
The Talk of 
The Town
Πόσο smart city είναι η δική 
μας; Η μία εκδοχή της «έξυ-
πνης πόλης» ταυτίζεται με ένα 
επικοινωνιακό μοντέλο υιοθέ-
τησης μικρής εμβέλειας εφαρ-
μογών. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης στον αντίποδα 
ακολουθεί άλλο δρόμο, όπου 
οι τεχνολογικές καινοτομίες 
ενσωματώνονται στην καθη-
μερινότητα του πολίτη βελτι-
ώνοντάς την.
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δημοτικός 
φωτισμός 
κατά κλιματικής 
αλλαγής
Εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών CO2 
επέφερε η καθολική υιοθέτηση των LED  
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20 ΜΗΝΩΝ
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Δημοσιογράφος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα νέα 
ωράρια 
διέλευσης

Σελ. 16-17Συνέντευξη  σελ. 12-13 Σελ. 7

Η βιολογία 
στην υπηρεσία 
του κλίματος 

Βήμα για την 
αυτοδιοίκηση 
του μέλλοντος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

4.265.655 
kWh εξοικονόμηση

213.283 δέντρα 
(περιβαλλοντικό ισοδύναμο)

620.000
€ εξοικονόμηση

2.730.019
kg CO2 λιγότερα
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Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

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

1 χρόνος 
κυκλοφορίας

14 φύλλα

20 κεντρικά  
σημεία διανομής

27.500 αντίτυπα 
κάθε μήνα

Σε όλα τα σπίτια 
του Δήμου

Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Ραντεβού στο 
γραμματοκιβώτιο!

Προβάλλετε το μήνυμά σας
στον καλύτερο 

διαφημιστικό χώρο 
της πόλης

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε 
τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων 

ads@dimosiografos.com
Τηλ.: 697 379 2302
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« Έξυπνη πόλη»: Κάντο 
όπως ο Κωνσταντέλλος

Τ η διαφορά του μάρκετινγκ από την ουσία είχαν την 
ευκαιρία να διακρίνουν όσοι παρακολούθησαν το 
Συνέδριο "Restart mAI City" που διοργάνωσε ο 

Δήμος Τρικκαίων στα Τρίκαλα στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Η 17λεπτη πυκνή παρουσίαση που έκανε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος για τις ψηφιακές πρωτοβουλίες που έχει 
λάβει η δημοτική αρχή από το 2014 μέχρι σήμερα, μπορεί 
για τους κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης να επανέλαβε σε ένα βαθμό γνωστές και θεωρού-
μενες πλέον ως δεδομένες υπηρεσίες, ωστόσο για την 
πλειοψηφία όσων παρακολουθούσαν το Συνέδριο, ήταν 
αφορμή για να κρατήσει σημειώσεις. Αν στο Συνέδριο 
των Τρικάλων παρουσιάστηκε η αφρόκρεμα των καινο-
τόμων ιδεών για την αυτοδιοίκηση, τότε ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης - χωρίς καμία διάθεση υπερβο-
λής - έχει περάσει προ πολλού σε ανώτερο επίπεδο, αυτό 
της καθολικής εφαρμογής των καινοτόμων πρακτικών, 
αλλάζοντας την καθημερινότητα επί της ουσίας. 

Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από την αλλαγή 
τεχνολογίας στο δημοτικό φωτισμό. Ο Δήμος των 3Β 
είναι ο μοναδικός στη χώρα που άλλαξε ήδη 9.500 
φωτιστικά σώματα σε όλες τις οδούς του, τους κοινό-
χρηστους χώρους, τα πάρκα και τις παιδικές χαρές (ενώ 
ακολουθούν άμεσα σχολεία και δημοτικά κτήρια) έχο-
ντας επιτύχει μέσα σε 20 μήνες εφαρμογής εξοικονόμη-
ση άνω των 600.000 ευρώ στο κόστος του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Για λόγους σύγκρισης και μόνο, αρκεί να τονι-
στεί ότι ο θεωρούμενος ως κορυφαίος Δήμος σε τεχνο-
λογικές εφαρμογές, βρίσκεται ακόμη σε ένα πιλοτικό 
στάδιο μέτρησης LED φωτιστικών σε μόλις δύο δρό-
μους του κέντρου του. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης παρουσίασε ακόμη στο Συνέδριο δύο νέες 

εφαρμογές που εφαρμόζονται καθολικά αυτές τις μέρες: 
Πρώτον, την ογκομέτρηση απορριμμάτων σε «έξυπνους 
κάδους» που με ψηφιακούς αισθητήρες και τηλεματική 
διαχείριση μειώνει κατά 30% το κόστος της αποκομιδής. 
Πλέον τα απορριμματοφόρα του Δήμου θα σταματούν 
μόνο σε γεμάτους άνω του 60% κάδους, προσαρμόζο-
ντας κατάλληλα τη διαδρομή τους, γλυτώνοντας χρόνο 
και βέβαια, καύσιμα. Η εφαρμογή αυτή θα ειδοποιεί την 
υπηρεσία ακόμη για το ακριβές στίγμα των κάδων αλλά 
και την υπερθέρμανση ή πτώση τους. Δεύτερον, το δημο-
τικό taxis net, μια ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι έτοιμη 
να βγει «στον αέρα» τον επόμενο μήνα με την οποία πλέον 
οι πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποι-
ούν όλες τις οικονομικές τους συναλλαγές με τον Δήμο 
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Ένα απαραίτητο – και 
πρωτοποριακό για την αυτοδιοίκηση – βήμα εκσυγχρο-
νισμού που θα τερματίσει την υποχρεωτική μέχρι σήμερα 
παρουσία των συναλλασσομένων στα γκισέ του Δημαρ-
χείου. 

Επί της ουσίας, η «έξυπνη πόλη» μπορεί να πάρει δύο 
εκδοχές: Η μία είναι αυτή ενός ανέξοδου εντυπωσια-
σμού. Πιλοτικά προγράμματα μικρής χρηστικότητας, 
όπως για παράδειγμα τα λεωφορεία χωρίς οδηγό ή η 
παροχή δικτύων wifi σε μια εποχή αλματώδους εξέλι-
ξης αυτής της τεχνολογίας, που τραβούν μεν τα φώτα 
της δημοσιότητας, αλλά επί της ουσίας δεν επιλύουν 
κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Στην πράξη τέτοιες 
εφαρμογές συνιστούν μια ακριβή διαφήμιση των δημο-
τικών διοικήσεων, που στα χρηματικά όρια των απευ-
θείας αναθέσεων αγοράζουν ελάχιστα μελετημένες 
και συνήθως υπερκοστολογημένες ψηφιακές υπηρε-
σίες πολύ μικρής εμβέλειας. 

Η άλλη εκδοχή μιας «smart city» είναι αυτή που ενσω-
ματώνει τον πυρήνα των νέων τεχνολογιών στην 
καθημερινή διαχείριση της τοπικής πολιτικής. Η επιλο-
γή αυτή είναι πολύ πιο δύσβατη, καθώς απαιτεί μελέτη 
μεγάλου βάθους για την καθολική εφαρμογή των επι-
λογών και απαιτεί επίσης μεγάλες διαγωνιστικές δια-
δικασίες με όρους διαφάνειας που ως γνωστόν είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. Όμως στο 
τέλος, οι εφαρμογές όπως το Novoville (από το οποίο 
έχουν περάσει περίπου 30.000 αιτήματα πολιτών για 
προβλήματα στην πόλη), η ψηφιακή διακίνηση εγγρά-
φων στον Δήμο, η ψηφιοποίηση του αρχείου του και 
βέβαια ο νέας τεχνολογίας φωτισμός, αναβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής.  

Άλλωστε, όση νέα τεχνολογία και αν εισαγάγει κανείς 
στη δημοτική πολιτική, η κεντρική αποστολή ενός 
Δήμου θα είναι πάντα και παντού οι πιο άχαρες και 
βρώμικες εργασίες: Η αποκομιδή των απορριμμάτων, 
η επούλωση της λακκούβας στους δρόμους, η αλλαγή 
των λαμπτήρων οδοφωτισμού που καίγονται, η καθα-
ριότητα στους κοινόχρηστους χώρους. Εκεί κρίνεται 
πρωταρχικά η αποτελεσματικότητα μιας δημοτικής 
αρχής. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποστηρίζει συχνά συγκε-
φαλαιώνοντας τα παραπάνω ότι το πόσο σύγχρονη είναι 
μια πόλη εξαρτάται από τρεις αλληλένδετους παράγο-
ντες: Πόσο έξυπνη, πόσο πράσινη και πόσο αποτελε-
σματική είναι. «Απώτερος σκοπός μιας έξυπνης πόλης 
είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και η εξεύρεση λύσε-
ων στα προβλήματα της καθημερινότητας», όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του στο Συνέδριο των 
Τρικάλων. Μια σύγχρονη προσέγγιση για το ρόλο της 
αυτοδιοίκησης, που δεν αποθεώνει τη νέα τεχνολογία, 
αντίθετα την υποτάσσει στον πρωταρχικό σκοπό.

“Στα 3Β 
οι τεχνολογικές 
καινοτομίες 
ενσωματώνονται 
στην καθημερινότητα 
του πολίτη

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Στην «απελευθέρωση» της λεωφόρου Βασιλέως 
Παύλου από τις παράνομες διαμορφώσεις κατοίκων 
που οριοθετούν ακόμη και με μπάρες θέσεις στάθμευ-
σης των ΙΧ τους, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει 
η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Όπως τονίζουν στον «Δημοσιογράφο» στελέχη της 
διοίκησης, τέσσερις μεγάλες ιδιοκτησίες έχουν 
παραδώσει σε κοινή χρήση τμήματα των οικοπέδων 
τους μπροστά στη λεωφόρο προκειμένου να εκδώ-
σουν οικοδομικές άδειες, όμως στην πράξη μέχρι 
σήμερα οικειοποιούνται τα τμήματα αυτά για ιδιωτικά 
γκαράζ. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες προβάλλουν το 
επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για τις 
παραχωρήσεις αυτές, ωστόσο, σύμφωνα με νομικούς 
κύκλους, η διαδικασία αποζημίωσης είναι εντελώς 

ξεχωριστή, δεν αφορά αποκλειστικά τον Δήμο και 
δεν συνδέεται με την παραχώρηση της γης σε κοινή 
χρήση. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει ήδη ανακοινώσει 
τις προθέσεις της δημοτικής αρχής για τη μετατροπή 
του τμήματος αυτού σε μια πραγματικά κοινόχρηστη 
ζώνη. Σύμφωνα με τη μελέτη ανάπλασης, στο κέντρο 
της οδού θα διαμορφωθούν κοινόχρηστες θέσεις 
στάθμευσης υπό γωνία, ενώ από την απελευθέρωση 
των τμημάτων, θα δημιουργηθεί σε κάθε ρεύμα του 
δρόμου μια περιπατητική ζώνη με φυτεύσεις πλάτους 
7 μέτρων με ποδηλατόδρομο. 

Η «λεωφόρος» Βασιλέως Παύλου θα μετατραπεί 
πλέον σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στρωμένο με 
κυβόλιθο, σε πλήρη αρμονία με τον οικιστικό χαρα-
κτήρα του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά και τον υφι-
στάμενο εμπορικό χαρακτήρα του κεντρικού τμήματος 
του δρόμου. 

Δίλοφο 
παραδοσιακό

χωρίς 
συνεργεία

Προστασία 
της παραδοσιακής 

φυσιογνωμίας 
στα Βλάχικα 

με απομάκρυνση 
των οχλουσών 

χρήσεων

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 η πολεοδομική μελέτη καθορι-
σμού χρήσεων γης στη Βάρη και συγκεκριμένα στο Δίλοφο. Σύμφω-
να με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, η απόφαση αυτή ήταν κατά 90% 
διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα, για ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, έχει ψηφιστεί και έχουν 
γίνει παρεμβάσεις.  

Οι νέες χρήσεις γης που θα ισχύουν μόλις δημοσιευθούν στο ΦΕΚ 
– σε έναν χρονικό ορίζοντα οκταετίας – δεν θα επιτρέπουν τη λει-
τουργία των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης (όπως 
τα συνεργεία αυτοκινήτων) στην περιοχή του Διλόφου πλην των 
αρτοποιείων, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτείων ενώ τα 
πρατήρια υγρών καυσίμων και τα πλυντήρια αυτοκινήτων θα επιτρέ-
πονται να λειτουργούν μόνο στο παράδρομο της Λεωφόρου Ευελ-
πίδων. «Οι οχλούσες χρήσεις δεν είναι συμβατές με την πόλη που 
οραματιζόμαστε. Τα συνεργεία με τον τρόπο που λειτουργούν δεν 
εκτιμούν την πόλη ούτε την φιλοξενία που τους παρέχει το σημείο, 
ρυπαίνοντας την περιοχή και καταλαμβάνοντας δημόσιες θέσεις 
στάθμευσης αλλά και πεζοδρόμια» τόνισε ο Δήμαρχος. 

Η αντιπολίτευση μπορεί να συμφώνησε επί της ουσίας με τις αλλα-
γές τις οποίες χαρακτήρισε επιτακτικές, ωστόσο στην πλειοψηφία 
της ψήφισε αρνητικά, με την αιτιολογία πως θα έπρεπε το θέμα να 
συζητηθεί προεκλογικά και να έχει προηγηθεί διάλογος με τους 
επαγγελματίες. Στο συγκεκριμένο ζήτημα οι επικεφαλής των παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης πιάστηκαν αδιάβαστοι, διότι έχει γίνει 
διαβούλευση αλλά είναι και θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει να απασχο-
λεί την πόλη από το 2001 από τον τότε Δήμο Βάρης. «Αν νομίζουμε 
ότι κάνουμε νεκρή πολιτική πάνω στη νεκρά φύση της πόλης μας 
απλά και μόνο γιατί δεν έχουμε να πούμε κάτι, τότε κάνουμε λάθος, 

πρέπει να αφήσουμε την καχυποψία που μπορεί να υπάρχει στο παρ-
λεθόν και να σταματήσουμε να προγραμματίζουμε την πόλη μας με 
ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Η ζωή της πόλης, μας απασχολεί για 
τα επόμενα 100 χρόνια», ήταν το σχόλιο του Δημάρχου απευθυνόμε-
νος στην πλευρά της αντιπολίτευσης και συνέχισε λέγοντας πως «η 
σημερινή κατάσταση στο Δίλοφο δεν συνάδει με την παραδοσιακή 
φυσιογνωμία της περιοχής που θέλουμε να φτιάξουμε, διότι σήμερα 
κλείνουν οι παραδοσιακές ταβέρνες και μετατρέπεται η περιοχή σε 
εμπορία ελαστικών, σαν να βρισκόμαστε στην οδό Καλλιρρόης». 

Στόχος της δημοτικής αρχής κατά τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο είναι 
να δημιουργηθεί ένας Δήμος πιο πράσινος και ανθρώπινος. Σε αυτό 
το πλαίσιο προανήγγειλε ότι θα ανοίξει ο διάλογος για τις χρήσεις 
γης στον Δήμο, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Λεωφόρο Αθηνάς 
στη Βουλιαγμένη, όπου σήμερα επιτρέπονται οι χρήσεις εμπορικών 
κέντρων και απαιτείται περιορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων.

Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 
Ζώνες περιπάτου και φυτεύσεων  
στη θέση των ιδιωτικών πάρκινγκ

Το σχέδιο 
του Δήμου 
για τις παράνομες 
μπάρες

“



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



6 Τοπικά

Ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, συνολικού προϋ-
πολογισμού 1.800.000 ευρώ, υλοποιεί ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, στην ευρύτερη περιοχή του 
Πανοράματος Βούλας. Το έργο κατασκευής αγωγού 
ομβρίων υδάτων ξεκίνησε την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 
και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών. 
Για τις ανάγκες του αντιπλημμυρικού έργου θα γίνουν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εργοταξιακή σήμαν-
ση και την εκτροπή της κυκλοφορίας στις οδούς που θα 
εκτελεστούν οι εργασίες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης οι οδοί είναι οι εξής: Μπουμπουλίνας από 
Αγίας Λαύρας έως Τήνου, Τήνου από Μπουμπουλίνας 
έως Πάρου, Τήνου – Κλεισούρας από Πάρου έως Κορυ-
τσάς, Κλεισούρας από Κορυτσάς έως Σκρα, Τεπελενίου 
από Κιλκίς έως Κλεισούρας, Ζακύνθου από Χειμάρας 
έως Αργυροκάστρου, Αργυροκάστρου από Ζακύνθου 
έως Τεπελενίου, Τεπελενίου από Αργυροκάστρου έως 
Τρεμπεσίνας, Κιλκίς από Τρεμπεσίνας έως Σκρα, Σκρα 
από Κιλκίς έως Κλεισούρας, Σκρα από Κιλκίς έως Ριμι-
νιτών, Ριμινιτών από Σκρα έως Σουλίου, Σουλίου από 
Ριμινιτών έως Σπάρτης. Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος 
3Β ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την όποια 
ταλαιπωρία προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου, το 

οποίο το χαρακτηρίζει ζωτικής σημασίας για την περιοχή. 
Να σημειωθεί, πως έπειτα από συνεννόηση της δημοτι-
κής αρχής με τον ανάδοχο του έργου, οι εργασίες στις 
οδούς που αναφέρονται θα εκτελούνται διαδοχικά και 
όχι ταυτόχρονα προκειμένου να περιοριστούν στο ελά-
χιστο οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. 

Η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Πανόραμα 
Βούλας συγκαταλέγεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντι-
πλημμυρικής θωράκισης και των τριών δημοτικών ενο-
τήτων συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η κατασκευή αγω-
γών ομβρίων υδάτων στη Βουλιαγμένη προϋπολογι-
σμού 9 εκατ. ευρώ και στη Βάρη επί της οδού Βασιλέως 
Κωνσταντίνου συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 
ευρώ. Να επισημανθεί πως το αντιπλημμυρικό έργο στην 
οδό Αθανασίου Διάκου στη Βάρη έχει ολοκληρωθεί, ενώ 
η κατασκευή του ρέματος του Κόρμπι βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη. Επιπλέον, για την κατασκευή του ρέματος της 
Μηλαδέζας στη δημοτική ενότητα της Βάρης έχει ολο-
κληρωθεί η δημοπράτηση της μελέτης και έχει ξεκινήσει 
ήδη η διαδικασία υλοποίησης του. Σε ό,τι αφορά τα αντι-
πλημμυρικά έργα στον Ασύρματο της Βάρης, η δημοτική 
αρχή έχει εκπονήσει μελέτη και το συγκεκριμένο έργο 
βρίσκεται σε φάση χρηματοδότησης. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αντιπλημμυρικών 
έργων, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκτιμά 
ότι θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται 
από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην 
περιοχή. 

Ζωτικής σημασίας έργο στο Πανόραμα Βούλας

Οι κάτοικοι αγκαλιάζουν 
το «Πράσινο Σημείο»
Συνεχίζεται η λειτουργία του Κινητού Πράσινου Σημείου που συμπληρώνει αισίως τρεις μήνες ενεργειών για 
την προώθηση μεθόδων διαλογής στην πηγή. Μάλιστα, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, 
αφού ο μέσος όρος του ανακυκλώσιμου υλικού που έχει συγκεντρωθεί από κάθε κάτοικο που έχει κάνει 
εγγραφή στο σύστημα και έχει προμηθευτεί κάρτα ανακύκλωσης είναι 28,14 κιλά.
Το ειδικά διαμορφωμένο αυτοκινούμενο όχημα σταθμεύει σε πλατείες, πλαζ και λαϊκές αγορές της πόλης. Στο 
Κινητό Πράσινο Σημείο οι κάτοικοι μπορούν να ανακυκλώνουν υλικά σε επτά ρεύματα όπως μέταλλα, πλαστι-
κά, χαρτί, γυαλί, σύνθετη συσκευασία, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βρώσιμα 
έλαια και λίπη. Οι κάτοικοι που θα ανακυκλώνουν θα επιβραβεύονται μέσω πίστωσης πόντων αναλόγως του 
είδους υλικού και της ποσότητας που απορρίπτεται στην Κάρτα Ανακύκλωσης του Δημότη (RFID card) η οποία 
διανέμεται δωρεάν στους κατοίκους του Δήμου στα σημεία λειτουργίας του Δήμου. 
Το Κινητό Πράσινο Σημείο θα βρίσκεται: Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στη λαϊκή αγορά Βουλιαγμένης (09.00-
12.45) και στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα (13.15-16.00). Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στη λαϊκή αγορά 
Βάρκιζας (09.00-12.45) και στην πλατεία Βάρ-
κιζας (13.15-16.00). Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 
στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης (Οάσεως 9) από τις 
09.00-12.45 και 13.15-16.00. Την Παρασκευή 
1 Νοεμβρίου στη λαϊκή αγορά Βάρκιζας (09.00-
12.45) και στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου στη 
Βούλα (13.15-16.00). Το Σάββατο 2 Νοεμβρί-
ου στο αθλητικό κέντρο Βούλας (09.00-12.45) 
και στα Πηγαδάκια στο κατάστημα Ηπειρώτισσα 
(13.15-16.00). Για το υπόλοιπο πρόγραμμα μπο-
ρείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του 
Δήμου, www.vvv.gov.gr.

Eυνοϊκή ρύθμιση 
οφειλών 
προς τον Δήμο 
Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έδωσε το 
υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη ρύθμιση οφει-
λών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς 
τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα με απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση 
δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν 
τα χρέη τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης όπως τέλη, φόροι, κλήσεις δημοτικής αστυνομίας, 
πρόστιμα, μισθώματα κ.λπ. Οι οφειλέτες θα μπορούν 
να εξοφλήσουν τα χρέη τους στους Δήμους σε έως 
100 δόσεις, καθώς και να απαλλαγούν από προσαυ-
ξήσεις, τόκους και πρόστιμα. Μάλιστα, η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων θα έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου 
ωστόσο πήρε παράταση μέχρι το τέλος του έτους. Οι 
αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση 
υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στο Δημαρχείο της Βούλας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του 
Δήμου στο 213-2020054 και στο esoda@vvv.gov.gr.



Βήμα παραπάνω ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Τα νέα πρόσωπα σε ΟΑΠΠΑ και Κοινωνικό Ξενώνα
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου εξέλεξε το Δημοτικό Συμβού-
λιο τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Ο ΟΑΠΠΑ είναι ο αρμόδιος για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των αθλητικών 
υποδομών και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου απαρτίζεται 
από 15 μέλη, από τα οποία τα εννέα ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, πέντε μέλη προέρχονται από την αντιπολίτευση και ένα 
μέλος είναι από τους εργαζόμενους του ΟΑΠΠΑ. Πρόεδρος είναι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Αντιπρόεδρος ορίστηκε η Μαρία 
Μπραϊμνιώτη. Αναλυτικά το 15μελές συμβούλιο (σε παρένθεση ο αναπληρωτής κάθε μέλους). Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Ζάχος 
Αναστασιάδης), Μαρία Μπραϊμνιώτη (Λαμπρινή Σκούρτη), Βασιλική Σφήκα (Λιάνα Σκουλάξενου), Κατερίνα Σταμπέλλου (Μαίρη Κιο-
σέογλου), Λυδία Αργυροπούλου (Ιωάννα Βασιλοπούλου), Θεόδωρος Παπαργυρίου (Γιώργος Καλκαδούρας), Μανώλης Βαρδαβάς 
(Νίκος Τυρόπουλος), Ένη Φαρμακίδη (Ιωάννα Παπαμιχαήλ), Στέφανος Χατζηστεφάνου (Γεωργία Δρακούλη), Μιχάλης Μινωτάκης 
(Παναγιώτης Μελιδώνης), Γιάννης Πλουμίδης (Μαρία Γιαννακάκη), Γιώργος Κότσαλης (Ανθή Βέλλη), Μαρία Σίνα (Σταύρος Σίνας), 
Έφη Λαγωνίκα (Γιώργος Σπανολιός), Χριστίνα Χριστοπούλου (Γιάννης Πρεβενιός).

Την ίδια ημέρα, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η νέα διοίκηση του Κοινωνικού Ξενώνα 
Βουλιαγμένης. Την εποπτεία της λειτουργίας του ιδρύματος ασκεί ο Δήμος και η διοίκηση αποτελείται από επτά μέλη ενώ Πρόεδρος 
είναι πάντα ο εκάστοτε Δήμαρχος. Τα μέλη του ΔΣ είναι τα εξής (σε παρένθεση οι αναπληρωματικοί): Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Γιώρ-
γος Κοκολέτσος), Μαίρη Φουρναράκη (Νίκος Νανούρης), Όλγα Πολίτη (Δημήτρης Κακογιαννάκος), Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου 
(Ηλίας Χαρίτος), Μαριαλένα Στότη Κώνστα (Βασιλική Αρβανιτοπούλου). Η οικογένεια των δωρητών Γεωργίας και Αχιλλέα Καρατζά 
όρισε ως εκπρόσωπό της στο ΔΣ (όπως ορίζει ο Κανονισμός του Ξενώνα) τη συμβολαιογράφο Μαρία Πραχάλη, ενώ ως εκπρόσωπος 
των εργαζομένων αναδείχθηκε ο Αντώνης Βουργουτζής.

Την υποψηφιότητά του για Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
(ΠΕΔΑ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα 7 Οκτω-
βρίου 2019 ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
Η διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων της Ελλάδας εκπρο-
σωπεί θεσμικά τους 66 Δήμους της Αττι-
κής και τους 4.230.000 κατοίκους της 
ενώ το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτε-
λείται από 25 μέλη και εκλέγεται μετά τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, από εκλέκτο-
ρες που αναδεικνύουν με ψηφοφορία τα 
Δημοτικά Συμβούλια όλων των δήμων. Ο 
Δήμος 3Β θα εκπροσωπηθεί από τέσσε-
ρις εκλέκτορες: Τον Δήμαρχο, δύο δημο-
τικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και 
έναν σύμβουλο της μειοψηφίας. 

Η θεσμική αναβάθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των οργάνων της 
συνολικά, η οριστική λύση στο πρόβλη-
μα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
της Αττικής, ζήτημα που εφαρμόζεται 
με απόλυτη επιτυχία στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι στις προτε-
ραιότητες του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. 
«Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττι-
κής πρέπει να αποτελέσει σύμβουλο και 
εκπρόσωπο των 66 Δήμων του Λεκανο-
πεδίου» σημειώνει ο Δήμαρχος. Ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος στην ανακοίνωσή 

του ανέφερε τους βασικούς στόχους της 
κίνησής του, αλλά και τις προκλήσεις 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική 
τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, επι-
σήμανε ως στόχους τη δημιουργία υπο-
δομών και μεθοδολογίας για τη σύγχρο-
νη, αποτελεσματική και φιλική προς το 
περιβάλλον διαχείριση απορριμμάτων, 
την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης 
των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης μέσω της ανάληψης σειράς πρω-
τοβουλιών και της κατάθεσης σχετικών 
προτάσεων και τον επανακαθορισμό και  
επαναπροσδιορισμό του μοντέλου αυτο-
διοίκησης στην Ελλάδα για τα επόμενα 
50 χρόνια. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης απηύθυνε κάλεσμα σε 
όλους τους Δημάρχους και Δημοτικούς 
Συμβούλους της Αττικής να συμμετά-
σχουν στην κίνηση, όχι για να καταλάβουν 
αξιώματα και θέσεις όπως τονίζει χαρα-

κτηριστικά, αλλά για να εργαστούν εντα-
τικά με στόχο την επίλυση των κεντρικών 
ζητημάτων της Αττικής.  Ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος έχει ανοίξει έναν ευρύ-
τατο κύκλο συναντήσεων με δημάρχους 
της Αττικής με σκοπό να ενημερωθεί 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι δήμοι του Λεκανοπεδίου. Τα πρώτα 
μηνύματα από την υποψηφιότητα του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά, καθώς ήδη έχουν ταχθεί 
στο πλευρό του αρκετά αυτοδιοικητικά 
στελέχη της Αττικής, τα ονόματα των 
οποίων θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέ-
ρες ενόψει των εκλογών που αναμένεται 
να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι 
τις 10 Νοεμβρίου 2019. Να σημειωθεί 
πως ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι 
ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΕΔΑ ως επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής».

Διεκδικεί 
την προεδρία
της ΠΕΔΑ
για ένα νέο 
μοντέλο
στην 
αυτοδιοίκηση

“
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8 Περιβάλλον

Τα Πηγαδάκια Βούλας στη νέα εποχή 
της ανακύκλωσης

Από το πιάτο στον ...καφέ κάδο
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου η διανομή των καφέ κάδων σε περισσότερα από 150 νοικοκυριά 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων τροφών στη Βουλιαγμένη και στη Μηλαδέζα της 
Βάρης. Οι κάτοικοι που συμμετέχουν έχουν λάβει δωρεάν από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έναν μικρό καφέ 
κάδο κουζίνας στον οποίο συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα υλικά όπως μαγειρεμένο φαγητό, φρούτα και λαχανικά, ψωμί, 
ζυμαρικά, τσόφλια αυγών, υπολείμματα από καφέ και τσάι, γαλακτοκομικά, μικρές ποσότητες υπολειμμάτων κήπου (γκα-
ζόν, φύλλα, κλαδιά) και μικρές ποσότητες από χαρτοπετσέτες. Έξω από κάθε σπίτι έχει τοποθετηθεί ένας μεγαλύτερος 
καφέ κάδος, ώστε οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου να παραλαμβάνουν τα προς ανακύκλωση υλικά. Να σημειωθεί 
πως τα υπολείμματα τροφών θα οδηγούνται για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού, το οποίο στη συνέχεια θα μπορούν 
να παραλαμβάνουν οι συμμετέχοντες του προγράμματος. Τα πρώτα αποτελέσματα από την αποκομιδή των καφέ κάδων 
στη Βουλιαγμένη και τη Μηλαδέζα Βάρης, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή είναι εντυπωσιακά και άκρως ενθαρρυντικά για 
την συνέχιση του προγράμματος σε όλο τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δημοτική αρχή, πριν την διανομή των 
καφέ κάδων πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

Επιδίωξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι να συμμετάσχουν –σε πρώτη φάση– όλοι οι κάτοικοι της Βου-
λιαγμένης και της Μηλαδέζας και γι’ αυτό το λόγο καλεί όσους δεν δήλωσαν συμμετοχή να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
χωριστής συλλογής υπολειμμάτων τροφών. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση καθαριότητας 
και ανακύκλωσης στο 213 202 0002 ή με email στο kathariotita@vvv.gov.gr.

Την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ολοκληρω-
μένης διαχείρισης απορριμμάτων στην πηγή, ξεκίνησε 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 14 
Οκτωβρίου 2019 στα Πηγαδάκια Βούλας. Το πιο καινο-
τόμο πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή που έχει εφαρμο-
στεί στην χώρα, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της 
περιοχής να ανακυκλώνουν με πολύ εύκολο τρόπο όλα 
τα υλικά από τα απορρίμματα τους. 

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος το οποίο θα διαρκέ-
σει έξι μήνες  είναι να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία 
τόσο από τις υπηρεσίες καθαριότητας όσο και από τους 
κατοίκους ώστε να επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλο το 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα οφέλη από την 
διαχείριση των απορριμμάτων εκτός από περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά, είναι η μείωση του κόστους διαχείρισης 
για τον Δήμο 3Β με μελλοντική μείωση των δημοτικών 
τελών για τους δημότες που συμμετέχουν αποτελεσμα-
τικά στη Διαλογή στην Πηγή κα πιο σημαντικό να αποτε-
λέσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οδηγό για 
το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την χώρα. 

Οι κάτοικοι στα Πηγαδάκια Βούλας, έχουν ήδη ενημε-
ρωθεί για το πρόγραμμα και μάλιστα έχουν προμηθευτεί 
τις απαραίτητες σακούλες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, Μιλτιάδη 
Καβράκο, κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμμα-
τος τα νοικοκυριά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα 
έχουν συνεχή πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα 
και φυσικά ανατροφοδότηση προμηθειών εάν χρειαστεί. 
Επιπλέον, θα συνεχιστούν οι ενημερώσεις των κατοίκων 

με σκοπό η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος να 
φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Στα νοικοκυριά που συμμετέχουν έχουν δοθεί σακούλες 
τεσσάρων ειδών. Στην πορτοκαλί σακούλα τοποθετού-
νται PMD (πλαστικά, μέταλλα και λοιπά ανακυκλώσι-
μα, όπως κουτιά από χυμούς, γάλατα κ.λπ. Στην μπλε 
σακούλα τοποθετείται μόνο χαρτί. Στην χάρτινη σακού-
λα τοποθετούνται μόνο οργανικά της κουζίνας ενώ στις 
κομποστοποιήσιμες σακούλες τοποθετούνται μόνο τα 
υπολείμματα, ό,τι δηλαδή δεν μπορεί να ανακυκλωθεί 
και δε μπαίνει στις υπόλοιπες σακούλες. Με βάση τις 
οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος, κάθε Τρίτη 
βράδυ έως Τετάρτη στις 4 π.μ. κάθε νοικοκυριό θα 
πρέπει να αφήνει έξω από το σπίτι του στην άκρη του 
πεζοδρομίου τη γεμάτη πορτοκαλί ή και τη γεμάτη μπλε 
σακούλα για να συλλεχθούν από το Δήμο το πρωί κάθε 
Τετάρτης.  Όπως σημειώνει ο Μιλτιάδης Καβράκος, ο 
καφέ κάδος, θα πρέπει να βγαίνει στο πεζοδρόμιο κάθε 
Κυριακή ή Τετάρτη βράδυ για να αδειάζει από τις υπη-
ρεσίες καθαριότητας του Δήμου το επόμενο πρωί. Για 
να μπορεί ο Δήμος να αναγνωρίσει το κάθε νοικοκυριό 
και να δώσει κάποια δώρα ή και να πιστώσει πόντους 
για μελλοντική μείωση δημοτικών τελών, πρέπει οι 
ενδιαφερόμενοι να  εγγραφούν στην πλατφόρμα και να 
κολλούν τα αυτοκόλλητα με τα barcode στις σακούλες. Η 
πλατφόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.3v-bas.
gr/#/landing.

Οι κάτοικοι των Πηγαδακίων μπορούν να προμηθεύ-
ονται κάθε Δευτέρα (17.00-20.00) και κάθε Τετάρτη 

(10.00-14.00) από το Δημαρχείο Βουλιαγμένης δωρεάν 
πακέτα με σακούλες αντίστοιχες των αναγκών τους. Για 
κάθε απορία των κατοίκων στα Πηγαδάκια σχετικά με το 
πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή, υπάρχει ήδη ανοικτή 
τηλεφωνική γραμμή στο Δήμο (213 2020147 και 213 
2020002). 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δηλώνει αισιό-
δοξος από την μέχρι σήμερα ανταπόκριση των κατοίκων 
στην περιοχή των Πηγαδακίων και ότι μέσα στο 2020, 
ο Δήμος 3Β θα δείξει και στους υπόλοιπους Δήμους 
της Ελλάδας ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και οικονομικά το χρόνιο 
πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων. 
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«Αντί να παραπονιέσαι για το σκοτάδι, άναψε ένα κερί» 
αναφέρει ένα διάσημο ανώνυμο ρητό, που στην περί-
πτωση της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα μπορούσε να 
παραφραστεί ως εξής: Αντί να παραπονιέσαι για την κλι-
ματική αλλαγή, άναψε ένα LED. 

Ίσως η σύνδεση δεν είναι ξεκάθαρη με την πρώτη ματιά, 
όμως η μεγάλη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που 
επιτεύχθηκε ήδη (και βέβαια συνεχίζεται καθημερινά) με 
την αντικατάσταση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου 
από νέας τεχνολογίας λαμπτήρες έχει έναν πολύ σημα-
ντικό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Με δεδομένο ότι 
η ελληνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται 
από τις πλέον «βρώμικες», καθώς η χώρα εξαρτάται 
ενεργειακά σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη λιγνίτη, 
κάθε κιλοβατώρα που εξοικονομείται φέρνει σημαντι-
κή βελτίωση στις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα – τη βασική δηλαδή αιτία για 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την άνοδο της μέσης 
θερμοκρασίας της Γης και συνακόλουθα την κλιματική 
αλλαγή. 

Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ενεργεια-
κής πολιτικής των 3Β παρουσίασε στα Τρίκαλα ο Δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στο συνέδριο 
του Δήμου Τρικκαίων για τις τεχνολογίες αιχμής στην 
αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ήταν ο πρώτος που άλλαξε το σύνολο του δικτύου οδο-
φωτισμού του με 6.223 λαμπτήρες εξοικονόμησης LED. 
Οι εργασίες αντικατάστασης των παλιών φωτιστικών 
ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ ολοκληρώ-
θηκαν τον Φεβρουάριο του 2019. Στο διάστημα των 20 
περίπου μηνών από την εγκατάσταση του πρώτου LED 

και μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, η κεντρική κονσόλα ελέγ-
χου του συστήματος κατέγραψε τη συνολική κατανάλω-
ση ηλεκτρικού ρεύματος που ανήλθε σε 2.655 μεγαβα-
τώρες, και με μια απλή σύγκριση με την αντίστοιχη κατα-
νάλωση των παλιάς τεχνολογίας λαμπτήρων νατρίου, 
συνάγεται ότι η μέχρι σήμερα εξοικονόμηση ενέργειας 
ανήλθε σε 4.265 μεγαβατώρες. 

Η οικονομική διάσταση είναι βέβαια η πιο άμεση ωφέ-
λεια από τη νέα τεχνολογία. Ο Δήμος θα δώσει σε λογα-
ριασμούς ρεύματος 620.000 ευρώ λιγότερα από τη 
μέχρι πρότινος κατανάλωση, ένα ποσό που σήμερα και 
για τα επόμενα 1-2 χρόνια ουσιαστικά θα καλύπτει το 
κόστος αγοράς και εγκατάστασης της νέας τεχνολογίας. 
Ωστόσο, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας είναι η πολύ ουσιαστικότε-
ρη συμβολή αυτής της πρωτοβουλίας από μια ευρύτερη 
οπτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, το ανθρακικό 
αποτύπωμα της επιχείρησης διαμορφώθηκε τον Ιανουά-
ριο του 2019 σε 0,64 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά 
παραγωγή μεγαβατώρας. Στην πράξη λοιπόν, η εξοικο-
νόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε με την αλλαγή των 
λαμπτήρων γλίτωσε από την ατμόσφαιρα του πλανήτη 
μέχρι τώρα πάνω από 2,7 τόνους διοξειδίου του άνθρα-
κα. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, το περιβαλλοντικό αυτό αποτέλεσμα αντιστοιχεί 
στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγ-
χάνει ένα ελληνικό δάσος 7 στρεμμάτων για έναν ολό-
κληρο χρόνο. Σύμφωνα με άλλους πάλι υπολογισμούς 
(με 12,8 κιλά διοξειδίου του άνθρακα μέση απορροφη-
τικότητα ανά δέντρο το χρόνο) για να βγει η ποσότητα 
αυτή CO2  από την ατμόσφαιρα, θα έπρεπε να φυτευτούν 
213.283 δέντρα! Στην πραγματικότητα η εξοικονόμηση 
ρεύματος για τον Δήμο των 3Β και αντίστοιχα το περι-

βαλλοντικό όφελος είναι πλέον πολύ μεγαλύτερα, διότι 
έχουν ήδη εγκατασταθεί άλλα 3.150 φωτιστικά LED 
που αντικατέστησαν τις παλιάς τεχνολογίας και υψηλής 
κατανάλωσης λάμπες σε πάρκα, πλατείες και παιδικές 
χαρές. Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν έλαβαν υπόψη τις 
καταναλώσεις αυτές. 

Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»
Ο Δήμος των 3Β συμμετέχει ενεργά από το 2014 στην 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων 
για το κλίμα και την ενέργεια» και στις 19 Σεπτεμβρίου 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπέγραψε μαζί με άλλους 
28 Δήμους της χώρας τη δέσμευσή του να μειώσει τις 
εκπομπών CO2 του Δήμου κατά 40% έως το 2030. Ο 
αρχικός στόχος του Συμφώνου των Δημάρχου, που το 
2014 ήταν η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου κατά 20% έως το 2020, ξεπεράστηκε ήδη από το 
2018, ενώ σήμερα η μείωση έχει φτάσει στο 35%. Κατά 
τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε πως ο Δήμος έχει σε 
απόλυτη προτεραιότητα τις ενέργειες για την αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των 
καταναλώσεων. Ενημέρωσε επίσης το σώμα πως ήδη 
έχουν προγραμματιστεί σειρά δράσεων όπως μεταξύ 
άλλων, η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, η χρήση 
ηλεκτροκίνησης στα οχήματα, η εγκατάσταση φυσικού 
αερίου σε όλα τα δημοτικά κτήρια και η χρήση ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες των δημοτικών 
εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω κατά την εκτίμησή του 
θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου που θέτει το 
Σύμφωνο πολύ νωρίτερα από το 2030.

Περισσότερο φως, καθαρότερη ατμόσφαιρα
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τα δημοτικά LED

6.223
φωτιστικά

4.265.655 
kWh εξοικονόμηση

213.283 δέντρα 
(περιβαλλοντικό ισοδύναμο)

620.000
€ εξοικονόμηση

2.730.019
kg CO2 λιγότερα

Πίνακας: Στοιχεία για την περίοδο Δεκέμβριος 2017-Σεπτέμβριος 2019
Πηγή: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Ομόφωνη απόφαση να μην μεταφέρει τα ταμειακά δια-
θέσιμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε 
λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ορίζει 
νέα υπουργική απόφαση, έλαβε το Δημοτικό Συμβού-
λιο τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου. Ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος εισηγήθηκε την «απειθαρχία» στη νέα κυβερ-
νητική προσπάθεια να αξιοποιήσει για λογιστικούς 
λόγους τα χρήματα των δήμων, συντασσόμενος με το 
σύνολο σχεδόν της αυτοδιοίκησης που τηρεί ανάλογη 
στάση. 

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει με λογι-
στικό τρόπο τα πλεονάσματά της ξεκίνησε το 2015 με 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που έπειτα έγινε 
νόμος», ανέφερε εισαγωγικά ο Δήμαρχος και πρόσε-
θεσε: «Το πρόβλημά μας είναι η παράμετρος ότι όταν 
χρειαστούμε τα χρήματά μας, θα πρέπει να πείσουμε 
κάποιους κρατικούς υπαλλήλους για την αναγκαιό-
τητα της κάθε μας δαπάνης, άρα κάποιος μπορεί να 
μπλοκάρει τις πληρωμές μας». Κατά τον Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, που επανέλαβε τη θέση την οποία 
υποστήριξε και το 2017 σε ανάλογο θέμα συζήτησης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, «αυτό που μας εντέλλει η 
κυβέρνηση αντίκειται στην οικονομική αυτοτέλεια 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς 
«δεν υπάρχει ελεύθερη διαχείριση στο λογαριασμό 
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει για τις υπό-
λοιπες εμπορικές τράπεζες». 

Ωστόσο, «η κυβέρνηση αυτή τη φορά κινήθηκε πιο 
πονηρά», όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος. Κι αυτό διότι 
πλέον οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), η απευ-
θείας χρηματοδότηση των ΟΤΑ από την κυβέρνηση, θα 
κατατίθενται αποκλειστικά σε έναν λογαριασμό που θα 
ανοιχτεί υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξέφρασε την υποψία του 
κόσμου της αυτοδιοίκησης ότι η κυβέρνηση μπλοκά-
ροντας τις αναλήψεις από τους λογαριασμούς αυτούς 
σταδιακά θα πετύχει το σκοπό της, δηλαδή τη μεταφο-
ρά των διαθεσίμων των Δήμων στην ΤτΕ. Μετά από 
σχετική πρόταση, ο Δήμαρχος αποδέχτηκε να αναβλη-
θεί η απόφαση για το άνοιγμα του λογαριασμού αυτού 
στην ΤτΕ, σε αναμονή της στάσης που θα τηρήσει η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. 

Ενδιαφέρον είχε κατά τη συζήτηση το σχόλιο του 
Κώστα Πασακυριάκου για την ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο επικεφα-
λής της Λαϊκής Συσπείρωσης, το 2017 «κάποιοι είχαν 

υπερψηφίσει τη μεταφορά των διαθεσίμων», εννοώ-
ντας (αλλά χωρίς να κατονομάζει) τη στάση του Θάνου 
Ματόπουλου της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, 
που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει την ίδια 
πρόταση.

Δεν παραδίδει τα αποθεματικά του στην κυβέρνηση ο Δήμος

Τιμητική βράβευση 
του Θανάση Μαρτίνου
Με το Χρυσό Μετάλλιο του Ζαππείου βραβεύτηκε ο Θανάσης Μαρτίνος για την πολύπλευρη φιλαν-
θρωπική του δράση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
30 Σεπτεμβρίου 2019 στο περιστύλιο του Ζάππειου Μεγάρου.
Κατά την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου στον Θανάση Μαρτίνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπο-
γράμμισε: «Απονέμοντάς σας το Χρυσό Μετάλλιο του Ζαππείου - και μάλιστα κατά την Ημέρα Μνήμης 
των Εθνικών Ευεργετών και κατά την εκδήλωση για τον Εθνικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα - η Επι-
τροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων σας αποδίδει αυτό που σας αναλογεί. Και τούτο, διότι με την 
εμβληματική κοινωνι-
κή προσφορά σας έχετε 
αναδειχθεί, κατά γενική 
ομολογία, σε αυθεντικό 
Ευπατρίδη, ο οποίος 
συνεχίζει επαξίως την 
μεγάλη παράδοση των 
Εθνικών Ευεργετών. 
Παράδοση, η οποία 
συνδέεται αρρήκτως 
με την όλη πορεία και 
την ενεργό στήριξη του 
νεώτερου ελληνικού 
κράτους, καθ’ όλη την 
διαδρομή του, ιδίως δε 
σε χαλεπούς καιρούς».

Το κοινωνικό του 
πρόσωπο έδειξε 
ο σύλλογος 
Κόρμπι Βάρης 
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος του Κόρμπι Βάρης πιστός στο 
ραντεβού του διοργάνωσε μια ολοκληρωμένη δράση συγκέ-
ντρωσης αγαθών για τα παιδιά της Κιβωτού το Κόσμου από 
την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. 
Τα είδη που συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου ήταν 
κυρίως χαρτιά κουζίνας, απορρυπαντικά, ρούχα και διάφορα 
σνακ (μπισκότα, κρουασάν κ.ά). Πολλοί ήταν αυτοί που έφερ-
ναν επιταγές αγορών από τα καταστήματα Σκλαβενίτης. Η έφο-
ρος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, Αναστασία Καλλίτση, 
μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» ανέφερε πως η συμμετοχή 
του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη με αποτέλεσμα να δοθεί 
παράταση μιας εβδομάδας στην δράση. «Την ανταπόκριση του 
κόσμου θα την χαρακτήριζα χλιαρή. Ο κόσμος ενεργοποιήθηκε 
τις τελευταίες ημέρες, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσαμε 
την δράση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αναγκαστήκαμε 
και δώσαμε παράταση στη συγκέντρωση αγαθών με σκοπό 
να συγκεντρώσουμε όσο πιο πολλά προϊόντα μπορούσαμε». 
Σύμφωνα με την κα Καλλίτση, πολίτες ανταποκρίθηκαν από τη 
Βούλα, τη Βουλιαγμένη ακόμα και από την Γλυφάδα, ενώ θα 
περίμενε περισσότερη στήριξη από τους κατοίκους της Βάρης.
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Είναι ένα από τα πιο ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας μας, ένα δυσδιάκρι-
το τις περισσότερες φορές κενό στον κοινωνικό ιστό: Ηλικιωμένα άτομα, 
άτομα με αναπηρίες, άτομα που χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας στην καθημε-
ρινότητά τους, αλλά δεν το βρίσκουν από το στενό ή ευρύτερο οικογενειακό 
τους περιβάλλον. Εκεί στοχεύει το «Βοήθεια στο σπίτι», ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα για την κοινωνική συνοχή που λειτουργεί αθόρυβα ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πρόγραμμα με 
«μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης», όπως σημειώνει η αρμόδια αντιδήμαρ-
χος Μαίρη Φουρναράκη, που εργάζεται για την ενίσχυσή του.

Τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι δεν μπαίνουν εύκολα στις τυπι-
κές κατηγοριοποιήσεις που συνηθίζονται στο ελληνικό Δημόσιο για τους 
δικαιούχους των κοινωνικών προγραμμάτων. «Η ένταξή τους στο πρόγραμ-
μα και η εξυπηρέτησή τους γίνονται εξατομικευμένα μετά από μια συνολική 
αξιολόγηση των αναγκών τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η κοινωνική 
λειτουργός του «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, Γεωργία Γεωργακοπούλου, που τονίζει ότι η φτώχεια δεν είναι κάποιο 
προαπαιτούμενο. Η πλειοψηφία άλλωστε των ατόμων που λαμβάνουν αυτές 
τις υπηρεσίες είναι συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας, που τους λείπει ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον. Πολύ συχνά βέβαια το εισόδημά  αυτό δεν επαρ-
κεί για το κόστος των φαρμάκων που χρειάζεται να αγοράζουν και η Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου καλύπτει με την «ομπρέλα» των υπόλοιπων παρο-
χών της προς τους δημότες (Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο) βασικές 
ανάγκες. Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα έχει η κοινωνική λειτουργός. Υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση κάθε περίπτωσης, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα άτομα, ασκεί 
διαμεσολαβητικό ρόλο με φορείς και υπηρεσίες για τις υποθέσεις κάθε συμμετέχοντα 

στο πρόγραμμα, τον ενημερώνει για τα δικαιώματά του, τον στηρίζει συναισθηματικά. 
«Το πρόγραμμα δεν θα αντικαταστήσει ποτέ την οικογένεια και τη θαλπωρή της», σημει-
ώνει εμφατικά η Γεωργία Γεωργακοπούλου. «Ωστόσο, υπάρχει μια ανθρώπινη επαφή 
με τους ηλικιωμένους, τις περισσότερες φορές είμαστε οι μόνοι που μπαίνουμε στο 
σπίτι τους», προσθέτει. «Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς αξι-
οπρεπείς στο σπίτι τους και μέσα στην κοινωνία για όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται», 
περιγράφει συνοπτικά την αποστολή της. 

Μια πολύ ιδιαίτερη ειδικότητα εργαζομένου, που συναντάται μόνο στο «Βοήθεια στο 
Σπίτι» είναι αυτή της οικογενειακής βοηθού. Ο εργαζόμενος αυτός διεκπεραιώνει εξω-
τερικές εργασίες για το άτομο που βοηθά (όπως πληρωμή λογαριασμών), διατηρεί το 
σπίτι καθαρό, κάνει αγορές πρώτης ανάγκης, πηγαίνει στο φαρμακείο. «Επεμβαίνει 
καθοριστικά στην καθημερινότητά τους, ασκεί στην πραγματικότητα μια διακονία», 
αναφέρει χαρακτηριστικά η αντιδήμαρχος Μαίρη Φουρναράκη για την Στέλλα Ευστα-
θίου, που είναι η οικογενειακή βοηθός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Μου 
αρέσει να τους εξυπηρετώ, μου αρέσει να δίνω. Παίρνουν αγάπη και δίνουν αγάπη, 
είναι οι άνθρωποί μας», λέει στον «Δημοσιογράφο» η Στέλλα Ευσταθίου με μια αφο-
πλιστική ευθύτητα. Καθώς η παραμονή στο πρόγραμμα δεν έχει χρονικό όριο, σε πολ-
λές περιπτώσεις αναπτύσσονται σχέσεις ζωής. «Πολλές φορές μου εξομολογούνται 

περιστατικά από τη ζωή τους, μου λένε τα παράπονά τους, με λένε άνθρωπο δικό 
τους», αναφέρει η Στέλλα Ευσταθίου, που εξυπηρετεί κάποιους ηλικιωμένους στον 
Δήμο συνεχόμενα τα τελευταία 9 χρόνια. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο μόνος που έχει ενσωματώσει και 
την ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή στην υπηρεσία. 
«Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου παρέχουμε ήπια 
φυσικοθεραπευτική φροντίδα, εκπαιδεύουμε τα άτομα 
στα βοηθήματα και βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα 
του χώρου τους», επισημαίνει η φυσικοθεραπεύτρια 
του Δήμου, Ειρήνη Δρίζη. Όπως υπογραμμίζει, με τις 
ασκήσεις ισορροπίας και την εκπαίδευση των ατόμων, 
οι πτώσεις μέσα στο σπίτι, ένας πολύ επικίνδυνος 
παράγοντας επιδείνωσης της υγείας, πλέον εκμηδενί-
στηκαν στα 3Β για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, 
όταν το 2014 κάθε άτομο κατέγραφε 1-6 πτώσεις το 

χρόνο. «Μας κόβουν πορτοκάλια από τον κήπο, μας δίνουν λουλούδια, μας κάνουν το 
τραπέζι, και παρόλο που οι περισσότεροι είναι οικονομικά αδύναμοι, θέλουν να αντα-
ποδώσουν κάπως αυτό που λαμβάνουν», αναφέρει για την καθημερινή της επαφή με 
τους ανθρώπους αυτούς η Ειρήνη Δρίζη, που μελετά την τρίτη ηλικία ως δραστήριο 
μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας. Το 90% των ωφε-
λούμενων στον Δήμο των 3Β είναι άνω των 78 ετών. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχει επεξεργαστεί η Ειρήνη Δρίζη, ο πληθυ-
σμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης άνω των 60 ετών είναι 10.983 άτομα 
(με στοιχεία του 2011) και ο δείκτης γήρανσης στα 3Β, ο λόγος των άνω των 65 ετών 
ατόμων προς τον πληθυσμό των παιδιών ηλικίας ως 14 ετών, είναι 109%, όταν ο 
μέσος όρος της χώρας βρίσκεται στο 133%. 

Όσο και αν το «Βοήθεια στο Σπίτι» βοηθά - στο βαθμό που αναλογεί στον Δήμο - σε 
έναν σημαντικό τομέα, η μεγάλη έλλειψη παρουσιάζεται στην επόμενη βαθμίδα από 
αυτήν που καλύπτει το πρόγραμμα: Στις περιπτώσεις που απαιτούν 24ωρη φροντίδα 
και νοσηλεία. Στο πεδίο αυτό το κράτος είναι συνολικά απόν, με μόλις δύο δημόσι-
ες δομές να λειτουργούν στην Αττική και τον χρόνο αναμονής για την εξυπηρέτηση 
κάποιου ατόμου να κυμαίνεται στα 2 χρόνια...

Βοήθεια στο Σπίτι
Η πιο ανθρώπινη πλευρά του Δήμου

Η ομάδα του «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Κατανομή πληθυσμού σε ηλικιακές ομάδες από 60 ετών και άνω

Ηλικιακή ομάδα Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Δήμος  3Β
60-69 1.403 (8,8%) 3.545 (12,5%) 517 (12,4%) 5.465 (11,3%)
70-79 1.065 (6,7%) 2.210 (7,8%) 362 (8,7%) 3.637 (7,5%)
80+ 475 (3%) 1.184 (4,2%) 222 (5,3%) 1.881 (3,9%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία Απογραφής 2011). Επεξεργασία: Ειρήνη Δρίζη
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Ένας κορυφαίος Έλληνας του εξωτερικού έγινε επίτιμος δημότης Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. Ο Αριστείδης Πατρινός, γενετιστής βιολόγος που ξεκινώντας από την ελληνική 
κοινότητα του Καΐρου διέπρεψε στις ΗΠΑ, συμμετέχοντας στην ομάδα η οποία αποκωδικο-
ποίησε το ανθρώπινο DNA, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 βρέθηκε στη Βούλα, όπου 
σε μια επίσημη τελετή έλαβε από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης την 
τιμητική πλακέτα της επιτιμοποίησης. Στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε στον «Δημο-
σιογράφο» για την πορεία του, για τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής στην οποία 
έχει αφιερώσει πλέον την επιστημονική του δραστηριότητά του αλλά και για σύγχρονα 
ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως οι σχέσεις των ΜΜΕ με τους επιστήμονες. 

Ξεκινήσατε από ένα σχολείο της ομογένειας και φτάσατε σε ανακαλύ-
ψεις που πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν πετύχει. Ποια ήταν 
τα βασικά σας εφόδια σε αυτή τη διαδρομή;
Κατ' αρχάς, ήμουν τυχερός. Βρέθηκα στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και 
εκμεταλλεύτηκα την κατάλληλη ευκαιρία. Φυσικά, είχα καλές βάσεις. Η Αμπέτειος Σχολή 
στην οποία φοίτησα στο Κάιρο ήταν από τα καλύτερα ελληνικά Γυμνάσια. Και βέβαια, ο 
δάσκαλός μου ο Χρήστος Διονυσόπουλος ήταν πολύ ιδιαίτερος. Ήταν παθιασμένος για τη 
μάθηση και πολύ μορφωμένος.

Πρόσφατα είδαμε την περίπτωση μιας νέας ερευνήτριας που βραβευ-
όταν για επιτεύγματα που τελικά αποδείχτηκαν αβάσιμα. Ποιος είναι 
κατά τη γνώμη σας ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην ανάδειξη 
των πορισμάτων της επιστήμης και των ίδιων των επιστημόνων;
Δυστυχώς, το παρακολούθησα και με λύπησε. Δεν την ήξερα τη γυναίκα, διάβασα όμως 
γι' αυτήν και ήμουν ένθερμος οπαδός της γιατί έδωσε κατά τη γνώμη μου την ελπίδα στις 
γυναίκες να ακολουθήσουν μια τέτοια σταδιοδρομία. Ελπίζω ότι όταν όλες οι αλήθειες 
βγουν, να μην είναι τόσο άσχημη η εικόνα όσο είναι τώρα. Το ερώτημά σας για το ρόλο 
των ΜΜΕ βασανίζει πολύ και τον αμερικανικό Τύπο και την κοινωνία. Στις ΗΠΑ έχουμε και 
σημαντική μερίδα του πληθυσμού που δεν συμπαθεί την επιστήμη και μάλιστα υποπτεύεται 
ότι αυτή είναι δάκτυλος της Αριστεράς, ότι είναι αντίθετη στη θρησκεία. Αυτό είναι ένα 
σημαντικό πρόβλημα για μας. Τους Έλληνες τους βλέπω πιο ρεαλιστές στη σχέση θρη-
σκείας, κοινωνίας και επιστήμης. Ενώ ένα σημαντικό ποσοστό συμπολιτών μου στην Αμε-
ρική κατ' εμένα είναι κάπως εξτρεμιστές. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε 
ποτέ στο φεγγάρι και όλα αυτά τα έκαναν στο Χόλιγουντ με κόλπα. 

Όλα τα πανεπιστήμια και τα κέντρα έρευνας δίνουν πλέον σημαντικό βάρος στην εκλα-
ΐκευση των επιστημονικών αποτελεσμάτων για θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία 
και τον μέσο πολίτη. Σκοπός είναι να καταλάβει ο μη μορφωμένος πολίτης γιατί έγινε η 
έρευνα και τι αποτελέσματα έβγαλε. Οπότε ο δημοσιογράφος που θέλει να κάνει καλά 
τη δουλειά του έχει σήμερα πολύ περισσότερα εφόδια από ό,τι στο παρελθόν. Επιπλέον, 
αυτό που χρειάζεται είναι ο δημοσιογράφος όταν γράφει ένα ρεπορτάζ να μη μεγεθύνει 
τα αποτελέσματα για να κεντρίσει το ενδιαφέρον αυτών που διαβάζουν. 

Έχετε ασχοληθεί όσο λίγοι με την κλιματική αλλαγή. Πώς ερμηνεύετε 
ότι μέχρι σήμερα αρκετοί αμφισβητούν το φαινόμενο ή το αντιμετω-
πίζουν ως φυσιολογικό, υποτιμώντας το;
Είναι κάπως πολύπλοκο. Ξεκινώντας το 1976 να ασχολούμαι με την κλιματική αλλα-
γή, τότε υπήρχε σημαντική αμφιβολία για το αν τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε από 
την πρώτη χρονιά ήταν βέβαια. Δεν είχαμε τότε τους κατάλληλους υπολογιστές για τα 
μοντέλα μας, οπότε κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα αποτελέσματά μας μπορεί να έπεφταν 
έξω. Σιγά σιγά, όταν περνούσαν τα χρόνια οι υπολογιστές έγιναν καλύτεροι, τα μοντέλα 
έγιναν καλύτερα και αρχίσαμε να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα 
που βγάζουμε. Αλλά δυστυχώς κατ' εμένα μερικοί από τους συναδέλφους μου κινήθηκαν 
γρήγορα και εξέφρασαν τα αποτελέσματα με μεγάλη βεβαιότητα και με κάποια αλαζο-
νεία. Στην κλιματική αλλαγή θα υπάρχει πάντοτε ένα ποσοστό αβεβαιότητας. Είναι λανθα-
σμένο να πει κανείς ότι είναι βέβαιος 100% πως αν συνεχίσει η σημερινή κατάσταση, θα 
καταστραφεί η Γη ή ότι είμαστε βέβαιοι ότι με την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα θα 
καούμε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει, αλλά η βεβαιότητά μου είναι θα έλεγα 93% 
και ανεβαίνει. Κάποιοι επιστήμο-
νες φυσικοί αν δεν τους πεις 
για 100% βεβαιότητα, δεν 
σε ακούν. Από την άλλη 
υπάρχουν και άνθρωποι 
πολύ θρήσκοι, ένα ποσο-
στό 30-35% στις ΗΠΑ, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι ο 

Έτσι σταματά
η κλιματική 
αλλαγή

Αριστείδης Πατρινός

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

            Η θεωρία να πει κανείς 
ότι ένας λαός έχει καλύτερο DNA 
είναι ανυπόστατη“ 

” 
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Χριστός δεν πρόκειται να αφήσει τον πλανήτη να καεί και ότι θα επέμβει. Εγώ πάντα έλεγα 
ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, όχι αλαζόνες. Υπάρχουν και αξιόλογοι φυσικοί που δεν 
πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που πλουτίζουν από 
τις εταιρείες πετρελαίου. 

Κατά τη γνώμη σας, ποια μέτρα μπορούν να ανασχέσουν το φαινόμε-
νο της κλιματικής αλλαγής;
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο όπου δεν μπορούμε να καταφέρουμε σημαντική 
μείωση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου που εκπέμπουμε. 
Νομίζω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες και πολλές χώρες υπόσχονται ότι θα κάνουν 
ό,τι μπορούν. Και υπό τις καλύτερες συνθήκες όμως δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε 
σημαντικά αυτή την εκπομπή αερίων. Δεν γίνεται από ρεαλιστική άποψη. Επίσης, δεν είναι 
δυνατόν να μετατρέψουμε όλες τις μορφές ενέργειας σε εναλλακτικές. Έχουμε έναν εθι-
σμό στα ορυκτά καύσιμα. Εγώ είμαι οπαδός της πυρηνικής ενέργειας, αλλά αυτό είναι ένα 
άλλο θέμα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τη θερμοκρασία κάτω 
από 2 βαθμούς αύξησης. Ίσως σε 50 χρόνια να έχουμε καταφέρει και άλλες μορφές ενέρ-
γειας να βρούμε, την τήξη για παράδειγμα, ή να καταφέρουμε να κάνουμε τις εναλλακτικές 
πηγές πιο επιτυχείς – να καταφέρουμε να συσσωρεύσουμε την ενέργεια, ώστε να γίνει 
η αλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα. Στο μεσοδιάστημα, υπάρχουν τεχνολογίες που θα μας 
βοηθήσουν να αφαιρέσουμε το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με πολλούς 
τρόπους, χημικούς, μηχανολογικούς αλλά και βιολογικούς, που είναι το δικό μου πεδίο. 
Καταφέραμε π.χ. να αλλάξουμε τα φυτά που χρησιμοποιούμε ώστε να έχουν πιο βαθιές 
ρίζες και καλύτερο μεταβολισμό, δηλαδή να απορροφούν περισσότερο διοξείδιο του 

άνθρακα. Έχουμε ένα σημαντικό συνέδριο στο τέλος του χρόνου που είναι αφιερωμένο 
στο τι μπορεί να κάνει η συνθετική βιολογία, η βιολογία των συστημάτων, στο να καθυστε-
ρήσει την κλιματική αλλαγή. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αφαιρείται συνολικά από 
την ατμόσφαιρα με συστήματα που το μετατρέπουν σε κάτι πιο χρήσιμο. Είναι μια οικολο-
γική προσέγγιση. Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου το έχω αφιερώσει στην 
άλγη, που μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο και επίσης μετατρέπεται σε μια 
ύλη ισοδύναμη του πετρελαίου. Οπότε το καύσιμο αυτό είναι εντελώς εναλλακτικό, διότι 
και αυτό ό,τι διοξείδιο άνθρακα εκπέμπει μια μεταγενέστερη άλγη το απορροφά. 

Όλες οι εγχώριες ρατσιστικές θεωρίες επικαλούνται πάντα τη βιολογία 
για να θεμελιώσουν τους ισχυρισμούς τους και φαίνεται από έρευνες 
ότι η ελληνική κοινή γνώμη είναι δεκτική σε αυτές τις θέσεις. Ποια 
είναι η επιστημονική απάντηση στις απόψεις περί ελληνικού DNA;
Είμαι 100% βέβαιος ότι το DNA δεν έχει καμία σχέση με τη φυλή. Δηλαδή δεν υπάρχουν 
φυλές με διαφορετικά DNA. Μπορεί ορισμένα γονίδια να είναι κάπως διαφορετικά με 
την επίδραση του περιβάλλοντος όπου ζουν τα άτομα αυτά, αλλά οι διαφορές αυτές είναι 

μηδαμινές. Η όλη θεωρία να πει κανείς ότι ένας λαός έχει καλύτερο DNA είναι ανυπόστα-
τη. Κάποιες ομάδες ανθρώπων ψάχνουν κάτι να τους δώσει προτεραιότητα και υπεροχή. 
Ευτυχώς όμως αυτό δεν βρίσκεται στο DNA. Παλιότερα κάποιοι έλεγαν ότι η ομοφυλοφι-
λία οφειλόταν στο DNA. Έγινε μια πολύ σημαντική μελέτη από το αγγλικό Σύστημα Υγείας, 
με συμμετοχή πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπων και τελικά βρήκαν ότι δεν υπάρχει 
πραγματική διαφορά.  

Ποιος είναι ο ρόλος του ατόμου και ποιος της ομάδας κατά την εκπό-
νηση της επιστημονικής έρευνας στις φυσικές επιστήμες;
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, διότι ειδικά η βιολογία και μέχρι να κάνουμε την αποκωδι-
κοποίηση του DNA, ήταν πιο πολύ ατομική επιστήμη και έρευνα. Ένα μεγάλο εργαστήριο 
βιολογίας το '60 και το '70 είχε δύο επιστήμονες καθηγητές, δύο τρεις βοηθούς, πέντε 
έξι φοιτητές και αυτή θεωρούνταν μεγάλη ομάδα. Παράλληλα, στις άλλες επιστήμες, τη 
φυσική, τη μηχανολογία, τη χημεία κ.λπ. η ομάδα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Πολύ 
πριν τους βιολόγους, οι φυσικοί ανακάλυψαν ότι για να κάνεις σημαντικές ανακαλύψεις, 
δεν χρειάζεσαι μόνο τον μοναχικό καθηγητή, που είναι έξυπνος. Χρειάζεσαι και σημαντικά 
μεγάλη ομάδα, όπως και σημαντικά εργαλεία. Για το CERN για παράδειγμα απαιτούνται 
δισεκατομμύρια δολάρια και ομάδες χιλίων και δύο χιλιάδων ατόμων, τα οποία πρέπει 
να εργαστούν σαν ομάδα για να καταφέρουν αυτό που προσπαθούν. Η βιολογία ήταν το 
αντίθετο, λίγοι άνθρωποι που έκαναν σποραδικές ανακαλύψεις και σαν σύνολο σιγά σιγά 
προχωρούσε η επιστήμη. Η αποκωδικοποίηση του DNA άλλαξε το παράδειγμα. Όταν προ-
τείναμε το μοντέλο, οι καθεαυτού βιολόγοι ήταν εντελώς αντίθετοι, διότι νόμιζαν ότι μια 
τέτοια εξέλιξη θα τους στερούσε πόρους. 

Πώς αξιολογείτε τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια;
Εγώ είμαι προϊόν των ελληνικών πανεπιστημίων και από τότε που αποφοίτησα και πήγα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες έχω συναναστραφεί πολύ με Έλληνες. Έχω μεγάλη πίστη και 
βεβαιότητα για την αξία των ελληνικών πανεπιστημίων. Ξέρω ότι τα προβλήματα που 
είχε η χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια είχαν επίπτωση οπωσδήποτε και στα πανεπιστήμια. 
Ειδικά αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι χάνουμε σημαντικό επιστημονικό προσωπικό. 
Επιστήμονες που φεύγουν και πιθανόν να μη γυρίσουν ποτέ, μια μεγάλη απώλεια. Πάντως, 
όπου πάνε αυτοί οι Έλληνες, πάντοτε πάνε πολύ καλά και τους εκτιμούν. Ξέρουν όλοι 
στο εξωτερικό ότι όταν έχουν έναν Έλληνα φοιτητή, με μεγάλη πιθανότητα θα είναι πολύ 
ικανός, δραστήριος, με επιμέλεια και με ηθική. Οι βιολόγοι που βγάζουμε από την Κρήτη 
είναι για παράδειγμα από τους καλύτερους του κόσμου.

“Η συνθετική βιολογία 
μπορεί να αφαιρέσει  
τα αέρια του θερμοκηπίου 
πριν βρούμε νέες μορφές 
ενέργειας

Η τελετή ανακήρυξης του Αριστείδη Πατρινού σε επίτιμο δημότη Βάρης Βούλας  
Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο στις 28 Σεπτεμβρίου με τον Δήμαρχο 
να απονέμει στον επιστήμονα την τιμητική πλακέτα
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1940: Η περιουσία του ΝΟΒ δόθηκε για το «Όχι»
Ένα τοπικό στιγμιότυπο από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο

Ο άστεγος τότε 
Όμιλος 

είχε συγκεντρώσει 
το σεβαστό ποσό 

των 100.000 δρχ.
για την ανέγερση 

των πρώτων 
υποδομών

Ο χαρακτηρισμός του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης ως ιστορικού 
σωματείου δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδρυσή του το μακρινό 1937. 
Από μια απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μετά την κήρυξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940, δηλαδή 79 χρόνια πριν, γίνε-
ται πλήρως κατανοητό ότι στην όμορφη ακτή του Λαιμού βρέθηκαν 
άνθρωποι που είχαν πλήρη συνείδηση του ευρύτερου ρόλου τους και 
της ιστορικότητας των στιγμών που έζησαν. Λίγοι σήμερα θυμούνται 
τη μεγάλη και γενναιόδωρη απόφαση που έλαβε το τότε Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου και ενώ ο πόλεμος είχε ήδη ξεσπάσει. Ήταν 10 
Νοεμβρίου 1940 και τίποτα πλέον δεν θύμιζε τις ημέρες της ειρήνης. 
Άλλωστε, όπως καταγράφεται στο πρακτικό της έκτακτης εκείνης 
συνεδρίασης, δύο μέλη του ΔΣ του Ομίλου απουσίαζαν λόγω της 
επιστράτευσής τους και της συμμετοχής τους στις επιχειρήσεις: Ο 
Γενικός Γραμματέας του Ομίλου Τάσος Κουτσογιάννης και ο Ταμίας 
Αντώνης Κιουράνης. Οι παρόντες ήταν οι Εμμανουήλ Πέππας, Τάκης 
Παπαβασιλείου, Δημήτρης Ορλώφ, Ευάγγελος Μπουγατιώτης και 
Αθανάσιος Διακάκης. «Διαισθάνομαι, ουχί απλώς την επιθυμίαν σας 
ούτως ο Όμιλός μας ενισχύσει δι' όλων των δυνάμεων το μαχόμενον 
υπέρ βωμών και εστιών Έθνος, αλλά και την στερεάν προς τούτο 
απόφασίν σας και ως μελών του Ομίλου και ως ατόμων», καταγρά-
φεται στα πρακτικά της συνεδρίασης η εισαγωγή που έκανε ο τότε 
πρόεδρος του ΝΟΒ, Εμμανουήλ Πέππας. Κατόπιν περιέγραψε ότι από 
τους κόπους «των μελών και των φίλων του», ο Όμιλος της Βου-
λιαγμένης κατόρθωσε να συγκεντρώσει μια «μικράν περιουσίαν». 

Οι καταθέσεις τότε του ΝΟΒ στην Αγροτική Τράπεζα ανέρχονταν σε 
«περίπου 100.000 δραχμές» που προορίζονταν για την ανέγερση των 
στοιχειωδών αθλητικών υποδομών για τα δεδομένα της εποχής. Στα 
πρώτα του εκείνα χρόνια ο Όμιλος δεν είχε καμία έδρα. Το πρώτο 
μισθωτήριο για χρήση παραλιακού χώρου υπογράφτηκε με το Δημό-
σιο το 1948. Και για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης για τις αξίες της 
εποχής, το μέσο ημερομίσθιο του 1940 ανερχόταν σε 55,50 δραχμές. 
Οι 100.000 δραχμές του ταμείου ήταν πράγματι ένα σεβαστό ποσό. 

Η αιτιολόγηση της απόφασης από τον πρόεδρο του ΝΟΒ δεν αφή-
νει καμία αμφιβολία για τα ευγενή, ανιδιοτελή και πατριωτικά της 
κίνητρα: «Ότε η πατρίς κινδυνεύει και τα παιδιά της ευρίσκονται εις 
το μέτωπον μαχόμενα τιτάνιον αγώνα κατά του επιδρομέως όστις 
απειλεί την γη των πατέρων μας, την ανεξαρτησίαν, την ελευθερίαν 
και την τιμήν μας, φρονώ ότι αι εγκαταστάσεις αύται είναι περιτταί και 
ότι δέον να αναβληθούν διά το απώτερον μέλλον μετά την νίκην, και 

προτείνω να διατεθεί άπασα 
η περιουσία του Ομίλου υπέρ 
της ενισχύσεως του αγώνος 
της πατρίδος κατά του επι-
δρομέως Ιταλού, παραδιδο-
μένης εις τας συσταθείσας 
επιτροπάς του εθνικού αγώ-
νος», όπως καταγράφεται ο 
λόγος του Εμμανουήλ Πέππα 
στο πρακτικό εκείνης της 
συνεδρίασης. Η πρόταση υιο-
θετήθηκε παμψηφεί.  

Όπως είναι γνωστό, η προπολεμική πολιτική κατάσταση δεν ήταν 
ομαλή. Στις ιδιάζουσες συνθήκες της μεταξικής δικτατορίας, με τους 
χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους και την κατάργηση της κοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας, ο μόνος επίσημος κρατικός φορέας που 
μπορούσε να οργανώσει την αλληλεγγύη προς το μέτωπο ήταν η 
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας την οποία είχε συγκροτήσει ο Μεταξάς 
κατά τα φασιστικά πρότυπα. Υπό την ΕΟΝ λειτούργησε την περίοδο 
1940-41 η Κεντρική Υπηρεσία Αλληλεγγύης Μετώπου (ΚΥΑΜ) που 
συγκέντρωνε είδη ρουχισμού προς τους στρατιώτες, ενώ πραγματο-
ποιούσε και εράνους. Εκεί κατευθύνθηκαν τα χρήματα του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης. Στο βιβλίο του για την ιστορία του ΝΟΒ («Η 
ιστορία ενός αθλητικού Ομίλου», 1981) ο τότε συμμετέχων στη συνε-
δρίαση και κατοπινός πρόεδρος του Ομίλου Αθανάσιος Διακάκης δια-
σώζει το ευχαριστήριο που υπογράφει ο ίδιος ο Ιωάννης Μεταξάς: 
«Εν Αθήναις τη 24η Δεκεμβρίου 1940. Κύριον Εμμανουήλ Πέππαν, 
Πρόεδρον Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Η Κεντρική Υπηρεσία 
Αλληλεγγύης Μετώπου μου ανέφερε την πατριωτικήν προσφοράν 
σας διά τα παιδιά μας που μάχονται εις τα πεδία της τιμής κατά του 
εισβολέως και χάριν της αγαπημένης Ελληνικής Πατρίδος. Διά την 
πατριωτικήν σας ταύτην εκδήλωσιν, σας εκφράζω τα συγχαρητήριά 
μου και τας θερμοτέρας των ευχαριστιών μου, πιστεύω δε ότι αύτη 
θα συντελέσει εις την ενίσχυσιν των ελληνικών όπλων και του θρι-
άμβου της φιλτάτης μας Ελλάδος πατρίδος του Δικαίου, του Πολιτι-
σμού, της Αρετής και της Ελευθερίας». 

Ο ΝΟΒ μετά από αυτή την κίνηση ανέστειλε τις δραστηριότητές του 
για όλο το διάστημα του πολέμου και της γερμανικής κατοχής. Η νέα 
περίοδος λειτουργίας του εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 1946, σχε-
δόν δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση και ενώ η χώρα είχε ήδη 
εισέλθει στη μεγάλη εμφύλια σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Αθανάσιο 
Διακάκη, προπολεμικά ο ΝΟΒ αριθμούσε 90 μέλη. Στη μεταπολεμι-
κή κατάσταση ο αριθμός μελών έπεσε στα 37. Και η πρώτη Γενική 
Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου 1946 έγινε με παρόντες μόλις 20 Βου-
λιαγμενιώτες. 

Η Κεντρική Υπηρεσία 
Αλληλεγγύης Μετώπου 
του καθεστώτος Μεταξά 
διαχειριζόταν όλες τις 
προσφορές προς τους 
μαχόμενους στρατιώτες,  
από κάλτσες μέχρι και τη 
«βαριά» επιταγή που κατέθεσε 
ο Όμιλος της Βουλιαγμένης

Η πρώτη σελίδα του χειρόγραφου πρακτικού από την ιστορική 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Νοεμβρίου 1940
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Το επικαιροποιημένο ωράριο και τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε στο τέλος Σεπτεμβρίου η 
δημοτική αρχή. Οι πίνακες που δημοσιεύει ο «Δημοσιογράφος» αναγράφουν 

ενδεικτικά το χρόνο διέλευσης των δημοτικών λεωφορείων από τις κεντρικές 
στάσεις του δικτύου, ενώ με κόκκινα στοιχεία σημειώνονται οι σταθερές ώρες 
αναχώρησης των οχημάτων. 

Δημοτική Συγκοινωνία 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δρομολόγια Μπλε Γραμμής  Δευτέρα – Παρασκευή:
Δημαρχείο – Κέντρο Βούλας – Ασκληπιείο – Δίλοφο – Βάρη – Βάρκιζα – Βουλιαγμένη – Δημαρχείο  

Δρομολόγια Κόκκινης Γραμμής: Δευτέρα – Παρασκευή:
Δημαρχείο – Βουλιαγμένη – Βάρη – Δίλοφο – Ασκληπιείο – Δημαρχείο  

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΕΡΜΑ

No 64 
Αναχώ-
ρηση από 
Δημαρχείο

Νο 3  
Αγ. 
Ιωάννου 
(Β. Παύλου  
& 
Ζεφύρου)

Νο 108 
Βενιζέλου 
(Ασκληπιείο)

Νο 5 
Λεωφ. 
Βουλιαγ-
μένης

Νο 11 
Εκκλησία 
(Αγ. Πέτρου 
& Παύλου)

Νο 13 
Γυμνάσιο 
Διλόφου

Νο 15 
Εκκλησία 
(κέντρο 
Βάρης)

Νο 17 
Κέντρο 
Υγείας 
Βάρης

Νο 26 
Πλ. 
Εθνικής 
Αντίστα-
σης

Νο 35  
2η στάση 
Τριπτο-
λέμου

Νο 38 
ΕΠΑΛ 
(Λύκειο, 
Γυμνάσιο, 
1ο 
Δημοτικό 
Βάρης

Νο 41  
Αριστο-
γείτονος  
(2ο  
Δημο-
τικό 
Βάρης)

Νο 44 
Ταχυδρο-
μείο (πλ.  
Βάρκιζας)

Νο 48 
Κοιμη-
τήριο 
Βουλιαγ-
μένης

Νο 51 
Ερμού 
(Ιάσονος 
& Ερμού)

Νο 52 
Σχολεία 
(Γυμνά- 
σιο &  
Δημο- 
τικό 
Βουλιαγ-
μένης)

Νο 61 
Ζεφύρου 
(Β. 
Παύλου 
& 
Ζεφύρου)

Νο 64 
Άφιξη 
στο 
Δημαρ-
χείο

6:20 6:24 6:26 6:29 6:38 6:40 6:42 6:44 6:52 7:02 7:04 7:07 7:10 7:14 7:19 7:21 7:26 7:35

7:45 7:49 7:51 7:54 8:03 8:05 8:07 8:09 8:17 8:27 8:29 8:32 8:35 8:39 8:44 8:46 8:51 9:00

9:10 9:14 9:16 9:19 9:28 9:30 9:32 9:34 9:42 9:52 9:54 9:57 10:00 10:04 10:09 10:11 10:16 10:25

10:35 10:39 10:41 10:44 10:53 10:55 10:57 10:59 11:07 11:17 11:19 11:22 11:25 11:29 11:34 11:36 11:41 11:50

12:00 12:04 12:06 12:09 12:18 12:20 12:22 12:24 12:32 12:42 12:44 12:47 12:50 12:54 12:59 13:01 13:06 13:15

13:25 13:29 13:31 13:34 13:43 13:45 13:47 13:49 13:57 14:07 14:09 14:12 14:15 14:19 14:24 14:26 14:31 14:40

14:50 14:54 14:56 14:59 15:08 15:10 15:12 15:14 15:22 15:32 15:34 15:37 15:40 15:44 15:49 15:51 15:56 16:05

16:15 16:19 16:21 16:24 16:33 16:35 16:37 16:39 16:47 16:57 16:59 17:02 17:05 17:09 17:14 17:16 17:21 17:30

17:40 17:44 17:46 17:49 17:58 18:00 18:02 18:04 18:12 18:22 18:24 18:27 18:30 18:34 18:39 18:41 18:46 18:55

19:05 19:09 19:11 19:14 19:23 19:25 19:27 19:29 19:37 19:47 19:49 19:52 19:55 19:59 20:04 20:06 20:11 20:20

Νέες ώρες διέλευσης

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΕΡΜΑ

No 64 
Αναχώρηση 
από 
Δημαρχείο 

No 69  
Λύκειο 
Βουλιαγ-
μένης

No 73 
Σχολεία 
(Γυμνά-
σιο & 
Δημοτικό 
Βουλιαγ-
μένης)

Νο 74 
Ερμού 

Νο 77 
Νεκρο-
ταφείο

Νο 81 
Πλατεία 
Βάρκιζας

Νο 84  
Αριστο-
γείτονος 
(2ο 
Δημο-
τικό 
Βάρης)

Νο 87 
ΕΠΑΛ 
(Λύκειο, 
Γυμνάσιο, 
1ο Δημο-
τικό 
Βάρης

Νο 17 
Κέντρο 
Υγείας 
Βάρης

Νο 26  
Πλ. Εθνι-
κής Αντί-
στασης

Νο 35  
2η στάση 
Τριπτο-
λέμου

Νο 91 
Εκκλησία 
(κέντρο 
Βάρης)

Νο 92 
Γυμνάσιο 
(Διλόφου)

Νο 94  
Αγ. Πέτρου 
& Παύλου

Νο 3  
Αγ. 
Ιωάννου  
(Β. 
Παύλου  
& 
Ζεφύρου)

Νο 64  
Άφιξη  
στο 
Δημαρ-
χείο

6:10 6:15 6:19 6:22 6:26 6:29 6:32 6:34 6:35 6:44 6:52 6:58 7:01 7:03 7:12 7:22

7:30 7:35 7:39 7:42 7:46 7:49 7:52 7:54 7:55 8:04 8:12 8:18 8:21 8:23 8:32 8:42

8:50 8:55 8:59 9:02 9:06 9:09 9:12 9:14 9:15 9:24 9:32 9:38 9:41 9:43 9:52 10:02

10:10 10:15 10:19 10:22 10:26 10:29 10:32 10:34 10:35 10:44 10:52 10:58 11:01 11:03 11:12 11:22

11:30 11:35 11:39 11:42 11:46 11:49 11:52 11:54 11:55 12:04 12:12 12:18 12:21 12:23 12:32 12:42

12:50 12:55 12:59 13:02 13:06 13:09 13:12 13:14 13:15 13:24 13:32 13:38 13:41 13:43 13:52 14:02

14:10 14:15 14:19 14:22 14:26 14:29 14:32 14:34 14:35 14:44 14:52 14:58 15:01 15:03 15:12 15:22

15:30 15:35 15:39 15:42 15:46 15:49 15:52 15:54 15:55 16:04 16:12 16:18 16:21 16:23 16:32 16:42

16:50 16:55 16:59 17:02 17:06 17:09 17:12 17:14 17:15 17:24 17:32 17:38 17:41 17:43 17:52 18:02

18:10 18:15 18:19 18:22 18:26 18:29 18:32 18:34 18:35 18:44 18:52 18:58 19:01 19:03 19:12 19:22
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Δρομολόγια Μπλε Γραμμής Σάββατο:

Δρομολόγια Κόκκινης Γραμμής Σάββατο:

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΕΡΜΑ

No 64 
Αναχώ-
ρηση από 
Δημαρχείο

Νο 3  
Αγ. 
Ιωάννου 
(Β. Παύλου  
& 
Ζεφύρου)

Νο 108 
Βενιζέλου 
(Ασκληπιείο)

Νο 5 
Λεωφ. 
Βουλιαγ-
μένης

Νο 11 
Εκκλησία 
(Αγ. Πέτρου 
& Παύλου)

Νο 13 
Γυμνάσιο 
Διλόφου

Νο 15 
Εκκλησία 
(κέντρο 
Βάρης)

Νο 17 
Κέντρο 
Υγείας 
Βάρης

Νο 26 
Πλ. 
Εθνικής 
Αντίστα-
σης

Νο 35  
2η στάση 
Τριπτο-
λέμου

Νο 38 
ΕΠΑΛ 
(Λύκειο, 
Γυμνάσιο, 
1ο 
Δημοτικό 
Βάρης

Νο 41  
Αριστο-
γείτονος  
(2ο  
Δημο-
τικό 
Βάρης)

Νο 44 
Ταχυδρο-
μείο (πλ.  
Βάρκιζας)

Νο 48 
Κοιμη-
τήριο 
Βουλιαγ-
μένης

Νο 51 
Ερμού 
(Ιάσονος 
& Ερμού)

Νο 52 
Σχολεία 
(Γυμνά- 
σιο &  
Δημο- 
τικό 
Βουλιαγ-
μένης)

Νο 61 
Ζεφύρου 
(Β. 
Παύλου 
& 
Ζεφύρου)

Νο 64 
Άφιξη 
στο 
Δημαρ-
χείο

6:20 6:24 6:26 6:29 6:38 6:40 6:42 6:44 6:52 7:02 7:04 7:07 7:10 7:14 7:19 7:21 7:26 7:35

7:45 7:49 7:51 7:54 8:03 8:05 8:07 8:09 8:17 8:27 8:29 8:32 8:35 8:39 8:44 8:46 8:51 9:00

9:10 9:14 9:16 9:19 9:28 9:30 9:32 9:34 9:42 9:52 9:54 9:57 10:00 10:04 10:09 10:11 10:16 10:25

10:35 10:39 10:41 10:44 10:53 10:55 10:57 10:59 11:07 11:17 11:19 11:22 11:25 11:29 11:34 11:36 11:41 11:50

12:00 12:04 12:06 12:09 12:18 12:20 12:22 12:24 12:32 12:42 12:44 12:47 12:50 12:54 12:59 13:01 13:06 13:15

13:25 13:29 13:31 13:34 13:43 13:45 13:47 13:49 13:57 14:07 14:09 14:12 14:15 14:19 14:24 14:26 14:31 14:40

14:50 14:54 14:56 14:59 15:08 15:10 15:12 15:14 15:22 15:32 15:34 15:37 15:40 15:44 15:49 15:51 15:56 16:05

16:15 16:19 16:21 16:24 16:33 16:35 16:37 16:39 16:47 16:57 16:59 17:02 17:05 17:09 17:14 17:16 17:21 17:30

17:40 17:44 17:46 17:49 17:58 18:00 18:02 18:04 18:12 18:22 18:24 18:27 18:30 18:34 18:39 18:41 18:46 18:55

19:05 19:09 19:11 19:14 19:23 19:25 19:27 19:29 19:37 19:47 19:49 19:52 19:55 19:59 20:04 20:06 20:11 20:20

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΕΡΜΑ

No 64 
Αναχώρηση 
από 
Δημαρχείο 

No 69  
Λύκειο 
Βουλιαγ-
μένης

No 73 
Σχολεία 
(Γυμνά-
σιο & 
Δημοτικό 
Βουλιαγ-
μένης)

Νο 74 
Ερμού 

Νο 77 
Νεκρο-
ταφείο

Νο 81 
Πλατεία 
Βάρκιζας

Νο 84  
Αριστο-
γείτονος 
(2ο 
Δημο-
τικό 
Βάρης)

Νο 87 
ΕΠΑΛ 
(Λύκειο, 
Γυμνάσιο, 
1ο Δημο-
τικό 
Βάρης

Νο 17 
Κέντρο 
Υγείας 
Βάρης

Νο 26  
Πλ. Εθνι-
κής Αντί-
στασης

Νο 35  
2η στάση 
Τριπτο-
λέμου

Νο 91 
Εκκλησία 
(κέντρο 
Βάρης)

Νο 92 
Γυμνάσιο 
(Διλόφου)

Νο 94  
Αγ. Πέτρου 
& Παύλου

Νο 3  
Αγ. 
Ιωάννου  
(Β. 
Παύλου  
& 
Ζεφύρου)

Νο 64  
Άφιξη  
στο 
Δημαρ-
χείο

6:10 6:15 6:19 6:22 6:26 6:29 6:32 6:34 6:35 6:44 6:52 6:58 7:01 7:03 7:12 7:22

7:30 7:35 7:39 7:42 7:46 7:49 7:52 7:54 7:55 8:04 8:12 8:18 8:21 8:23 8:32 8:42

8:50 8:55 8:59 9:02 9:06 9:09 9:12 9:14 9:15 9:24 9:32 9:38 9:41 9:43 9:52 10:02

10:10 10:15 10:19 10:22 10:26 10:29 10:32 10:34 10:35 10:44 10:52 10:58 11:01 11:03 11:12 11:22

11:30 11:35 11:39 11:42 11:46 11:49 11:52 11:54 11:55 12:04 12:12 12:18 12:21 12:23 12:32 12:42

12:50 12:55 12:59 13:02 13:06 13:09 13:12 13:14 13:15 13:24 13:32 13:38 13:41 13:43 13:52 14:02

14:10 14:15 14:19 14:22 14:26 14:29 14:32 14:34 14:35 14:44 14:52 14:58 15:01 15:03 15:12 15:22

15:30 15:35 15:39 15:42 15:46 15:49 15:52 15:54 15:55 16:04 16:12 16:18 16:21 16:23 16:32 16:42

16:50 16:55 16:59 17:02 17:06 17:09 17:12 17:14 17:15 17:24 17:32 17:38 17:41 17:43 17:52 18:02

18:10 18:15 18:19 18:22 18:26 18:29 18:32 18:34 18:35 18:44 18:52 18:58 19:01 19:03 19:12 19:22

Νο 64 
Αναχώρηση 
Δημαρχείο 
Βούλας

Νο 11 
Εκκλησία  
Αγ. Πέτρου & 
Παύλου

Νο 15  
Κέντρο Βάρης

Νο 17 
 Κέντρο Υγείας 
Βάρης

Νο 26 
πλ. Εθν. 
Αντίστασης

Νο 44 
πλ. Βάρκιζας

Νο 51  
Ερμού 
Βουλιαγμένη

Νο 64  
Άφιξη 
Δημαρχείο 
Βούλας

8:15 8:33 8:37 8:39 8:47 9:05 9:14 9:30

9:40 9:58 10:02 10:04 10:12 10:30 10:39 10:55

11:05 11:23 11:27 11:29 11:37 11:55 12:04 12:20

12:30 12:48 12:52 12:54 13:02 13:20 13:29 13:45

13:55 14:13 14:17 14:19 14:27 14:45 14:54 15:10

15:20 15:38 15:42 15:44 15:52 16:10 16:19 16:35

16:45 17:03 17:07 17:09 17:17 17:35 17:44 18:00

Νο 64 
Αναχώρηση 
Δημαρχείο 
Βούλας

Νο 74 
Ερμού

Νο 81 πλ. 
Βάρκιζας

Νο 17 
Κέντρο 
Υγείας 
Βάρης

Νο 26 
πλ. Εθν. 
Αντίστασης

Νο 91 
Κέντρο 
Βάρης

Νο 94 
Εκκλησία 
Αγ. Πέτρου 
& Παύλου

Νο 3  
Β. Παύλου 
& Ζεφύρου

Νο 64 
Άφιξη 
Δημαρχείο 
Βούλας

8:00 8:12 8:19 8:25 8:34 8:48 8:53 9:02 9:12

9:20 9:32 9:39 9:45 9:54 10:08 10:13 10:22 10:32

10:40 10:52 10:59 11:05 11:14 11:28 11:33 11:42 11:52

12:00 12:12 12:19 12:25 12:34 12:48 12:53 13:02 13:12

13:20 13:32 13:39 13:45 13:54 14:08 14:13 14:22 14:32

14:40 14:52 14:59 15:05 15:14 15:28 15:33 15:42 15:52

16:00 16:12 16:19 16:25 16:34 16:48 16:53 17:02 17:12

17:20 17:32 17:39 17:45 17:54 18:08 18:13 18:22 18:32



1 8 Βιβλίο

Η μάχη του Μαραθώνα, όπως έγινε
Μια βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών μελέτη

Έργο 
που ανασυνθέτει 

τα γεγονότα 
με μια 

εξαντλητική 
βιβλιογραφική, 

πραγματολογική 
και επιτόπια 

έρευνα

Οι αναπαραστάσεις μαχών είναι πλέον μόδα σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού για τους λάτρεις της ιστορίας και δη της στρατιωτικής. 
Για μία ωστόσο από τις σημαντικότερες μάχες της ιστορίας, τη μάχη 
του Μαραθώνα, η οποία σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη έκρι-
νε την ίδια την ύπαρξη του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε 
σήμερα, οι περισσότεροι ιστορικοί διατυπώνουν τόσο αποκλίνουσες 
απόψεις για τα δεδομένα της, που κάθε ακριβής αναπαράσταση θα 
ήταν ανέφικτη. 

Αυτά ως την έκδοση του βιβλίου σταθμός για το θέμα από τον Βου-
λιαγμενιώτη φιλόλογο και αρχαιολόγο Χρήστο Διονυσόπουλο, η 
εμβριθής και εξαντλητική μελέτη του οποίου «έκλεισε» τη συζήτηση 
– τουλάχιστον μέχρι να προκύψει κάποιο νέο αρχαιολογικό εύρημα ή 
άλλο τεκμήριο που να ανατρέπει τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία. 
Κι αυτή η κρίση δεν ανήκει σε κάποιον υποκειμενικό αναγνώστη, 
αλλά στο κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, την Ακαδημία 
Αθηνών, η οποία βράβευσε το βιβλίο Η Μάχη του Μαραθώνα, Ιστο-
ρική και Τοπογραφική Προσέγγιση το 2014 ως «την πληρέστερη και 
πλέον διεξοδική πραγμάτευση της μάχης του Μαραθώνος το 490 
π.Χ. γραμμένης από Έλληνα και από τις πλέον άρτιες επιστημονι-
κώς», σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Βασίλειο Πετράκο, που ανέγνω-
σε το σκεπτικό της απονομής. 

Το κοινό του Δήμου των 3Β είχε την ευκαιρία προ ημερών, στις 2 
Οκτωβρίου, να περιηγηθεί στα τεκταινόμενα εκείνης της ημέρας του 
Σεπτεμβρίου προ 2.509 ετών, σε μια παρουσίαση που διοργάνωσαν 
οι εκδόσεις Καπόν με την αρωγή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης και του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, από την αναλυτική 
βιβλιοπαρουσίαση που έκανε ο συγγραφέας Ζέφυρος Καυκαλίδης 
και ο ίδιος ο Χρήστος Διονυσόπουλος, μετά από την εισαγωγή της 
εκδότριας Ραχήλ Καπόν. 

Το έργο του Χρήστου Διονυσόπουλου ανατρέχει σε όλες τις υπάρ-
χουσες πηγές και ανασυνθέτει τα γεγονότα με μια εξαντλητική βιβλι-
ογραφική, πραγματολογική και επιτόπια έρευνα. Με μια αναλυτική 
επιχειρηματολογία που δεν αφήνει την παραμικρή λεπτομέρεια 

ασχολίαστη, αναμετράται με κάθε ορθόδοξη ή αποκλίνου-
σα άποψη που έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα περί μάχης 
του Μαραθώνα, από τον Ηρόδοτο ως τους σύγχρονους 
Έλληνες ιστορικούς, δίνοντας πειστικές απαντήσεις σε 
κάθε ερώτημα της έρευνας. Τα βασικά ερευνητικά ζητού-
μενα του Χρήστου Διονυσόπουλου είναι ο ακριβής προσ-
διορισμός της μάχης στο χρόνο και το χώρο, για τα οποία 
αφιερώνει μεγάλο κομμάτι του βιβλίου του. Η έναρξη, η 
διάρκεια και η λήξη της αναμέτρησης Ελλήνων και Περ-
σών αλλά και η ακριβής χρονολόγηση της μάχης αποτε-
λούν κεντρικό σημείο του βιβλίου. Ο συγγραφέας ακόμη 
διερευνά με αξιοσημείωτη αναλυτικότητα την αναγγελία 
της νίκης στην Αθήνα. Με πλούσια επιχειρηματολογία 
εξηγεί ποιοι δρομείς υπήρξαν οι πρώτοι μαραθωνοδρό-
μοι της ιστορίας και από ποιες διαδρομές έφτασαν στο 
κλεινόν άστυ, υποστηρίζοντας βάσιμα ότι ο μόνος «αυθε-
ντικός μαραθώνιος» έγινε νύχτα. Ακόμη, ο Χρήστος Διο-

νυσόπουλος πραγματεύεται τους συσχετισμούς των δυνάμεων, 
σχολιάζοντας τους αριθμούς των αντιμαχόμενων πλευρών αλλά 
και το διπλωματικό παρασκήνιο της εποχής και βασικά την απουσία 
των Σπαρτιατών. Φυσικά, από την αφήγηση δεν λείπει και το πιο 
συναρπαστικό κομμάτι, αυτό της ίδιας της σύγκρουσης. Και εδώ ο 
συγγραφέας υιοθετεί μια απόλυτα τεκμηριωμένη θέση που ελάχιστα 
έχει ακουστεί: Ότι η στρατιωτική διάνοια του Μιλτιάδη δεν εξαντλή-
θηκε στην ευφυή διάταξη των στρατιωτών του, αλλά και στην καθο-
ριστικής σημασίας επιλογή της ώρας για την επίθεσή του. 

Μπορεί το θέμα του βιβλίου να είναι εξειδικευμένο, όμως η τεκ-
μηρίωση των θέσεών του απλώνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Εκτός λοιπόν από μια πολεμική μονο-
γραφία, η Μάχη του Μαραθώνα συνιστά και μια συνοπτική εισαγωγή 
στην αρχαιογνωσία, περιγράφοντας σε αδρές γραμμές εξω-στρατι-
ωτικά ζητήματα, από τα θρησκευτικά και πολιτική ήθη στις πόλεις 
των αρχαίων Ελλήνων ως την ιστορία των νομισμάτων στην κλα-
σική Αθήνα. Σε μια εποχή που τα κλασικά γράμματα χαρακτηρίζονται 
από κάποιους «νεκρά» και οι ανθρωπιστικές επιστήμες θεωρούνται 
πάρεργο των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, η ανάγνωση του βιβλίου που 
επιμελήθηκε με αξιοθαύμαστη εργατικότητα ο Χρήστος Διονυσό-
πουλος μπορεί πραγματικά να κεντρίσει ή και να αναθερμάνει το 
ενδιαφέρον για τον αρχαίο κόσμο συνολικά. 

Στο πνεύμα αυτό άλλωστε μίλησε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κατά την εκδήλωση. 
Τόνισε ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από 
εισήγηση του Χρήστου Διονυσόπουλου, ένα αντίγραφο από την 
στήλη που αναγράφει τους πεσόντες της Ερεχθηίδος φυλής κατά τη 
μάχη θα τοποθετηθεί σύντομα σε κεντρική πλατεία της Βάρης, όπου 
ζούσαν οι Ερεχθιείς, για την κατάδειξη της ιστορικής συνέχειας του 
τόπου. Ενώ πρότεινε και στον αντιπεριφερειάρχη Ανατολής Αττικής 
που ήταν παρών, τη διοργάνωση μιας μαραθωνοδρομίας που θα 
είναι για πρώτη φορά ιστορικά ακριβής ως αναπαράσταση. Ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε τέλος εκτενώς και εγκωμια-
στικά για την προσφορά του Χρήστου Διονυσόπουλου στην τοπική 
κοινωνία: «Τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές θα θυμούνται το όνομα 
Διονυσόπουλος κάθε φορά που θα βλέπουν τη Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης», όπως είπε εμφατικά. 

Γιώργος Λαουτάρης

Εκτός από μια πολεμική 
μονογραφία, η Μάχη  
του Μαραθώνα των εκδόσεων 
Καπόν συνιστά και μια 
συνοπτική εισαγωγή  
στην αρχαιογνωσία

Ο συγγραφέας Χρήστος Διονυσόπουλος, η εκδότρια Ραχήλ Καπόν 
και ο Ζέφυρος Καυκαλίδης παρουσίασαν στις 2 Οκτωβρίου το 
βιβλίο στη Βούλα
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Η θηλυκή πλευρά του μπάσκετ στη Βάρη

Φρένο ΟΑΠΠΑ σε νέους συλλόγους

Την ξεκάθαρη θέση ότι οι παραχωρήσεις δημοτικών υποδομών σε αθλητικά σωματεία 
βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο εξέφρασε στην πρώτη συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ με 
τη νέα του σύνθεση τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος και πρόεδρος του Οργανισμού 
Αθλητισμού του Δήμου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Όπως τόνισε, ενόψει της ίδρυσης 2-3 
νέων αθλητικών σωματείων που έχουν γνωστοποιήσει τις προθέσεις τους, ζητώντας προ-
καταρκτικά δωρεάν παραχώρηση γηπέδων από τον Δήμο, «δεν υπάρχει πλέον χώρος και 
χρόνος πουθενά για κανένα νέο σύλλογο και κανένα νέο τμήμα υφιστάμενου συλλόγου».

Στην πράξη ο ΟΑΠΠΑ καλείται κάθε χρόνο να λύσει μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση, εξυ-
πηρετώντας τους συλλόγους, τους δημότες που θέλουν να αθλούνται ελεύθερα στα δημο-
τικά στάδια και βέβαια τα δημοτικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Ο Δήμαρχος άφησε 
να εννοηθεί ότι έχουν παρατηρηθεί καταχρήσεις στις παραχωρήσεις χώρων. Παράλληλα  
ανέφερε ότι οι απευθείας επιχορηγήσεις του Δήμου προς τα σωματεία (305.000 ευρώ τον 
χρόνο) αλλά και οι συντηρήσεις και ανακαινίσεις των γηπέδων συνιστούν την έμπρακτη 
υποστήριξη της δημοτικής αρχής προς τον σωματειακό αθλητισμό.

Κάποιοι χαρακτηρίζουν το μπάσκετ ανδρική υπόθεση και 
αυτό διότι θεωρούν ότι το πάθος, η ταχύτητα και η ένταση 
της επαφής ταιριάζουν περισσότερο σε άντρες. Ωστόσο, το 
γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα έχει κάνει πολλά βήματα 
προόδου και όλο και περισσότεροι σύλλογοι δημιουργούν 
ανάλογα τμήματα, αποδεικνύοντας ότι τα παραπάνω δεν 
είναι παρά ένας μύθος. Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης υπάρχουν ήδη δύο ομάδες γυναικείου μπάσκετ, 
ο Πρωτέας Βούλας που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή 
ιστορία στο άθλημα και ο ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς».  Ο 
Δημήτρης Αναγνώστου, Team Manager και Υπεύθυνος 
Ακαδημιών του γυναικείου τμήματος μπάσκετ του συλ-
λόγου της Βάρης μίλησε στον «Δημοσιογράφο» για τους 
στόχους και τις φιλοδοξίες που έχουν όλοι όσοι ασχολού-
νται ενεργά με το συγκεκριμένο τμήμα. 

Τα κορίτσια να αγαπήσουν το μπάσκετ
Μια ομάδα οποιουδήποτε αθλήματος αν δεν διαθέτει 
ακαδημίες είναι καταδικασμένη να αποτύχει και αυτό το 
ξέρουν καλά στον Αναγυρούντα Βάρης. «Ρίχνουμε πολύ 
μεγάλο βάρος στις ακαδημίες διότι είναι το μέλλον της 
ομάδας. Οι υποδομές των κοριτσιών από το καλοκαίρι 
που πέρασε βρίσκονται σε μια φάση πλήρους αναδιορ-
γάνωσης τόσο λειτουργικά όσο και στη βάση επανακα-
θορισμού των στόχων τους. Προτεραιότητά μας είναι η 
αύξηση του αριθμού των κοριτσιών μέσα σε ένα δύσκο-
λο περιβάλλον για τον γυναικείο αθλητισμό. Οι αγωνι-
στικές επιτυχίες θα έρθουν μέσα από αυτή την διαδικα-
σία. Το τμήμα κορασίδων ήδη βρίσκεται όμως σε μια 
διαδικασία ανάδειξης μικρότερων κοριτσιών τα οποία 
αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες. Τον Ιανουάριο θα δια-
γωνιστούμε και στη μικρότερη ηλικία, αυτή των παγκο-
ρασίδων. Τον Μάιο του 2020 - και το μαθαίνετε πρώτοι 

αυτό - θα ανακοινωθεί η ίδρυση του τμήματος νεανίδων 
με βάση τα κορίτσια Β' και Γ' Λυκείου», τονίζει ο Δημή-
τρης Αναγνώστου. Για τις αθλητικές δραστηριότητές της, 
η ομάδα χρησιμοποιεί το υπερσύγχρονο κλειστό γήπεδο 
της Μηλαδέζας και τα δύο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ στο 
Αθλητικό Κέντρο Κωνσταντίνος Μπαγλατζής, σημείο 
που βρίσκονται και τα γραφεία του συλλόγου.

Αρωγός και υποστηρικτής ο Δήμος 3Β
Η βασική πηγή εσόδων για το σύλλογο προέρχονται 
από τις μηνιαίες συνδρομές των αθλητών κι έπειτα από 
διάφορες χορηγίες από επιχειρήσεις της Βάρης και της 
Βάρκιζας. «Οι χορηγοί που στηρίζουν την ομάδα έχουν 
εμπιστοσύνη στις δραστηριότητές μας, ενώ θα ήθελα 
να αναφέρω και τη συνεργασία που έχουμε με τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την οποία χαρακτηρίζω 
αγαστή, καθώς στέκεται αρωγός και υποστηρικτής σε 
κάθε μας ανάγκη» επισημαίνει ο κ. Αναγνώστου.

Ο ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς» τη φετινή χρονιά αγωνίζεται 
στο πρωτάθλημα της Α' ΕΣΚΑΝΑ. Η ομάδα αποτελείται 
από 14 αθλήτριες, στην πλειοψηφία τους 18-20 ετών 

και με τρεις ακόμα αθλήτριες οριακά μεγαλύτερες. «Άνω 
του μισού ρόστερ είναι κορίτσια που ξεκίνησαν το μπά-
σκετ στην ομάδα μας. Απώτερος στόχος της πρώτης 
ομάδας είναι να συνεχίζει να αναδεικνύει παιδιά από τα 
σπλάχνα της και κάποια στιγμή σύντομα, αυτό να γίνει και 
σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών» αναφέρει στον «Δημο-
σιογράφο» ο υπεύθυνος Ακαδημιών. 

Στην ερώτηση μας για το αν αποτελεί πρότυπο οργά-
νωσης και λειτουργίας το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του 
Πρωτέα Βούλας, ο Δημήτρης Αναγνώστου είπε: «Ο Πρω-
τέας Βούλας είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος τόσο σε 
όγκο αθλουμένων όσο και σε επιτυχίες των γυναικείων 
τμημάτων. Εμείς δεν πατάμε σε κάποιο συγκεκριμένο 
πρότυπο. Οι συνεργάτες μου κι εγώ εφαρμόζουμε στο 
αθλητικό πρόγραμμα της ομάδας την εμπειρία μας από 
το παρελθόν μας στο χώρο. Η δική μου προϊστορία σε 
ομάδες όπως η Δάφνη Αγ. Δημητρίου και ο Πορφύ-
ρας, ως υπεύθυνου γυναικείων τμημάτων, μου δίνει τη 
δυνατότητα να μπορώ, υποστηριζόμενος από ένα εξαι-
ρετικό επιτελείο προπονητών και στελεχών, να αναμένω 
σύντομα ραγδαία ανάπτυξη των τμημάτων μας».
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Για περισσότερα από 80 χρόνια, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης δραστηριοποιείται 
στον αθλητισμό του υγρού στίβου, έχοντας βάλει το στίγμα του στον ελληνικό αθλη-
τισμό γενικότερα και συχνά αποκαλείται ο «όμιλος των πρωταθλητών». Από τις ακα-
δημίες του έχουν αναδειχθεί ξεχωριστά ταλέντα, τα οποία διακρίθηκαν με τις επιδό-
σεις τους και ύψωσαν την ελληνική σημαία σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Η 
μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό και την νεολαία του ΝΟΒ είναι εντυπωσιακή. Ποιος, 
άλλωστε, μπορεί να ξεχάσει το λαμπρό 1996, όταν ο Νικόλας Κακλαμανάκης –αθλη-
τής του ΝΟΒ– λαμβάνει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα 
και αργότερα, το 2004 στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το Ασημένιο μετάλλιο. Σήμερα, 
βαδίζει στα χνάρια του Κακλαμανάκη ο νεαρός Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης –αθλητής 
του ΝΟΒ και πάλι– ο οποίος το 2018 ήταν ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία που κέρδισε 
το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Νέων του Μπουένος Άιρες και για την επόμενη 
χρονιά στέφθηκε 1ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής. 

Η διάκριση ενός αθλητή του ΝΟΒ σε ολυμπιακή κατηγορία αποτελεί την κορυφαία 
στιγμή του Ομίλου. Η υπερηφάνεια του Ομίλου ήταν μεγάλη, όταν το 1996 τέσσερις 
αθλητές της υδατοσφαίρισης –Γιώργος Μαυρωτάς, Γιώργος Αφρουδάκης, Γιώργος 
Ψύχος και Θεόδωρος Λοράντος– συμμετείχαν στην Εθνική Ομάδα εκπροσωπώντας 
τη χώρα μας, για να κατακτήσουν την 6η θέση στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. Αντίστοι-
χα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της χώρας μας πέντε αθλήτριες γυναικείας ομάδας 
υδατοσφαίρισης του ΝΟΒ, οι Γεωργία Λαρά, Αντιόπη Μελιδώνη, Ανθή Μυλωνάκη, 
Ευαγγελία Μωραϊτίδου και Αντιγόνη Ρουμπέση έλαβαν το ασημένιο μετάλλιο με την 
Εθνική Ομάδα γυναικών. Στους ίδιους αγώνες, οι αθλητές της ανδρικής ομάδας υδα-
τοσφαίρισης του ΝΟΒ Γιώργος και Χρήστος Αφρουδάκης, Δημήτρης Μάζης, Γιώργος 
Ρέππας και Πέτρε Σάντα κατέκτησαν την 4η θέση με την Εθνική ομάδα ανδρών. 

Τα τμήματα της υδατοσφαίρισης στον ΝΟΒ έχουν μια πολύ ξεχωριστή βαρύτητα, με 
σπουδαίες διακρίσεις: Το 1997 η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης 
έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία που κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλού-
χων Ευρώπης. Αντίστοιχα, η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμένης το 
2009 και το 2010 έγραψαν πάλι ιστορία, κατακτώντας και τις 2 χρονιές συνεχόμενα το 
Κύπελλο πρωταθλητριών υδατοσφαίρισης γυναικών και τα ευρωπαϊκά Super Cup. Το 
βιογραφικό, άλλωστε, είναι μακρύ: Η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης έχει κατακτήσει 
1 Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, 4 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 4 Κύπελλα Ελλάδος 
και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας. Αντιστοίχως, η γυναικεία ομάδα έχει κατακτήσει 2 Τσά-
μπιονς Καπ, 2 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 1 Len Trophy, 11 Πρωταθλήματα Ελλάδος και 1 
Κύπελλο Ελλάδας. Πέραν της υδατοσφαίρισης, σε όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί ο 
ΝΟΒ έχει να επιδείξει ξεχωριστές επιδόσεις. Στο θαλάσσιο σκι για παράδειγμα, ο ΝΟΒ 
έχει κατακτήσει 47 Πανελλήνια Πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ελλάδας. Στο τμήμα 

καλλιτεχνικής κολύμβησης 5 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Συγχρονισμένης Κολύμβη-
σης. Σήμερα, στην ιστιοπλοΐα ο αθλητής του Ομίλου Δημήτρης Παπαδημητρίου κατέ-
κτησε την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα Laser Radial ενώ η Νάνσυ Φακίδη 
την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser.  

Τα θεμέλια της αθλητικής προετοιμασίας στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης είναι 
ισχυρά και η προπονητική προσέγγιση είναι ολοκληρωμένη. Ένα παιδί γνωρίζει τον 
αθλητισμό στις Αθλητικές Σχολές του Ομίλου και στη συνέχεια αναπτύσσεται στα αγω-
νιστικά τμήματα, εξελίσσεται και φτάνει στην τελευταία βαθμίδα του αθλητισμού με την 
ενηλικίωσή του. Ο ΝΟΒ αγκαλιάζει τον αθλητή από την τρυφερή ηλικία και τον στηρίζει 
σε όλη την πορεία του. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και ένα από τα πιο δυνατά πλεονε-
κτήματα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης: η ολοκληρωμένη, καθολική στήριξη και 
προπονητική καθοδήγηση ενός αθλητή σε όλη του την καριέρα. Αποτελεί, άλλωστε, 
παράδοση και στρατηγικό στόχο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης να στελεχώνει 
τις ομάδες υδατοσφαίρισής του με «παιδιά του Ομίλου», όπως χαρακτηριστικά ονομά-
ζονται στον Όμιλο. Αναφέρονται σε αθλητές που έχουν δημιουργηθεί από τα αθλητικά 
«φυτώρια» των Σχολών, έχουν μεγαλώσει στον Όμιλο και έχουν ένα ισχυρό αθλητικό 
και συναισθηματικό δέσιμο μαζί του. Στον Όμιλο, άλλωστε, λειτουργεί και καλλιεργεί-
ται το οικογενειακό δέσιμο, αφού οι αθλητές που ξεκινούν από την τρυφερή παιδική 
ηλικία, παραμένουν στην αγκαλιά του ΝΟΒ μέχρι και μετά την ενηλικίωσή τους.

Το 1937 που ιδρύθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ξεκίνησε από την καλλι-
έργεια του αθλήματος της κολύμβησης. Σήμερα, ο ΝΟΒ λειτουργεί 7 αθλητικές ακα-
δημίες υγρού στίβου με απόλυτη επιτυχία, αφού από όλες έχει να επιδείξει λαμπρές 
διακρίσεις, τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο. 

Οι Αθλητικές Σχολές του ΝΟΒ προσελκύουν κάθε χρόνο περί τα 1.000 παιδιά και τα 
αθλήματα που καλλιεργούν είναι: Κλασσική κολύμβηση, υδατοσφαίριση, καλλιτεχνική 
κολύμβηση, τεχνική κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι και wakeboard. 
Η στελέχωση των Σχολών γίνεται από καταρτισμένο επαγγελματικό προσωπικό, το 
οποίο προέρχεται από το «φυτώριο» των Σχολών του ΝΟΒ.

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης
Μια οικογένεια 
που μεγαλώνει πρωταθλητές

Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης  
που κατέκτησε το κύπελλο το 2019

Ο Αλ. Καλπογιαννάκης με τον προπονητή του Κ. Μουτσάτσο στην απονομή 
του χρυσού μεταλλίου στην Ολυμπιάδα Νέων του Μπουένος Άιρες το 2018
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Ένα ντέρμπι των 3Β 
που τα είχε όλα

Ο Αστέρας Βάρης με σκορ 0-1 ήταν ο μεγάλος νικητής 
στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στον Άρη Βούλας σε παιχνί-
δι που διεξήχθη την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο 
της φάσης των 32 του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ (ανατολική 
Αττική). Το δημοτικό γήπεδο της Βούλας ήταν ασφυκτι-
κά γεμάτο από φιλάθλους και των δύο συλλόγων όπου 
σύμφωνα με τον υπεύθυνο του γηπέδου περισσότεροι 
από 500 άτομα παρακολούθησαν τη μεγάλη μάχη ανά-
μεσα στις δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες του 
Δήμου. Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκε και ο πρώην 
διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Μαρίνος 
Ουζουνίδης. 

Ξεχείλιζε το πάθος για τη νίκη
Σε έναν εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, οι δύο ομάδες 
μπορεί να μη προσέφεραν ποιοτικό ποδόσφαιρο στους 
φιλάθλους αλλά η ένταση και το πάθος που έβγαζαν 
και οι 22 ποδοσφαιριστές ήταν αρκετό για να καθηλώ-
σουν τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέ-
δου της Βούλας. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο 

Αστέρας Βάρης κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του 
από την αρχή του παιχνιδιού και λίγο έλειψε να ανοίξει 
το σκορ μόλις στο 15' της αναμέτρησης αν ο Ντούλιας 
ευστοχούσε από τα 11 βήματα. Ωστόσο, οι παίκτες του 
Αστέρα Βάρης συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό χάνοντας 
τουλάχιστον τρεις κλασικές ευκαιρίες για γκολ μέχρι 
το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης Βούλας 
αμυνόταν στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μέρους 
καθώς η πρώτη ευκαιρία που έκανε ήταν στο 44'. 

Στην επανάληψη οι δύο ομάδες μπήκαν αποφασισμέ-
νες να νικήσουν τον αγώνα με τους ποδοσφαιριστές 
του Άρη Βούλας να μπαίνουν πιο δυνατά και να παίρ-
νουν τον έλεγχο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι έχασαν 
τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν στο 64' ο Κρι-
λής εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο τερματοφύλακας των 
φιλοξενούμενων Μαρινάκης απέκρουσε διατηρώντας 
το προβάδισμα του Αστέρα. Τα σκληρά μαρκαρίσματα 
διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο και το παιχνίδι βρι-

σκόταν στην κόψη του ξυραφιού, μέχρι που φτάσαμε 
στο 75' όταν ο Αστέρας Βάρης άνοιξε το σκορ έπειτα 
από εξαιρετικό πλασέ του Ντούλια. Ένα γκολ που προ-
κάλεσε πανζουρλισμό στους φιλάθλους του Αστέρα. 
Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, οι παίκτες του Άρη 
Βούλας προσπάθησαν για την ισοφάριση χωρίς απο-
τέλεσμα, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία 
να διπλασιάσουν τα τέρματα όταν στο 85' ο Μάναλης 
αστόχησε σε πέναλτι. Με το σφύριγμα της λήξης, οι 
παίκτες του Αστέρα Βάρης έγιναν ένα «κουβάρι» και 
πανηγύρισαν την πρόκριση στους «16» μαζί με τους 
φιλάθλους τους.

Ένταση στις εξέδρες αλλά και εκτός γηπέδου
Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο συλλόγους ξεκί-
νησε τον περασμένο Απρίλιο, καθώς σύμφωνα με τα 
όσα υποστηρίζουν οι άνθρωποι του Αστέρα Βάρης, η μη 
άνοδος της ομάδας στη Γ' Εθνική κατηγορία οφείλεται 
εν πολλοίς στον Άρη Βούλας. Γεγονός είναι ότι οι σχέ-
σεις μεταξύ των ένθερμων φιλάθλων των δύο ομά-
δων έχουν ψυχρανθεί, με αποτέλεσμα στην ανάπαυλα 
του αγώνα να σημειωθεί μικροένταση, χωρίς ωστόσο 
να πάρει διαστάσεις. Διαπληκτισμοί σημειώθηκαν και 
μετά τη λήξη του αγώνα, αυτή την φορά εκτός γηπέδου 
με τους ψυχραιμότερους να κατευνάζουν τα πνεύματα. 
Να σημειωθεί πως με το σφύριγμα της λήξης, ποδο-
σφαιριστής του Άρη Βούλας κινήθηκε απειλητικά προς 
το μέρος των φιλάθλων του Αστέρα Βάρης καθώς κατά 
τη διάρκεια του αγώνα άκουγε «Γαλλικά» από λίγους 
οπαδούς των φιλοξενούμενων, ωστόσο και αυτό το 
επεισόδιο δεν πήρε διαστάσεις. 

Δημήτρης Πάπιος: «Κάναμε το καθήκον μας»
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο πρόεδρος του Αστέ-
ρα Βάρης μίλησε στον «Δημοσιογράφο» τονίζοντας ότι 
η ομάδα του έκανε το καθήκον της και ότι ο μεγάλος 
στόχος είναι η άνοδος. «Ήταν ένας αγώνας ο οποίος 
είχε κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω του ότι οι δύο ομά-

δες είναι από τον ίδιο Δήμο. Εμείς δεν έχουμε να απο-
δείξουμε τίποτα και σε κανέναν, ήρθαμε εδώ για να 
κάνουμε το καθήκον μας. Δεν ξέρω αν ο Άρης Βούλας 
ήταν φιναλίστ πέρσι ή αν θέλουν να κάνουν πρωτα-
θλητισμό, αυτά μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους. 
Εμείς είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, ήρθαμε στη 
Βούλα να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε στο θεσμό 
του κυπέλλου. Βέβαια ο στόχος μας είναι η άνοδος και 
πιστεύω ότι με τη δουλειά την οποία κάνει η διοίκηση, 
ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής θα πετύχουμε 
στο τέλος της χρονιάς».

Στέλιος Τσαλδάρης: «Κάθε χρονιά ένα βήμα 
παραπάνω»
Ο αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός του Άρη Βούλας, 
Στέλιος Τσαλδάρης μιλώντας στον «Δημοσιογράφο» 
τόνισε πως ο στόχος της ομάδας είναι κάθε χρονιά να 
κάνει ο σύλλογος ένα βήμα παραπάνω. «Ήταν ένα πάρα 
πολύ καλό παιχνίδι, νομίζω σταθήκαμε αντάξιοι απένα-
ντι στον Αστέρα Βάρης. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε 
ένα βήμα παραπάνω, τώρα ποιο θα είναι αυτό φέτος θα 
δούμε στην πορεία. Το κλίμα μεταξύ των ποδοσφαιρι-
στών ήταν πολύ καλό και ελπίζω όταν θα αγωνιστούμε 
στο γήπεδο της Βάρης, η φιλοξενία να είναι ανάλογη με 
την δική μας».

 
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
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Μια πόλη χωρίς τσιγάρο

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Τα πρώτα πρόστιμα για το τσιγάρο σε καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης είναι γεγονός και επιβλήθηκαν στο πλαίσιο 
του νέου αντικαπνιστικού νόμου που επιθυμεί να εφαρ-
μόσει η νέα κυβέρνηση. Πρόκειται για την τρίτη απόπειρα 
εφαρμογής του νόμου, με τις δύο προηγούμενες να στέ-
φονται από απόλυτη αποτυχία, όπως συνηθίζεται στην 
Ελλάδα. Ο νόμος του 2002 απαγόρευσε φαινομενικά το 
κάπνισμα, αλλά παρέμεινε από άποψης σχεδιασμού στο 
μεγαλύτερο μέρος ανεφάρμοστος, καθώς οι διαχειρι-
στές εργασιακών μονάδων μπορούσαν να επιτρέψουν 
εξαίρεση. Το 2008 ψηφίστηκε αυστηρότερος νόμος που 
άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιουλίου του 2009 με τα 
ίδια απογοητευτικά αποτελέσματα. Από την στιγμή που 
και οι δύο προηγούμενοι νόμοι αποδείχτηκαν επί της 
ουσίας ανεπαρκείς, η νέα κυβέρνηση σε μια προσπά-
θεια αναθεώρησης του εγχειρήματος και με δεδομένη 
τη χαμηλή θέση της χώρας στο θέμα σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, είναι έτοιμη να εφαρμόσει τον νέο 
αντικαπνιστικό νόμο, τον τρίτο μέσα σε δεκαεπτά χρόνια. 

Γεγονός είναι πως τα πρώτα πρόστιμα σε καταστήματα 
του Δήμου έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, στηρι-
ζόμενα στον αντικαπνιστικό νόμο του 2009! Συγκεκρι-

μένα, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Ελληνική 
Αστυνομία στο κέντρο της Βάρης, επιβλήθηκαν τρία πρό-
στιμα ύψους 600 ευρώ σε επιχειρήσεις που επέτρεπαν 
το κάπνισμα και επέβαλαν πρόστιμο αξίας 50 ευρώ σε 
...θεριακλή πελάτη. 

Να τονιστεί πως ειδικότερα στην πλατεία Ιμίων στη 
Βούλα, το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εφαρμόζουν σε απόλυτο βαθμό τον 
αντικαπνιστικό νόμο, ωστόσο φυσικά και σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Οι «έξυπνοι» επαγ-
γελματίες μετατρέπουν σε σταχτοδοχεία μικρά πλαστικά 
γλαστράκια, τις θήκες των αποδείξεων ή άδεια χάρτι-
να ποτηράκια του εσπρέσο, προσπαθώντας με αυτό τον 

κωμικό τρόπο να ξεγελάσουν τους ελεγκτές. Μια καταγ-
γελία αρκεί, για να πληρώσει ο επιχειρηματίας με μερι-
κές εκατοντάδες ευρώ την πονηριά του. Ο νέος νόμος 
μεταξύ άλλων απαγορεύει το κάπνισμα και στις παιδι-
κές χαρές. Το αυτονόητο για τις προηγμένες χώρες του 
δυτικού κόσμου, στην Ελλάδα πρέπει να γίνει νόμος. Οι 
διάφορες καταγγελίες που γίνονται από γονείς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τα περιστατικά 
καπνίσματος εντός των παιδικών χαρών της πόλης είναι 
αρκετές. Σε πρώτη φάση, η δημοτική αρχή θα τοποθετή-
σει ειδική σήμανση που θα ...υπενθυμίζει στους πολίτες 
ότι απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρο που ανήκει σε 
παιδιά.

Με τη δεύτερη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου το 
2010 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η Δημοτι-
κοί Αστυνομία πραγματοποίησε 87 ελέγχους και επέβα-
λε 9 πρόστιμα. Συγκεκριμένα, στη Βουλιαγμένη από τους 
60 ελέγχους μόλις 7 ήταν οι περιπτώσεις που δεν εφήρ-
μοσαν το νόμο. Την επόμενη χρονιά, οι έλεγχοι εντατι-
κοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να σημειωθούν 206 και να 
επιβληθούν 24 πρόστιμα. Το μέτρο σιγά σιγά άρχισε να 
ατονεί με αποτέλεσμα το 2012 να πραγματοποιηθούν 
μόλις 20 έλεγχοι. Από το 2013 και μετά, δεν υπάρχουν 
στοιχεία... Ας ελπίσουμε πως ο τρίτος αντικαπνιστικός 
νόμος θα είναι και φαρμακερός.
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Κυρώσεις στους ιδιόκτητες 
για τον μη καθαρισμό των οικοπέδων τους

Η αντιπυρική περίοδος φτάνει στο τέλος της και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης – ευτυχώς – πέρασε αναίμακτα καθώς δεν σημειώθηκε κανένα σοβαρό περιστατι-
κό πυρκαγιάς που να έθετε σε κίνδυνο το πολύτιμο πράσινο της περιοχής. 

Ένα από τα πολλά μέτρα που λαμβάνει κάθε χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με την 
Πολιτική Προστασία είναι η ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων να απο-
μακρύνουν τα ξερά χόρτα αλλά και τυχόν εύφλεκτα υλικά μέχρι το τέλος Μαΐου, διότι 
σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Σύμφωνα με τις 
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι στην ευθύνη 
των ιδιοκτητών τους και στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται ο υπόχρεος, οι 
υπηρεσίες του Δήμου έχουν την υποχρέωση αυτεπάγγελτα να καθαρίσουν τον χώρο. 

Η δημοτική αρχή τον περασμένο Απρίλιο, λίγες μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου, έστειλε χιλιάδες συστημένες επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοπέδων προκει-
μένου να προχωρήσουν σε αποψίλωση. Κάποιοι συμμορφώθηκαν, ενώ σε όσους δεν 
εφάρμοσαν την διαδικασία, τους επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο. 

Να σημειωθεί πως το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνι-
κό μέτρο του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ενώ βεβαιώνεται εις βάρος τους επιπλέον η ισόποση σχετική δαπάνη του 

Δήμου προς καθαρισμό. Αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης μεγάλης μερίδας ιδιοκτη-
τών, ήταν ο καθαρισμός των οικοπέδων από τις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα, 
αποψιλώθηκαν 850 στρέμματα ιδιόκτητων οικοπέδων. Ο Δήμος συνολικά δαπάνησε 
το ποσό των 170.000 ευρώ προκειμένου να αποψιλώσει εκτός των προαναφερθέ-
ντων οικοπέδων και τους κοινόχρηστους χώρους.

Έπεσαν τα πρώτα 
πρόστιμα σε 
καταστήματα της 
πόλης, στηριζόμενα 
στον νόμο του 2009
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Εκτός από την αυτοδιοίκηση, τους δένει και η αγάπη για 
τον Ολυμπιακό: Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συναντήθηκε 
με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, σε μια από τις 
επαφές του για τις εκλογές της ΠΕΔΑ που πλησιάζουν

Τον συγγραφέα Χρήστο Διονυσόπουλο πλαισιώνουν ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η πρόεδρος του ΝΟΒ 
Στέλλα Λαζάρου Τίγκα και ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας, κατά την παρουσίαση του 
βιβλίου του  για τη Μάχη του Μαραθώνα, την Τετάρτη 2 
Οκτωβρίου στην αίθουσα «Ιωνία»

Με τους Δημάρχους των πολύπαθων περιοχών της Μάνδρας, 
Χρήστο Στάθη (πάνω) και του Ματιού, Βαγγέλη Μπουρνούς 
(κάτω) συζήτησε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο 
πλαίσιο των συναντήσεών του για τη διεκδίκηση της προεδρίας 
της ΠΕΔΑ. «Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που 
έπληξαν τις περιοχές αυτές πρέπει να είναι προτεραιότητα της 
αυτοδιοίκησης», όπως τόνισε

Οι πρόεδροι των 
Τοπικών Συμβουλίων 
Βουλιαγμένης, Γιώργος 
Κοκολέτσος, Βάρης 
Ασπασία Αντωνίου 
και Βούλας Βασίλης 
Παπαδόπουλος, σε 
συνάντησή τους στο 
Δημαρχείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
INNOWEE ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ













