
The Talk of 
The Town
Όσο εύκολη είναι η ονομα-
τολογία για τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, άλλο 
τόσο δύσκολη και περίπλοκη 
είναι η πραγματική διαδικασία 
μετονομασίας του. 
Τη σχετική συζήτηση άνοιξε εκ 
νέου ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου στην πρώτη 
του δήλωση μετά από την εκ 
νέου ψήφισή του από το σώμα. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Το  
Μικρασιατικό 
Φεστιβάλ  
Βούλας 
σε εικόνες

Η ιστορία 
του Βουλιώτη 
Μάνου Πουλάκη

Οι μετρήσεις 
καθαρότητας 
των υδάτων 
στα 3Β

Επένδυση 
σε «έξυπνους» 
κάδους 
απορριμμάτων

Έργα 
1 εκ. ευρώ  
για ασφαλή 
άθληση

Σελ. 24

Σελ. 14 Σελ. 10 Σελ. 7 Σελ. 21 Σελ. 3

Σελ. 16-17

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μια εναλλακτική μορφή 
έκτισης ποινής στις 
υπηρεσίες του Δήμου 3Β

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

Σεπτέμβριος  2019  |  Φύλλο 13

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ομάδα υψηλών 
προσδοκιών 
υπό τον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο
Στίγμα συνέχειας και ανανέωσης 
από τα πρόσωπα των νέων αντιδημάρχων 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ

Σελ. 12-13

ΒΑΡΗ |  ΒΟΥΛ Α |  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Δημοσιογράφος

ΣΗΜΑΙΑ
Η τελετή έναρξης 
της δημοτικής 
περιόδου

Σελ. 8-9Σελ. 18-19 Σελ. 11

Ο γλύπτης 
που καθιέρωσε 
το κόκκινο χρώμα 

Ο τουρισμός 
σε νέα εποχή
ανάπτυξης

ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ



Ιδιοκτησία 
Αυτοδιοικητικός Τύπος 
ΙΚΕ

Εκδότρια 
Ανδριάνα Γκριέλα

Διευθυντής 
Γιώργος Λαουτάρης

Αρχισυντάκτης 
Ρόμπερτ 
Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Design 
Λουκία Ζερβουδάκη

Διεύθυνση 
Λεωφ. Ποσειδώνος 5, 
Ελληνικό, 167 77

Επικοινωνία 
dimosiografos.com
editor@dimosiografos.
com

ΒΑΡΗ |  ΒΟΥΛ Α |  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα) 
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16.  Καφέ  Πλατείας  Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
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τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων 
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Τηλ.: 697 379 2302



3The talk of the town

Πώς αλλάζει
ονομασία ένας Δήμος

Α ν υπάρχει μία συζήτηση στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης που δεν μπορεί να κατα-
λήξει ποτέ σε ομοφωνία, είναι αυτή για τη νέα 

ονομασία του Δήμου. Μάλιστα, οι εντάσεις που προκαλεί 
ο διάλογος για το θέμα αυτό είναι αντιστρόφως ανάλο-
γες με την πραγματική διάσταση του ζητήματος. Θα έλεγε 
κανείς ότι πρόκειται για συζήτηση περί ...όνου σκιάς όταν 
στη Βουλιαγμένη ξεκινά τώρα για πρώτη φορά να κατα-
σκευάζεται δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων και στη 
Βάρη ακόμη δεν υπάρχει πλήρες αποχετευτικό δίκτυο.  
Ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα υποβόσκει στον Δήμο 
εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, από όταν δηλαδή η αυτοδι-
οικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» συνένωσε τους 
τρεις πρώην Δήμους σε έναν, υπό μια κάπως διαδικαστική 
ονομασία, που δεν δυσαρεστεί κανέναν. Φαίνεται ωστόσο 
ότι κανείς δεν είναι και ακριβώς ευχαριστημένος από την 
κυβερνητική επιλογή του 2010, καθώς στην καθημερινή 
επικοινωνία και όχι μόνο έχει επικρατήσει το «τρία βήτα» 
για λόγους συντομίας. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος λαμβάνοντας από τις πρώ-
τες ημέρες τις διοίκησής του τα μηνύματα ότι η συζήτηση 
περί της ονομασίας του Δήμου απασχολεί, ξεκίνησε μια 
ηλεκτρονική δημοσκόπηση τον Σεπτέμβριο του 2014 στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, με το ερώτημα αν «ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης χρειάζεται να μετονομαστεί». Η 
ψηφοφορία έκλεισε με σχετικά χαμηλή συμμετοχή και 
ισόπαλο αποτέλεσμα, ενώ το θέμα γρήγορα ξεχάστηκε. 
Κάθε επαναφορά του όμως, όπως έγινε από τον πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκου Ψαλλίδα, στην πρώτη 
συνεδρίαση του οργάνου, οφείλει να λάβει υπόψη ότι η 
μετονομασία ενός Δήμου είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο 
διαδικαστικό ζήτημα. Αρχικά ο Δήμος και το Δημοτικό 

Συμβούλιο δεν έχει τον αποφασιστικό λόγο πάνω στο αν 
θα μετονομαστεί η πόλη ή όχι. Σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων του 2006, που βρίσκεται ακόμη 
σε ισχύ, «η μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών 
διαμερισμάτων και οικισμών γίνεται με Προεδρικό Διά-
ταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα 
από πρόταση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών». 

Στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο Τοπωνυμιών που 
συστήνει ο υπουργός Εσωτερικών με συγκεκριμένη σύν-
θεση είναι το αποφασιστικό όργανο που αξιολογεί τις προ-
τάσεις των Δήμων για τη μετονομασία τους και τις δέχεται 
ή τις απορρίπτει. Το όργανο αυτό αποτελείται από τους 
εξής: Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Διοικη-
τή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον Διευθυντή 
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού (όταν συζητούνται 

ονομασίες νήσων ή θαλάσσιων περιοχών),  έναν καθηγητή 
της Φιλοσοφικής Σχολής και έναν καθηγητή αρχαιολογί-
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έναν υπάλληλο της Εθνι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας καθώς και τρεις 
εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 
Όπως γίνεται ευνόητο, ο φάκελος της πρότασης μετονο-
μασίας πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένος, ενώ η 
απόφαση εκτός από εγκυκλοπαιδικές παραμέτρους, λαμ-
βάνει υπόψη και πολιτικές. 

Η διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για το θέμα, την 
οποία αρκετοί έχουν προτείνει, ναι μεν έχει πλέον ξεκά-
θαρο θεσμικό πλαίσιο μετά τη μεταρρύθμιση του «Κλει-
σθένη», αλλά από την άλλη πλευρά έχει σοβαρούς περι-
ορισμούς. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, «η προτίμηση του 
εκλογικού σώματος εκφράζεται επί δύο εκ των προτέρων 
καθορισμένων απαντήσεων, είτε με τη χρήση των όρων 
«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και άλλων συναφών, είτε με την επιλογή 
μεταξύ δύο προτεινόμενων λύσεων ή επιλογών». Επομέ-
νως, ένα δημοψήφισμα για το όνομα του Δήμου θα μπο-
ρούσε να λάβει για να είναι νόμιμο μόνο δύο μορφές: Είτε 
«συμφωνείτε με τη μετονομασία, ναι ή όχι;», είτε «Προτι-
μάτε το υφιστάμενο όνομα ή το Χ όνομα;». Ασφαλώς, όλοι 
γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι ο δημόσιος διάλογος για 
το θέμα μπορεί να γίνει χαοτικός. Ήδη στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης έχουν διατυπωθεί οι πλέον απίθανες προ-
τάσεις, όπως ...«Λιμνούπολη». 

Όπως δείχνουν άλλωστε οι αποφάσεις μετονομασίας στις 
οποίες έχει συναινέσει το Συμβούλιο Τοπωνυμιών μέχρι 
σήμερα, οι αλλαγές κινήθηκαν σε πολύ συμβατικά επίπεδα: 
Το 2013 ο Δήμος Μονεμβασιάς μετονομάστηκε σε Δήμο 
Μονεμβασίας και ο Δήμος Ορεστίδος μετονομάστηκε σε 
Δήμο Άργους Ορεστικού. Το 2014 ο Δήμος Λουτρακίου 
- Αγίων Θεοδώρων μετονομάστηκε σε Δήμο Λουτρακί-
ου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. Πιο αξιοσημείωτες 
αλλαγές έγιναν το 2018: Ο Δήμος Μώλου - Αγίου Κων-
σταντίνου έγινε Δήμος Καμένων Βούρλων και ο Δήμος 
Καλαμπάκας μετονομάστηκε σε Δήμο Μετεώρων. Πολύ 
περισσότερες μετονομασίες έχουν αποφασιστεί για Δημο-
τικές Κοινότητες, ενώ απόφαση μετονομασίας έχει λάβει 
ομόφωνα από τον Μάιο του 2018 και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Λαυρεωτικής, ζητώντας να καθιερωθεί το Δήμος 
Λαυρίου Κερατέας Καμάριζας. Ένα αίτημα που ακόμη 
εκκρεμεί. 

Ο διάλογος για τη μετονομασία των 3Β μπορεί να έχει 
ενδιαφέρον, όμως για να έχει αποτέλεσμα χρειάζεται κατ' 
εξοχήν μεθοδικότητα, εξαιρετική τεκμηρίωση και βέβαια 
επίγνωση ότι οπωσδήποτε κάποιοι θα μείνουν δυσαρε-
στημένοι.

“Το Συμβούλιο 
Τοπωνυμιών
του ΥΠΕΣ έχει τον 
αποφασιστικό λόγο
για κάθε πρόταση
μετονομασίας

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Στην αξιοποίηση της τεχνολογίας επενδύει o Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πλαίσιο αυτό ψηφι-
οποιείται πλήρως το αρχείο του Δήμου. Η ηλεκτρονι-
κή καταχώρηση του υπάρχοντος αρχείου των πρώην 
Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης καθώς και 
του ενιαίου Δήμου 3Β σε μια ενιαία βάση δεδομένων 
έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σειρά θα πάρουν τα αρχεία 
της Νομικής Υπηρεσίας και τα αρχεία του Γραφείου 
Δημάρχου. Σκοπός της διαδικασίας είναι η ηλεκτρο-
νική διαφύλαξη των αρχείων στο διηνεκές αλλά και 
η χρησιμοποίηση του αρχείου για την ταχεία εύρεση 
και αναπαραγωγή εγγράφων. Επιπλέον, έχει αντικα-
τασταθεί η έντυπη αλληλογραφία και ενημέρωση των 
συλλογικών πολιτικών οργάνων, με την ηλεκτρονι-
κή. Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος εξοικονομεί περίπου 
140.000 φύλλα χαρτιού ετησίως, αφού η ενημέρωση 

των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα συζήτησης 
και τις εισηγήσεις των υπηρεσιών γίνεται με ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία και όχι με την παραδοσιακή μέθοδο 

της παράδοσης κατ' οίκον από δημοτικούς υπαλλήλους 
του σώματος των δεκάδων σελίδων που χρειάζεται 
να έχουν υπόψη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ίσως φαντά-
ζουν αυτονόητες εν έτει 2019, όμως η εμπειρία δεί-
χνει ότι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί του Δημοσίου 
καθυστερούν χαρακτηριστικά να τις αποδεχτούν και να 
τις ενσωματώσουν λειτουργικά στην καθημερινότητα 
των υπηρεσιών.  Να επισημανθεί πως ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος 
ψηφιακός Δήμος της χώρας, στην αποτελεσματικότητα 
των εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν και των μεθό-
δων που ακολουθήθηκαν σε αυτόν.Τέλος, μπαίνει σε 
λειτουργία το επόμενο διάστημα η ψηφιακή πλατφόρ-
μα «δημοτικού taxis», η οποία έχει στόχο την ψηφιακή 
ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις οφειλές τους 
και τη ρύθμιση ή εξόφληση των χρεών τους.

Επιλογές 
κατά 

της κλιματικής 
αλλαγής

Τη  
μείωση

του  
αποτυπώματος

άνθρακα 
επιδιώκει 

 ο Δήμος 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για την κλιματική αλλαγή και την 
εξοικονόμηση ενέργειας έχει ενταθεί. Είτε δέχεται κανείς την καθο-
ριστική συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα για τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο κλίμα, είτε όχι, οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν και 
η κλιματική αλλαγή έχει έντονο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του 
ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες του φαινομένου προσπαθεί με όλους τους διαθέσιμους 
πόρους που έχει να σχεδιάσει την ενιαία στρατηγική της, να πιέσει 
στην υλοποίηση δράσεων και να κάνει αρωγούς στην προσπάθεια 
της και τα υπόλοιπα κράτη. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια προσπάθεια μείωσης 
των ενεργειακών απαιτήσεων και εκπομπών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικός παράγοντας για τη δια-
φύλαξη και την προστασία του περιβάλλοντος και με βάση αυτή τη 
φιλοσοφία, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει κάνει τις 
εξής ενέργειες: Τοποθετήθηκαν 6.250 φωτιστικά νέας τεχνολογίας 
(LED) στους δρόμους και άλλα 3.150 σε πάρκα και πλατείες, μει-
ώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά 55%-60% με οικονομι-
κό όφελος περί τα 400.000 ευρώ ετησίως. Με τη νέα τεχνολογία 
φωτίζεται η πόλη 2,5 φορές περισσότερο, αποφεύγεται η φωτο-
ρύπανση, προστατεύεται το περιβάλλον και μειώνεται σημαντικά 
το αποτύπωμα άνθρακα του Δήμου. Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί 
σύγχρονα τριφασικά φωτοβολταϊκά συστήματα σε τέσσερα σχολικά 
συγκροτήματα της πόλης, τα οποία σήμερα είναι ενεργειακά αυτό-
νομα. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες σχολικές μονάδες. 

Το κτήριο του Δημαρχείου Βουλιαγμένης μετατρέπεται σε κτήριο 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε μια σειρά ανακατασκευών και 
παρεμβάσεων μέσω του ευρωπαϊκού έργου InnoWEE, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Επίσης, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη 
και προχωράει η δημοπράτηση του νέου πρότυπου βρεφονηπιακού 
σταθμού, στη συμβολή των οδών Ηρακλειδών και Αλεξάνδρας στη 
Βούλα. Πρόκειται για ένα κτήριο με πλήρη ενεργειακή αυτονομία, 
μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα και με συστήματα περισυλλογής, 
φιλτραρίσματος και κατανάλωσης του βρόχινου νερού. Το συγκε-
κριμένο έργο χαρακτηρίζεται ως «κτήριο του μέλλοντος» ενώ συμ-
μετέχει σε ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αντικατάσταση του στόλου οχη-
μάτων του Δήμου για τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ορυ-
κτών καυσίμων. Ωστόσο, όπως έχει τονίσει σχολιάζοντας το θέμα ο 
Δήμαρχος, το ενδεχόμενο αυτό έχει ήδη εξεταστεί, αλλά η επένδυ-
ση αυτή ξεφεύγει σε μέγεθος από τις οικονομικές δυνατότητες του 
Δήμου καθώς έχει πολύ μακρά απόσβεση.

Υπηρεσίες στην ψηφιακή εποχή 
Σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο 
και η αλληλογραφία του Δήμου

Έρχεται 
δημοτικό Taxis
για πληρωμές 
από το διαδίκτυο

“



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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Στην υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών παρεμβάσεων 
για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των σχολικών μονά-
δων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προχώρη-
σε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η δημοτική αρχή.

Οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου 
έγιναν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και 
ομαλή λειτουργία αυτών ενόψει της νέας σχολικής 
χρονιάς. Οι εν λόγω παρεμβάσεις κάλυψαν σημαντικές 
ανάγκες των σχολικών μονάδων, αναβαθμίζοντας τις 
υποδομές και βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, στο 
Δημοτικό Βουλιαγμένης και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Βούλας, διαμορφώθηκαν οι αύλειοι χώροι και παράλ-
ληλα δημιουργήθηκαν νέα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. 
Επιπλέον, στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας, στο Δημοτικό 
Σχολείο Διλόφου και στο Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας 
πραγματοποιήθηκε βάψιμο στο εσωτερικό των σχολι-
κών μονάδων ενώ στο 1ο Δημοτικό Βάρης έγινε καθαί-
ρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάσταση αυτών.
Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες στη δημοτική ενότη-
τα της Βούλας, οι εργασίες αφορούσαν στην αντικατά-
σταση πλαστικών πλακιδίων πατώματος με λινόλεουμ 

στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας, την καθαίρεση σαθρών 
επιχρισμάτων και αποκατάσταση αυτών στο 2ο Νηπια-
γωγείο, το 4ο Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας, 
στο 3ο Δημοτικό Βούλας και στο 1ο Λύκειο Βούλας. Στο 
1ο Γυμνάσιο Βούλας πραγματοποιήθηκαν υδραυλικές 
και ηλεκτρολογικές εργασίες για την κατασκευή του 
εργαστηρίου Φυσικής και επισκευάστηκαν τα φθαρμέ-
να υαλότουβλα. Τέλος, μια πολύ σημαντική παρέμβαση 
έγινε στο δημοτικό σχολείο Βουλιαγμένης, καθώς απο-
καταστάθηκε το κεντρικό δίκτυο θέρμανσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι παρεμβά-
σεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι συνεχείς και διαρκείς. Ενδεικτικά, 
μπορεί να αναφερθεί ότι συντηρήθηκαν όλα τα σχολικά 
συγκροτήματα, θωρακίστηκε αντισεισμικά και ανακατα-
σκευάστηκε ριζικά το παλαιότερο σχολείο του Δήμου, το 
1ο Δημοτικό Βάρης. Έξι σχολικές μονάδες έχουν συνδεθεί 
με αγωγό φυσικού αερίου ενώ έχουν τοποθετηθεί μεμ-
βράνες προστασίας υαλοπινάκων, για την ασφάλεια των 
παιδιών. Επίσης, σε τέσσερα σχολικά συγκροτήματα έχουν 
εγκατασταθεί μετρητές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Τέλος, αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα στο 1ο Νηπια-
γωγείο Βούλας, εξασφαλίζοντας έτσι και την ενεργειακή 

του απόδοση, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναβάθμιση και η 
συντήρηση του κτηρίου που στεγάζεται ο Βρεφονηπια-
κός σταθμός της Βάρκιζας.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δημοτική αρχή των 
3Β έχει ήδη εξασφαλίσει πρόσβαση σε πόρους ύψους 
320.000 ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστούν όλοι οι 
δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί σε επίπεδο κτηριακών 
υποδομών αλλά και εξοπλισμού. 

Πρώτο κουδούνι σε βελτιωμένα σχολεία

Εντυπωσίασε το περίπτερο 
του Δήμου στη 84η ΔΕΘ
Στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετείχε για πρώτη φορά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Με ένα μοναδικό περίπτερο το οποίο προσέφερε μια συναρπαστική βιωματική εμπειρία στους 
επισκέπτες, αναδείκνυε τις νέες εφαρμογές που έχουν υιοθετηθεί και τις βραβευμένες καλές πρακτικές 
του Δήμου 3Β.  Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα μέσω προσομοίωσης να «περπατήσουν» στην πόλη, να 
δουν τα φυτά που παράχθηκαν στο δημοτικό φυτώριο, τους νέους καφέ κάδους που έχουν τοποθετηθεί 
για να συλλέγει ο Δήμος τα οργανικά απόβλητα τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή εδαφοβελτιωτι-
κού για να αυξηθεί το πράσινο ισοζύγιο της πόλης. Ο «περίπατος» των επισκεπτών φωτιζόταν από τα 
φωτιστικά LED, τα οποία με το μοναδικό φως που διαθέτουν αναδύκνυαν το βιοκλιματικό βρεφονηπιακό 
σταθμό που θα κατασκευαστεί στην πόλη. «Θεωρούμε χρέος μας να αναδεικνύουμε τις νέες εφαρμογές 
που έχουμε υιοθετήσει και τις βραβευμένες καλές πρακτικές του Δήμου μας. Με τη συμμετοχή μας σε 
συνέδρια και εκθέσεις, ανταλλάζουμε τεχνογνωσία και ιδέες με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και παράλληλα μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερωνόμαστε για όλες τις νέες εξελίξεις από τους ειδι-
κούς της αγοράς. Στην κατεύθυνση αυτή, 
επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα μονα-
δικό περίπτερο στην 84η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, για να δείξουμε στους επι-
σκέπτες την ομορφιά του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, την πόλη που 
θεωρούμε την ομορφότερη της Ανατολι-
κής Μεσογείου και τις δικές μας άοκνες 
προσπάθειες να την κάνουμε ομορφό-
τερη» τόνισε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
κατά την διάρκεια της 84ης ΔΕΘ.

Ο Θανάσης Μαρτίνος 
διοικητής στο  
Άγιο Όρος 
Ο εφοπλιστής από τη Βουλιαγμένη Θανάσης Μαρτίνος ανέλα-
βε πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους μετά από απόφαση 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οικογένεια Μαρ-
τίνου είναι από τις μεγαλύτερες εφοπλιστικές οικογένειες της 
χώρας με πλούσια φιλαθρωπική δράση. Μέσω της εταιρείας 
«Αιγέας» προσπαθεί να επουλώνει τις πληγές ή να βελτιώνει 
τις συνθήκες ζωής συνανθρώπων μας. Ενδεικτικά, μέσω της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αιγέας» έχουν κτιστεί 
δεκάδες σχολεία και νοσοκομεία, έχουν κατασκευαστεί δρόμοι 
και πάρκα, έχουν δοθεί δωρεές σε δήμους και περιφέρειες 
προκειμένου να παραχθεί σημαντικό έργο για τους πολίτες. 
Η προσφορά της οικογένειας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης αφορά μεγάλες χορηγίες στο Ασκληπιείο Βούλας, 
την ανέγερση της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη 
όπως επίσης και οι συνεχείς δωρεές στα σχολεία και τους 
αθλητικούς συλλόγους της πόλης. 
Να σημειωθεί πως ο Θανάσης Μαρτίνος χαίρει καθολικής 
αποδοχής στην Εκκλησία αλλά και από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη. Μάλιστα, ο νέος πολιτικός διοικητής του Αγίου 
Όρους βρέθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Φανάρι και ζήτησε την 
πατριαρχική ευλογία με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων 
καθηκόντων του.



Έρχονται οι «έξυπνοι» κάδοι απορριμμάτων

Απαγόρευση οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο στα 3Β
Με απόφαση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ελήφθη-
σαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από οχλούσες δραστηριότητες τον Αύγουστο στη 
Βούλα.  Σύμφωνα με την απόφαση η οποία ήταν σε ισχύ από τις 6 Αυγούστου έως τις 31 Αυγού-
στου 2019, απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 
Βούλας για λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες. Ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη λήψη της σχετικής απόφασης επικαλέστηκε άρθρα 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων από τα οποία προκύπτει ευθέως η αρμοδιότητα του Δήμου 
να μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την εύρυθμη λειτουργία 
της πόλης. Επιπλέον, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έλαβε σοβαρά υπ’ όψη και τις 
πολλές διαμαρτυρίες αλλά και καταγγελίες κατοίκων της Βούλας για υπέρμετρη όχληση και 
επιβάρυνση των πολιτών της πόλης από εκτελούμενες οικοδομικές εργασίες σε πολλά σημεία 
της Βούλας κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», το διάστημα που ίσχυε η απαγόρευση διαπι-
στώθηκαν τρεις παραβάσεις κατόπιν καταγγελιών από κατοίκους με τις υπηρεσίες του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τη Δημοτική Αστυνομία να επεμβαίνουν και να σταματούν 
τις εργασίες. Ο Δήμος ενήργησε με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της αμεσότητας. Αξίζει 
να αναφερθεί πως ανάλογο μέτρο απαγόρευσης οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο ισχύει 
εδώ και χρόνια στις δημοτικές ενότητες Βάρης και Βουλιαγμένης.

Κάδους που μετρούν το περιεχόμενό 
τους και στέλνουν σήματα στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας εγκαθιστά το επόμενο διά-
στημα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Εγκαινιάζεται έτσι μια πολιτική «έξυ-
πνης» διαχείρισης αποβλήτων που χρησι-
μοποιεί τις νέες τεχνολογίες, και συγκε-
κριμένα την τηλεματική διαχείριση των 
απορριμματοφόρων και την εγκατάσταση 
αισθητήρων που παρέχουν σε πραγματι-
κό χρόνο μέτρηση πλήρωσης των κάδων 
με στερεά απόβλητα. Ο Δήμος των 3Β θα 
εγκαταστήσει 1.000 τέτοιους «έξυπνους» 
κάδους σε κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος 
των τριών πόλεων για τη διαχείριση των 
αστικών στέρεων αποβλήτων. Το έργο 
καλύπτει την ανάγκη απομακρυσμένης 
παρακολούθησης του ποσοστού πλήρω-
σης των κάδων απορριμμάτων στους δρό-
μους των πόλεων, ώστε να ελαττωθούν 
τα σχετικά κόστη μέσω της στοχευμένης 
κίνησης των οχημάτων αποκομιδής για 
την περισυλλογή των απορριμμάτων και 
του δυναμικού σχεδιασμού τοποθέτησης 
κάδων σύμφωνα με τη ζήτηση.

Τα πλεονεκτήματα των «έξυπνων» 
κάδων είναι η μείωση του κόστους, που 
επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης χρήσης 
στόλου αποκομιδής και της μείωσης στην 
κατανάλωση καυσίμου, την αυξομείωση 
αριθμού κάδων αναλόγως ζήτησης και 

τον περιορισμό κλοπών και βανδαλισμών 
των κάδων. Η βελτιστοποίηση της υπη-
ρεσίας συλλογής των απορριμμάτων θα 
επιτευχθεί μέσω της αύξησης κάδων σε 
περιοχές με υψηλή ζήτηση, την αποκομι-
δή μόνο γεμάτων κάδων και τη δυνατότη-
τα ενημέρωσης των οδηγών απορριμμα-
τοφόρων με φορητές συσκευές για τις πιο 
αποτελεσματικές διαδρομές συλλογής. 
Στους νέους κάδους θα ενσωματωθεί 
μια τηλεματική συσκευή η οποία διαθέτει 
ένα πλήθος αισθητήρων και ένα σύστημα 
επικοινωνίας μέσω του δικτύου δεδομέ-
νων κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνονται: Αισθητήρας πλήρωσης, 
ο οποίος καθορίζει τα επίπεδα πλήρωσης 
του κάδου. Αισθητήρας θέσης, που θα 

μετράει την κλίση του. Αισθητήρας θερ-
μοκρασίας που θα προσδιορίζει τη θερ-
μοκρασία εντός του κάδου καθώς και την 
τάση ανόδου για ειδοποίηση σε περίπτω-
ση φωτιάς. Αισθητήρας καπακιού που θα 
ανιχνεύει τη θέση του καπακιού αν είναι 
ανοιχτό, κλειστό ή μισάνοιχτο. Συνολικά 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
είναι από τους πρώτους δήμους που υιο-
θετούν τα τελευταία χρόνια και εντάσσουν 
στο σχεδιασμό τους βέλτιστες πρακτικές 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για 
τις βέλτιστες αυτές πρακτικές τα 3Β απο-
τελούν σήμερα σημείο αναφοράς για την 
τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έγινε φανερό 
στα στελέχη του Δήμου και κατά την 84η 
Διεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Τα δρομολόγια 
αποκομιδής 
θα 
κανονίζονται 
ανάλογα 
με την 
πληρότητα 
των κάδων

“
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Με μια λαμπρή τελετή επίσημης έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας μπροστά από το 
Δημαρχείο της Βούλας, παρουσία στρατιωτικού αγήματος, την Κυριακή 1η Σεπτεμ-
βρίου ξεκίνησε και επίσημα η νέα δημοτική περίοδος 2019-2023 στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. 

Στην εκδήλωση ο Χρήστος Ριφιώτης, πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου 
Βάρης και η Μαριάννα Μαυραγάνη, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναι-
κών Απολλωνία, με μία σύντομη και περιεκτική ομιλία παρουσίασαν την ιστορία 
της ελληνικής Σημαίας, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήραν ο Διοικητής της Σχολής 
Ευελπίδων Δημήτριος Χούπης και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγε-
λος Αποστολάκης. Συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία του Δημάρχου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα πατριωτικά 
ιδανικά που χαρακτηρίζουν τη δημοτική αρχή και την πόλη γενικότερα και την αξία 
των συμβόλων και της απόδοσης τιμής σ’ αυτά. 

Κωνσταντέλλος: Το χρέος του πατέρα και του Δημάρχου
«Από μικρό παιδί μέχρι σήμερα, πάντοτε με διαπερνούσε ένα ρίγος κάθε φορά που 
έβλεπα το εθνικό μας σύμβολο να κυματίζει και κάθε φορά που άκουγα τον εθνικό 
μας ύμνο. Είχα την τιμή και την τύχη να έχω πατέρα έναν αληθινό, αγνό πατριώτη 
ο οποίος μας έμαθε να αγαπάμε και να σεβόμαστε την πατρίδα, τα ιδανικά και τα 
σύμβολά της. Με τη σειρά μου ως πατέρας προσπαθώ να εμφυσήσω τα ίδια ιδανικά 
στα δικά μου παιδιά και θεωρώ χρέος μου ως Δήμαρχος της πόλης να κρατάω ψηλά 
το εθνικό μας φρόνιμα και την αγάπη που έχουμε για την πατρίδα, την ιστορία της και 
τα σύμβολά της» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η 
σημαία που κυματίζει έξω από το δημαρχιακό μέγαρο είναι η ίδια που πριν από 197 
χρόνια αποφασίστηκε να συμβολίζει την αιώνια πατρίδα μας και το πέρασμά της 
στους αιώνες. Έχει κι αυτή τη δική της ιστορία και συγκεντρώνει τα επιτεύγματα, 
τις θυσίες, το αίμα και τον ιδρώτα που οι Έλληνες προσέφεραν ως υπηρεσία στη 
συνέχιση μιας ιστορίας χιλιετηρίδων. 

«Οι επέτειοι και οι εκδηλώσεις τιμής στα σύμβολα και τους ήρωές μας, μας θυμί-
ζουν ότι η ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ανάπαυσης και εφησυχασμού, αλλά 
ένας μόνιμος στόχος που μας εξωθεί σε όλο και μεγαλύτερα επιτεύγματα. Έχουμε 
χρέος, όπως διδαχθήκαμε από την Επανάσταση του ’21 αλλά και τους αγώνες που 
ακολούθησαν στη σύντομη ιστορία μας ως κράτος, να προελαύνουμε πάντοτε προς 
υπεράσπισιν της ελευθερίας μας. Όποτε οι Έλληνες αγωνίστηκαν γι’ αυτήν, αποτέ-
λεσαν έμπνευση για χιλιάδες υπόδουλους και κατατρεγμένους λαούς, υπόδειγμα 
αυταπάρνησης, αλλά και επιμονής και δημιουργικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ιστορία
Το πώς καθιερώθηκε και τι συμβολίζει η γαλανόλευκη ήταν το αντικείμενο ενός 
εμπνευσμένου κειμένου που επιμελήθηκαν και ανέγνωσαν στο κοινό της εκδήλω-
σης η Μαριάννα Μαυραγάνη και ο Χρήστος Ριφιώτης, από το οποίο παραθέτουμε 
τα κύρια σημεία: Η σημερινή εθνική σημαία καθιερώθηκε με νόμο το 1978, αφού 
είχαν προηγηθεί μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές, ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική 
κατάσταση της χώρας. Εννέα λευκές και γαλάζιες λωρίδες, όσες είναι οι συλλαβές 

του ιερού όρκου των αγωνιστών της μεγάλες εξέγερσης «Ελευθερία ή θάνατος», 
συμβολίζουν τον ελληνικό ουρανό, την καθαρότητα του νου και την αγνότητα των 
αγωνιστών της ελευθερίας, κατά την επικρατέστερη άποψη, μια και δεν υπάρχει 
σε κανένα επίσημο κείμενο ή διάταγμα η ανάλυση του συμβολισμού, που περνά 
όμως από γενιά σε γενιά με την ψυχή και την παράδοση. Ο λευκός Σταυρός στην 
αριστερή επάνω γωνία, είναι το σύμβολο της ορθόδοξης θρησκείας και της πίστης 
που στήριξε τον λαό μας σε χρόνους δίσεκτους και τον ενέπνευσε στους μεγάλους 
αγώνες. Η ιστορία της ελληνικής σημαίας έρχεται μέσα από τους αιώνες από το 
λάβαρο του Μ. Κωνσταντίνου με το μήνυμα «εν τούτω νίκα» στο δικέφαλο αετό της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας και στα μπαϊράκια των οπλαρχηγών και των αρματολών 
της τουρκοκρατίας ως την πρώτη σημαία της Ελλάδας που θεωρείται η γαλάζια 
με το λευκό σταυρό σαν αυτή που χρησιμοποιήθηκε το 1807 στην εξέγερση της 
Μακεδονίας με αρχηγούς τους Νικοτσάρα και Σταθά. Ευλογήθηκε και υψώθηκε 
στη Μονή της Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο και σε αυτήν ο Ηγούμενος Νήφων όρκισε 
τον Κολοκοτρώνη τον Μιαούλη τον Νικοτσάρα και πολλούς ακόμη οπλαρχηγούς 
του μεγάλου αγώνα.

Το 1821, στην Ήλιδα υψώθηκε από τον Γεώργιο Σισίνη η παλαιότερη από τις επα-
ναστατικές σημαίες σχεδιασμένη υπό τις οδηγίες του Παλαιών Πατρών Γερμανού 
και φέρει τα σύμβολα του Εφοδιασμού κούκου τμήματος των ιερέων της Φιλικής 
Εταιρείας. Σώζεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και συγκινεί καθημερινά τους 
επισκέπτες του. Το 1822, ένα χρόνο μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το 
ξεκίνημα της Επανάστασης στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καταγρά-

φηκε και η πρώτη επίσημη απόφαση για τη μορφή της 
ελληνικής σημαίας. Στις παραγράφους ρδ’ και ρε’ ορί-

ζονται τα χρώματα «κυανούν και λευκόν» και ανα-
τίθεται στο εκτελεστικό σώμα να προσδιορίσει 

την τελική μορφή της. Στις 15 Μαρτίου 1822 
το Εκτελεστικό σώμα η κυβέρνηση δηλαδή 

του αγώνα, όρισε τρεις τύπους σημαιών, 
μία για το πολεμικό ναυτικό και δύο για 

το Εμπορικό. Εκείνη της ξηράς, ήταν 
τετράγωνη σε κυανό χρώμα και με 

ένα λευκό Σταυρό σε όλη της την 
επιφάνεια ενώ της θαλάσσης είχε 
τη μορφή της σημερινής εθνικής 

μας σημαίας.Το 1833 προστέ-
θηκε ο Βαυαρικός Θυρεός 

που διατηρήθηκε ως την 

Τιμή και περηφάνια
για τη γαλανόλευκη 
στη Βούλα

Έπαρση σημαίας
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ανατροπή του Όθωνα το 1862 και αντικαταστάθηκε ένα χρόνο αργότερα μετά την 
άφιξη του Γεωργίου Α’ και ως το 1924, από το στέμμα. Με την εικόνα του Αγίου 
Γεωργίου στο κέντρο του λευκού σταυρού για το Πεζικό μας ή του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ για την Αεροπορία μας, ανεμίζοντας υπερήφανα στο νησάκι της Ρω και 
λατρεμένη από την Κυρά του, κυανόλευκο όραμα στις πρύμνες των εμπορικών και 
των πολεμικών μας πλοίων, στα δημόσια κτίρια και στους εξώστες των σπιτιών 
μας υπέρτατο σύμβολο στα χέρια των Ολυμπιονικών μας και πρώτη στην πομπή 
των αρίστων της γης, κάθε τέσσερα χρόνια στους Αγώνες της συναδέλφωσης των 
λαών, αυτή η Σημαία της θάλασσας και της στεριάς, Του Θρύλου και της ιστορίας, 
των αγώνων και των κατακτήσεων, είναι η ίδια η Ελλάδα.

Αξία του λαού μας η φιλοπατρία
«Και ποιος δεν θα δακρύσει από συγκίνηση, όταν σε λίγο θα υψωθεί εδώ μπροστά 
μας η δική μας σημαία, η σημαία σύμβολο του Δήμου μας που θα γίνει πρότυπο; 
Ασφαλώς για να υψωθεί και σε άλλους δήμους και θα κυματίζει υπερήφανα μπρο-
στά στο δημαρχείο μας και δίπλα στο γαλάζιο των ακτών μας. Όραμα του Δημάρχου 
μας που πραγματώνεται, σύμβολο πατριωτισμού και αρχής μιας νέας πορείας της 
δημοτικής αρχής που ξεκινά με το βλέμμα στραμμένο ψηλά και στις προαιώνιες 
αξίες του λαού μας. Τη φιλοπατρία, τη δημοκρατία, την ενότητα, τη φιλαλληλία, 
το μέτρο, αξίες που αυτός ο λαός έκανε πανανθρώπινες» τόνισε στην ομιλία του ο 
Χρήστος Ριφιώτης ενώ η Μαριάννα Μαυραγάνη ανέφερε: 

«Κυματίζει υπερήφανη στον ελληνικό ουρανό και ταξιδεύει το χρώμα της στα πέρα-
τα της γης με τα ποντοπόρα πλοία μας. Καθαγιάστηκε από τους αγώνες και τις μεγά-
λες στιγμές του Έθνους και ζωντανεύει σε κάθε της σκίρτημα από τις ελπίδες του. 
Είδε πατριώτες να ορκίζονται στη σκιά της όρκους πίστεως και άλλους να προσφέ-
ρουν θυσία τη ζωή τους στα όσια και τα ιερά με το βλέμμα καρφωμένο επάνω της». 

Ο Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγος Δημήτριος Χούπης κατά την 
τελετή έπαρσης σημαίας δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην αθηναϊκή ριβιέρα, ένα μέρος 
που όλοι μας ως Έλληνες είμαστε υπερήφανοι. Η ελληνική Σημαία για εμάς, για 
την Σχολή Ευελπίδων, για όλους τους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες αλλά 
και για όλους τους Έλληνες πολίτες είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Είναι τιμή για 
τη Σχολή Ευελπίδων να βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Κρατώ τα λόγια της κα. Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ η οποία είχε 
τονίσει ότι το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας εδώ, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης έχει μέλλον».

Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης δήλωσε εντυπωσι-
ασμένος και αρκετά υπερήφανος που βρέθηκε στην τελετή έπαρσης σημαίας. «Δεν 
είναι μια απλή έπαρση σημαίας, είναι μια ιστορική αναδρομή και μια εξιστόρηση της 
σημασίας πόσο σημαντικό σύμβολο για την πατρίδα μας είναι η ελληνική Σημαία. 
Αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος» τόνισε ο εν αποστρατεία ναύαρχος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτι-
κού και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει αποδείξει ότι ο πατριωτισμός του, ο 
σεβασμός και η αφοσίωσή του στις έννοιες του έθνους και της ελευθερίας δεν είναι 
στοιχεία εφήμερα. Εκτός από τις παρελάσεις μας που κρατούν ζωντανές τις μνήμες 
της επανάστασης του 1821 και του έπους του '40, ο Δήμος καθιέρωσε τελετή μνή-
μης για τους πεσόντες ήρωες στα Ίμια τον Ιανουάριο του 1996 και ετήσιο τριήμερο 
μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Πέρυσι, σε μία λαμπρή τελετή παρουσία 
της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος 
ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, μετονομάστηκε η λεωφόρος Βάρης Κορωπίου σε 
λεωφόρο Ευελπίδων και απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της πόλης στην ιστορική 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το αρχαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στη χώρα 
μας. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Δήμος Βάρης Βούλας διοργάνωσε το 1ο 
διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ακριτικών νησιών στη θαλάσσια μεθόριο μεταξύ του 
ακριτικού αλλά ηρωικού Καστελόριζου και του Κας στα παράλια της Μικράς Ασίας 
με τη συμμετοχή 350 αθλητών από 6 χώρες.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων, Υπο-
στράτηγος Δημήτριος Χούπης, μπροστά από άγημα ευέλπιδων, υπό τους ήχους της 
στρατιωτικής μπάντας

Η Μαριάννα Μαυραγάνη και ο Χρήστος Ριφιώτης εξιστορούν την καθιέρωση της 
ελληνικής σημαίας

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ότι «η ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ανάπαυ-
σης και εφησυχασμού, αλλά ένας μόνιμος στόχος»



1 0  Έρευνα

Άριστα με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την καθαρότητα των υδάτων παίρ-
νουν οι ακτές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με την ολοκλήρωση και των 
μετρήσεων για τον φετινό Αύγουστο από τα πιστοποιημένα εργαστήρια της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποδεικνύεται και με επιστη-
μονικό τρόπο ότι οι πλέον πολυσύχναστες ακτές σε Βάρκιζα, Βουλιαγμένη και Βούλα 
κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία ποιότητας (εξαιρετική) καθ' όλη την φετινή 
κολυμβητική περίοδο. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα με τις επίσημες μετρήσεις από τον Μάιο ως τον Αύγου-
στο που επιμελήθηκε ο «Δημοσιογράφος», η παρουσία εντερόκοκκων και κολοβα-
κτηριδίων στα νερά των 3Β είναι αμελητέα. Συγκριτικά, ο φετινός Ιούνιος φαίνεται 
να ήταν ο πιο επιβαρυμένος μήνας για τις θάλασσες του Δήμου, ενώ η πιο μεγάλη 
τιμή παρατηρήθηκε στη Λίμνη Βουλιαγμένης τον Ιούνιο, παραμένοντας ωστόσο μέσα 
στο πλαίσιο που ορίζει ως «εξαιρετική» την ποιότητα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι οι οπτικές παρατηρήσεις των ερευνητών δεν ανέδειξαν υπολείμματα πίσσας στις 
παραλίες. Περιστατικά βραχυπρόθεσμης μόλυνσης, μετά από νεροποντές ή άλλα συμ-

βάντα, εντοπίζονται από τους ερευνητές και δεν λαμβάνονται υπόψη στις μετρήσεις. 
Ένα ανάλογο συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στη Βούλα και πήρε 
μεγάλες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση και την κυκλοφορία του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Τα δημοσιεύματα κινητοποίησαν τη δημοτική διοίκηση, που μετά από 
επικοινωνία με την ΕΥΔΑΠ ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό, κατά το οποίο νερά με σκού-
ρο κίτρινο χρώμα έπεσαν από αγωγό ομβρίων στη θάλασσα, δεν ενείχε κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία, καθώς οφειλόταν σε προγραμματισμένο καθαρισμό αγωγού ύδρευσης. 

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος μάλιστα σε αυστηρό τόνο επισήμανε την ανάγκη να δημο-
σιοποιούνται με επίγνωση της σοβαρότητας των θεμάτων οι ερμηνείες των πολιτών 
που κυκλοφορούν φωτογραφικό υλικό: «Επειδή το θέμα του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας των υδάτων είναι σοβαρό, καλό είναι οι αυτοσχέδιοι φωτορεπόρτερ των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης να είναι πιο προσεκτικοί και να μην παραπληροφο-
ρούν του χρήστες του διαδικτύου», τονίζεται σχετικά με το παραπάνω περιστατικό, που 
έδωσε λαβή για καταγγελτικές αναρτήσεις και δημοσιεύματα που κερδίζουν συνήθως 
μεγάλη αναγνωσιμότητα (και σχεδόν πάντα μεγαλύτερη από τις διαψεύσεις). 

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml ) Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml) Κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ, 
άλλα απορρίμματα

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος
Βάρκιζα 0 23 2 2 0 5 2 2 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Λίμνη Βουλιαγμένης 3 2 0 0 10 184 5 5 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Βουλιαγμένη 1 9 12 12 0 2 4 4 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Αστέρας Βουλιαγμένης 7 5 1 1 0 0 0 0 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Όρμος Μαλτσινιώτη 1 10 0 0 0 1 7 7 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Μεγάλο Καβούρι Νότια 0 71 8 8 1 20 11 11 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Μεγάλο Καβούρι Βόρεια 5 46 4 4 3 23 0 0 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Καβούρι Νότια 1 24 5 5 1 6 3 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Καβούρι Βόρεια 0 11 0 0 0 2 1 1 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
«Νότος» Βούλας 0 0 0 0 0 1 0 0 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Δημαρχείο Βούλας 0 12 0 0 0 6 0 0 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Β πλαζ Βούλας 0 0 0 0 0 1 4 4 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ
Α πλαζ Βούλας 1 1 0 0 1 2 0 0 ΟΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ ΌΧΙ

Κολυμπώντας σε καθαρά νερά
Οι μετρήσεις καθαρότητας υδάτων σε Βάρκιζα, Βούλα και Βουλιαγμένη

Προδιαγραφές ποιότητας νερών κολύμβησης 
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/77/ΕΕ

Παράμετρος  
μικροβιολογικού ελέγχου

Ποιότητα νερών:  
Εξαιρετική

Ποιότητα νερών: 
Καλή

Ποιότητα νερών:  
Επαρκής

Κολοβακτηρίδια/100 ml 250* 500* 500**
Εντερόκοκκοι/100 ml 100* 200* 185**

*Το 95% των δειγμάτων       **Το 90% των δειγμάτων

Πηγή:  
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Ποιότητα και 
βιωσιμότητα ο νέος 
στόχος του ΕΟΤ

Άντζελα Γκερέκου

1 1Συνέντευξη

Η νέα πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλά στον «Δημοσιογράφο» για την 
«εθνική υπόθεση» του τουρισμού, σχολιάζοντας το μέλλον του παραλιακού μετώπου 
της Αττικής, τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπου διαμένει αλλά και την επιρ-
ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πώς αποφασίζουμε τουριστικό προορισμό.  

Η κυβερνητική εναλλαγή του Ιουλίου σηματοδότησε σε όλους τους 
τομείς μια στροφή στην ακολουθούμενη πολιτική. Στον τουρισμό 
θα δούμε αλλαγές; Και σε ποια κατεύθυνση;
Ο Τουρισμός είναι μία κατ’ εξοχήν εθνική υπόθεση κι ως εκ τούτου δεν είναι τόσο θέμα 
διαφορετικών κομματικών στρατηγικών – ο στόχος είναι κοινός σε κάθε περίπτω-
ση. Επομένως, δεν μιλάμε για κοσμογονικού χαρακτήρα αλλαγές αλλά για καλύτερη 
προσαρμογή στις διεθνείς τάσεις και συνθήκες της διεθνούς τουριστικής αγοράς, με 
στόχο τη διατήρηση της ηγετικής εικόνας της Ελλάδας στη λίστα των παγκόσμιων 
τουριστικών προορισμών. Όλες μας οι ενέργειες θα έχουν στόχο να πετύχουν το τρί-
πτυχο αυξημένες τουριστικές εισροές –  παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βιώσιμη 
ανάπτυξη στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Όποιες αλλαγές γίνουν, θα έχουν 
στόχο να πετύχουμε αυτά τα τρία πράγματα και πιστεύω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει 
κανείς με το στόχο αυτό.  

Η Αττική και ειδικά η παραλιακή της ζώνη βλέπουμε ότι μετατρέπε-
ται σταδιακά σε προορισμό όλο και περισσότερων επισκεπτών από 

όλο τον κόσμο. Έχουν οι παραλιακοί 
Δήμοι τις κατάλληλες υποδομές 

για να υποστηρίξουν την κίνηση 
αυτή;
Χωρίς να θέλω να το θέσω με απόλυτο 
τρόπο, οι υποδομές που θα έπρεπε και 
θα μπορούσαν να υπάρχουν στην παρα-
λιακή ζώνη δεν είναι στο επίπεδο που 
χρειαζόμαστε. Εκείνο που λείπει κατά 
τη δική μου άποψη, είναι μια συνο-
λική στρατηγική για το παραλιακό 
μέτωπο – πώς θέλουμε δηλαδή να 
δείχνει συνολικά ολόκληρη αυτή η 
ζώνη και όχι ανά τμήμα, ανά Δήμο ή 
κάτι άλλο. Ελλείψει αυτής της συνο-
λικής στρατηγικής, είναι λογικό 
ότι καθένας έκανε κατά το δοκούν 
κυρίως με στόχο την εκμετάλλευ-

ση και την αύξηση εσόδων. Το 
αποτέλεσμα είναι να επικρατεί 

μια συγκεχυμένη εικόνα στην 
παραλιακή ζώνη, δίνοντάς 
σου την εντύπωση ότι κατά το 
παρελθόν στις περιοχές αυτές 
ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, 
όπου το ήθελε και όπως το 

ήθελε, χωρίς να υπακούει σε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Επομένως, θα έλεγα ότι 
είναι μάλλον ένα θέμα κεντρικής κυβέρνησης που χρειάζεται σίγουρα τη συνέργεια 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει σε ανώτατο επίπεδο να υπάρξει μια παρόμοια 
στρατηγική για ολόκληρη αυτή την περιοχή, η οποία και θα πρέπει να αρχίσει να εφαρ-
μόζεται. Έχω την άποψη πάντως ότι μόλις ενεργοποιηθεί η επένδυση στην περιοχή του 
Ελληνικού, θα αρχίσει να διαμορφώνεται εκ των πραγμάτων μια παρόμοια συνολική 
στρατηγική, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο θα είναι τεράστιων διαστάσεων και 
λογικά θα επηρεάσει ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο. 

Ζείτε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και γνωρίζετε άριστα 
την περιοχή και τους κατοίκους της. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να 
συνδυαστεί η τουριστική ανάπτυξη στον Δήμο μας με τον σεβασμό 
στον οικιστικό χαρακτήρα της πόλης;
Δεν θα πω φυσικά κάτι καινούργιο λέγοντας ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
είναι μία από τις πιο προνομιακές περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για κλασικούς παρα-
θεριστικούς προορισμούς του παρελθόντος, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο συνολικό 
αστικό ιστό της Αττικής. Επομένως, ανέκαθεν θεωρούνταν προνομιακές περιοχές. Η 
άμεση πρόσβαση στις καλύτερες παραλίες του νότιου αστικού μετώπου της πόλης, η 
παροχή οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών, η παρουσία εμβληματικών ξενοδο-
χείων, το πράσινο σε συνδυασμό με τη θάλασσα στο συνολικό τοπίο, η ποιότητα ζωής 
με την ευρύχωρη ρυμοτομία και την ύπαρξη ανοικτών χώρων και χώρων αναψυχής, 
είναι στοιχεία που συνθέτουν μια εξαιρετική εικόνα για την προσέλκυση επισκεπτών. 
Πιθανόν όμως, όχι εποχιακών ή transit επισκεπτών αλλά επισκεπτών οι οποίοι επιθυ-
μούν να παραμείνουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και να ενταχθούν μέσα στη ζωή 
και στην καθημερινότητα της περιοχής, απολαμβάνοντας παράλληλα τα όσα προσφέρει 
– τα οποία δεν είναι σύνηθες να μπορεί να τα βρει κανείς μέσα σε αστικές περιοχές 
άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. 

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια αλλαγή στο τοπίο της ενη-
μέρωσης, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παίρνουν μεγάλο 
από τον χώρο των παραδοσιακών ΜΜΕ. Στις καμπάνιες του ΕΟΤ 
σκέφτεστε να συμπεριλάβετε τους ταξιδιωτικούς μπλόγκερ ή τους 
λεγόμενους influencer του Instagram;
Μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτο να κάνεις μια παρόμοια επιλογή... Τα κοινωνικά μέσα 
έχουν ήδη κυριαρχήσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της ενημέρωσης και της πληροφό-
ρησης σχετικά με τα θέματα τουρισμού. Θα έλεγε κανείς ότι έχει ήδη αναπτυχθεί ένα 
τεράστιο κομμάτι της βιομηχανίας των Νέων Μέσων, το οποίο αφορά συγκεκριμένα 
τον Τουρισμό. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο η εξέλιξη αυτή επιβάλει και τους «όρους 
του παιχνιδιού». Σε μία παρόμοια καμπάνια οφείλεις να εξαντλήσεις όλα τα δυνατά 
μέσα που έχεις στη διάθεσή σου, με στόχο να επηρεάσεις την απόφαση των πιθανών 
μελλοντικών σου επισκεπτών. Θα έλεγα όμως, ότι η τακτική της συμμετοχής bloggers 
και influencers θέλει πολύ προσοχή, έρευνα και σκέψη. Αν λάβει κανείς υπόψη τα 
πρόσφατα προβλήματα που αναδείχθηκαν στο Instagram με την ύπαρξη χιλιάδων 
ψεύτικων λογαριασμών followers, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να είναι προσεκτι-
κός ως προς το πώς δημιουργείται όλο αυτό το «σύστημα δημοφιλίας» και ως προς 
το ποια είναι η πραγματική αποτελεσματικότητά του.  

Κατακτάτε κορυφαίες θέσεις στην πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, 
ανταποκρινόμενη παράλληλα και σε άλλους απαιτητικούς ρόλους, 
όπως αυτός της μητέρας, της συζύγου, της εργαζόμενης μηχανικού 
παλιότερα. Η ελληνική κοινωνία πιστεύετε ότι άφησε πίσω της τις 
κατά φύλα διακρίσεις;
Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση στο θέμα της ισότητας και των διακρίσεων ανάλογα 
με το φύλο, δεν είναι ίδια όπως στο παρελθόν. Από το άλλο όμως μέρος, κανείς δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουμε φθάσει στο επίπεδο που θα έπρεπε ή ότι δεν υπάρ-
χουν ακόμη πολλά πράγματα να γίνουν. Η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων, δείχνει ότι ακόμη στην Ελλάδα οι γυναίκες έχουν πολύ περισσό-
τερο δρόμο να διανύσουν για να φθάσουν στο ίδιο σημείο σε σχέση με τους άνδρες. 
Και φυσικά το να ισορροπεί κανείς ανάμεσα σε όλους αυτούς τους κρίσιμους ρόλους 
της καθημερινότητας, μόνο εύκολο δεν είναι. 
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Από τη μαγευτική δύση του ηλίου στα νερά της Βούλας 
σημαδεύτηκε η ανατολή της νέας αυτοδιοικητικής θητεί-
ας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μια εξαι-
ρετικά οργανωμένη τελετή ορκωμοσίας έλαβε χώρα 
στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου την Παρασκευή 
30 Αυγούστου, την οποία παρακολούθησαν πολλές εκα-
τοντάδες κάτοικοι και δημότες. 

Τις μεγάλες προσδοκίες της νέας περιόδου που ξεκινά 
αλλά και έναν σύντομο απολογισμό για τα μέχρι σήμερα 
πεπραγμένα έκανε στην πανηγυρική ομιλία του ο Δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μετά τον αγιασμό και μετά 
τον όρκο που έδωσε στο ευαγγέλιο, μαζί με τους δημο-
τικούς συμβούλους. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το 
μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας είναι να συνεχίσει 
ο Δήμος, όπως συμβαίνει τα τελευταία πέντε χρόνια, να 
είναι ο θεματοφύλακας της ορθολογικής ανάπτυξης». Ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επανέλαβε ότι «οι επενδύ-
σεις στην πόλη μας, ειδικά στην παράκτια ζώνη, είναι 
ευπρόσδεκτες και θα έχουν την αμέριστη υποστήριξη της 
Δημοτικής Αρχής», συμπλήρωσε ωστόσο με έμφαση πως 
«δεν θα επιτρέψουμε οι επενδύσεις αυτές να γίνουν σε 
βάρος της υψηλής ποιότητας ζωής που απολαμβάνουν 
σήμερα οι συμπολίτες μας, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέ-
ναν να υποβαθμίσει την καθημερινότητά μας». Επιπλέ-
ον, από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος διαμήνυσε προς 
πάσα κατεύθυνση ότι ο εκλογικός θρίαμβος του 72% ήταν 
εντολή για εντατικότερη δουλειά και όχι άλλοθι για εφη-
συχασμό: «Μας προκαλεί έντονα συναισθήματα ευθύνης 
και δέους», είπε συγκεκριμένα για το αποτέλεσμα και 
παράλληλα έτεινε χείρα συνεργασίας προς την αντιπο-
λίτευση, σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού αλλά και δημο-
τικής σύμπνοιας: «Δεν σκοπεύω να διοικήσω την πόλη 
εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη πλειοψηφία που διαθέτω. 
Θα επιδιώξω τη συνεργασία και τη συναίνεση σε όλα τα 
όργανα, με όλους τους συμβούλους που έχουν σκοπό να 
δουλέψουν σκληρά για την πόλη», είπε συγκεκριμένα ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Σε κλίμα συγκίνησης και χαράς οι νέοι αιρετοί του Δήμου, 
μέλη του Δημοτικού και των τοπικών συμβουλίων, υπέ-
γραψαν το πρακτικό ορκωμοσίας, ενώ οι αρχηγοί των 
παρατάξεων της αντιοπλίτευσης, Δημήτρης Δαβάκης, 
Θάνος Ματόπουλος και Μαρία Σίνα απηύθυναν έναν 
σύντομο χαιρετισμό στο ακροατήριο. 

Οι δύο δημοτικοί και ένας τοπικός σύμβουλος της Ριζο-
σπαστικής Κίνησης Πολιτών έδωσαν πολιτικό όρκο ενώ-
πιον του Δημάρχου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. 
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την επομένη, 
Σάββατο 31 Αυγούστου, ορκίστηκαν πολιτικά οι δύο 
αιρετοί της Λαϊκής Συσπείρωσης, που υποστήριξαν ότι ο 
χώρος τέλεσης της ορκωμοσίας δεν ήταν ο προβλεπόμε-
νος από τη νομοθεσία. 

Νέο προεδρείο
Κλίμα συναίνεσης επικράτησε στην πρώτη συνεδρίαση 
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 1η Σεπτεμ-
βρίου, κατά την οποία σύμφωνα με τον νόμο εκλέγονται 
το προεδρείο και οι επιτροπές του Συμβουλίου. Υποψή-
φιος πρόεδρος από την πλειοψηφούσα παράταξη ήταν ο 
Νίκος Ψαλλίδας, ο οποίος και επανεξελέγη πανηγυρικά, 
ξεκινώντας τη δεύτερη θητεία του στο πρώτο έδρανο του 
Δήμου. Συγκεκριμένα, έλαβε 29 ψήφους υπέρ και μόνο 4 
λευκά, κατορθώνοντας να αποσπάσει και 5 ψήφους από 
τους 9 συνολικά συμβούλους της αντιπολίτευσης. 

Συναινετική αντίληψη επικράτησε και στην ανάδειξη αντι-
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον προτεινόμε-
νο από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης Νατά-
λη Πέτροβιτς να λαμβάνει 28 ψήφους υπέρ και 5 λευκά. 
Τρίτο μέλος του προεδρείου, ψηφίστηκε η προερχόμενη 
από την τρίτη παράταξη σύμβουλος Ανθή Βελλή, με 10 
ψήφους υπέρ και 23 λευκά. Το Συμβούλιο ακολούθως 
ανέδειξε με αλλεπάλληλες μυστικές ψηφοφορίες, όπως 
ορίζει ο νόμος, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. Πρόκειται για τα πλέον κρίσιμα όργανα 
της δημοτικής διοίκησης, καθώς αυτά επεξεργάζονται 
σχεδόν όλες τις εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ενώ έχουν και κρίσιμες αυτοτελείς αρμοδιότητες. Μετά και 
τους ορισμούς των αντιδημάρχων τα νέα όργανα αποτε-
λούνται από τα εξής τακτικά μέλη:

Οικονομική Επιτροπή: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (πρό-
εδρος), Νίκος Βάσης, Νανά Καραγιάν, Διονύσης Γεωρ-
γουλόπουλος, Νίκος Ζαχαράτος, Μαίρη Κανέλλου, Πανα-
γιώτης Σωτηρόπουλος, Νίκος Ψαλλίδας, Ιωάννα Δόγκα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
(πρόεδρος), Βασίλης Παπαμιχαήλ, Μαρία Φουρναράκη, 
Λευτέρης Αργυρουδάκης, Δημοσθένης Βαμβασάκης, 
Δημήτρης Γεωργιάκος, Σωτήρης Ελευθερίου, Κυριάκος 
Κικίλιας, Δημήτρης Αθανασίου.

Οι Αντιδήμαρχοι
Με απόφασή του, που ανακοινώθηκε στα στελέχη της 
παράταξης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καθόρισε τη 
στενή ομάδα διοίκησης που αποτελούν οι αντιδήμαρχοι, 
αλλά και την ευρύτερη ομάδα που στελεχώνεται από 

εντεταλμένους συμβούλους. Με τις τελευταίες τροπο-
ποιήσεις της νομοθεσίας, η θητεία των αντιδημάρχων 
ορίστηκε ετήσια. Σύμφωνα δε με πληροφορίες του 
«Δημοσιογράφου», ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης διαμήνυσε στους εκλεγμένους συμβούλους του 
πριν τη λήψη αποφάσεων ότι οι αντιδήμαρχοι στο εξής 
θα πρέπει να αφιερώνουν στα δημοτικά τους καθήκοντα 
το λιγότερο 40 ώρες την εβδομάδα. Ο Βασίλης Παπα-
μιχαήλ ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής 
Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς 
και αναπληρωτής Δημάρχου. Η Νανά Καραγιάν ορίστηκε 
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Λεσχών Φιλίας. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ορίστηκε 
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύ-
κλωσης. Ο Νίκος Βάσης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και Δόμησης. Και η Μαίρη Φουρναράκη 
ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Εντεταλμένοι
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος φρόντισε πάντως ώστε 
κάθε δημοτικός σύμβουλος να αναλάβει έναν τομέα 
ευθύνης. Έτσι μοίρασε τις παρακάτω αρμοδιότητες: Ο 
Δημοσθένης Βαμβασάκης από κοινού με τον Διονύση 
Γεωργουλόπουλο ορίστηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ο Παντελής Κασιδόκωστας 
αναλαμβάνει τον συντονισμό του έργου των συμβουλίων 
Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο Κώστας Σφέτσας ορίστηκε 
σύμβουλος Καθημερινότητας του Πολίτη. Ο Νίκος Ζαχα-
ράτος ανέλαβε το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυ-
ξης. Η Δήμητρα Σουτόγλου είναι πλέον υπεύθυνη για την 
Πολιτική Προστασία του Δήμου. Ο Τέμου Λέχτινεν ορί-
στηκε εντεταλμένος σύμβουλος πράσινων εφαρμογών 
και «έξυπνων εσόδων». Ο Αντώνης Κουσαθανάς πήρε 
το «χαρτοφυλάκιο» του τουρισμού και της επιχειρηματι-
κότητας. Η Βίκυ Σφήκα ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος 
Παιδικής Αγωγής. Ο Δημήτρης Γεωργιάκος θα συνεπι-
κουρεί τον Νίκο Βάση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών. Ο Μιχάλης Ανδριόπουλος αναλαμβάνει τον τομέα 
Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων. Η Όλγα Άρτεμις Πολίτη 
θα αναλάβει τα πεδία της νεολαίας και του εθελοντισμού. 
Η Κατερίνα Σταμπέλου ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος 
πολιτισμού. Η Μαίρη Κανέλλου θα προταθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο από τον Δήμαρχο για τη θέση της προέδρου 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ο Κυριάκος Κικίλιας 
θα έχει την ευθύνη για τις δράσεις σχετικές με τα άτομα 
με αναπηρίες. Ο Λευτέρης Αργυρουδάκης ορίστηκε υπεύ-
θυνος λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας. 
Και τέλος ο Σωτήρης Ελευθερίου αναλαμβάνει ευθύνη 
για τη συντήρησης των δημοτικών κτηριακών υποδομών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Μπραϊμνιώτη θα 
προταθεί ως αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, κατά την ψηφο-
φορία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Ισχυρή δημοτική αρχή με επιλογή τη συναίνεση 

Κωνσταντέλλος: 
«Ανάπτυξη με 
διαφύλαξη 
του περιβάλλοντος  
η προτεραιότητά μας»
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Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας και οι αντιδήμαρχοι Μαίρη 
Φουρναράκη, Βασίλης Παπαμιχαήλ, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, 
Νίκος Βάσης και Νανά Καραγιάν κατά την πρώτη συνεδρίαση για το 
συντονισμό του δημοτικού έργου τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στο 
γραφείο Δημάρχου

Τον θρησκευτικό όρκο στο Ευαγγέλιο έδωσαν 59 δημοτικοί και 
τοπικοί σύμβουλοι, ενώ 5 αιρετοί ορκίστηκαν κατά το πολιτικό 
τυπικό, με δήλωση «στην τιμή και τη συνείδησή» τους ενώπιον του 
Δημάρχου, όπως προβλέπει η νομοθεσία

Τον αγιασμό του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου τέλεσε ο Πρεσβύτερος 
Στέφανος Κεχαγιάογλου, 
εφημέριος στον ΙΝ Παναγίας 
Φανερωμένης της Βουλιαγμένης, 
ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης

Στην τελετή ορκωμοσίας 
παρευρέθηκαν μεταξύ 
άλλων οι Δήμαρχοι Κρωπίας 
Δημήτρης Κιούσης, 
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, 
Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, 
Παλλήνης Αθανάσιος 
Ζούτσος, ο πρώην Δήμαρχος 
Βούλας Γιώργος Μάντεσης 
καθώς και η πρόεδρος του 
ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
υπογράφει πρώτος το πρακτικό 
ορκωμοσίας ενώπιον των 
αιρετών και πλήθος κόσμου που 
κατέκλυσε τον εξωτερικό χώρο 
στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Στην ομιλία του 
ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο 
εκλογικός θρίαμβος του 72% ήταν 
εντολή για εντατικότερη δουλειά 
και όχι άλλοθι για εφησυχασμό.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας 
πλαισιώνεται από τον αντιπρόεδρο Νατάλη Πέτροβιτς που 
προέρχεται από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και τη 
γραμματέα Ανθή Βελλή, που προέρχεται από την τρίτη σε δύναμη 
παράταξη. Η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου την Κυριακή 1η 
Σεπτεμβρίου ανέδειξε και τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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Μάνος Πουλάκης
Ο άνθρωπος πίσω από τη φωτογραφική μηχανή 
που αγαπήθηκε στα νότια

Μια εύθυμη,  
μποέμ, 

διεκδικητική 
και αισιόδοξη 

προσωπικότητα, 
που δεν έχασε ποτέ 

το στιλ της

Στις φωτογραφίες του έχουν αποτυπωθεί τα κυριότερα πρόσωπα 
και γεγονότα των νοτίων προαστίων τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 
Ωστόσο, ο Μάνος Πουλάκης, μια από τις πλέον γνωστές και αγαπη-
τές φυσιογνωμίες της αυτοδιοικητικής οικογένειας και της τοπικής 
κοινωνίας, μόνο στη δύση της επαγγελματικής του πορείας έπιασε 
τη φωτογραφική μηχανή. 

Γεννημένος το 1933, πέρασε μια ζωή στο εμπόριο, απέκτησε τη 
δική του βιοτεχνία και μετά τα 60 του χρόνια και τη συνταξιοδότηση, 
αποφάσισε να ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα, ως φωτορεπόρτερ 
στη Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βάρη και τη Βουλιαγμένη. Σήμερα έχει 
αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Καθώς αφηγείται τη ζωή του στον 
«Δημοσιογράφο», η νοσταλγία δεν λείπει από τη χροιά της φωνής 
του. Παρόλ' αυτά, η σπίθα στα μάτια του μαρτυρά ότι ακόμη και στα 
86 χρόνια μια εύθυμη, μποέμ, διεκδικητική και αισιόδοξη προσωπι-
κότητα, δεν χάνει ποτέ το στιλ της. 

Ο Μάνος Πουλάκης είναι για παράδειγμα από τους λίγους παλιούς 
Βουλιώτες που δεν αναπολούν την αγνή εποχή της εχοξικής Βού-
λας. «Ερχόμασταν για καλοκαιρινές διακοπές από τη δεκαετία του 
'40 στη Βούλα. Τότε ήταν ακατοίκητη, λίγα μόνο σκόρπια σπίτια 
υπήρχαν. Κάθε μέρα κάναμε μπάνιο και τα απογεύματα στην πλατεία 
για σινεμά και σουβλάκι. Ξαφνικά άρχισαν να γίνονται όλα πολυ-
κατοικίες. Το χαιρόμασταν. Ο κόσμος άλλαζε προς το καλύτερο», 
αφηγείται με παραστατικότητα. 

Οι γονείς του Μάνου Πουλάκη ήταν Μικρασιάτες, από το Τσεσμέ, 
που έφτασαν με το μεγάλο προσφυγικό κύμα στην Αθήνα. Η οικο-
γένεια έφερε μαζί της κάποια αντικείμενα από τη ζωή στη Μικρά 
Ασία – ένα μαγκάλι, είδη κουζίνας, παλιές λάμπες, υφάσματα και 
φορεσιές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δωρήθηκε στην Εστία 
Νέας Σμύρνης. Η πρώτη κατοικία των Πουλάκηδων ήταν στην οδό 
Πατησίων και έπειτα στη Νέα Σμύρνη. Στη Βούλα η οικογένεια έλαβε 

με κλήρο μια έκταση κοντά στη θάλασσα, όπου φύτεψε 
και καλλιέργησε αμπέλια. «Ο πατέρας μου νόμιζε ότι το 
έδαφος στη Βούλα θα ήταν σαν της Μικράς Ασίας, όπου 
είχανε αμπέλια. Γρήγορα απογοητεύτηκε», θυμάται ο 
Μάνος Πουλάκης. Πάντως, από τα σταφύλια έβγαινε 
μούστος στο οικογενειακό πατητήρι, κάπου στην τότε 
Άνω Βούλα. 

Στη Νέα Σμύρνη ο νεαρός Μάνος κάνει τα πρώτα του 
μεροκάματα, βοηθώντας την οικογενειακή επιχείρηση 
που είναι ένα καφενείο, η «Κρήνη» (από την ελληνική 
ονομασία του Τσεσμέ). «Ήταν ένα εύθυμο, καλό παιδί, 
πάντα πρόθυμο και χαμογελαστό. Όταν προχωρούσε 
στον δρόμο τον άκουγες να τραγουδάει», θυμάται η 
μεγαλύτερη αδερφή του, Μαρίκα, ανατρέχοντας στα 
παιδικά τους χρόνια. Σύντομα όμως θα βρει τον δικό 
του βηματισμό στη ζωή, αναλαμβάνοντας ένα ψιλικα-
τζίδικο στην Πλάκα, επί της οδού Κυδαθηναίων. Εκεί θα 
ωριμάσει ηλικιακά και επαγγελματικά. Ανήσυχο όμως 

πνεύμα, επεκτείνει τις δραστηριότητές του, ιδρύοντας μια βιοτεχνία 
παραγωγής ενδυμάτων. Αργότερα ανοίγει πάλι στο κέντρο της Αθή-
νας ένα κατάστημα πώλησης ενδυμάτων. Κάνει εισαγωγές πουκα-
μίσων, ώσπου έρχεται η ώρα της συνταξιοδότησης. «Πέρασα καλά 
στη ζωή μου, αλλά δύσκολα. Πολλή δουλειά. Στη γειτονιά της Πλά-
κας ήμουν πολύ αγαπητός, Μάνος με τ' όνομα. Όποιος ήθελε κάτι, 
ερχόταν στον Μάνο. Κάτι που μου έδινε πάντα μεγάλη ικανοποίηση», 
θυμάται σήμερα. 

Το 1994 η γνωριμία του Μάνου Πουλάκη με τον Δημήτρη Φιλιππό-
πουλο, ο οποίος εξέδιδε ήδη από το 1992 τον «Παλμό Γλυφάδας», 
τον μεταστρέφει. Καθώς ποτέ δεν υπήρξε άνθρωπος της απραξίας, 
το ...μικρόβιο της εργασίας τον ωθεί στο να αγοράσει φωτογραφική 
μηχανή και να βγει στο ρεπορτάζ. Η στήλη «Σεργιάνι στα νότια προ-
άστια» με φωτογραφίες και κείμενά του για κοινωνικές εκδηλώσεις 
εγκαινιάζεται τότε. Αργότερα συνεργάζεται και με άλλες εφημερίδες 
της Γλυφάδας («Αδέσμευτη Γνώμη», «Ανταποκριτής»), ενώ σταδι-
ακά αυτονομείται, βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο δημοτικού 
ενδιαφέροντος. Παράλληλα, φωτογραφίζει πολιτικούς γάμους στα 
Δημαρχεία της Βούλας και της Γλυφάδας, αποτελώντας πλέον μια 
χαρακτηριστική φιγούρα στα δημόσια δρώμενα των νοτίων. 

«Πολλές φορές μου πρότειναν να είμαι υποψήφιος σε δημοτικές 
εκλογές, εγώ δεν ήθελα. Δεν μπορώ να λέω ψέματα, τους απαντού-
σα», θυμάται ο Μάνος Πουλάκης. Δυστυχώς, δεν διαθέτει κάποιο 
οργανωμένο αρχείο φωτογραφιών. «Δεν είχα καιρό», απαντά αφο-
πλιστικά... Πανταχού παρών, πρωτίστως για την οικογένειά του αλλά 
και για την είδηση, ο φωτορεπόρτερ της Βούλας και της Γλυφάδας 
άφησε τα φωτογραφικά του τεκμήρια στη φθορά του χρόνου, χαράσ-
σοντας όμως ο ίδιος ένα στίγμα ευδιάκριτο στην τοπική κοινωνία. 

Διακοπές στον Κάλαμο,  
τον Ιούνιο του 1955,  
όταν ο Μάνος Πουλάκης  
είχε ψιλικατζίδικο στην Πλάκα

Η ενασχόλησή του με το φωτορεπορτάζ ξεκίνησε το 1994,  
μετά τη συνταξιοδότησή του, περισσότερο «για πλάκα» όπως λέει, 
παρά βιοποριστικά
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Η ζωή δεν είναι με όλους επιεικής στα λάθη και στις αναποδιές. Και κατά τα χρόνια 
της κρίσης στην Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών διέβη τον οικονομικό Ρου-
βίκωνα των χρεών, αντιμετωπίζοντας εκτός από το βίαιο τέλος των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων του και το ενδεχόμενο της φυλάκισης. Το ελληνικό ποινικό σύστημα 
από το 1991 θέσπισε ένα μέτρο εναλλακτικής έκτισης ποινής για όσες καταδίκες είναι 
μεν μετατρέψιμες σε χρηματική ποινή, όμως ο καταδικασθείς αδυνατεί να πληρώσει. 
Πρόκειται για την ποινή της κοινωφελούς εργασίας, της άμισθης δηλαδή εργασίας σε 
έναν μεγάλο αριθμό από δημόσιους φορείς (στην πλειοψηφία τους Δήμοι) που προ-
σφέρεται ως πραγματική ή συμβολική αποζημίωση για τη βλάβη που προκάλεσε ο 
καταδικασθείς πολίτης. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκαταλέγεται στους 
φορείς που έχουν υιοθετήσει ασμένως το πρόγραμμα αυτό του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, προσφέροντας ανάλογες θέσεις εργασίας. 

Όπως δείχνει ο πίνακας που επιμελήθηκε ο «Δημοσιογράφος», το μέτρο πανελλαδικά 
ξεκίνησε δειλά κατά τη δεκαετία του 2000 και «απογειώθηκε» κατά τα χρόνια της κρί-
σης, καθώς σε αυτό προσφεύγουν πλέον πάνω από δύο χιλιάδες πολίτες τον χρόνο. 
Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μόνο κατά την τετραετία 2016-19 έχουν απα-
σχοληθεί εκτίοντας ποινή 47 άτομα. Το μέτρο εφαρμόστηκε και από τους τρεις πρώην 
Δήμους (δηλαδή προ του 2011) όμως δεν κατέστη δυνατό κατά την παρούσα έρευνα 
να συγκεντρωθούν τα σχετικά στοιχεία. Σύμφωνα με στελέχη της δημοτικής αρχής, 
πολιτική βούληση της διοίκησης είναι να κάνει κάθε σχετικό αίτημα δεκτό. Δυστυχώς, 
σε ένα από τα πρώτα νομοθετήματά της τον Αύγουστο, η νέα κυβέρνηση ανέστειλε 
στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Όμως οι ιστορίες ανθρώπων που 
εργάστηκαν για κοινωφελή σκοπό στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τις οποίες 
συνέλεξε ενδεικτικά ο «Δημοσιογράφος», δείχνουν ότι το μέτρο επιτελεί μια σημαντι-
κή και αναντικατάστατη κοινωνική λειτουργία, κρατώντας όσους πέρασαν την κόκκινη 
γραμμή της δικαιοσύνης στην πλευρά της αξιοπρέπειας και απομακρύνοντάς τους από 
τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης, με μια θετική συμβολή στο κοινωνικό σύνολο.  

«Την έκανα, την έφαγα»
Η εμπειρία της στέρησης της ελευθερίας ήταν συνταρακτική για το πρώτο πρόσωπο με 
το οποίο μίλησε ο «Δημοσιογράφος» που συμβολικά θα αποκαλούμε στο εξής κύριο 
Κ. Προφυλακίστηκε για μία εβδομάδα ο Κ. μετά από καταδίκη για ακάλυπτες επιτα-
γές. «Είχε φύγει το Τμήμα από τη Βούλα, δεν είχαν χώρο και με πήγαν στο Τμήμα της 
Ηλιούπολης. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Θα γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό. Μόνο για 
την εβδομάδα αυτή. Ευτυχώς ήμουν με έναν Αφγανό, αλλά δεν μπορείς να πας καν 
τουαλέτα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δεν έχω λόγια, ντρέπομαι», αναφέρει, εξι-
στορώντας ότι η περιπέτεια αυτής της κράτησης άφησε σοβαρά ψυχικά τραύματα στην 
κόρη του.  Όταν ήρθαν οι αποφάσεις του δικαστηρίου, τα διλήμματα έγιναν αμείλικτα. 
«Οι ποινές συσσωρεύτηκαν. Εγώ ήμουν 68 τότε, με καρδιολογικά προβλήματα. Πώς 

θα πάω μέσα; Με τους ποινικούς; Να τα πληρώσω, δεν μπορούσα. Η σύνταξη που 
έχω δεν επαρκεί. Με την κοινωφελή εργασία τα ποινικά μου κομμάτια μπόρεσα και τα 
εξέτισα στον Δήμο». Οι δικαστές ήταν αυστηροί με τον Κ. «αλλά δίκαιοι», όπως επι-
σημαίνει. Συνολικά του επιβλήθηκαν πάνω από 4.000 ώρες κοινωφελούς εργασίας, 
ένα χρονικό διάστημα περίπου 25 μηνών 8ωρης καθημερινής εργασίας που το εκτίει 
με δουλειά στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Είναι το έγκλημα και η τιμωρία. 
Την έκανα, την έφαγα. Δεν ήμουν ποτέ βαριεστημένος, με χαρά πήγαινα. Ιδιαίτερα στο 
χώρο αυτό ο κόσμος έχει μεγάλη αξιοπρέπεια», περιγράφει ο Κ. την εμπειρία του στον 
Δήμο που την χαρακτηρίζει «πολύ καλή», ενώ θεωρεί ότι προσέφερε πραγματικά στο 
κοινωνικό σύνολο από αυτό το πόστο: «Όταν διευθύνεις τόσες εταιρείες με εκατοντά-
δες εργαζόμενους, δεν μπορεί να μην εφαρμόσεις στον Δήμο πέντε πράγματα. Ένιωσα 
καταξίωση, χαίρομαι όταν προσφέρω. Δεν κορόιδεψα μόνο το κράτος, κάτι έκανα κι 
εγώ να επανορθώσω». 

«Δεν αγανάκτησα ούτε μια στιγμή. Είναι τεράστιο το θέμα της κοινωφελούς. Αν κάνουν 
το λάθος και την καταργήσουν, θα γεμίσουν τις φυλακές με αξιόλογους, μορφωμέ-
νους ανθρώπους πλην άτυχους επαγγελματικά ή επιχειρηματίες και θα τους πάνε με 
τους ποινικούς, που ο άλλος έχει κάνει 10 ληστείες και έχει σκοτώσει. Τι δουλειά 
έχω εγώ με αυτούς;», αναρωτιέται. «Είπα ότι αν πάω μέσα, θα την κάνω», αφηγείται 
εξομολογούμενος ότι η αυτοκτονία ήταν τότε μια επιλογή: «Δεν υπάρχει περίπτωση, 
από το μπαλκόνι». «Έχασα, πλήρωσα. Όποιος δεν ξέρει να χάνει, πρέπει να πεθαίνει με 
κάποιο τρόπο. Εγώ επειδή έχω κερδίσει πολλές φορές στη ζωή μου, έχω μάθει και να 
χάνω», συνοψίζει μια φιλοσοφία ζωής. 

«Ήταν σαν φροντιστήριο»
Ένας τυχαίος τροχονομικός έλεγχος και μια ερήμην καταδίκη για ακάλυπτη επιταγή 
ενός συνεταίρου του ήταν η αφορμή να καταλήξει στο κρατητήριο ένας άλλος επαγ-
γελματίας που έπεσε έξω, τον οποίο συμβολικά θα ονομάσουμε κύριο Μ. «Αν είσαι 
εγκληματικό στοιχείο, αν είσαι αυτού του αθλήματος, η φυλακή είναι ένα option που 
έχεις μπροστά σου, το έχεις στο μυαλό σου», εξηγεί τη δική του εμπειρία ο Μ. που 
βρέθηκε εντελώς αιφνιδιαστικά αντιμέτωπος με το φάσμα της φυλάκισης και είχε λίγα 
24ωρα να λάβει πρωτοβουλίες και αποφάσεις, ενώ βρισκόταν πίσω από τα κάγκελα. 
Όπως οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν το γνώριζε εκ των προτέ-
ρων αλλά ενημερώθηκε για τη δυνατότητα αυτή από τον δικηγόρο του. Οι 480 ώρες 
κοινωφελούς εργασίας τις οποίες πρόσφερε αντί φυλάκισης ή εξαγοράς στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης του φάνηκαν ένα απρόσμενο δώρο. «Δεν ήξερα ότι είχε 
ψηφιστεί κάτι τέτοιο και δούλευε, ρώτησα τον δικηγόρο μου αν γίναμε Αμερική», εξι-
στορεί σήμερα.  

«Ήταν σαν να πηγαίνω φροντιστήριο. Κάτι που πρέπει να κάνω για να μην έχω κάποιες 
συνέπειες. Θεωρώ όμως πολύ βασικό ότι ο συγκεκριμένος Δήμος μεριμνά για το κομ-
μάτι αυτό. Περνάς κάποιες ώρες κάνοντας μία εργασία, χωρίς αυτό να προσβάλλει την 
προσωπικότητά σου», αναφέρει. Και εξηγεί ότι η κύρια απασχόληση όσων συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα αυτό κοινωφελούς εργασίας εντοπίζεται στο φυτώριο του Δήμου 
«ένα σημείο που δεν εκτίθεσαι στο κοινό και κάνεις μια δουλειά που είναι ενδιαφέ-
ρουσα».  Ο Μ. δηλώνει ευγνώμων και περιγράφει ότι ο Δήμος των 3Β «φροντίζει οι 

Κοινωφελής Εργασία

«Καταδικάζεσαι 
να ...προσφέρεις»
Ένα μέτρο δικαστικής επιείκειας  
που αποσυμφορεί τις φυλακές, 
αφήνοντας έργο στις τοπικές κοινωνίες

 
του Γιώργου Λαουτάρη

Στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης κατά την 4ετία 
2016-2019 έχουν απασχοληθεί 
εκτίοντας ποινές 47 άτομα

“
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συνθήκες για τους ανθρώπους που περνάνε αυτή τη διαδικασία να είναι τέτοιες ώστε 
να μπορούν να το κάνουν χωρίς θέματα και ψυχολογικά προβλήματα, σε σχέση με 
άλλους δήμους που το αντιμετωπίζουν σαν απλή διαδικασία. Υπάρχει μια ευαισθησία 
στο θέμα». 

«Ένιωσα ενεργός πολίτης»
«Το συναίσθημα που σε καταλαμβάνει, εφόσον διαθέτεις συνείδηση, ιδεολογία, ευαι-
σθησία, είναι ένα συναίσθημα ειλικρινούς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο», τονίζει 
η Στυλιανή Μώρου για την εμπειρία της στο πρόγραμμα, 68 ετών σήμερα, που εργά-
στηκε ήδη 240 ώρες στη Δημοτική Αστυνομία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καλύ-
πτοντας μεταξύ άλλων κενά για τις θερινές άδειες των μόνιμων υπαλλήλων. «Νιώθω 
ότι προσέφερα στο κοινωνικό σύνολο ό,τι μπορούσα, βοήθησα το κράτος αλλά και την 
τοπική κοινωνία. Όλοι, υπάλληλοι του Δήμου αλλά και πολίτες έμειναν ευχαριστημέ-
νοι από την εργασία μου. Νιώθω ότι προσέφερα στους συμπατριώτες μου, κάτι που 
δεν θα μπορούσα να κάνω αν ήμουν κλεισμένη σε ένα κελί φυλακής. Και ταυτόχρονα 
ένιωσα ότι είμαι ενεργός πολίτης και όχι ένα άδειο πουκάμισο», συμπληρώνει.

Και η δική της διαδρομή στη ζωή πέρασε από μια εταιρεία που κατέρρευσε στη δίνη 
της φούσκας του χρηματιστηρίου, από ακάλυπτες επιταγές πελατών. «Ξέρετε ο κάθε 
άνθρωπος έχει ένα τελευταίο σκαλοπάτι αξιοπρέπειας, κάτω από το οποίο αρνείται 
συνειδητά να οπισθοχωρήσει», λέει σήμερα. Παρέμεινε εκεί με σθένος, παρόλο που 
η ελληνική κοινωνία δεν είναι όσο ανοιχτή πιστεύουν οι περισσότεροι: «Με λύπη 
μου έχω διαπιστώσει ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας ιδιότυπος ρατσισμός απέναντι 
στα άτομα που έχουν εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Άσχετα αν φταις ή όχι, άσχετα αν το 
παράπτωμά σου είναι τυπικό και όχι ουσιαστικό, άσχετα αν έχεις εκτίσει την ποινή 
σου προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο, οι συμπατριώτες μας δεν ενδιαφέρονται 
να μάθουν τον λόγο που δικάστηκες. Σαν αποτέλεσμα οδηγούνται στην εύκολη λύση 
να σε περιθωριοποιήσουν», αναφέρει η κυρία Μώρου. 

Σχολιάζοντας το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας τονίζει: «Είναι η μοναδική λύση, η 
πιο ανθρώπινη, η πιο ευαίσθητη, η πιο λογική, η πιο δημιουργική, η πιο επωφελής. Και 
ταυτόχρονα η μοναδική διέξοδος για τον ίδιο τον καταδικασθέντα, δίκαια ή άδικα δεν 
το εξετάζω, να νιώσει ζωντανός άνθρωπος, να νιώσει πολίτης, να νιώσει ότι συμμετέ-
χει στη ζωή, να νιώσει τέλος ότι προσφέρει και βοηθάει τους συνανθρώπους του». Γι' 
αυτό και κατά τη γνώμη της «είναι ένας απόλυτα πετυχημένος θεσμός, ο οποίος πρέπει 
να επεκταθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε εύρος αδικημάτων», συμπληρώνοντας 
φυσικά ότι «δεν μιλάω για εν ψυχρώ δολοφόνους, για εμπόρους ναρκωτικών ή για 
διακινητές ανθρωπίνων ψυχών ή για παιδεραστές».  

Αναστολή του μέτρου
Όπως αναφέρει στο κλασικό έργο του Ποινολογία (εκδόσεις Σάκκουλα), ο ομότιμος 
καθηγητής Ποινικού Δικαίου του ΑΠΘ και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρα-
σκευόπουλος, στόχος της ποινής κοινωφελούς εργασίας «είναι η αντικατάσταση υπό 
προϋποθέσεις των βραχυχρόνιων περιοριστικών της ελευθερίας ποινών με αποτέ-
λεσμα την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κρατήσεως και κυρίως την άσκηση 
μιας περισσότερο δίκαιης και αποτελεσματικής σωφρονιστικής πολιτικής, γιατί είναι 
γεγονός ότι ελάχιστα εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους η επί βραχύ χρονικό διάστημα 
παραμονή σε καταστήματα κρατήσεως, ενώ το ευεργέτημα της μετατροπής της ποινής 
σε χρηματική είναι χωρίς αντικείμενο για τους οικονομικά ασθενείς πολίτες». Πάντως 
με έναν αιφνιδιαστικό τρόπο, η νέα κυβέρνηση ανέστειλε το μέτρο χωρίς να διευκρι-
νίσει πότε θα επανέλθει, με το άρθρο 98 του νόμου 4623/2019 που ψηφίστηκε τον 
Αύγουστο. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται: «Η αναστολή αυτή 
επιβάλλεται για να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών καθώς 
και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
του νόμου».

Για το θέμα ερωτήθηκε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας 
Τσιάρας, ο οποίος απάντησε: «Δεν καταργούμε την κοινωφελή εργασία, το ξεκαθα-
ρίζω. Αναστέλλουμε προς το παρόν και για μικρό χρονικό διάστημα το μέτρο». Ανα-
φερόμενος στις αιτίες της απόφασης αυτής τόνισε ότι «για άλλη μια φορά η προη-

γούμενη κυβέρνηση με την προχειρότητα που νομοθέτησε στον νέο Ποινικό Κώδικα 
δεν φρόντισε ούτε να διασφαλίσει τις συνθήκες ούτε να προβλέψει ενδεχομένως 
κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό θα διασφάλιζαν 
τη λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου». Στην προοπτική της κατάργησης της κοι-
νωφελούς εργασίας αντέδρασε έντονα η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου. Χαρακτήρισε την αναστολή του μέτρου «μείζονα οπισθοχώρηση» και 
υπογράμμισε ότι «με την ουσιαστική κατάργησή του η Ελλάδα θα γίνει η μόνη ίσως 
ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει εναλλακτικό της στέρησης της ελευθερίας τρόπο 
έκτισης της ποινής». 

Στο θέμα τοποθετήθηκε και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας που με επιστολή της 
στον υπουργό Δικαιοσύνης τόνισε ότι «εδώ και χρόνια ένα μεγάλο ποσοστό δήμων 
υλοποιεί το σχετικό μέτρο με θετικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην κοινωνική 
επανένταξη των πολιτών που κάνουν χρήση της κοινωφελούς εργασίας. Επιπλέον 
και οι δήμοι επωφελούνται καθώς καλύπτουν ανάγκες σε σημαντικές δομές τους», 
προσθέτοντας ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού μπορεί με τις κατάλληλες 
νομοθετικές παρεμβάσεις και τη συστηματική συνεργασία με την κεντρική διοίκηση 
να διαμορφώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούν να 
απασχοληθούν στις δημοτικές δομές ακόμα περισσότεροι πολίτες που έχουν ενταχθεί 
στο μέτρο της Κοινωφελούς Εργασίας ως εναλλακτική έκτιση ποινής».

Αριθμός μέτρων  
Κοινωφελούς 
Εργασίας  
πανελλαδικά 
ανά έτος:

Εργαζόμενοι 
στο πρόγραμμα 
Κοινωφελούς 
Εργασίας 
στον Δήμο Βάρης 
Βούλας 
Βουλιαγμένης 
ανά έτος:

Χωρητικότητα 
φυλακών

1998 18
1999 23
2000 68
2001 101
2002 123
2003 153
2004 129
2005 146
2006 158
2007 134
2008 218
2009 414
2011 776
2013 1.175
2014 1.589
2015 1.562
2016 2.502
2017 2.643

2016 18
2017 4
2018 11
2019 14

Συνολικές θέσεις 9.935
Κρατούμενοι 10.216

Πηγή:  
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  

Πηγές:  
•  Θεοδώρα Αδαμάκη, «Κοινωνική Αρωγή Ενηλίκων. Η εφαρμο-

γή της Κοινωφελούς Εργασίας», στο Έγκλημα και Ποινική  
Καταστολή σε εποχή κρίσης, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 

•  Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, απάντηση σε 
επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή (Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018) 

Πηγή:  
Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 2019
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Τα τρία γλυπτά του που έχουν 
τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία 
της Βουλιαγμένης, της Βούλας 
και της Βάρκιζας πυροδοτούν 
αδιάκοπα συζητήσεις στον Δήμο 
για την τέχνη και το ρόλο της 
στο δημόσιο χώρο. Ο ζωγράφος 
και γλύπτης Κωστής Γεωργίου, 
κάτοικος της περιοχής που γεν-
ναιόδωρα παραχώρησε τα έργα 
του στον Δήμο, αναπτύσσει στον 
«Δημοσιογράφο» τις θέσεις του 
για το ρόλο των έργων τέχνης, 
εξιστορεί την καλλιτεχνική του 
διαδρομή και δηλώνει χαρα-
κτηριστικά ότι προσέφερε τα 
έργα του στην πόλη του επειδή 
επιθυμεί να ζει σε περιβάλλον 
με καλή αισθητική, ευχόμενος 
να πράξουν ανάλογα και άλλοι 
καλλιτέχνες. 

Οι περισσότεροι σας γνωρί-
ζουν ως γλύπτη, καθώς τα 
γλυπτά σας έχουν συγκε-
ντρώσει τη μεγαλύτερη 
δημοσιότητα. Όμως έχετε 
ιδιαίτερα πλούσιο έργο στη 
ζωγραφική, στη σκηνογρα-
φία και στη μουσική. Πώς θα 
περιγράφατε την καλλιτεχνι-
κή σας ταυτότητα; 
Για μένα ο χώρος της τέχνης 
είναι ένα ευρύ πεδίο δράσης και 
έκφρασης. Δεν έχει όρια, δεν 
έχει στεγανά ούτε περιορισμούς. 
Είναι μια αρένα στην οποία όλα 
είναι πιθανό να συμβούν. Ευτυ-
χώς! Ο δημιουργός αν σέβε-
ται αυτό στο οποίο η μοίρα τον 
έταξε να λειτουργεί, οφείλει 
να αναζητά το νόημα αυτού του 
κόσμου έξω από στερεότυπα και 

συνήθεις ισορροπίες. Πρέπει να 
κινείται πέρα από τα ισόρροπα 
και να καταγράφει τις αναπνοές 
αυτού του άνευ ορίων κόσμου 
στον όποιον ζούμε. Πρέπει να 
κατακερματίζει τις σταθερές, 
αναζητώντας συνεχώς τις αντο-
χές αυτού που έχουμε συνηθί-
σει και εκείνου που μας κάνει 
να αισθανόμαστε βολεμένοι στη 
στατική λογική. Ο δημιουργός 
αναδιαπραγματεύεται τα δεδο-
μένα αυτού του κόσμου για να 
συναντηθεί με το συμπαντικό 
γίγνεσθαι! 

Σε ποια ηλικία αισθανθήκατε 
το κάλεσμα της τέχνης και 
αποφασίσατε να αφιερώσετε 
τη ζωή σας σε αυτό; 
Είχα το προνόμιο να αναγνωρί-
σω τον προορισμό μου σε πολύ 
νεαρή ηλικία. Ήμουν δεκατριών 
ετών όταν συνειδητοποίησα 

αυτό που θα γινόταν ο οδηγός 
στη ζωή μου. Έτσι η πρώτη μου 
ατομική έκθεση πραγματοποι-
ήθηκε στα δεκαεπτά μου, στο 
Ινστιτούτο Goethe, στη γενέτει-
ρά μου τη Θεσσαλονίκη. Όταν 
μπήκα στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών στην Αθήνα, 
είχα κάνει ήδη δέκα ατομικές 
εκθέσεις.

Έχετε αποφοιτήσει από 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών στην Αθήνα με 
δασκάλους τον Δ. Μυταρά 
και Δ. Κοκκινίδη και από το 
Royal College of Fine Arts του 
Λονδίνου, με δάσκαλο τον Pr. 
Peter de Francia. Πείτε μας 
για την μαθητεία σας δίπλα 
σε αυτούς τους μεγάλους 
καλλιτέχνες. Υπάρχει κάποια 
συμβουλή ή προτροπή που 
έχει καθορίσει σε μεγάλο 
βαθμό τον καλλιτεχνικό σας 
βίο; 
Σέβομαι τους δασκάλους μου 
στην ΑΣΚΤ αλλά οφείλω να 
αναφέρω ότι εκείνος που στά-
θηκε ο μέγιστος οδηγός μου 
στην τέχνη, ήταν ο πρώτος 
μου δάσκαλος στη ζωγραφική 
και στη φιλοσοφία, ο μεγάλος 
«άγνωστος» δημιουργός Πάνος 
Κουσουτζίδης. Οι ουσιαστικές 
βάσεις μπήκαν επί μαθητείας 
μου σε εκείνον.

Τα γλυπτά σας που έχουν 
εγκατασταθεί σε δημόσιους 
χώρους έχουν συγκεντρώσει 

Τέχνη χωρίς περιορισμούς, 
έργα που δημιουργούν αντηχήσεις

Ο γλύπτης Κωστής Γεωργίου μιλά 
για τα έργα του που κοσμούν τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Αββαείου του Νοϊμίνστερ στην 
πόλη του Λουξεμβούργου

Οι γνώριμες και από την Ακτή Βουλιαγμένης μορφές ζώων εκτίθενται 
μόνιμα στο Ανοιχτό Πάρκο Γλυπτών στο Peyrassol στη Προβηγκίας 

Η μνημειακή εγκατάσταση 
Cosmicon έξω από το 
εμπορικό κέντρο Vanke 
Midtown στο Σουτσόου της 
Κίνας

Οι χορευτές που 
συναντούμε και στο 

κέντρο της Βούλας 
δεσπόζουν στην κεντρική 

είσοδο του κτηρίου της 
Τράπεζας Πειραιώς στην 

Αθήνα
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θετικά αλλά και αρνητικά 
σχόλια. Πώς διαχειρίζεστε 
την κριτική που λαμβάνετε 
από τους πολίτες; 
Το έργο τέχνης, ειδικά στον 
δημόσιο χώρο, θα ήταν εξω-
πραγματικό να μη δέχεται κρι-
τική, αφού αυτός είναι ο σκοπός 
του: Να στέκεται στη θέση του 
και να δημιουργεί αντηχήσεις. 
Αλίμονο δε, αν είχε μόνο θετι-
κές ή μόνο αρνητικές κριτικές. 
Το χειρότερο δε, θα ήταν να 
περνάει απαρατήρητο. Πιστεύω 
ότι κάποιες αντιδράσεις που 
προκύπτουν είναι εξαιτίας του 
κόκκινου χρώματος που χρησι-
μοποιώ σε κάποια γλυπτά μου. 
Αλλά να μη μας διαφεύγει ότι 
αισθάνομαι κατά κάποιον τρόπο 
πρωτοπόρος, γιατί αποενεχο-
ποίησα το κόκκινο χρώμα στα 
γλυπτά των δημοσίων εξωτερι-
κών χώρων. Καταλαβαίνω την 
αντίδραση και όπως ανέφερα και 
πριν, είμαι ευτυχής που υπάρχει, 
όπως όμως αντιλαμβάνομαι επί-
σης την ελλειμματική προσέγγι-
ση κάποιων στο έργο τέχνης. 
Αν δεν ξεφύγει κάποιος από τα 
στερεότυπα, πώς είναι δυνα-
τόν να συναντήσει το νέο; Πώς 
μπορεί η ζωή να προχωρήσει, 
όταν βολευόμαστε μόνο σε ό,τι 
έχουμε συνηθίσει να βλέπου-
με; Πολλά έργα βανδαλίζονται 
με πρόσφατο περιστατικό την 
«καλλιτεχνική επέμβαση» αγνώ-
στου δράστη στο γλυπτό του 
Γιάννη Μόραλη. Κάποιοι είπαν 
ότι η επέμβαση το έκανε καλύ-
τερο. Αντιλαμβάνεται κανείς τι 

σημαίνει να επεμβαίνει βιαίως 
οποιοσδήποτε θεωρεί ότι μπορεί 
να παρέμβει στο έργο κάποιου 
καλλιτέχνη χωρίς την άδειά του; 
Ζούγκλα!

Υπάρχει κάποιο από τα έργα 
σας που ξεχωρίζετε; 
Είναι εξαιρετικά δύσκολη η 
απάντηση γιατί μόλις πάω να 
ξεχωρίσω ένα για κάποιο λόγο, 
την ίδια στιγμή αντιλαμβάνομαι 
ότι κατά την ίδια λογική επιλέγω 
κάποιο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι η αγάπη μου σε όλα μου τα 
έργα, που κάνει αδύνατη οποια-
δήποτε επί μέρους διάκριση.½½

Ως κάτοικος του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, έχετε 
προβεί στη δωρεά τριών πολύ 
χαρακτηριστικών σας γλυ-
πτών, τα οποία κοσμούν τις 
τρεις δημοτικές ενότητες του 
Δήμου μας. Τι σηματοδοτούν 
για εσάς τα έργα αυτά; 
Το σπίτι μου είναι πάντα περι-
ποιημένο, γιατί θέλω να ζω σε 
περιβάλλοντα με καλή αισθητι-
κή. Γιατί να μη συμβαίνει το ίδιο 
και στο ευρύτερο περιβάλλον 
στο οποίο ζω και κινούμαι; Έτσι 
λοιπόν ο Δήμος κατέβαλε τα 
χρήματα για την παραγωγή και 
χύτευση των γλυπτών και εγώ 
από την πλευρά μου προσέφερα 
την αμοιβή μου στους συμπολί-
τες μου. Εύχομαι να υπάρξουν 
και άλλοι γλύπτες να λειτουρ-
γήσουν αναλόγως. Ο δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και 
το νέο Δημοτικό Συμβούλιο είναι 
άτομα ανοιχτών οριζόντων!

Ο καλλιτέχνης παραχωρεί συνέντευξη με αφορμή έκθεσή του στη 
βίλα Μπεατρίς Ενεά που βρίσκεται στη γαλλική χώρα των Βάσκων

Ο Κωστής Γεωργίου στο ατελιέ του 

Το γλυπτό Galileo βρίσκεται 
στο νοσοκομείο St. Elisabeth 

των Βρυξελλών

Μια ακόμη μεγάλη 
εγκατάσταση έξω από το 
εμπορικό κέντρο Vanke 
Midtown στο Σουτσόου της 
Κίνας
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Ξεκινά σε λίγες ημέρες η νέα αγωνιστική χρονιά για τους αθλητικούς συλλόγους 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γεμάτη με νέα όνειρα και φιλοδοξίες. 
Ομάδες που στόχο έχουν την ανάδειξη των ακαδημιών μέχρι και την διεκδίκηση 
ευρωπαϊκού τίτλου. Με τις κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν 
όλοι οι σύλλογοι της περιοχής και την αρωγή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να φέρουν οι ομάδες νέες επιτυχίες στην 
περιοχή.

Μετά την περσινή άκρως επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, ο Άρης Βούλας είναι 
έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και φέτος. Θυμίζουμε πως ο τοπικός Άρης την περα-
σμένη σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ χάνοντας το κύπελλο 
μετά από την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Φέτος ο πήχης ανέβηκε ένα 
επίπεδο πιο πάνω και άπαντες στον σύλλογο πιστεύουν ότι θα επαναλάβουν την 
περσινή χρονιά με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. 

Ο Κυανούς Αστέρας Βάρης φαίνεται να έχει ξεπεράσει το «σοκ» της μη ανόδου στη 
Γ’ Εθνική. Ο Αστέρας πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά χάνοντας την άνοδο στα 
«σαλόνια» στη διαφορά τερμάτων απέναντι από την Μαρκό. Ωστόσο, η διοίκηση του 
Αστέρα, δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει φέτος την άνοδο. Αξίζει να σημει-
ωθεί, πως στην πρώτη ομάδα αγωνίζονται και ποδοσφαιριστές που προέρχονται 
από τα σπλάχνα του συλλόγου καθώς έχει δοθεί μεγάλο βάρος στις ακαδημίες 
της ομάδας. 

Ο ΑΟ Βουλιαγμένης θα πορευτεί και την φετινή χρονιά με το ίδιο πλάνο. Παίκτες 
από τις ακαδημίες, προσπάθεια για όμορφο ποδόσφαιρο και παράλληλα με το νέο 
γήπεδο που έχει ανακατασκευάσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να δημι-
ουργηθεί ένα πρότυπο φυτώριο νέων ποδοσφαιριστών που αρχικά να μην είναι 
αυτοσκοπός ο πρωταθλητισμός. 

Η γυναικεία ομάδα καλαθοσφαίρισης του Πρωτέα Βούλας μετά από έξι συνεχή 
χρόνια παρουσίας στην κορυφαία κατηγορία, φέτος θα αγωνίζεται στην Α2 κατηγο-
ρία ωστόσο οι αθλήτριες και η διοίκηση μιλούν ανοικτά πως ο μεγάλος στόχος της 
χρονιάς είναι αποκλειστικά η επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Ενώ η ανδρική 
ομάδα θα αγωνιστεί για μια ακόμα σεζόν στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής με στόχο 
την παραμονή στην κατηγορία. Η φιλοσοφία του συλλόγου είναι να προωθεί νέα 
παιδιά και επιδίωξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον Πρω-

τέα Βούλας είναι οι πρώτες ομάδες να βασίζονται σε αθλητές που βγαίνουν από 
τις ακαδημίες της ομάδας. Οι ομάδες μπάσκετ της Βουλιαγμένης και της Βάρης 
θα ρίξουν για μια ακόμα φορά το βάρος στις ακαδημίες τους και λιγότερο στον 
πρωταθλητισμό. 

Στην υδατοσφαίριση ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης είναι γεννημένος να πρω-
ταγωνιστεί σε άνδρες και γυναίκες. Μετά την περσινή εξαιρετική πορεία που 
σημείωσαν οι γυναίκες του συλλόγου και την επιστροφή στους εγχώριους τίτ-
λους με την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα είναι αποφασισμένη για 
το νταμπλ και φιλοδοξία είναι η κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης που την 
περασμένη χρονιά χάθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. 

Επιστροφή στους τίτλους επιθυμεί και η ανδρική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βου-
λιαγμένης και φυσικά μια καλή πορεία στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Παράλληλα, η 
ανάδειξη και προωθήσει αθλητών από τις ακαδημίες του συλλόγου είναι από τις 
πρώτες προτεραιότητες της διοίκησης και των προπονητών. 

Τέλος, μια νέα ομάδα υδατοσφαίρισης έκανε την εμφάνισή της και αναμένεται να 
πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Ο λόγος για την Τρίαινα 
Βούλας που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλά βήματα ανόδου και φαίνεται ότι 
θα απασχολήσει στο μέλλον τον ελληνικό αθλητισμό.

Η Θέτιδα Βούλας θα αγωνιστεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρωτάθλημα της 
Α1 βόλεϊ γυναικών. Η νέα χρονιά βρίσκει την ομάδα με ανανεωμένο ρόστερ και 
υψηλές απαιτήσεις. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους αθλητές του κλασι-
κού αθλητισμού που σημειώνουν κάθε αγωνιστική χρονιά μεγάλες επιτυχίες και 
κάνουν υπερήφανους τους συλλόγους στους οποίους ανήκουν. 

Νέα χρονιά με όνειρα 
και φιλοδοξίες
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Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
Αναβάθμιση για ασφαλή άθληση

Μεγάλο 
πρόγραμμα  
1 εκ. ευρώ 
για τον 
εκσυγχρονισμό 
των γηπέδων
σε Βάρη, Βούλα 
και Βουλιαγμένη

Την αναβάθμιση των αθλητικών του εγκαταστάσεων προγραμματί-
ζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με σκοπό την κάλυψη επι-
τακτικών αναγκών σε διάφορα αθλητικά κέντρα και ανοικτά γήπεδα. 
Ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών χώρων θα συμβάλει στην αύξηση 
της λειτουργικότητας για τους κατοίκους και τα αθλητικά σωματεία. 

Συγκεκριμένα, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Αθλη-
τικό Κέντρο Βουλιαγμένης, στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης, στο 
κλειστό γυμναστήριο βόλεϊ επί των οδών Λυκούργου και Ξενοφώ-
ντος, στα ανοικτά γήπεδα τένις και μπάσκετ στο Δίλοφο Βάρης, στο 
κλειστό γήπεδο μπάσκετ Μηλαδέζας, στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ 
επί των οδών Αρκαδίου και Ρόδου στη Βούλα, στο ανοιχτό γήπεδο 
μπάσκετ επί της πλατείας Μουσών στη Βούλα, στο ανοιχτό γήπεδο 
μπάσκετ επί των οδών Νικηταρά και Νεμέας στη Βούλα, στο ανοιχτό 
γήπεδο μπάσκετ επί των οδών Πανός και Λεωφόρο Ποσειδώνος στη 
Βουλιαγμένη, στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Πρωτέα Βούλας επί της 
οδού Λυκούργου στη Βούλα, στο Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 επί των 
οδών Βασιλέως Παύλου και Περικλέους στη Βούλα, στο κλειστό 
γήπεδο Μπάσκετ «Γεώργιος Γεννηματάς» στη Βούλα και στο Γήπε-
δο Ποδοσφαίρου του Άρη Βούλας.

Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρο-
νισμός του αθλητικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη βελτίωση των 
υποδομών με την τοποθέτηση, μπασκετών, ταμπλό, καλαθιών, στυ-
λοβατών βόλεϊ, πάγκων παικτών και γραμματείας, ακρυλικών και 
συνθετικών δαπέδων, προστατευτικών στρωμάτων, ηλεκτρονικού 
πίνακα αποτελεσμάτων. Επιπλέον, για την προστασία των χώρων 
και την ασφάλεια των αθλούμενων προγραμματίζεται η τοποθέτηση 
περίφραξης ύψους 4 μέτρων στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Επίσης 
προβλέπεται η τοποθέτηση αναβατορίων γοια άτομα με αναπηρί-
ες για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο χώρο των αποδυτηρίων 
και στον αγωνιστικό χώρο στο δημοτικό στάδιο Βάρης. Τέλος, στο 
έργο περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των αλουμινίων στο κλει-
στό γυμναστήριο βόλεϊ επί των οδών Λυκούργου και Ξενοφώντος. 
Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις ανά αθλητικό χώρο είναι: 

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης: Τοποθέτηση συνθετι-
κού δαπέδου στα κύρια γήπεδα μπάσκετ, τοποθέτηση ακρυλικού 
ελαστικού δαπέδου στα βοηθητικά γήπεδα μπάσκετ καθώς και στα 
γήπεδα τένις και βόλεϊ. Τοποθέτηση νέων ταμπλό μπασκέτας επί 
υφιστάμενων μπασκετών, φιλέ βόλεϊ και ξύλινων πάγκων παιχτών 
και πάγκων γραμματείας. 

Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής»: Τοποθέτηση 
αναβατορίων για άτομα με αναπηρίες για την εξασφάλιση της πρό-
σβασης στο χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο. 

Κλειστό γυμναστήριο βόλεϊ (Λυκούργου και Ξενοφώντος): Αντικα-
τάσταση των αλουμινίων. Γήπεδα τένις και μπάσκετ στο Δίλοφο: 

Τοποθέτηση ακρυλικού ελαστικού δαπέδου στο γήπεδο μπάσκετ 
και στα γήπεδα τένις. Αντικατάσταση παλαιών ταμπλό μπασκέτας και 
τοποθέτηση νέας περίφραξης στα γήπεδα τένις και μπάσκετ. 

Κλειστό γήπεδο Μηλαδέζας: Tοποθέτηση ενός ηλεκτρονικού πίνα-
κα σκορ.

Στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ επί των οδών Αρκαδίου και Ρόδου, επί 
της πλατείας Μουσών και επί των οδών Νικηταρά και Σπετσών στη 
Βούλα και στο γήπεδο μπάσκετ επί των οδών Πανός και Λεωφόρου 
Ποσειδώνος στη Βουλιαγμένη θα τοποθετηθούν ακρυλικού ελαστι-
κού δάπεδα, δύο μπασκέτες (με κορμό, ταμπλό, καλάθια και δίχτυ) 
και οι χώροι θα περιφραχθούν.

Στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Πρωτέα Βούλας επί της οδού 
Λυκούργου στη Βούλα και στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 επί των 
οδών Βασιλέως Παύλου και  Περικλέους στη Βούλα θα τοποθετηθεί 
νέα περίφραξη.

Στο Κλειστό Γήπεδο μπάσκετ «Γεώργιος Γεννηματάς» στη Βούλα 
θα τοποθετηθούν προβολείς εξωτερικού χώρου στον περιβάλλοντα 
χώρο έξωθεν του γηπέδου. Τέλος, στο γήπεδο ποδοσφαίρου του 
Άρη Βούλας θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση πετασμάτων τύπου 
σάντουιτς από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης θα διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό σε 
όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις προσφέροντας πάνω απ’ όλα 
ασφάλεια. Εξάλλου, οι μνήμες είναι πρόσφατες από την τραγω-
δία στη Χίο, όταν μπασκέτα αποκολλήθηκε και έπεσε σε νεαρό, ο 
οποίος έχασε την ζωή του, ξεσηκώνοντας ένα πανελλαδικό κύμα 
ανησυχίας για το καθεστώς ασφάλειας των δημοτικών αθλητικών 
χώρων. Το συνολικό κόστος για την αναβάθμιση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων είναι 1.000.000 ευρώ. Ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης θα αντλήσει 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος» μετά από σχετικό αίτημα το οποίο ενέκρινε το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, ενώ οι υπόλοιπες 400.000 ευρώ θα καλυφθούν 
από τον προϋπολογισμό του.

 
του  Ρόμπερτ  Κιουτσουκαλτιντζίογλου



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
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Αλλάζει σελίδα το πρώην κάμπινγκ Βούλας

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ήταν 10 Ιουνίου του 2012 όταν εκπρόσωποι του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εξω-
ραϊστικοί σύλλογοι, εθελοντές και κάτοικοι της πόλης 
άνοιγαν μετά από χρόνια τη σφραγισμένη πόρτα εισό-
δου του πρώην κάμπινγκ Βούλας, δηλώνοντας πως, ως 
δημόσιο αγαθό, μπορεί να την διαχειριστή ο Δήμος και 
να την διαθέσει ελεύθερα στους πολίτες. Πριν όμως το 
άνοιγμα είχε προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου 107/2012/28-5-2012 για την «απελευθέρω-
ση» της παραλίας που ανήκε στην ΕΤΑΔ. 

Η διοίκηση του Σπύρου Πανά αποδείχτηκε ότι έμεινε 
μονάχα στην απόφαση, καθώς ουδέποτε ασχολήθηκε 
ουσιαστικά με τη διαχείριση της έκτασης. Η αδράνεια 
που επέδειξε η τότε δημοτική αρχή είχε ως αποτέλε-
σμα το δύσκολο εγχείρημα της διαχείρισης του πρώην 
κάμπινγκ Βούλας να το αναλάβουν εθελοντικά συλλογι-
κότητες και κινήματα, όχι αποκλειστικά από την περιοχή 

αλλά γενικότερα από τα νότια προάστια. Αρχικός σκοπός 
των εθελοντών ήταν ο καθαρισμός της έκτασης και της 
παραλίας, η συντήρηση των κτηρίων που υπάρχουν στον 
χώρο αλλά και η όσο το δυνατόν καλύτερη φύλαξη του 
πρώην κάμπινγκ Βούλας. Τους πρώτους μήνες λειτουρ-
γίας κάτω από την εποπτεία των εθελοντών ο χώρος 
άλλαξε όψη. Είχαν συσταθεί ομάδες εργασίας με κύριο 
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Ωστόσο, στην 
πορεία η κατάσταση πήρε άλλη μορφή. 

Με τη σύμφωνη γνώμη των εθελοντών, διοργανώθηκε 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Κάνναβης, πραγματοποι-
ήθηκε Τριήμερο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας 
και Συνεργατικής Οικονομίας, φιλοξενήθηκαν ξένοι 
συνδικαλιστές και ακτιβιστές οι οποίοι μίλησαν για 
την οικονομική κρίση, γίνονταν μαθήματα γιόγκα και 
άλλα πολλά. Ουσιαστικά, οι εθελοντές άλλαξαν ρότα 
και θεώρησαν το πρώην κάμπινγκ Βούλας κτήμα τους. 
Αρκετοί το έχουν χαρακτηρίσει ως «γκέτο».

Το πρώην κάμπινγκ Βούλας είναι έτοιμο να γυρίσει 
σελίδα και να αφήσει πίσω το μίζερο παρελθόν του. Η 

στιγμή που η έκταση των 34 στρεμμάτων θα αλλάξει 
όψη και θα γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους 
δεν αργεί. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ακτών, 
εταιρείες κολοσσοί θα προχωρήσουν στην ανάπλαση 
του χώρου επενδύοντας 8 εκατ. ευρώ. Από την επέν-
δυση ο Δήμος 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 δημι-
ουργηθεί παιδότοπος και ένας υπερσύγχρονος θερινός 
κινηματογράφος. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται στο 
επίκεντρο της αθηναϊκής ριβιέρας, όπως δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά 
την τελετή ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής. 
Επενδύσεις όπως αυτή του πρώην κάμπινγκ Βούλας 
θα είναι ένα ακόμη βήμα ώστε η περιοχή που ζούμε και 
λατρεύουμε να απογειωθεί περισσότερο.

#photo_view

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι  
της  Λαϊκής Συσπείρωσης  
ορκίστηκαν στο Δημαρχείο (31/8)

Η Άντζελα Γκερέκου
με τον Δήμαρχο
στην ορκωμοσία

Σέλφι της Μαριάντας Πιερίδη 
με τη Λιάνα Σκουλάξενου
στην ορκωμοσία

Σωκράτης Μπραϊμνιώτης 
με τον Δημήτρη Κιούση
στην ορκωμοσία

Η ομάδα παραδοσιακών χορών
της Απολλωνίας
στο Μικρασιατικό Φεστιβάλ (13/9)

Η θρυλική ανάβαση 
αναβίωσε και φέτος
(Κρεμασμένος Λαγός, 8/9)

Βίκυ Μαπελικάκη, Λυδία Αργυ-
ροπούλου, Νατάσα Κουρεντζή, 
Ελπίδα Γεωργακοπούλου (30/8)

Creating
life
moments



2 4 Μικρασιατικό Φεστιβάλ Βούλας

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μίλησε στο 5ο 
Μικρασιατικό Φεστιβάλ για τον Μητροπολίτη Κυδωνιών 
Γρηγόριο, που κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή έσωσε 
20.000 Έλληνες από το διωγμό, βρίσκοντας ο ίδιος 
μαρτυρικό θάνατο

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας στην 
κορύφωση του Φεστιβάλ το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και 
μπροστά σε ένα κατάμεστο από κόσμο κέντρο της Βούλας 
τραγούδησαν παλιές και νέες επιτυχίες τους

Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 
ΕΞΙΣΤΟΡΙΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 
ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος με τον 
πρόεδρο της Ένωσης 
Μικρασιατών Βούλας 
Γιώργο Σταμπέλλο στο 
μνημείο της Ιωνίας, μετά 
από την επιμνημόσυνη 
δέηση που εψάλη την 
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΗΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, ΣΑΝ 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ 1922.














