος συνδυασμός Βουλιαγμένη αγάπη μου 
συστάθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και χωρίς υποψήφιο 
Δήμαρχο θα συμμετέχει αποκλειστικά στην κάλπη για το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

30ή Έκθεση Λουλουδιών Βάρκιζας
Άνθισε ξανά ο ανοιξιάτικος θεσμός μετά από 3 χρόνια

Μέχρι 
τις 19 Μαΐου 
με ελεύθερη 
είσοδο στο 
πλακόστρωτο

“
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Vouliagmeni Port, 16671 Vouliagmeni
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Vouliagmeni’s Marina, 16671 Vouliagmeni
Tel.: +30 210 96 70 659, +30 210 89 61 310 • Fax: +30 210 89 61 113

info@moorings.gr, moorings.gr

Your only destination
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Με το πρώτο βραβείο Project Research στις αποσκευές τους γύρισαν από το Χιούστον 
των ΗΠΑ οι Inventors, η αγωνιστική ομάδα ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Βούλας όπου συμμετείχαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής, έχοντας αναδει-
χθεί πρώτοι στην Ελλάδα. Οι Inventors στην πρώτη τους συμμετοχή στο First Lego 
League που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη κατέκτησαν την 1η 
θέση ανάμεσα σε 170 συμμετοχές. Μετά την επιτυχία αυτή πήραν το «εισιτήριο» για 
το παγκόσμιο πανηγύρι της εκπαιδευτικής ρομποτικής, όπου συναγωνίστηκαν με τους 
καλύτερους του κόσμου και συγκεκριμένα με άλλες 108 ομάδες, το διάστημα 17-20 
Απριλίου. 

Οι μαθητές της Βούλας πήραν την 1η θέση στην κατηγορία του ερευνητικού προγράμ-
ματος. Να σημειωθεί πως είχαν επίσης άριστη βαθμολογία από τους κριτές και στις 
υπόλοιπες κατηγορίες, για το σχεδιασμό του ρομπότ και για τις «κεντρικές αξίες» 
του διαγωνισμού. Οι επιτυχίες των Inventors συνεχίστηκαν καθώς ήταν προτεινόμε-
νοι για βραβείο στις επτά από τις εννιά κατηγορίες του διαγωνισμού. Συνολικά, στο 
διαγωνισμό οι κριτές έδωσαν στους Inventors άριστα σε 23 από τις 27 κατηγορίες 
στις οποίες αξιολογήθηκαν, που αφορούσαν τον μηχανικό σχεδιασμό, τη στρατηγική 
και την καινοτομία των ιδεών τους, την έρευνα που εκπόνησαν, την πρωτοτυπία της 
λύσης που πρότειναν για το πρόβλημα που τέθηκε, την ομαδικότητα αλλά και τον 
επαγγελματισμό.

Οι Inventors επέστρεψαν πίσω στην Ελλάδα με γεμάτες βαλίτσες. Βαλίτσες γεμάτες 
αναμνήσεις, εμπειρίες και πολλές πολλές μικρές και μεγάλες στιγμές τις οποίες θα 
θυμούνται για πάντα. Όπως επισημαίνουν οι πρωταθλητές, «ζήσαμε στιγμές που δεν 
είχαμε φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Αυτά που είδαμε και ζήσαμε θα είναι 
καθοριστικά ερεθίσματα για όλους μας. Το ταξίδι μας έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο». Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, που δικαιώνει τη σκληρή δουλειά της ομάδας, 
που τα έδωσε όλα τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά τη διάρκεια 

του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Οι παραπάνω επιτυχίες κατατάσσουν την αγωνιστι-
κή ομάδα ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στις κορυφαίες ομάδες 
του κόσμου. Οι Inventors έφεραν στην Ελλάδα το πρώτο της κύπελλο σε παγκόσμιο 
πρωτάθλημα. Οι «παγκόσμιοι» μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας είναι οι: 
Δανάη Βαγγοπούλου, Χρήστος Βλάσης, Πελίνα Γαλάτη, Βασιλική Γιαννοπούλου, Φανή 
Κοντονή, Θανάσης Παχούλας, Σοφοκλής Σάββας, Γιώργος Σαρλάνης, Λυδία Φεφέ και 
Κωνσταντίνος Φραγκιαδάκης. Προπονητής της ομάδας είναι ο Ανδρέας Κούλουμος.

Πρώτη στον κόσμο η ομάδα ρομποτικής του 4ου Βούλας

Από τη Βούλα ξεκίνησε φέτος 
το «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης και το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» 
πραγματοποίησαν την Κυριακή 5 
Μαΐου την πρώτη δράση κεντρικού 
καθαρισμού για την εκστρατεία 
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο» σε τρεις 
ακτές του Δήμου. Παρουσία των 
εκπροσώπων του Προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περι-
βάλλον-Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης 
(UNEP MAP), ξεκίνησε ο καθαρισμός 
σε παραλία της Βούλας (δίπλα από 
το Δημαρχείο) ενώ παράλληλες 

δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις ακτές της Ανατολικής Παραλίας Βάρκιζας και στο παραλιακό μέτω-
πο του Μεγάλου Καβουρίου. Στη δράση καθαρισμού συμμετείχαν περισσότεροι από 70 πολίτες, μέλη 
και φίλοι του Δικτύου «Μεσόγειος SOS» αλλά και κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Η επόμενη δράση καθαρισμού των ακτών θα συνεχιστεί στην περιοχή με τη συμμετοχή σχολείων της 
πόλης. Η πανελλαδική εκστρατεία καθαρισμών ακτών, βυθού και φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο», συνεχίζει για 24η συνεχή χρονιά να κινητοποιεί πολίτες, φορείς, σχολεία, ΜΚΟ και εταιρείες 
έχοντας ως κύριο σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις πολυποίκιλες πιέσεις 
που υφίσταται το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, καλώντας τους να συμμετάσχουν ενεργά και να 
αποτελέσουν μέρος της λύσης του κρίσιμου αυτού προβλήματος.

Μετά τις σπουδές, τι;
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές 
Λυκείου, γονείς και εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών τους, 
διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε 
συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Επαγγελματικής 
Σταδιοδρομίας Orientum, το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στις 
5 μ.μ στην Αίθουσα Ιωνία (παραπλεύρως Δημαρχείου), 
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα. Ο σωστός 
επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τους νέους να κάνουν 
τις κατάλληλες επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων με στόχο 
να είναι πιο ευτυχισμένοι στο μέλλον. Στην προσπάθεια αυτή 
διοργανώνεται η συγκεκριμένη δωρεάν εκδήλωση. 

Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα 
αφορούν το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την επιλογή σχολής και τμημάτων, την ανάλυση 
προγραμμάτων σπουδών των σχολών, τα επαγγελματικά 
δικαιώματα αποφοίτων, τις συγκρίσεις σχολών και τμημάτων, 
τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τις εναλλακτικές διαδρομές 
για καριέρα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Στην εκδήλωση 
θα μιλήσουν ο Φάνης Ρήγας, ιδρυτής της ιστοσελίδας για 
την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα kariera.gr και ο Νίκος 
Παυλάκος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
ιδρυτής της εταιρίας Orientum.



Πρωταθλητής ανακύκλωσης ο Δήμος 3Β

Κινητό Πράσινο Σημείο για τη Διαλογή στην Πηγή
Η καινοτόμος δράση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το Κινητό Πράσινο Σημείο ξεκίνησε την ενημε-
ρωτική εκστρατεία για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων από την πλατεία Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Το Κινητό 
Πράσινο Σημείο είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο επισκέπτεται κεντρικά σημεία της πόλης και μέσω 
αυτής της δράσης, οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα προγράμματα συλλογής οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδοι), 
την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας που είναι σε εξέλιξη και το πρωτοποριακό πρόγραμμα Διαλογής 
στην Πηγή έξι ρευμάτων με ανταπόδοση που ξεκίνησε πιλοτικά στα Πηγαδάκια Βούλας.Τα πράσινα σημεία αποτελούν 
για τον νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων βασικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων σε 
τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μία έξυπνη λύση που διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές και τον εξοπλισμό 
για τη διαχείριση των αποβλήτων πάνω σε αυτοκινούμενο όχημα. Εντός του πράσινου σημείου πραγματοποιείται η 
ζύγιση των αποβλήτων, η καταγραφή σε αυτόματο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, ο ποιοτικός έλεγχος και η διαλογή τους 
και τέλος η τοποθέτηση στον αντίστοιχο κάδο / δοχείο. Μεταξύ των υποδομών περιλαμβάνεται επιπλέον συμπιεστής 
των αποβλήτων, για τη μείωση του όγκου και την αύξηση του μεταφερόμενου φορτίου. Το  πρόγραμμα λειτουργίας 
βάσει του οποίου το κινητό πράσινο σημείο θα μετακινείται συγκεκριμένες ώρες και ημέρες τις εβδομάδας στα 
σημεία που θα οριστούν, π.χ. στις κεντρικές πλατείες, θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών εβδομάδων. Οι κάτοικοι 
κάθε δημοτικής ενότητας θα είναι ενημερωμένοι για τις ώρες και την ημέρα προσέλευσης, καθώς και για τα είδη 
αποβλήτων που μπορούν να προσκομίσουν στο κινητό πράσινο σημείο. Η επόμενη ενημερωτική δράση με το Κινητό 
Πράσινο Σημείο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα.

Οι σύγχρονες πόλεις παράγουν σημα-
ντικές ποσότητες απορριμμάτων και 
ρύπανσης αλλά και επενεργούν σε μεγά-
λο βαθμό ως βασικοί καταναλωτές των 
αποθεμάτων πηγών ενέργειας του πλα-
νήτη. Είναι ανάγκη στην πορεία για την 
αειφορία των αστικών κέντρων, να αξι-
οποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
η εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότε-
ρα οι σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων μιας πόλης. Στο Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εξοι-
κονόμησης ενέργειας και στη διαχείριση 
των απορριμμάτων με τις ανάλογες δρά-
σεις ανακύκλωσης. Η αντικατάσταση των 
παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέας 
τεχνολογίας τύπου LED είχε πολλαπλή 
στόχευση: καλύτερος φωτισμός της πόλης 
με αύξηση της φωτεινότητας και μείωση 
της παραβατικότητας, μείωση του ενεργει-
ακού αποτυπώματος του Δήμου με ταυτό-
χρονη μείωση των καταναλώσεων. Με την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 6.158 
φωτιστικών σωμάτων LED από τον Ιούνιο 
του 2018 διπλασιάστηκε σχεδόν η ένταση 
του φωτισμού και έγινε εξοικονόμηση 60% 
σε ενέργεια. Η εξοικονόμηση χρηματικών 
πόρων έφτασε τις 400.000 ευρώ ετησίως. 
Οι επιδόσεις του Δήμου στην ανακύκλωση 
και επανάχρηση είναι εξίσου εντυπωσια-

κές. Με μια σειρά δράσεων και προγραμ-
μάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης έχει επιτευχθεί τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια ένα πραγματικά αξιομνη-
μόνευτο ποσοστό που κατατάσσει το Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους τρεις 
κορυφαίους Δήμους της χώρας σε εκτρο-
πή αποβλήτων από την ταφή. Το 6% του 
2014 έχει γίνει 24,61% το 2018. Με βάση 
τον προγραμματισμό και την τρέχουσα 
πραγματικότητα ο στόχος του να μη θάβο-
νται αλλά να ανακυκλώνονται τα απορ-
ρίμματα που παράγονται στο Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης σε ποσοστό πλέον 
του 36% είναι απόλυτα εφικτός. Οι δράσεις 
αυτές του Δήμου και αρκετές άλλες εντάσ-
σονται στο ίδιο πλαίσιο ενός ολοκληρω-
μένου σχεδιασμού, όπου η ενέργεια και 

οι φυσικοί πόροι θα χρησιμοποιούνται με 
ορθολογικό τρόπο, θα ελαχιστοποιούν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα περιο-
ρίζουν τη ρύπανση και θα εξοικονομούν 
πόρους. Ο κίνδυνος, οι πόλεις του αύριο 
να αναπαράγουν ένα στρεβλό μοντέλο 
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη μη αναστρέ-
ψιμη διαταραχή του οικοσυστήματος, είναι 
περισσότερο από ποτέ ορατός. Απέναντι σε 
αυτόν τον κίνδυνο η πολιτική διαχείριση 
του προβλήματος καθίσταται απόλυτα ανα-
γκαία. Κεντρικές κρατικές πολιτικές αλλά 
και τοπικές αρχές αναλαμβάνουν δράση, 
σχεδιάζουν και υλοποιούν την ικανοποί-
ηση των αναγκών του παρόντος χρόνου 
χωρίς να διακυβεύουν την ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν 
τις δικές τους ανάγκες. 

Στο 24,61% 
έφτασε 
η εκτροπή 
αποβλήτων 
από την ταφή

“
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Η αφρόκρεμα του τουρισμού επενδύει στη Βούλα
Εταιρείες με εκτόπισμα 
αναλαμβάνουν την ανάπλαση σε Β' πλαζ και Κάμπινγκ

Η ανακαίνιση 
των εγκαταστάσεων 

θα γίνει με έξοδα 
των αναδόχων 

οι οποίοι θα 
αποδίδουν 
στον Δήμο 

περίπου 1 εκατ. 
ευρώ το χρόνο

Ανάδοχοι με αξιοπιστία και σημαντικό εκτόπισμα στην τουριστική 
βιομηχανία αναδείχθηκαν κατά τη δημοπρασία για την ανάπλαση των 
εκτάσεων της Β’ πλαζ Βούλας και του χώρου του Κάμπινγκ Βούλας 
την Τετάρτη 24 Απριλίου. Μπήκε με αυτό τον τρόπο οριστικό τέλος 
στην παρακμή που είχαν περιέλθει για περισσότερο από είκοσι χρόνια, 
ανοίγοντας το δρόμο ώστε το παραλιακό μέτωπο της Βούλας μέχρι 
το τέλος του 2020 να έχει αλλάξει μορφή και να έχει μετατραπεί σε 
πόλο έλξης υψηλού επιπέδου τουρισμού αλλά και σημείο που θα απο-
λαμβάνουν οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι 
προαναφερθείσες εκτάσεις από εστίες εγκληματικότητας και σκου-
πιδότοποι που είναι σήμερα, θα μετατραπούν σε σύγχρονες λουτρι-
κές εγκαταστάσεις με χώρους αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού και 
σημαντικότερο όλων χωρίς καμία οχλούσα νυχτερινή δραστηριότητα, 
ενώ αξίζει να τονιστεί πως η είσοδος όλων των δημοτών θα είναι 
εντελώς δωρεάν.

Η ανάπλαση των εκτάσεων αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Οι ενέργειες που πραγ-
ματοποίησε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 
2015, έτος που ξεκίνησε η διαδικασία παραχώρησης 540 στρεμμά-
των παραλιακής ζώνης από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 
προς το Δήμο για διαχείριση, απέδωσαν καρπούς καθώς προσέλκυσε 
ιδιαίτερα αξιόλογους επενδυτές, όπως είναι οι εταιρείες Temes, ιδιο-
κτήτρια τουριστικών μονάδων όπως το Costa Navarino και το Ηilton 
στη Β’ πλαζ καθώς επίσης και η εταιρεία συμφερόντων Ναυσικά και 
η Tanweer στο κάμπινγκ. Συγκεκριμένα, πλειοδότης στη δημοπρα-
σία για το δικαίωμα εκμετάλλευσης της Β’ πλαζ Βούλας, έκτασης 80 
στρεμμάτων, αναδείχθηκε η Athens Beach Club ΑΕ, θυγατρική του 
ομίλου Τemes. O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εισπράττει 
ετησίως περίπου 600.000 ευρώ που περιλαμβάνει μίσθωμα ύψους 
480.000 ευρώ και το 35% των εσόδων από το εισιτήριο για την είσοδο 
στην παραλία. Στη Β’ πλαζ αναμένεται να διατηρηθούν τα υφιστάμε-
να κτήρια για να χρησιμοποιηθούν για εγκαταστάσεις αναψυχής και 
για την υποστήριξη των λουτρικών εγκαταστάσεων, ενώ θα κατα-
σκευαστούν πέντε χώροι αθλητισμού (γήπεδα beach volley και για 
ρακέτες), θα δημιουργηθεί χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θα 
κατασκευαστεί πισίνα για κολύμβηση και υδατοσφαίριση η οποία θα 
παραχωρείται αποκλειστικά στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες 

κατόπιν συνεννόησης των δύο πλευρών. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν 
ομπρελοκαθίσματα στην παραλία και θα δημιουργηθεί εστιατόριο 
χωρίς μουσική και εξωτερικά τραπέζια. Σύμφωνα με τις μελέτες, το 
σύνολο της επένδυσης θα ανέλθει στο ποσό των 7 εκατ. ευρώ και 
η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να αρχίσει εντός των προ-
σεχών μηνών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων σε περίπου 18 
μήνες από την ημέρα έναρξη των εργασιών. Σχετικά με την ανάπλαση 
στο χώρο του Κάμπινγκ Βούλας, έκτασης περίπου 34 στρεμμάτων, 
το δικαίωμα εκμετάλλευσης θα έχει η εταιρεία ΒΔ Επενδυτική, θυγα-
τρική της Ναυσικά ΑΕ η οποία σε ποσοστό 80% ανήκει στην Grivalia 
Hospitality, τον επενδυτικό βραχίονα της Grivalia Properties στον 
κλάδο των ξενοδοχείων. Από την συγκεκριμένη επένδυση ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εισπράττει ετησίως 370.000 ευρώ. 
Στο σημείο θα δημιουργηθεί πολυτελές κάμπινγκ που θα συνδυάζει 
τις ανέσεις με τη ζωή κοντά στη φύση και δίπλα στο κύμα, το οποίο 
θα περιλαμβάνει 60 σκηνές και περίπου 40 τροχόσπιτα. Επιπλέον, θα 
δημιουργηθούν χώροι αναψυχής προς εξυπηρέτηση των λουομένων, 
θα κατασκευαστούν οκτώ γήπεδα αντισφαίρισης, θα δημιουργηθεί 
παιδότοπος και ένας υπερσύγχρονος θερινός κινηματογράφος. Τέλος, 
στα σχέδια των επενδυτών υπάρχει πρόβλεψη δημιουργίας χώρων 
στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων.

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που θα γίνουν στα 150 στρέμ-
ματα, στα οποία περιλαμβάνονται η Β’ πλαζ Βούλας και ο χώρος του 
κάμπινγκ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις προτάσεις 
που κατέθεσαν οι ανάδοχοι, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 15 εκα-
τομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις 
εργασίας, εκ των οποίων οι 130 θέσεις θα είναι μόνιμες. Παράλληλα, 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εισπράττει το ποσό του 1 
εκατομμυρίου ευρώ σε ετήσια βάση, χρήματα που θα περιέλθουν από 
μισθώματα και ποσοστά επί των εσόδων ενώ ο Δήμος δεν θα επι-
βαρυνθεί το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων. Το παραλιακό 
μέτωπο της Βούλας είναι η «είσοδος» της αθηναϊκής ριβιέρας και ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επιμονή και υπομονή πέτυχε 
να παραδώσει το χώρο του κάμπινγκ και την Β’ πλαζ Βούλας στους 
κατοίκους του, έχοντας εξασφαλίσει την περαιτέρω αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής που ήδη απολαμβάνουν.

Η είσοδος στη νέα Β' πλαζ Βούλας που αναμένεται να λειτουργήσει 
το 2020 θα είναι ελεύθερη για όλους τους δημότες Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Στο Κάμπινγκ Βούλας, εκτός 
από κατασκήνωση 5 αστέρων,  

θα υπάρχουν κοινόχρηστοι 
χώροι και ένα τελευταίας 

τεχνολογίας θερινό σινεμά



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

ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 

RSV: 210 8992453

Creating
life
moments



Ανακρίβειες, στρεβλώσεις και αυθαίρετες γενικεύσεις χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την 
προεκλογική ρητορική της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες των εκλογών 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο δημόσιος λόγος δυστυχώς μέχρι σήμερα 
δεν κυριαρχείται από προγραμματικές προτάσεις, οράματα για τις τρεις πόλεις, πολιτικές 
διαφωνίες ή τεκμηριωμένες θέσεις. Αντιθέτως, η πραγματικότητα τσαλακώνεται για να 
χωρέσει σε εύπεπτα και πιασάρικα προεκλογικά πυροτεχνήματα. Κινδυνολογία, θεωρίες 
συνωμοσίας και πολλές φορές μηδενιστική προσέγγιση του δημοτικού έργου κατά την 
τρέχουσα θητεία έχουν κεντρική θέση στα υλικά των συνδυασμών, χωρίς βέβαια ποτέ να 
τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί αυτοί. Σε μια περίοδο που τα fake news μπαίνουν σε όλα τα 
επίπεδα της επικαιρότητας στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η αποκατάσταση της 
αλήθειας είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για μια ουσιαστική αντιπαράθεση μεταξύ των 
παρατάξεων αλλά και για την απερίσπαστη λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας στη βάση 
πραγματικών γεγονότων και όχι της προπαγάνδας. Για το λόγο αυτό, ο «Δημοσιογράφος» 
συγκέντρωσε και αναλύει διευκρινίζοντας όπου χρειάζεται με σχετική έρευνα τους ψευ-
δείς ισχυρισμούς που μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί κατά τον προεκλογικό διάλογο. 

Fake: «Η δημοτική αρχή θα κατασκευάσει εργοστάσιο σκουπιδιών 
στην περιοχή»
Η τελευταία εξέλιξη αυτής της πολύ μεγάλης συζήτησης για το περιβάλλον της Αττικής 
που ξεκίνησε ανοιχτά και με δημόσια διαβούλευση από τη διοικούσα παράταξη είναι 
η απόφαση της δημοτικής αρχής να εγκαταλείψει το σχέδιο, μετά τη δημοσιοποίηση 
της σχετικής τεχνικής μελέτης που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι 
λόγοι της απόφασης αυτής, όπως έχει αναπτύξει ήδη από τον Νοέμβριο του 2018 
σε συνέντευξη Τύπου ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, είναι πρώτον, το γεγονός ότι η 
ενδεδειγμένη τεχνολογία αφήνει μεγάλη ποσότητα υπολείμματος προς ταφή και δεύ-
τερον, το γεγονός ότι αποτελεί μια πολύ ακριβή λύση εφόσον αφορά την επεξεργασία 
απορριμμάτων από έναν μόνο Δήμο. Ο Δήμαρχος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η 
συζήτηση κλείνει, εφόσον οι δράσεις για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή 
που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο έχουν τόσο θετικά αποτελέσματα, που συρ-
ρικνώνουν ακόμη περισσότερο τις προς διάθεση ποσότητες αποβλήτων.

Fake: «Η εγκληματικότητα το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε»
Περιστατικά κλοπών και ληστειών συμβαίνουν ασταμάτητα στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, όπως και σε όλη τη χώρα. Η γενίκευση όμως μεμονωμένων περιστα-

τικών παραμορφώνει την πραγματική εικόνα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν 
στον «Δημοσιογράφο» τα αρμόδια στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης (δημοσιεύτηκαν στο φύλλο Δεκεμβρίου), το 2018 σημειώθηκε μείωση 
των περιστατικών κατά 10% και όχι αύξηση. Οι αστυνομικοί αποδίδουν τη θετική αυτή 
εξέλιξη στη δωρεά των 2 περιπολικών από τον Δήμο στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και στη συγχώνευση των τριών παλιών αστυνομικών 
τμημάτων σε ένα, που απελευθέρωσε προσωπικό.  

Fake: «Τα Αστυνομικά Τμήματα Βούλας και Βάρης μπορούν να 
ξανανοίξουν»
Την πολιτική της αστυνόμευσης την καθορίζει αποκλειστικά η κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η επιλογή της συγχώνευσης αστυνομικών τμη-
μάτων εφαρμόστηκε χωρίς καμία εξαίρεση σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την πολιτική 
και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ, οι λόγοι που οδήγησαν στις συγχωνεύσεις τμημάτων δεν 
ήταν μόνο η εξοικονόμηση πόρων από μισθώματα κτηρίων, αλλά κυρίως η ορθολο-
γικότερη κατανομή του αστυνομικού προσωπικού, ώστε να αποδεσμευτούν δυνάμεις 
από στατικές υπηρεσίες φύλαξης και λειτουργίας των τμημάτων. Άλλωστε, η δημο-
τική αρχή ανταποκρινόμενη στο αίτημα για την προληπτική παρουσία ένστολων στο 
δημόσιο χώρο, έχει προχωρήσει από το 2017 σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία 
φύλαξης, η οποία τους 8 από τους 12 μήνες του χρόνου πραγματοποιεί περιπολίες στο 
παραλιακό μέτωπο, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη εστία μικροεγκληματικότητας. 

Fake: «Τα πεζοδρόμια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν 
επισκευάζονται»
Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με τη συνολική εικόνα των πεζοδρομί-
ων στις τρεις πόλεις, αλλά επίσης κανείς δεν μπορεί να προσάψει και αδράνεια στον 
τομέα αυτόν στη σημερινή διοίκηση. Ο λόγος είναι απλός: Από το 2015 μέχρι σήμερα 
εκτελούνται εργολαβίες για πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ύψους 2,5 εκατομμυρί-
ων ευρώ, ένα ποσό μαμούθ. Το συνολικό μήκος των πεζοδρομίων στις τρεις πόλεις 
υπολογίζεται χονδρικά σε 500 χιλιόμετρα, γεγονός που υποχρεώνει να μπαίνουν κάθε 
φορά προτεραιότητες στα προς επισκευή τμήματα. Μπορεί να αποδομεί διάφορους 
δημοτικούς μύθους, είναι όμως απόλυτα εξακριβωμένο γεγονός ότι στη Βουλιαγμένη 
τελευταία φορά που πληρώθηκαν εργασίες 
για πεζοδρόμια ήταν το 1992 (!) και στη 
Βάρη το 1999. Και βέβαια, οι αστικές 
φυτεύσεις δέντρων στα πεζοδρό-
μια ευθύνονται πολλές φορές 

Η αλήθεια
πίσω από την
προεκλογική 
προπαγάνδα

Fake News

1 0 Πρόσωπο

“Τα δημοτικά τέλη στα 3Β είναι χαμηλότερα 
από τον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο



για τη φθορά ακόμη και καινούργιων πεζοδρομίων λόγω 
ανάπτυξης του ριζικού τους συστήματος. Σε κάθε όμως 
περίπτωση, μόνο κατά την τελευταία δημοτική περίοδο το 
πρόβλημα αυτό αναγνωρίστηκε και έγινε κάτι για την επί-
λυσή του. 

Fake: «Τα σχολεία σε Βάρη, Βούλα και Βου-
λιαγμένη μένουν ασυντήρητα»
Είναι διαφορετικό να μιλήσει κανείς για τα υπαρκτά προ-
βλήματα στη χρήση και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων 
και διαφορετικό να κάνει πολιτική βασισμένη σε μια ψεύτικη εικό-
να. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα και τα στοιχεία των υπηρεσιών είναι σαφή: 
Από το 2015 μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει υπογράψει και έχει εκτελέσει συμβάσεις 
για τη συντήρηση των σχολείων ύψους 1,88 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς τους 
πόρους, οι 400.000 κατευθύνθηκαν στην εκ θεμελίων σχεδόν αναστήλωση του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Βάρης, του αρχαιότερου και πλέον κακοσυντηρημένου σχολικού 
κτηρίου του Δήμου, που λόγω ελλιπούς αντισεισμικής θωράκισης είχε κριθεί πολύ 
πριν αναλάβει η σημερινή διοίκηση ακατάλληλο. Το 1ο Βάρης ανακατασκευάστηκε 
τους θερινούς μήνες χωρίς να χαθεί ούτε μία ώρα μάθημα. 

Fake: «Η Δημοτική Συγκοινωνία είναι άσκοπη σπατάλη»
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, ο φόρτος της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας ανέρχεται σε περίπου 4.000 επιβάτες τον μήνα. Εκτίμηση όλων των 
εμπλεκόμενων είναι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της εφαρμο-
γής συστήματος τηλεματικής για την ενημέρωση των επιβατών ως προς την ακριβή 
άφιξη των λεωφορείων στις στάσεις, αλλά και λόγω της παγίωσης ενός σταθερού και 
γνωστού ωραρίου διέλευσης. Περαιτέρω όμως, θέση της δημοτικής αρχής είναι ότι το 
δημοτικό λεωφορείο είναι μια κοινωνική παροχή στους κατοίκους του Δήμου που δεν 
έχουν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων και δεν απο-
σκοπεί σε κάποια οικονομική ανταποδοτικότητα, εξ ου και η μετακίνηση είναι δωρεάν. 

Fake: «Η δημοτική αρχή προτιμά τις απευθείας αναθέσεις»
Η αλήθεια είναι –και όλοι όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση το γνωρίζουν πολύ καλά– ότι 
το οικονομικό ύψος της προμήθειας ή του έργου είναι αυτό που καθορίζει σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία τον τρόπο ανάθεσης σε προμηθευτή ή εργολάβο, αν θα 
είναι δηλαδή απευθείας ή με διαγωνισμό. Μόνο αν το αντικείμενο του έργου κοστίζει 
κάτω από 24.800 ευρώ επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, σε διαφορετική περίπτωση 
το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει τη δαπάνη. Άλλωστε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
σε όλους στοιχεία των Οικονομικών Υπηρεσιών, στο σύνολο των δαπανών του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2017 οι απευθείας αναθέσεις αντιπροσώπευαν 
μόλις το 6% και το 2018 το 7%. Κατά την προηγούμενη διοίκηση, το 2012 το αντίστοιχο 
ποσοστό ανερχόταν σε 10% και το 2013 σε 7%. Ενώ για τη διετία 2017-18 οι απευθείας 
αναθέσεις αφορούσαν μόνο στο 17% του παραγόμενου έργου, ίδιο ακριβώς ποσοστό 
και με τη διετία 2012-13. 

Fake: «Ο Δήμος προσλαμβάνει παιδιά αιρετών»
Ένας εντελώς προπαγανδιστικός ισχυρισμός που θίγει όλους ανεξαιρέτως τους 
εκλεγμένους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, όπως η λάσπη που μπαίνει στον 
ανεμιστήρα. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένα παιδί κανενός δεν μπορεί να κοπεί σε 
διαδικασία επιλογής προσωπικού λόγω συγγένειας με κάποιον. Όμως ο Δήμος έχει 
υποχρέωση – και ελέγχεται πολύ σχολαστικά γι' αυτό – κάθε πρόσληψη, από τις συμ-
βάσεις διάρκειας 2 μηνών ως τις μόνιμες θέσεις, να την πραγματοποιεί με διαδικασία 

που ελέγχει και καθορίζει το ΑΣΕΠ, κατοχυρώνοντας πλήρη δημοσι-
ότητα και διαφάνεια. 

Fake: «Πληρώνουμε τα υψηλότερα 
δημοτικά τέλη και λαμβάνουμε 

λίγα» 
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2013 η δημοτική 

ενότητα Βουλιαγμένης είχε πράγματι έναν από τους 
υψηλότερους συντελεστές χρέωσης δημοτικών 
τελών στην Αττική, ύψους 2,2 ευρώ ανά τετραγωνικό 
του ακινήτου. Η σημερινή δημοτική διοίκηση πάντως 

ενοποίησε το 2016 και κατέβασε αισθητά τον συντελεστή αυτόν στο 1,52 
ευρώ, διαμορφώνοντας τέλη χαμηλότερα σε σχέση με άλλες 22 περιοχές της 

Αττικής, όπως ο Δήμος Αθηναίων (που περιλαμβάνει γειτονιές σαν τον Άγιο Παντε-
λεήμονα), τα Καλύβια, ο Άλιμος, η Νέα Σμύρνη, η Πεντέλη ή ο Πειραιάς. Επίσης, τα έσοδα 
από τα τέλη αυτά από τον νόμο προορίζονται αποκλειστικά για την καθαριότητα και τον 
οδοφωτισμό, δύο τομείς στους οποίους ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγ-
ματοποίησε πρωτοπόρες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια (όπως προγράμματα διαλογής 
στην πηγή και αντικατάσταση όλου του δικτύου φωτισμού με LED). 

Fake: «Ο Δήμαρχος έχει παρασκηνιακές σχέσεις με το μεγάλο 
κεφάλαιο»
Το γεγονός ότι στην περιοχή διαμένουν οικογένειες και πρόσωπα με πολύ μεγάλη 
οικονομική επιφάνεια διαχρονικά βοήθησε τον ενιαίο Δήμο – και τους πρώην Δήμους 
– μέσω χορηγιών και δωρεών ώστε να καλύπτει έκτακτες ανάγκες. Ειδικά κατά την 
τρέχουσα θητεία η ροή αυτή των χορηγιών συστηματοποιήθηκε με όρους διαφάνειας 
και κατευθύνθηκε στη δωρεά τεχνικών μελετών, με αποτέλεσμα ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης να αποκτήσει προβάδισμα στην εκτέλεση έργων που χρηματοδοτεί 
η Περιφέρεια Αττικής. Το γεγονός ότι σε κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις οι 
επιχειρηματίες αυτοί παρουσιάζονται και φωτογραφίζονται με τον Δήμαρχο πιστοποιεί 
τουλάχιστον ότι κανείς δεν κρύβει τίποτα.  

Fake: «Οι χρήσεις γης στη Βούλα άλλαξαν»
Η πραγματικότητα είναι ότι οι χρήσεις γης στη Βούλα –και βασικά στη λεωφόρο Βασι-
λέως Παύλου– «κλείδωσαν» στις σημερινές χωρίς καμία προσθήκη. Αυτή ήταν η 
μοναδική σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην αλλαγή 
του ρυμοτομικού σχεδίου. Ο ισχυρισμός για την ύπαρξη σχεδίου αλλαγής του οικι-
στικού χαρακτήρα της περιοχής συνιστά σήμερα ατόφια συνωμοσιολογία που δεν 
βασίζεται σε κανένα στοιχείο και καμία πραγματική πρόθεση της δημοτικής ομάδας 
που διοικεί. 

Fake: «Το εισιτήριο στις πλαζ ακρίβυνε για τους δημότες» 
Το καθεστώς λειτουργίας των κλειστών ακτών κολύμβησης της περιοχής (Βάρκιζα, 
Βουλιαγμένη, Λίμνη, Αστέρας και Α' Βούλας) και οι σχέσεις τους με τον Δήμο στην 
πραγματικότητα καθορίστηκαν προ πολλών ετών. Οι επιχειρηματίες που διαχειρίζονται 
τις ακτές αποφασίζουν –αν το επιθυμούν– την όποια έκπτωση ή προνόμιο θα έχουν 
οι δημότες. Στη σημερινή δημοτική αρχή ωστόσο πρέπει να πιστωθεί ότι πρώτη ενο-
ποίησε μερικώς τα δικαιώματα των δημοτών από τις τρεις δημοτικές ενότητες. Και 
στο κομμάτι που της αναλογεί, τώρα που ο Δήμος δημοπράτησε τη Β' πλαζ Βούλας 
και το Κάμπινγκ Βούλας έχοντας πλέον τη διαχείριση των ακτών, η σημερινή διοίκηση 
πρώτη κατοχύρωσε μέσω των συμβάσεων την ενιαία μεταχείριση των δημοτών και 
την ελεύθερη πρόσβασή τους στις ακτές αυτές.

1 1

“Τα καταγεγραμμένα περιστατικά 
εγκληματικότητας μειώθηκαν  
τη χρονιά που πέρασε

Η δημοτική αρχή εγκατέλειψε  
μετά από μελέτη το σχέδιο τοπικής  

διαχείρισης απορριμμάτων
”
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Βάρη, για Δημοτικό 
Συμβούλιο

1. �Αλεξόπουλος�Γεώργιος 
Οικονομολόγος

2.  Αργυροπούλου�Λυδία  
Πτυχιούχος Οικονομικών και  
Διοίκηση Επιχειρήσεων

3.  Αργυρουδάκης�Ελευθέριος�
Επιχειρηματίας

4.  Βάσης�Νικόλαος  
Αστυνομικός εν αποστρατεία

5.  Κανέλλου�Μαρία (Μαίρη) 
Νοσηλεύτρια

6.  Καρράς�Δημήτριος 
Επιχειρηματίας

7. �Κικίλιας�Κυριάκος  
Οικογενειακός Ιατρός

8. Κυρίτση�Ελένη�Δικηγόρος 
9.  Μιχαλόπουλος�Βασίλειος  

Τοπογράφος Μηχανικός
10.  Μπραϊμνιώτη�Μαρία  

Επιχειρηματίας
11.  Παπαμιχαήλ�Βασίλειος  

Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής 
Η/Υ

12.  Παπανικολάου�Κωνσταντίνος 
Συνταξιούχος

13.  Πατέλη�Μπελλ�Κυριακή 
(Κορίνα)�Σύμβουλος 
επικοινωνίας

14.  Ριφιώτης�Χρήστος  
Ιατρός Χειρουργός 
Ορθοπαιδικός

15.  Σουτόγλου�Δήμητρα  
Έμπορος

16.  Σφέτσας�Κωνσταντίνος  
Συνταξιούχος ΔΕΗ

17.  Χαραμή�Ασκούνη�Μαρία 
Εκπαιδευτικός

Με�δυνατή ομάδα�φτιάχνουμε 
τον�ομορφότερο Δήμο�στην�Ελλάδα
Κατατέθηκε το Σάββατο 4 Μαΐου στο Πρωτοδικείο Αθηνών το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού 
«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη για να Ζεις» με επικεφαλής τον Δήμαρχο της πόλης, 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 
Στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο στη θέση του επικεφαλής συμμετέχουν 
συνολικά 96 άτομα, ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός, από τους οποίους οι 51 είναι υποψήφιοι 
για το Δημοτικό Συμβούλιο, 17 είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Βάρης, 17 είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας και 11 είναι 
υποψήφιοι για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. 
Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από συνολικά 55 άντρες και 41 γυναίκες οι οποίοι μεταξύ 
τους συνδυάζουν την εμπειρία με την ορμή των νέων, εκπροσωπούνται όλες οι γειτονιές 
της πόλης, ενώ είναι ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό καθώς συμμετέχουν υποψήφιοι που 
είχαν συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του ίδιου συνδυασμού το 2014 αλλά και το 2010, 
υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εκλογές του 2014 σε διαφορετικούς συνδυασμούς, 
υπάρχει υποψήφια που υπήρξε Δημοτική Σύμβουλος άλλου Δήμου αλλά και ο μοναδικός 
υποψήφιος της χώρας, φινλανδικής υπηκοότητας, που συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές ως πολίτης της ΕΕ, ενώ πολλοί είναι αυτοί που συμμετέχουν για πρώτη φορά 
σε εκλογές.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά την κατάθεση του ψηφοδελτίου δήλωσε:
«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά το γεγονός πως 96 άνθρωποι πήραν συνειδητή 
απόφαση να συστρατευτούν μαζί μου για να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση να 
δουλεύουμε για την πόλη που μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Μαζί θα δώσουμε 
τον αγώνα των επόμενων ημερών μέχρι τις εκλογές με ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς 
όλους στην πορεία προς τη μεγάλη νίκη της 26ης Μαΐου. Εμένα, τους 96 υποψηφίους που 
συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και τους χιλιάδες συμπολίτες που εκφράζουν καθημερινά την 
εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους στην προσπάθειά μας, μας ενώνει το κοινό όραμα και η κοινή 
υπόσχεση πως όλοι μαζί συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τον ομορφότερο Δήμο της Ελλάδας».
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Βάρη, για Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας 
(τοπικό)

1.  Αντωνίου�Ασπασία 
Φιλόλογος

2.  Γιοκαρίνη�Χαρίκλεια 
(Χαρά) Επιχειρηματίας

3.  Δρόσος�Χαράλαμπος�
(Μπάμπης) Εργολάβος

4.  Ήφαιστος�Παναγιώτης�
Καθηγητής Πανεπιστημίου

5. �Κληρονόμος�
Κωνσταντίνος  
Ιδιωτικός Υπάλληλος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

6.  Κούτρας�Φώτιος 
Συνταξιούχος ελεγκτής 
εναέριας κυκλοφορίας

7.  Λανάρης�Βασίλειος πρ. 
Ιπτάμενος Φροντιστής

8.  Μαρκοζάνη�Ελισσάβετ�
(Λίζα) Επιμελητηριακό 
Στέλεχος

9. �Μελέτη�Κωνσταντίνα�
Ελένη�(Ελίνα) 
Εκπαιδευτικός-Ιδιοκτήτρια 
κέντρου ξένων γλωσσών

10.  Μισαηλίδης�Παναγιώτης 
Ιατρός Παθολόγος 
Διαβητολόγος

11.  Πανταλάκη�Παρασκευή�
(Βιβή) Συνταξιούχος 
Εθνικής Τράπεζας

12.  Παππάς�Παναγιώτης 
Κομμωτής Επιχειρηματίας

13.��Πλίτση�Λογοθέτη�
Κατερίνα  
Κλινική Ψυχολόγος 
Επιχειρηματίας

14. �Σκούρτη�Τσοκάνου�
Λαμπρινή�(Λιλή) 
Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

15. �Τζήλιου�Τριβυζά�
Χαρίκλεια�(Χαρά)�
Συνταξιούχος λογίστρια

16.  Τσολομύτης�Παντελής 
Ταχυδρομικός Διανομέας

17.  Φιορέντζης�Φαίδωνας 
Ηλεκτρονικός 
Συνταξιούχος ΟΤΕ

Βούλα, για Δημοτικό 
Συμβούλιο

1.  Αγαλιώτης�Ιωάννης 
Συνταξιούχος Δημοτικός 
Υπάλληλος

2.  Αγγέλη�Κιούκη�Ελένη 
Εκπαιδευτικός

3.  Αγιάμπασης�Αντώνιος 
Οικονομολόγος

4.  Αγριογιάννης�Βασίλειος 
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

5.  Αμπελικάκη�Περράκη�Βασιλική�
(Βίκυ) Φιλόλογος

6. �Ανδριόπουλος�Μιχαήλ 
Πολιτικός Επιστήμων

7.  Βαλάτας�Σπυρίδων 
Οικονομολόγος Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων και Επενδύσεων

8.  Βαμβασάκης�Δημοσθένης 
Επιχειρηματίας

9.  Βουγιουκλή�Μαρία 
Επιχειρηματίας

10. �Γαγλίας�Δημήτρης  
Εκπαιδευτής οδηγών

11. �Γαλανόπουλος�Αντώνιος 
Συνταξιούχος Δημοτικός 
Υπάλληλος

12.  Γεωργιάκος�Δημήτριος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανικός Η/Υ

13.  Ζαχαράτος�Νικόλαος 
Επιχειρηματίας

14.  Καραγιάν�Ωσαννά�(Νανά) 
Επιχειρηματίας

15.  Κασιδόκωστας�Παντελής 
Ξενοδόχος

16.  Κική�Ευσεβία�(Έφη) Έμπορος
17.  Κουρεντζή�Αναστασία�
(Νατάσα) Δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω

18. �Κουσαθανάς�Αντώνιος 
Επιχειρηματίας

19.  Λέχτινεν�(LEHTINEN)�Τέμου 
(TEEMU) Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων

20.  Μπελετσιώτης�Δημήτριος 
Δάσκαλος

21.  Νικηφοράκη�Δήμητρα�(Μίμα) 
Συνταξιούχος λογίστρια

22.  Πολίτη�Άρτεμις�Όλγα 
Τουριστικές Επιχειρήσεις  
(Yacht Broker)

23.  Ρουσσάκης�Ευθύμιος 
Ελεύθερος επαγγελματίας

24. �Σκέντου�Μαρία�(Μαίρη) 
Συνταξιούχος Δημόσια 
Υπάλληλος

25. �Σταμπέλου�Αικατερίνη 
Δημόσιες Σχέσεις

26.  Σφήκα�Βασιλική�(Βίκυ)  
Ιδ. Υπάλληλος

27.  Σωτηρόπουλος�Παναγιώτης 
Συνταξιούχος Επιχειρηματίας

28.  Τσαγκάρης�Αναστάσιος  
Ιατρός Μαιευτήρας 
Γυναικολόγος Διδάκτωρ του 
Παν/μίου Αθηνών

29. �Ψαλλίδας�Νικόλαος 
Γενικός Χειρουργός

Βούλα, για Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας 
(τοπικό)

1.  Αμουργιανός�Κωνσταντίνος  
Φοιτητής

2. �Γεωργακοπούλου�Ελπίδα 
Συμβουλευτική Ψυχολόγος 
ειδική Διατροφολόγος

3.  Ζερβός�Φίλιππος  
Κυβερνήτης

4.  Κορωναίος�Παναγιώτης 
Δικηγόρος

5.  Λαμπροπούλου�Μυρτώ 
Επιχειρηματίας

6. �Μακρής�Νικόλαος 
Ιατρός Ουρολόγος

7.  Μαλεύρη�Βαρβάρα 
Επικοινωνιολόγος

8.  Μαρίνου�Γεωργία�Αναστασία�
(Γίτσα) Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός

9.  Μπαζάκου�Αφροδίτη 
Καθηγήτρια Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

10.  Παπαδόπουλος�Βασίλειος 
Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας

11.  Παπαργυρίου�Θεόδωρος 
Ιατρός Καρδιολόγος

12.  Πουλίδου�Ντάρια 
Ιδ. Υπάλληλος

13. �Ραγκούσης�Θεόδωρος 
Μάγειρας

14.  Σαχατζιάν�Αρτεμησία�
(Άρτεμη) Κοινωνιολόγος 
Δημοτική Υπάλληλος

15. �Τόμπρας�Αθανάσιος 
Οικονομολόγος

16.  Χατζηστεφάνου�
Χριστοδούλου�Ζωή Ελεύθερος 
Επαγγελματίας

17.  Χειλά�Ευδοξία�(Εύη) 
Σύμβουλος ψυχικής υγείας, 
Ψυχοθεραπεύτρια

Βουλιαγμένη, για Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας 
(τοπικό)

1.  Βαμβακούση�Αικατερίνη 
Δικηγόρος Διεθνολόγος

2.  Γκικάκης�Δημοσθένης�
Επιχειρηματίας

3.  Ζούμπου�Σταμπουλή�Αντωνία�
(Τώνια) Διοίκηση και  
Διαχείριση Έργων

4.  Κακογιαννάκος�Δημήτριος 
Εκπαιδευτής θαλασσίου σκι

5.  Κοκολέτσος�Γεώργιος 
Οικονομολόγος 
Στέλεχος Επιχείρησης

6.  Κρέζος�Νικόλαος 
Οικονομικός Σύμβουλος 
Ελεύθερος Επαγγελματίας

7.  Λυκιαρδοπούλου�Ροδοπούλου�
Βαλεντίνη 
Σύμβουλος διατροφής

8.  Μαντακίδης�Ιωάννης 
Στέλεχος Επιχείρησης

9.  Νανούρης�Νικόλαος  
Στέλεχος Οικ/κών Υπηρεσιών  
στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

10.  Σκουλάξενου�Στυλιανή�
(Λιάνα)�Επιχειρηματίας

11.  Στογιάνι�Αγκουστίν�
Οικοδομικές εργασίες

Βουλιαγμένη,  
για Δημοτικό Συμβούλιο

1.  Αναστασιάδης�Ζαχαρίας�
(Ζάχος) Αθλητής 
Υδατοσφαίρισης 
Υπεύθυνος καταστήματος 
εστίασης

2.  Γεωργουλόπουλος�Διονύσιος 
Συνταξιούχος Λογιστής

3.  Ελευθερίου�Σωτήριος 
Συνταξιούχος Μηχανολόγος

4. �Σταματέλλου�Μαρία 
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

5.  Φουρναράκη�Μαρία�(Μαίρη) 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
20 χρόνια βιοϊατρικής έρευνας στη Βάρη

Το όνειρο 
της Αμαλίας 

Φλέμιγκ 
για ένα 

επιστημονικό 
κέντρο 

δρομολόγησε 
πρώτος 

ο Γεώργιος 
Παπανδρέου

Για πολλά είναι γνωστή και ονομαστή η Βάρη, σίγουρα όμως όχι για τη 
βιοϊατρική έρευνα. Κι όμως, στη Βάρη εδρεύει ένα από τα σημαντικό-
τερα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, το οποίο βρίσκεται πρώτο στην 
εθνική αξιολόγηση, έχοντας συμβάλει ήδη σημαντικά στην υγεία του 
σύγχρονου ανθρώπου. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστη-
μών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» ιδρύθηκε το 1998, όμως οι ρίζες του 
βρίσκονται πολύ παλαιότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Τότε η 
Αμαλία Φλέμιγκ, η Ελληνίδα σύντροφος του Αλεξάντερ Φλέμιγκ, του 
Σκωτσέζου πιο διάσημου ίσως ερευνητή βιολόγου και του ανθρώπου 
που ανακάλυψε το πρώτο αντιβιοτικό, την πενικιλίνη, οραματίστηκε τη 
δημιουργία ενός πρωτοποριακού κέντρου στη μνήμη του συζύγου της. 
Η έλευση της χούντας πάγωσε το σχέδιο καθώς η ίδια ως υποστηρί-
κτρια της αντιδικτατορικής δράσης διώχθηκε, φυλακίστηκε, βασανί-
στηκε και εξορίσθηκε από τη χώρα με εντολή των συνταγματαρχών.   

Το όνειρο
Σε μια βιογραφική τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή Μονό-
γραμμα της ΕΡΤ που προβλήθηκε το 1985, ένα χρόνο πριν το θάνατό 
της, η Αμαλία Φλέμιγκ επισκέφθηκε το Κέντρο στη Βάρη που τότε ήταν 
ακόμη γιαπί με την κάμερα της εκπομπής και ανέφερε: «Εδώ είναι το 
Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας. Αυτό ήταν το όνειρο της ζωής 
μου, να μπορέσει να γίνει ένα τέτοιο ίδρυμα. Να γίνεται έρευνα, να 
μπορούν οι φοιτητές να εργάζονται και να παίρνουν αυτή τη νοοτρο-
πία της έρευνας, η οποία είναι ένας τρόπος ζωής. Το αρχίσαμε με τον 
Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος κατάλαβε τι θέλαμε, κατάλαβε γιατί το 
θέλαμε ανεξάρτητο, να είναι (σ.σ. Νομικό Πρόσωπο) Ιδιωτικού Δικαίου 
και βοήθησε να γίνει με ένα μικρό ποσό που μπόρεσα να καταθέσω 
εγώ για να το ιδρύσω, γιατί βέβαια δεν είχα περισσότερα. Το αρχίσα-
με με όνειρα πολλά, με πάρα πολλές επαφές με ξένους επιστήμονες. 
Είναι 138 στρέμματα και μπορούν να γίνουν πολλά κτήρια. Αυτή τη 
στιγμή θα συγκεντρωθούμε σε ένα κτήριο. Θα μπορέσουμε όμως να 
κάνουμε και ξενώνα για να έρχονται ξένοι επιστήμονες και να μένουν. 
Είναι 5 λεπτά από τη θάλασσα. Φανταστείτε τι είναι για έναν ξένο να 
βρεθεί σε αυτό το πραγματικά ειδυλλιακό μέρος. Έτσι θα μπορούν να 
εργάζονται, να παρακολουθούν τι κάνουμε και να παύσει αυτός ο απο-
κλεισμός των δικών μας επιστημόνων».

Πολεμώντας ασθένειες
Σήμερα το Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» είναι παγκοσμίως γνω-
στό στην επιστημονική κοινότητα. «Το γνωρίζουν ως ένα κέντρο το 

οποίο έχει μεγάλη επιστημονι-
κή και ερευνητική εξειδίκευση 
στο χώρο της μοντελοποίησης 
της ανθρώπινης ασθένειας σε 
πειραματικούς οργανισμούς», 
επισημαίνει μιλώντας στον 
«Δημοσιογράφο» ο Γιώργος 
Κόλλιας, Πρόεδρος και Επι-
στημονικός Διευθυντής του 
Κέντρου. Και εξηγεί: «Βοη-
θάμε στην κατανόηση των 
μηχανισμών που διέπουν την 
ανθρώπινη ασθένεια, ειδικά 
τις χρόνιες φλεγμονώδεις 

ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση κατά πλά-
κας, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, αλλά και ο καρκίνος 
ή τα νοσήματα μνήμης και μάθησης, όπως αλτσχάιμερ, πάρκινσον 
κ.λπ.». Πρόκειται για την αιχμή της ιατρικής έρευνας. Μεταξύ άλλων 
στην 20ετή πλέον διαδρομή του, το Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» 
ανέπτυξε πρώτο ένα μοντέλο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που 
οδήγησε στη δημιουργία των «anti TNF» φαρμάκων τα οποία σήμε-
ρα θεραπεύουν την ασθένεια. 

Εκτός από την πρώτη θέση στην κατάταξη της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας, το «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» κατέχει και 
άλλη μια διεθνή καταξίωση: Οι 4 από τους συνολικά 14 ερευνητές 
του είναι είναι κάτοχοι της τιμητικής και πολύ υψηλού επιπέδου 
επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC). Ενώ 
πρόσφατα η δράση του διευρύνθηκε με δύο νέα Ινστιτούτα, αφι-
ερωμένα στη Βασική Βιολογική Έρευνα (με στόχο την ανακάλυ-
ψη νέων θεραπευτικών στόχων) και Βιοκαινοτομία (με στόχο την 
ανακάλυψη νέων θεραπειών).  Στόχος των επόμενων ετών είναι 
επίσης η ριζική ανάταξη του Μουσείου του Κέντρου. Στις εγκατα-
στάσεις της Βάρης φυλάσσεται και εκτίθεται η συλλογή των προ-
σωπικών αντικειμένων του Αλεξάντερ Φλέμιγκ, την οποία έχουν 
επισκεφτεί δεκάδες σχολεία μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει 
οργανωθεί ο χώρος που θα εισαγάγει τον επισκέπτη στη νέα εποχή 
της βιοϊατρικής έρευνας. 

Το όραμα της Αμαλίας Φλέμιγκ, για μια ερευνητική εστία που θα 
προσελκύει επιστήμονες από όλο τον κόσμο ασπάζεται και η σημε-
ρινή διοίκησή του. Αυτές τις ημέρες το Κέντρο διοργανώνει ένα 
διεθνές συνέδριο μοριακής βιολογίας στη Βουλιαγμένη, ενώ το 
Φθινόπωρο προγραμματίζονται εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια λει-
τουργίας του Κέντρου. «Ένα όνειρό μας είναι η δημιουργία εδώ στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μιας βιοτεχνόπολης. Ένα σημείο 
όπου η βιομηχανία θα έρθει κοντά στο ερευνητικό κέντρο. Ένα τέτοιο 
βιοτεχνολογικό πάρκο στα πρότυπα του εξωτερικού θα έκανε τον 
Δήμο να ακούγεται στα πέρατα του κόσμου», υπογραμμίζει ο Γιώρ-
γος Κόλλιας. 

Εντός του κτηρίου, που εδρεύει στην οδό Αλέξανδρου Φλέμιγκ 
στη Βάρη, εκτίθενται τα προσωπικά αντικείμενα του σπουδαίου 
βιολόγου που ανακάλυψε την πενικιλίνη

Μικροσκόπια τελευταίας 
τεχνολογίας επιτρέπουν 

στην ερευνήτρια να βλέπει 
τις ατομικές δομές 

του κυττάρου



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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Μια πρωτόγνωρη δημοκρατι-
κή διαδικασία θα λάβει χώρα 
την Κυριακή 26 Μαΐου σε 
όλα τα εκλογικά τμήματα της 
χώρας. Δεν πρόκειται απλά για 
τη σύμπτωση ευρωπαϊκών και 
αυτοδιοικητικών εκλογών, κάτι 
που ούτως ή άλλως εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά το 2014. 
Αυτό τον Μάιο, η αυτοδιοικητική 
μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» 
πρόσθεσε μία ακόμη κάλπη για 
τους Δήμους που εκλέγουν Συμ-
βούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, 
όπως ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, καθώς ο νέος 
νόμος αυτονόμησε τα τοπικά 
ψηφοδέλτια. Οι πολίτες λοιπόν 
θα ψηφίζουν τετραπλά, με χωρι-
στά ψηφοδέλτια και κάλπες για 
Δήμο, τοπικό Συμβούλιο, Περι-
φέρεια και Ευρωκοινοβούλιο.Το 
Υπουργείο Εσωτερικών προνό-
ησε πάντως για τη διευκόλυνση 
των εκλογέων και διπλασίασε τις 
αίθουσες ψηφοφορίας και τους 
δικαστικούς αντιπροσώπους, 
ενώ στα εκλογικά τμήματα των 
Νομών Αττικής και Θεσσαλονί-
κης, καθώς και σε μεγάλα εκλο-
γικά τμήματα της περιφέρειας, οι 
εφορευτικές επιτροπές αποφα-
σίστηκε να ενισχυθούν με δύο 
γραμματείς. Πρακτικά, στη μία 
αίθουσα θα υπάρχουν η κάλπη 
για το Δημοτικό Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότη-
τας. Στην άλλη αίθουσα θα υπάρ-
χει η κάλπη για το Περιφερειακό 
Συμβούλιο και το Ευρωκοινο-
βούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από αυτή τη φορά απέκτησαν το 
δικαίωμα του εκλέγειν και οι νέοι 
που φέτος συμπληρώνουν το 
17ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό-
ματα στους εκλογικούς καταλό-

γους έχουν περιληφθεί οι δημό-
τες που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2002. Ιδιαιτερότητα 
των προσεχών εκλογών είναι 
ότι σύμφωνα με το νέο εκλογικό 
σύστημα, το σύνολο των εδρών 
στα περιφερειακά, δημοτικά και 
τοπικά συμβούλια θα στελεχωθεί 
βάσει των αποτελεσμάτων της 
«πρώτης» Κυριακής των εκλο-
γών. Ο δεύτερος γύρος, όπου 
απαιτηθεί, προγραμματίζεται για 
την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και 
θα αφορά αποκλειστικά στο πρό-
σωπο του Περιφερειάρχη ή του 
Δημάρχου. 

Δημοτικές Εκλογές

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης οι Δημοτικές Εκλογές 
θα έχουν δύο κάλπες. Οι πολί-
τες θα πρέπει να επιλέξουν ένα 
ψηφοδέλτιο για το Δημοτικό 
Συμβούλιο και ένα ψηφοδέλ-
τιο για το Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας όπου ανήκουν (δηλα-
δή Βάρη, Βούλα ή Βουλιαγμένη). 

Βούλα

Κάλπη Δημοτικού Συμβουλίου

Η Βούλα, ως η πολυπληθέστε-
ρη Δημοτική Ενότητα σύμφω-
να με την τελευταία απογραφή, 
εκπροσωπείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με 19 από τις 33 
έδρες. Οι πολίτες που ψηφίζουν 
στη Βούλα έχουν δικαίωμα να 
θέσουν στο ψηφοδέλτιο της επι-
λογής τους ως 3 σταυρούς προ-
τίμησης σε υποψηφίους δημοτι-
κούς συμβούλους της Βούλας, 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος 
του ψηφοδελτίου και 1 ακόμη 
σταυρό προτίμησης σε υποψή-

φιο/α δημοτικό σύμβουλο από 
τη Βάρη ή τη Βουλιαγμένη που 
βρίσκονται στο κάτω μέρος του 
ψηφοδελτίου.

Κάλπη Τοπικού Συμβουλίου

Για το 11μελές Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, 
οι πολίτες μπορούν να θέσουν 
ως 2 σταυρούς προτίμησης στο 
ψηφοδέλτιο της επιλογής τους. 

Βάρη

Κάλπη Δημοτικού Συμβουλίου 

Η Βάρη εκπροσωπείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο με 11 από 
τις 33 έδρες. Οι πολίτες που 
ψηφίζουν στη Βάρη έχουν δικαί-
ωμα να θέσουν στο ψηφοδέλτιο 
της επιλογής τους ως 3 σταυ-
ρούς προτίμησης σε υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους 
της Βάρης, που βρίσκονται στο 
πάνω μέρος του ψηφοδελτίου 
και 1 ακόμη σταυρό προτίμησης 
σε υποψήφιο/α δημοτικό σύμ-
βουλο από τη Βούλα ή τη Βου-
λιαγμένη που βρίσκονται στο 
κάτω μέρος του ψηφοδελτίου. 

Κάλπη Τοπικού Συμβουλίου

Για το 11μελές Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, 
οι πολίτες μπορούν να θέσουν 
ως 2 σταυρούς προτίμησης στο 
ψηφοδέλτιο της επιλογής τους. 

Βουλιαγμένη

Κάλπη Δημοτικού Συμβουλίου

Η Βουλιαγμένη, με το μικρότε-
ρο αριθμητικά πληθυσμό του 
Δήμου, εκπροσωπείται με 3 

Τι και πώς ψηφίζουμε 
την Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Οδηγός για τις τετραπλές κάλπες
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ως 4 σταυροί

Ως 4 σταυροί

Ευρωκοινοβούλιο

Περιφερειακό 
Συμβούλιο
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έδρες από τις 33 στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Οι πολίτες που ψηφί-
ζουν στη Βουλιαγμένη έχουν 
δικαίωμα να θέσουν στο ψηφο-
δέλτιο της επιλογής τους 1 σταυρό 
προτίμησης σε υποψήφιο/α δημο-
τικό σύμβουλο της Βουλιαγμένης, 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος 
του ψηφοδελτίου και 1 ακόμη 
σταυρό προτίμησης σε υποψήφι-
ο/α δημοτικό σύμβουλο από τη 
Βούλα ή τη Βάρη που βρίσκονται 
στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου. 

Κάλπη Τοπικού Συμβουλίου

Για το 7μελές Συμβούλιο Δημοτι-
κής Κοινότητας Βουλιαγμένης, οι 
πολίτες μπορούν να θέσουν ως 2 
σταυρούς προτίμησης στο ψηφο-
δέλτιο της επιλογής τους.

Περιφερειακές εκλογές

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης ανήκει στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής. Με πληθυ-
σμό κατά την τελευταία απογραφή 
502.000 ατόμων, η Ανατολική 
Αττική εκπροσωπείται στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο με 13 από 
τις συνολικά 101 έδρες. Κάθε 
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την 
προτίμησή του με σταυρό υπέρ 4 
κατά ανώτατο όριο υποψηφίων 
του συνδυασμού που επιλέγει. 
Η κάλπη των Περιφερειακών 
Εκλογών θα βρίσκεται σε χωρι-
στό τμήμα μαζί με την κάλπη των 
Ευρωεκλογών. 

Ευρωπαϊκές εκλογές

Για την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
ελληνική επικράτεια αποτελεί μία 
ενιαία εκλογική περιφέρεια με 21 
έδρες, όσοι και οι αντιπρόσωποι 
που τελικώς θα εκλεγούν. Για 
όλη τη χώρα λοιπόν τα ψηφοδέλ-
τια κάθε κόμματος είναι ενιαία. Οι 
πολίτες μπορούν να εκφράσουν 
την προτίμησή τους υπέρ 4 κατά 
ανώτατο όριο υποψηφίων του 
συνδυασμού που επιλέγουν. Η 
κάλπη των Ευρωπαϊκών Εκλογών 
θα βρίσκεται σε χωριστό τμήμα 
μαζί με την κάλπη των Περιφερει-
ακών Εκλογών. 

Βάρη:  
ως 3 σταυροί σε υποψήφιους 
από Βάρη  
+ 1 σταυρός σε υποψήφιο  
από Βούλα ή Βουλιαγμένη

Βούλα:  
ως 3 σταυροί σε υποψήφιους 
από Βούλα  
+ 1 σταυρός σε υποψήφιο 
από Βάρη ή Βουλιαγμένη

Βουλιαγμένη: 
1 σταυρός σε υποψήφιο από Βουλιαγμένη  
+ 1 σταυρός σε υποψήφιο  
από Βάρη ή Βούλα

Βάρη:

ως 2 σταυροί 

Βούλα: 

ως 2 σταυροί 

Βουλιαγμένη:

ως 2 σταυροί

Βάρη 
11 έδρες

Βούλα 
19 έδρες

Βουλιαγμένη 
3 έδρες

Σύνολο: 33

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Συμβούλιο 
Δημοτικής 

 Κοινότητας 
(τοπικό)

Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Το Πανόραμα Βούλας από την αρχή
Πώς ένας Σύλλογος διαμόρφωσε μια γειτονιά

Τη δεκαετία 
του '80 

έγινε προσπάθεια 
αυτονόμησης 

της κοινότητας 
που συνάντησε 

όμως διαφωνίες

Η εξέλιξη του Πανοράματος Βούλας και η μετάλλαξη αυτού από ένα 
τμήμα της νότιας πλαγιάς του Υμηττού, σε μία από τις πιο όμορφες 
και περιζήτητες περιοχές των νοτίων προαστίων Αττικής, οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στο δυναμικό Σύλλογο και στους κατοίκους του. Η 
δραστική αυτή αλλαγή δεν επιτελέστηκε από μόνη της. Χρειάστηκε 
να εργαστούν και να διαθέσουν πολύ από τον προσωπικό τους χρόνο 
αρκετοί από τους εκάστοτε κατοίκους του, είτε υπό την ιδιότητα του 
Προέδρου και μελών του Εξωραϊστικού Συλλόγου, είτε ως απλοί 
κάτοικοι που από την εγκατάστασή τους σε αυτή την περιοχή, την 
αγάπησαν και προσπάθησαν να προσφέρουν ό,τι ο κάθε ένας μπο-
ρούσε για να βελτιώσει τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής του 
ίδιου και της οικογένειάς του. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαθιστάμενοι 
στην περιοχή, βρήκαν ένα κατάφυτο βουνό με μεγάλους βράχους 
και μοναδικούς κατοίκους, αλεπούδες και λαγούς στα ορεινά και 
χελώνες και σκαντζόχοιρους στα ρέματα. Οι οδοί προσέγγισης 
των οικοπέδων τους ήταν χαραγμένοι μόνο στα σχέδια. Παντελής 
έλλειψη δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, απουσία δικτύου ηλε-
κτροδότησης και μοναδική τηλεφωνική γραμμή στο ταβερνάκι του 
μπάρμπα-Αντώνη επί της οδού Προόδου. Όσον αφορά σε σχολείο 
και εκκλησία, μόνο στην Κάτω Βούλα, δύο χιλιόμετρα μακριά. Χώροι 
συνάθροισης και ψυχαγωγίας των παιδιών, μόνο μερικές αλάνες 
στους πρόποδες των λόφων.

Η περιοχή του Πανοράματος αρχικώς είχε την ονομασία «Άγιος Νικό-
λαος Βάρης», έπειτα «Συνεταιρισμός Τραυματιών Πολέμου 1940-
1941», ενώ αργότερα επικράτησε το τοπωνύμιο «Κρεμασμένος 
Λαγός». Νονός του κάποιος μεσόκοπος εφοριακός ονόματι Όθωνας 
που συχνά ανέβαινε το καλοκαίρι εκεί για να ξεκουραστεί σε μια πρό-
χειρη κατασκευή που είχε φτιάξει από μόνος του. Κάποια ημέρα ανε-
βαίνοντας στην περιοχή, βρήκε μια φλούδα δέντρου που έμοιαζε με 
λαγό, την τρύπησε, την κρέμασε σε ένα δέντρο και από τότε, όταν τον 
ρωτούσαν που πηγαίνει τα μεσημέρια αυτός τους έλεγε στον Κρε-
μασμένο Λαγό. Τα ποικίλα προβλήματα και ανάγκες της περιοχής 
συσπείρωσαν τους κατοίκους σε ομάδες και συλλόγους, ούτως ώστε 
μαζί να διεκδικήσουν τα απαραίτητα. Αρχικώς δημιουργήθηκαν δύο 
σύλλογοι με ολιγάριθμα μέλη («ο Άγιος Νεκτάριος» και «η Ακρόπο-

λη») που έδρευαν στην Αθήνα 
και μετέπειτα μετεγκαταστά-
θηκαν και φιλοξενήθηκαν 
στο ταβερνάκι του κυρ-Α-
ντώνη. Αργότερα το 1973, 
μέσω Γενικής Συνέλευσης 
την 21η Οκτωβρίου 1973, 
αποφασίσθηκε η συνένωση 
των δύο συλλόγων δημιουρ-
γώντας το σημερινό Εξωραϊ-
στικό Σύλλογο Πανοράματος 
Βούλας. Ο πρώτος δρόμος 
που φτιάχτηκε στο Πανόραμα 
ήταν ο δρόμος του ΝΑΤΟ που 

ανέβαινε στην κορυφή του Υμηττού. Τακτικά στο δρόμο αυτό γίνο-
νταν αγώνες αυτοκινήτων (αναβάσεις). Αργότερα, με την αύξηση των 
κατοίκων και των οχημάτων στην περιοχή οι αγώνες αυτοί σταμάτη-
σαν. Αντικαταστάθηκαν όμως από αγώνες μοτοσικλετών στο τέρμα 
της οδού Πειραιώς στη συμβολή με την τότε αδιαμόρφωτη (αλάνα) 
Πλατεία Δαβάκη. Με την απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας το 
1981 οι κάτοικοι μέσω του Συλλόγου προσπάθησαν να κάνουν ξεχω-
ριστή κοινότητα, καθώς ικανοποιείτο η απαίτηση των 1.000 κατοίκων, 
αλλά η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε, διότι η τότε κοινότητα Βού-
λας δεν δήλωσε το Πανόραμα ως ξεχωριστό οικισμό, σε μία προσπά-
θεια να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 10.000 κατοίκων 
και να γίνει Δήμος. Ο Σύλλογος συνέχισε τις προσπάθειες, έχοντας 
τη σύμφωνη γνώμη του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Δαβάκη και 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης ενός 
επίσημου εγγράφου απογραφής από αρμόδιο φορέα ή σύλλογο, που 
να βεβαιώνει ότι είμαστε ξεχωριστός οικισμός. Να αναφέρουμε ότι το 
σχετικό έγγραφο το συνέταξε ο τότε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κ. 
Τσακωνιάτης σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο κ. Αρβανίτη. Δυστυχώς, 
το εν λόγω έγγραφο δεν υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα του 
Συλλόγου, κ. Ριχάνη, ο οποίος δεν συμφωνούσε και έτσι δεν κατέστη 
δυνατόν το Πανόραμα να αποτελέσει ξεχωριστή κοινότητα. Αυτά για 
την ιστορία, μιας και στη συνέχεια με το σχέδιο «Καποδίστριας», η προ-
σάρτηση της περιοχής στο Δήμο Βούλας έγινε υποχρεωτική. 

Με την πάροδο του χρόνου και με εφαλτήριο τις συνεχείς οχλήσεις 
του δραστήριου Συλλόγου και των ενεργών πολιτών - κατοίκων της 
περιοχής προς το Δήμο, διαμορφώθηκαν δρόμοι οι οποίοι αργότερα 
ασφαλτοστρώθηκαν, επεκτάθηκαν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και 
ΟΤΕ, καθώς και το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, καταργώντας 
τους υφιστάμενους βόθρους. Κατασκευάστηκε το γήπεδο μπάσκετ 
στην Πλατεία Άλσους από το Σύλλογο Πρωτέα Βούλας (λειτούργη-
σε ως αρχική έδρα του νεοσυσταθέντος τότε αθλητικού συλλόγου), 
στη συνέχεια κατασκευάσθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο καθώς και ο 
παλαιός και νέος ενοριακός ναός του Αγίου Νεκταρίου (μέσω σημα-
ντικής ενεργού συνδρομής και δωρεών των κατοίκων και ευσεβών 
χριστιανών της περιοχής), με αποτέλεσμα η περιοχή να μεταμορφω-
θεί προς το καλύτερο.

Η απογραφή του 1981 πιστοποίησε ότι στο Πανόραμα έμεναν πάνω 
από 1.000 κάτοικοι. Τη χρονιά εκείνη η σημερινή καντίνα  
της πλατείας είχε τη μορφή παραπήγματος.

Το σημείο της σημερινής 
πλατείας Άλσους κατά την 

εποχή της ...αθωότητας, 
περίπου το 1967

 
του  Γιώργου Ιεραπετρίτη
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Δέσποινα Φραγκεδάκη: 
Από το θέατρο στην παιδεία

Συνταγή ζωής με λογοτεχνικά υλικά
Στη θεωρία ο αυτοβιογραφισμός αφαιρεί από τη λογοτεχνικότητα των 
πεζών κειμένων. Στην περίπτωση όμως του νέου βιβλίου Tommy Bell 
και άλλες ιστορίες, του Νίκου Καμπανού, που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Ταξιδευτής, ισχύει ο γνωστός αφορισμός του Όσκαρ Ουάιλντ ότι «η 
ζωή μιμείται την τέχνη πολύ καλύτερα από ό,τι η τέχνη μιμείται τη ζωή». 
Μυθιστορηματικά πραγματικά βιώματα αλλά και πιο πεζά περιστατικά, 
μαζί με ιστορίες από έναν πολύ κοινωνικό επαγγελματικό χώρο, συν-
θέτουν ένα καλογραμμένο και απολαυστικό μωσαϊκό και ταυτόχρονα 
ένα «παράθυρο» στη ζωή ενός κοντινού μας ανθρώπου. Ο συγγραφέ-
ας δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην εστίαση με έδρα το 
Καβούρι και στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του μας αποκαλύπτει 

μια πλευρά των εστιατορίων που έχει καλύψει απόλυτα η τηλεοπτική 
προσέγγιση τύπου master chef: Ότι το φαγητό είναι η πλέον κοινωνική 
δραστηριότητα και ότι ο κόσμος της επαγγελματικής κουζίνας κρύβει 
πολύ σημαντικότερα μυστικά από συνταγές. 

Ο Νίκος Καμπανός επιλέγει τη μικρή φόρμα για τα διηγήματά του και δια-
μορφώνει μια χαμηλών τόνων, θυμόσοφη φωνή αφηγητή, μεστωμένη 
από τις εμπειρίες – πικρές τις περισσότερες φορές – και τις μεταμορφώ-
σεις των ρόλων που κλήθηκε να παίξει. Μια συλλογή ιστοριών με έντο-
νο τοπικό αλλά και ανθρώπινο ενδιαφέρον, ένα λογοτεχνικό ημερολό-
γιο καθοριστικών βιωμάτων που φανερώνει σπάνιες πια ευαισθησίες. 

Είναι η «ψυχή» της μακροβιότερης πολι-
τιστικής ομάδας της περιοχής. Εκατοντά-
δες μαθητές και μαθήτριες από το 1981 
μέχρι σήμερα εκφράστηκαν με τα λόγια 
της τέχνης, διαμόρφωσαν καλλιτεχνικό 
αισθητήριο, μεταμορφώθηκαν ως χαρα-
κτήρες και χειροκροτήθηκαν για την προ-
σπάθειά τους με αφετηρία το «Θεατρικό». 
Η Δέσποινα Φραγκεδάκη, από τον πρώτο 
της διορισμό στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο 
Λύκειο Βούλας μέχρι σήμερα που έχει 
συνταξιοδοτηθεί, ποτέ δεν έμεινε στην 
τυπική τήρηση του ωραρίου και των υπο-
χρεώσεών της ως καθηγήτριας καλλιτε-
χνικών. Αντίθετα, φέροντας μια αντισυμ-
βατική θεατρική κουλτούρα και παιδεία, 
μπόλιασε γενιές και γενιές μαθητών με το 
μικρόβιο της τέχνης.

Η αρχή έγινε στο δάσος της Βενσέν, όπως 
εξομολογείται στον «Δημοσιογράφο», 
δίπλα από το Πανεπιστήμιο Paris VIII, 
όπου σπούδασε. Εκεί μια από τις πλέον 
ονομαστές – και ενεργές μέχρι σήμε-
ρα – θεατρικές κολεκτίβες, με το όνομα 
Théâtre du Soleil (που σημαίνει «Θέατρο 
του ήλιου») και εμπνευστές την Αριάν 
Μνουσκίν και τον Φιλίπ Λυοτάρ, μύησε 
τη Δέσποινα Φραγκεδάκη σε ένα νέο για 
την εποχή αντιιεραρχικό μοντέλο, όπως 
αυτό διαμορφώθηκε στον απόηχο του 
γαλλικού Μάη του '68. «Ο θίασος έχει 
τη δική του ηθική, αυτήν μιας οικογέ-
νειας. Ο καθένας έχει τα ίδια δικαιώμα-

τα και η τελική διανομή έχει να κάνει με 
τις ικανότητες του καθενός», περιγράφει 
τη λειτουργία της ομάδας η Δέσποινα 
Φραγκεδάκη. Μια φαινομενικά δύσκολη 
ισορροπία μεταξύ διαφορετικών φύλων 
και ηλικιών τηρείται σχολαστικά με έναν 
ηθικό και παιδαγωγικό κώδικα σεβαστό 
από όλους: «Οι μεγαλύτεροι προστα-
τεύουν και σέβονται τους μικρούς, τους 
διδάσκουν και παίρνουν και το μεγα-
λύτερο βάρος. Οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται μετά από συζήτηση», διευκρινίζει. 
«Ο πρωταγωνιστής μιας παράστασης, 
στην επόμενη επιμελείται τα φώτα. Δεν 
έχει νόημα τα παιδιά να κολλάνε σε ένα 
ρόλο», προσθέτει και τονίζει: «Εμείς 
δεν κάνουμε θέατρο, κάνουμε θεατρική 
αγωγή και παιδεία». Εξ ου και τα έργα 
που κάθε φορά επιλέγονται ακολουθούν 
διαφορετικά κριτήρια από τα αναμενόμε-
να: «Ανεβάζουμε ένα έργο αν συνάδει με 
την εποχή, κοιτάμε να έχει μια κοινωνι-
κή λειτουργία, να δώσει κάτι», εξηγεί η 
Δέσποινα Φραγκεδάκη. Και μας αναφέρει 
ως παράδειγμα την εποχή του ξέσπασε ο 
πόλεμος στο Ιράκ. «Ήταν προγραμματι-
σμένο να πάμε σε ένα διεθνές φεστιβάλ 
αρχαίου δράματος στη Γαλλία και είχαμε 
προετοιμάσει Λυσιστράτη. Όταν είδαμε το 
κλίμα της εποχής, μιλήσαμε με τα παιδιά 
και αλλάξαμε έργο. Μέσα σε τρεις μόλις 
εβδομάδες ανεβάσαμε Αντιγόνη». Και 
προσθέτει: «Ρόλος του δασκάλου είναι 
να σπρώξει τα παιδιά παραπέρα».

Η μεγάλη ομάδα του «Θεατρικού» λει-
τούργησε ως κυψέλη για το Νεανικό 
Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που ολοκληρώθηκε στις 
14 Απριλίου. Οι 12 από τις 22 ομάδες που 
συμμετείχαν ξεπήδησαν από την ευρεία 
ομάδα του «Θεατρικού». «Βγήκαν 12 
σχήματα που δούλεψαν αυτόνομα. Δημι-
ουργήθηκαν νέα μουσικά σχήματα, βγή-
καν χορευτικές παραστάσεις από παιδιά 
που δεν είχαν χορέψει ποτέ ξανά, παρου-
σιάστηκαν θεατρικά με σκηνοθεσία των 
παιδιών. Είναι 12 πυρήνες στη Βούλα που 
όταν καθίσουν να πιουν καφέ μιλούν για 
Θουκυδίδη», αφηγείται η Δέσποινα Φρα-
γκεδάκη, χωρίς να κρύβει το καμάρι και 
τον θαυμασμό της.

Οι 12 από τις 
22 ομάδες 
του Νεανικού 
Φεστιβάλ
ξεπήδησαν από 
το «Θεατρικό»

“
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Γλυκόπικρο φινάλε για Αστέρα Βάρης και Άρη Βούλας

Η απόλυτη αθλητική εμπειρία
Την Κυριακή 21 Απριλίου η Βουλιαγμένη φιλοξένησε το 7ο XTERRA Greece 
Championship, τον κορυφαίο διεθνή αγώνα για το ορεινό τρίαθλο, στο οποίο αγω-
νίστηκαν εκατοντάδες αθλητές από 27 χώρες του κόσμου, 30 επαγγελματίες, 110 
αθλητές από το εξωτερικό, κορυφαίοι Έλληνες καθώς και ερασιτέχνες τριαθλητές. 

Ο αγώνας που έχει γίνει θεσμός για την πόλη, συνδιοργανώνεται κάθε χρονιά από 
την ΧTERRA Greece και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το διήμερο 20 και 
21 Απριλίου στην Ακτή Βουλιαγμένης είχε στηθεί ένα όμορφο σκηνικό, όπου από το 
Σάββατο πραγματοποιούνταν αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα παιδιά 
και τις οικογένειες. Η εκκίνηση δόθηκε το πρωί της Κυριακής από την παραλία της 

Βουλιαγμένης ενώ τις προσπάθειες των αθλητών στην κολύμβηση, την ορεινή ποδη-
λασία και το ορεινό τρέξιμο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις παρακολούθησαν 
περισσότεροι από 1.000 θεατές. Οι συνολικά 255 αθλητές και αθλήτριες που συμμε-
τείχαν στην διοργάνωση κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν δύο γύρους 1500 μέτρων 
κολύμβησης, 30 χιλιομέτρων ποδηλασίας βουνού και 10 χιλιομέτρων αγώνα δρόμου. 
Ο Αρτούρ Σεριέρ πήρε τη νίκη στους άνδρες. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη στην καριέρα του 
Γάλλου τριαθλητή, ο οποίος τερμάτισε σε δύο ώρες, 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. 

Πρώτος Έλληνας ήταν ο 15χρονος Παναγιώτης Μπιτάδος, που κέρδισε παράλληλα και 
το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελλο που θα πραγματοποιηθεί στη Χαβάη. Στις γυναί-
κες, νικήτρια αναδείχτηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια του τριάθλου, Λέσλι Πάτερσον, 
η οποία ολοκλήρωσε τον επίπονο αγώνα σε δύο ώρες, 40 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. 

Οι παράλληλες δράσεις και η προσέλευση του κόσμου στη φετινή διοργάνωση ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενη. 

Το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς 2018-
2019 αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση για τον 
Αστέρα Βάρης και τον Άρη Βούλας. Αφενός 
μεν υπάρχει η ικανοποίηση και στους δύο 
συλλόγους για την εξαιρετική πορεία που 

πραγματοποίησαν στις διοργανώσεις που 
συμμετείχαν, αφετέρου δε έφτασαν μια 
ανάσα από το «όνειρο». Ο Άρης Βούλας για 
πρώτη φορά στα 67 χρόνια της ιστορίας 
του αγωνίστηκε στον τελικό κυπέλλου της 

Ανατολικής Αττικής, γνωρίζοντας την ήττα 
από τον Αχαρναϊκό, ομάδα που συμμετέχει 
στο πρωτάθλημα της 3ης εθνικής κατηγο-
ρίας, την Τετάρτη 24 Απριλίου στο γήπεδο 
των Σπάτων. Χρειάστηκαν κάτι παραπάνω 
από τρεις ώρες, δύο γκολ (1-1), παράταση 
και δώδεκα πέναλτι για να λυγίσουν οι 
ποδοσφαιριστές του Άρη Βούλας και να 
χάσουν το κύπελλο από τους αντιπάλους 
τους, ωστόσο το χειροκρότημα από τους 
φίλους του Άρη που βρέθηκαν στις εξέ-
δρες ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για τους 
παίκτες της ομάδας. Αναμφισβήτητα, οι 
«κιτρινόμαυροι» έχουν γυρίσει σελίδα και 
μόνο συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς τους 
αθλητές. 

Η εξαιρετική πορεία του Άρη Βούλας σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι ο σύλλογος αξίζει πολλά 
περισσότερα και όλοι πρέπει να καταλά-
βουν ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή.Στη δεύ-
τερη θέση της βαθμολογίας για το πρωτά-

θλημα Α' κατηγορίας της ΕΠΣΑΣΑ τερμάτι-
σε ο Αστέρας Βάρης που έχασε το εισιτήριο 
της ανόδου στη Γ' Εθνική από την Μαρκό 
στα κριτήρια της ισοβαθμίας. Οι δύο ομά-
δες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους 
με ίδιους βαθμούς και ίδιο σύνολο νικών. 
Ωστόσο, η ομάδα από το Μαρκόπουλο είχε 
καλύτερη διαφορά τερμάτων (+2 γκολ) 
έναντι του Αστέρα Βάρης και ήταν αυτή που 
τελικά πανηγύρισε την άνοδο. 

Ο «Κυανούς» έδωσε μια σκληρή μάχη 
κόντρα σε όλους και σε όλα, ενάντια σε 
εχθρούς και «φίλους», οι ποδοσφαιριστές 
του συλλόγου αγωνίστηκαν με ήθος και 
αξιοπρέπεια σε όλη τη διάρκεια του φετι-
νού ποδοσφαιρικού μαραθωνίου. Ωστόσο, 
οι παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου εμφανίστηκαν και στα ερασιτεχνι-
κά πρωταθλήματα, βάζοντας φρένο στα 
όνειρα των φίλων της Βάρης να δουν για 
τέταρτη φορά την αγαπημένη τους ομάδα 
να αγωνίζεται στην Γ' εθνική κατηγορία.
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Η μπάλα είναι γένους θηλυκού

Γυναικείο ποδόσφαιρο. Δύο λέξεις, που στο άκουσμά τους και μόνο δημιουργείται 
απορία και ερωτηματικά στο ευρύ κοινό. Οι περισσότεροι στη χώρα μας αγνοούν και 
την ύπαρξή του ακόμα, λόγω της μη προβολής του από τα ΜΜΕ, αλλά και της νοοτροπί-
ας του Έλληνα ότι το συγκεκριμένο άθλημα δεν ταιριάζει στη γυναικεία ιδιοσυγκρασία 
και είναι δικαίως ανδροκρατούμενο.

Κι όμως, το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μετράει περίπου 35 χρόνια ζωής, με 
τα 25 από αυτά συμμετέχοντας στα επίσημα πρωταθλήματα  της ΕΠΟ ως διοργανώ-
τριας αρχής. Είναι επίσης ολυμπιακό άθλημα από το 1996 (Ολυμπιάδα της Ατλάντα) 
και για την ιστορία, το 1ο παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε το 1991 στην Κίνα. Παίζεται 
πλέον σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, με ιδιαίτερη ανάπτυξη σε Κίνα, ΗΠΑ 
και τις σκανδιναβικές χώρες.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στη χώρα μας, θα δούμε ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο 
φωνάζει «παρών» και αναζητά την προσοχή που του αρμόζει. Ξεκίνησε το 1986 αλλά 
μέχρι το 1989 το πρωτάθλημα ήταν ανεπίσημο και το διοργάνωναν τα ίδια τα σωμα-
τεία που αγωνίζονταν σε αυτό. Την περίοδο 1989-90 η ΕΠΟ δημιούργησε Επιτροπή 
Γυναικείου Ποδοσφαίρου, η οποία ανέλαβε να διοργανώσει το πρωτάθλημα. Η πρώτη 
διοργάνωση της ΕΠΟ ονομάστηκε δοκιμαστική και η Ομοσπονδία δεν την αναγνώρισε 
ως επίσημη.

Στη Βάρη
Την αγωνιστική χρονιά 2017-2018 η διοίκηση του Αστέρα Βάρης ξεκίνησε την προ-
σπάθεια της δημιουργίας γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος. Η γυναικεία ομάδα 
ποδοσφαίρου του Αστέρα, στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της, μπορεί να μην αγω-
νίζεται επίσημα σε κάποια εγχώρια διοργάνωση, ωστόσο δημιουργεί τις βάσεις με 
σκοπό την επόμενη αγωνιστική σεζόν 2019-2020 να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής. Ο προπονητής της ομάδας, Κώστας Επόγλου, μιλώντας στον «Δημο-
σιογράφο» ανέφερε πως το τμήμα μπορεί να βρίσκεται σε ...νηπιακό στάδιο, ωστόσο 
ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα θυμίζει επαγγελματικό σύλλογο. 

Το ρόστερ της ομάδας απαρτίζεται από 18 ποδοσφαιρίστριες ηλικίας από 16 έως 25 
ετών που στην πλειοψηφία τους είναι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. «Στη γυναικεία ομάδα μπορούν να συμμετάσχουν κοπέλες και γυναίκες όλων 
των ηλικιών με απαραίτητη προϋπόθεση την επιθυμία για εκγύμναση και αγάπη για το 
άθλημα, χωρίς κόστος συμμετοχής» τονίζει ο Νίκος Γκορίτσας, Γενικός Γραμματέας 
του Αστέρα Βάρης.

Οι προπονήσεις διεξάγονται κάθε Τετάρτη βράδυ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
«Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» της Βάρης. Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση του 
Αστέρα Βάρης έχει διαμορφώσει ξεχωριστά αποδυτήρια για τις ανάγκες των αθλητρι-
ών. Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το γυναικείο τμήμα ποδο-
σφαίρου οι άνθρωποι του Συλλόγου δίνουν με μεγάλη ευχαρίστηση (στα τηλέφωνα 
210 9655063 ή 6947 597 570).

Στην Ελλάδα και τον κόσμο
H UEFA όταν άρχισε να επικοινωνεί το όραμά της για την ανάδειξη του ποδοσφαίρου 
σε νούμερο 1 άθλημα για κορίτσια σε όλη την Ευρώπη, εντυπωσιάστηκε με τα στοι-
χεία μιας επιστημονικής μελέτης που είχε παραγγείλει: Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 
και μελέτησαν στοιχεία για περίπου 4 χιλιάδες κορίτσια άνω των 13 ετών σε Δανία, 
Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, που ήθελαν να διαπιστώσουν το μέγε-
θος της επίδρασης που έχει το ποδόσφαιρο στην αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, 
την ευεξία, την παρακίνηση, την βελτίωση των δεξιοτήτων των κοριτσιών και να επι-

χειρήσουν τη σύγκριση με αντίστοιχα ευρήματα από κορίτσια που κάνουν άλλα αθλή-
ματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η UEFA, το ποδόσφαιρο τονώνει 
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άθλημα την αυτοπεποίθηση των κοριτσιών (σε 
ποσοστό 80%, όταν τα άλλα αθλήματα δεν ξεπερνούν το 74%), ανεβάζει περισσότερο 
την αυτοεκτίμηση (54%, έναντι 41% των άλλων αθλημάτων), βοηθά σε μεγαλύτερο 
ποσοστό (58%) από οποιοδήποτε άλλο άθλημα (51%) κορίτσια που είχαν έλλειψη αυτο-
πεποίθησης να την ξεπεράσουν.

Στην Ελλάδα πολυνίκης του θεσμού είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ με 14 τίτλους, ενώ επί-
σης κατέχει και το ρεκόρ των 8 συνεχόμενων κατακτήσεων. Το πρώτο πρωτάθλημα 
το κατέκτησε η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο πρωτάθλημα που διεξήχθη υπό 
την αιγίδα της ΕΠΟ αλλά θεωρήθηκε ως δοκιμαστικό, τον τίτλο πήρε η Καβάλα. Στη 
μετέπειτα χρονιά που είναι η πρώτη επίσημη, τον τίτλο κατάφερε να κατακτήσει η Δόξα 
Πειραιά. Το 1992 δημιουργήθηκε και Β' Εθνική κατηγορία.

Μπορεί στην Ελλάδα οι αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου να διεξάγονται μεταξύ ...συγ-
γενών και φίλων, ωστόσο στην Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο. Τον περασμένο Μάρτιο 
στο «Wanda Metropolitano» και στην αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 
για το γυναικείο πρωτάθλημα Ισπανίας κόπηκαν 60.739 εισιτήρια. Το απόλυτο ρεκόρ 
σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου το κατέχει ο αγώνας ανάμεσα σε ΗΠΑ – Κίνα στο 
«Rose Bowl» της Πασαντίνα, στην Καλιφόρνια όπου είχαν διατεθεί 90.185 εισιτήρια. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην περιοχή

Από το 1986 διεξάγεται 
πρωτάθλημα Ελλάδας“
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Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης 
στην έκθεση λουλουδιών της Βάρκιζας εντυπωσιάστηκε 
από τα ροζ τριαντάφυλλα και συνομίλησε με όλους τους 
φυτωριούχους

Ο καθηγητής Χημείας και συνεργάτης του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Γιώργος Χασάπης, επιδεικνύει 
στη Ρένα Δούρου και τον Γιώργο Βλάχο το Vita Green, το 
εδαφοβελτιωτικό από τα πράσινα και οργανικά απόβλητα 
των κατοίκων 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ, 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ, ΣΕ 
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΩΣΤΑ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟ

Ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, 
εγκαινίασε το Σάββατο 
4 Μαΐου την 30ή 
Ανθοκομική Έκθεση 
της Βάρκιζας στο 
πλακόστρωτο της 
παραλίας

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ, 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 18 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ 
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΗΔΗ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΗ ΒΑΡΗ  
ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
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Οι περιπέτειες... του Δαβάκη

 
του  Ρόμπερτ  
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Όποιος έχει παρακολουθήσει τα δημοτικά πράγματα τα 
τελευταία χρόνια δεν εκπλήσσεται από την αντιπολιτευτική 
τακτική του Δημήτρη Δαβάκη. Τακτικές οι οξείες αντιπαρα-
θέσεις με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και μόνιμα 
υψηλοί οι τόνοι στους μεταξύ τους διαλόγους στα Δημοτικά 
Συμβούλια.

Στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο ο επικεφαλής του 
Κύματος Ενωμένων Πολιτών όμως υπερέβη ακόμα και τον 
ίδιο του τον εαυτό. Αστήρικτες καταγγελίες εναντίον των 
πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, υπερβολές και ανακρί-
βειες, μηδενισμός οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου έργου 
έχει γίνει. Όλα αυτά χωρίς μια σαφή στόχευση, χωρίς την 
προβολή ενός διαφορετικού προγράμματος, κατανοητού 
από τους δημότες. 

Μια πιθανή εξήγηση όλων αυτών ίσως είναι πως ο Δημή-
τρης Δαβάκης άργησε να μπει στην προεκλογική κούρσα, 
αφού πρώτα είδε τον συνδυασμό του να αποψιλώνεται από 

σημαντικά πρόσωπα που μεταπήδησαν στο συνδυασμό του 
Δημάρχου. Μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθού-
σε να ενώσει τις δυνάμεις του με άλλο συνδυασμό, αλλά 
συναντούσε διαρκώς κλειστές τις πόρτες. Η καθίζηση που 
παρουσιάζει ο Δημήτρης Δαβάκης αντανακλάται και στον 
αριθμό υποψηφίων συμβούλων που απαρτίζουν το ψηφο-
δέλτιο. Είναι εντυπωσιακό πώς οι συνδυασμοί της Αριστε-
ράς παρουσιάζουν πιο ισχυρή ομάδα από τον επικεφαλής 

του Κύματος Ενωμένων Πολιτών. Ο Δημήτρης Δαβάκης 
σπατάλησε πολιτικά μια πενταετία που είχε το χρόνο να 
δυναμώσει την απήχησή του.

Τον χαμένο χρόνο, το ισχνό ψηφοδέλτιο που κατάφερε εν 
τέλει να συγκροτήσει και την απουσία προοπτικής που απο-
πνέει έως τώρα ο πολιτικός του λόγος επιχειρεί να καλύψει 
με το θόρυβο, τις φωνές και τη μαύρη προπαγάνδα που έχει 

ξεκινήσει με χορηγούμενες διαφημιστικές καταχωρήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Υπάρχει όμως ακροατήριο που να έλκεται από ένα τέτοιο 
πολιτικό προφίλ; Υπάρχει. Και σε αυτό ακριβώς στοχεύει 
ο Δημήτρης Δαβάκης. Στο κοινό που βρίσκεται απέναντι 
από την Πόλη για να ζεις. Πολέμιοι του Δημάρχου σε κάθε 
υπαρκτό ή ανύπαρκτο ζήτημα. Άνθρωποι που στα υπαρκτά 
θέματα που απασχολούν την πόλη δεν αντιπαραβάλλουν 
παρά μια μόνιμη θεωρία συνωμοσίας που τα νήματα της 
κινεί ο Δήμαρχος. Άνθρωποι που είτε από προσωπικό συμ-
φέρον ή από πικρία που δεν βρέθηκαν οι ίδιοι στα πράγματα 
δημιουργούν θόρυβο. Άνθρωποι που στην πραγματικότητα 
παρασύρονται από τα fake news που προβάλλουν συγκε-
κριμένα έντυπα τα οποία με κάθε επισημότητα συστρατεύ-
ονται με αντιπάλους του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. 

Σε λίγες βδομάδες θα μάθουμε τα αποτελέσματα αυτής της 
τακτικής του Δημήτρη Δαβάκη. Θα τολμήσουμε μια πρόβλε-
ψη: Πως θα τον ωφελήσει τόσο όσο να μείνει ζωντανός για 
άλλη μια τετραετία στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Δύσκο-
λα ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, πιο εφικτό 
ως επικεφαλής της ελάσσονος. Ερώτημα βέβαια παραμέ-
νει πώς ευνοούνται οι δημότες από μια τέτοια τακτική.

#photo_view

Ο Αρκάς 
του Δημήτρη Αγορά
(Αίθουσα «Ιωνία», 4/5)

Χρώματα 
και ανοιξιάτικα 
αρώματα (Βάρκιζα, 4/5)

Η μασκότ του Άρη Βούλας 
στον τελικό 
(Σπάτα, 24/4)

Πρωτομαγιά 
με μουσική και χορό
(Πανόραμα, 1/5)

Εθελοντές 
και έμπειροι ψήστες 
(Πανόραμα, 1/5)

Φώφη Γεννηματά
και Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
(Χωριό SOS Βάρης, 25/4)

Επίδειξη καφέ κάδων 
ανακύκλωσης 
(Βουλιαγμένη, 20/4)

Θόρυβος  
και μαύρη προπαγάνδα 
καλύπτουν την απουσία 
πολιτικού λόγου
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32 xρόνια μαζί 
για την ασφάλειά σας

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
• 24/7 Κέντρο Λήψης Σημάτων

• Τεχνολογίες αιχμής


