
The Talk of 
The Town
Η συζήτηση για την κατασκευή 
πεζογέφυρας στη Βούλα ανέ-
δειξε εκ νέου μια θέση κατά 
την οποία κάθε μεγάλη τεχνι-
κή παρέμβαση αλλοιώνει το 
φυσικό τοπίο του προαστίου. 
Η αλήθεια είναι όμως ότι το 
αστικό περιβάλλον της Βού-
λας έχει ήδη αλλάξει ριζικά 
από το ειδυλλιακό παρελθόν 
περασμένων δεκαετιών και 
η προσαρμογή της πόλης στα 
σύγχρονα δεδομένα απαιτεί 
δημόσια έργα με αισθητική.
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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)

2 Έγραψαν για τα 3Β στα social media...

@pasta_masai_II

Και η Αθήνα όμορφη είναι, ξεκινάς με ποδήλατο από 
Καλλιθέα, περνάς όλη την παραλιακή και πας Βούλα. 
Μετά σκέφτεσαι τον γυρισμό, λιποθυμάς, σε μαζεύει 
ασθενοφόρο και γυρνάς ξεκούραστος.

@landscape.greece

#Varkiza

@AngelikiSoulf

-Τι λαοθάλασσα είναι αυτή στην οδό Σίνα! Γιατί διαδη-
λώνουν;
-Δεν διαδηλώνουν. Περιμένουν εδώ κ μία ώρα το Α2 
για Βούλα.

@ominas.osarantidis

#Varkiza

@GiannisEutux

Ο Ελληνάρας. Έχει παρκάρει σε θέση ΑΜΕΑ. Έχει 
δεχθεί κλήση και έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες. Έχει 
την πατερίτσα πάνω στο ταμπλό! Και καλά πώς έφυγε; 
Περιοχή Βούλα.

@adzemovicnela

#RivieraCoast #Voula

@AivaliotisTelis

Το μετρό πάει και Γλυφάδα. Βέβαια θα αργήσει, στην 
καλύτερη περίπτωση το 2035, αλλά το νερό μπήκε 
στο αυλάκι. (Με λίγη τύχη και αντοχή μπορεί και να το 
προλάβω...) Με το καλό, κάποτε, και στη Βούλα. 

@tislam1980.ti

#Vouliagmeni

@daisylou_71

Όταν βρέχει πάρα πολύ η Βουλιαγμένη πώς λέγεται;

@paladin_iv

Ποια θα με συνοδέψει στο The Margi στη Βουλιαγμένη 
για το Christmas party της εταιρίας; Μόνο κυρίες 
παρακαλώ Α-level όχι τριτοτέταρτες.

@moorings.gr

#vouliagmeni

@tentacle.official

#Vouliagmeni

@doikon

To '80 θυμάμαι εμείς είχαμε Στάθη Ψάλτη και Λουκια-
νό στη Βουλιαγμένη και αυτοί Roxette. Πόσο μπροστά 
ο ελληνάκος :D

@bombus_ka

#Varkiza

@tsalavoutou

Η μία στέλνει φώτο από Δουβλίνο, η άλλη από Ρώμη. 
Θα τους στείλω κ εγώ φώτο από την κίνηση στη Βου-
λιαγμένης.



3The talk of the town

Η πεζογέφυρα  
και ο φόβος των μεγάλων έργων

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο κατασκευής μιας 
καλαίσθητης πεζογέφυρας στην παραλιακή 
λεωφόρο, στη Βούλα, ανέδειξε για άλλη μία 

φορά ένα αμυντικό συντηρητικό αντανακλαστικό μερίδας 
της τοπικής –και όχι μόνο– κοινωνίας, απέναντι σε κάθε 
μεγάλη τεχνική παρέμβαση. «Αφήστε τα πράγματα ως 
έχουν, όπως μας τα κληροδότησε η φύση», είναι περίπου 
το βασικό επιχείρημα, που υποστηρίζει ότι κάθε κατα-
σκευή υποβαθμίζει εκ των πραγμάτων το φυσικό περι-
βάλλον στο οποίο ζούμε, ανεξαρτήτως της χρησιμότητας 
ή της αισθητικής της. «Όσο ωραίο και αν είναι ένα έργο, 
δεν μπορεί να συγκριθεί με τη φύση», όπως τόνισε κατά 
τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την πεζογέφυρα μία δημότισ-
σα, εκφράζοντας παραστατικά αυτή την άποψη. Ευτυχώς, 
στη μέχρι τώρα συζήτηση στις τρεις πόλεις, στο Δημαρ-
χείο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει ακου-
στεί ή γραφτεί από κανέναν το επίθετο «φαραωνικό», που 
συνήθως επιστρατεύεται για να καταδικάσει αδιακρίτως 
έργα ως περιττά, προκλητικά, σπάταλα και ογκώδη. Δείγ-
μα κι αυτό ότι οι αρχιτέκτονες που σχεδίασαν την πεζογέ-
φυρα της Βούλας τουλάχιστον με τις φωτορεαλιστικές 
τους απεικονίσεις δελέασαν το αισθητικό κριτήριο ακόμη 
και των πιο δύσπιστων. 

Και η αλήθεια είναι ότι τόσο ο κύριος μελετητής, ο αρχιτέ-
κτονας Γιώργος Σεκαράς, όσο και ο Δήμαρχος, στις δημό-
σιες παρεμβάσεις τους προσπάθησαν έντονα να διαχωρί-
σουν πλήρως το έργο της Βούλας που σήμερα βρίσκεται 
στο στάδιο του σχεδιασμού, με την πεζογέφυρα του Αλίμου 
που βρίσκεται στα ...μπετά και αποτελεί μια δεσπόζουσα 
δυσφήμιση για τις πεζογέφυρες. «Όταν περνάω, κοιτάω 
αλλού», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 

κατά τη συζήτηση του θέματος, ενώ «έκτρωμα» την χαρα-
κτήρισε ο μελετητής. Οι θηριώδεις τσιμεντένιοι πυλώνες 
με τα ασανσέρ που βρίσκονται κολλητά με τη λεωφόρο 
στο Καλαμάκι πραγματικά δεν μπορούν να συγκριθούν με 
τις κυκλικές ράμπες από μέταλλο επενδεδυμένο με ξύλο 
και γυαλί που θα βλέπει κανείς στη Βούλα, με το μπετόν να 
κρύβεται στις βάσεις της κατασκευής. 

Είναι άραγε επέμβαση στο φυσικό τοπίο μια όμορφη 
γέφυρα στην λεωφόρο Κ. Καραμανλή; Η θέση αυτή αγνοεί 
αδικαιολόγητα ότι το τοπίο της παραλιακής λεωφόρου 
μόνο φυσικό δεν είναι. Η πεζογέφυρα θα περνάει πάνω 
από δύο ρεύματα κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες το 
καθένα και διάζωμα, όπου οι ταχύτητες των αυτοκινήτων 
ξεπερνάνε κατά πολύ το όριο των 70 χιλιομέτρων την 
ώρα. Σε αυτό το καθόλου ειδυλλιακό περιβάλλον οι πεζοί 
παρασέρνονται από τα οχήματα, με τα στοιχεία να κατα-
γράφουν 71 νεκρούς διαβάτες τα τελευταία χρόνια στο 
συγκεκριμένο μόνο σημείο. Από την άλλη, τα δύο πάρκα 
πάνω στα οποία θα πατήσει η πεζογέφυρα δεν είναι τίποτα 
παρθένα δάση. Αστικό πράσινο είναι, που φυτεύεται και 

ποτίζεται από τον Δήμο, που περιβάλλεται από διαμορ-
φώσεις πεζοδρομίων και βέβαια που συνορεύει με τον 
πυκνό οικιστικό ιστό της Βούλας, στον οποίο δεν υπάρ-
χουν πλέον οι χαμηλές μονοκατοικίες με κήπους των 
πρώτων δεκαετιών της προαστιακής ζωής στην περιοχή. 

Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου στη Βούλα –όπως και 
σε όλα τα αστικά μέρη– είναι μια διαρκής παρέμβαση στη 
φύση. Το έδαφος κάτω από το σημείο όπου προορίζεται 
να κατασκευαστεί η πεζογέφυρα είναι σκαμμένο για τους 
αγωγούς ομβρίων υδάτων και τα δίκτυα ύδρευσης, απο-
χέτευσης και τηλεπικοινωνιών. Λίγα μέτρα δίπλα από το 
κέντρο «Νότος», η παραλία δεν υπάρχει πια διότι απο-
φασίστηκε να κατασκευαστεί ένα μικρό λιμάνι. Όποιος 
στρέψει το κεφάλι αντίθετα από τη θάλασσα δεν θα δει 
πια βουνό με δέντρα, αλλά το πυκνοδομημένο Πανόρα-
μα. Λίγο παρακάτω, στην κάποτε κατάφυτη έκταση του 
Ασκληπιείου, σήμερα δεσπόζουν οι ακαλαίσθητοι και 
άναρχα τοποθετημένοι τσιμεντένιοι όγκοι του νοσοκο-
μείου, όπου όμως σώζονται ανθρώπινες ζωές. 

Πού μπαίνει το τέρμα σε αυτή την καταλυτική επέμβαση 
των ανθρώπων πάνω στις φυσικές διαμορφώσεις που 
υπήρχαν πριν την κατοίκηση της περιοχής; Μια θέση του 
τύπου «ως εδώ και τίποτα παραπάνω» απλώς παραβλέ-
πει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ανάγκες εξε-
λίσσονται χωρίς να ρωτούν κανέναν Δήμο και καμία Επι-
τροπή Διαβούλευσης. Η παραλιακή λεωφόρος του 1950, 
όπου περνούσαν λίγα σαραβαλάκια την ώρα και λεωφο-
ρεία με εκδρομείς, δεν υπάρχει πια, όσο κι αν νοσταλγούν 
τις εικόνες αυτές οι παλιοί. Σύγχρονες πόλεις εκατοντά-
δων χιλιάδων κατοίκων απλώνονται στο Λεκανοπέδιο 
συγκροτώντας έναν ενιαίο κυκλοφοριακό καμβά, όπου 
η παραλιακή αποτελεί πλέον έναν από τους κρισιμότε-
ρους άξονες. Η οδική ασφάλεια είναι σήμερα ένας νέος 
παράγοντας στον αστικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν επι-
τρέπεται κανένας Δήμαρχος να αγνοεί. Κάθε παρέμβαση 
λοιπόν οφείλει να είναι καλά αιτιολογημένη, μελετημένη 
με τρόπο που να εντάσσεται ομαλά στο διαμορφωμένο 
περιβάλλον, να μην καταστρέφει φυσικούς πόρους και, 
γιατί όχι, να εξελίσσει την αισθητική του δημόσιου χώρου, 
όπως κάνει η μελέτη για τη συγκεκριμένη πεζογέφυρα. Η 
Βούλα έχει ανάγκη από ένα τοπόσημο στην είσοδό της, 
σύγχρονο και μοναδικό, που θα γίνει αντικείμενο αναρτή-
σεων στο instagram. 

Το γεγονός ότι ένα έργο μεγάλης σημασίας για την οδική 
ασφάλεια, ένα έργο «που αν σώσει έστω και μία ζωή θα έχει 
βγάλει τα λεφτά του», όπως είπε εμφατικά και ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος κατά τη σχετική συζήτηση, μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα και όμορφο, είναι μια σπάνια σύμπτωση.

“Η παραλιακή 
λεωφόρος του '50 
όπου περνούσαν 
λίγα σαραβαλάκια
δεν υπάρχει πια

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Στο κλίμα των Χριστουγέννων μπήκε και επισήμως ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Παρασκευή 
13 Δεκεμβρίου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιά-
τικου δέντρου στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα. Μέσα σε 
γιορτινή ατμόσφαιρα, κάτοικοι και δημότες της πόλης 
βρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργα-
νισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής 
του Δήμου. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
έδωσε το σύνθημα για το άναμμα του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου της πλατείας Βούλας και ταυτόχρονα –σε 
ζωντανή μετάδοση– άναψαν και τα αντίστοιχα στις πλα-
τείες της Βάρης και Βουλιαγμένης, δίνοντας το έναυσμα 
της εορταστικής περιόδου. Εκτός από τον Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο, ευχές μοίρασαν και οι πρόεδροι των τριών 
δημοτικών κοινοτήτων, η πρόεδρος του συμβουλίου 
Βάρης, Ασπασία Αντωνίου, ο πρόεδρος του συμβουλί-
ου Βούλας, Βασίλης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του 
συμβουλίου Βουλιαγμένης, Γιώργος Κοκολέτσος. 

Η φωταγώγηση του δέντρου πραγματοποιήθηκε υπό 
τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών ενώ 
παράλληλα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της 
Βούλας, προκαλώντας ενθουσιασμό σε μικρούς και 
μεγάλους. Η εορταστική βραδιά συνεχίστηκε με τη μου-
σική των Dimitris Tasenas & the soul vibrators που σε 

ρυθμούς electro swing απογείωσαν όλους όσοι βρέθη-
καν στην όμορφη εκδήλωση. Στη συνέχεια, η πλατεία της 
Βούλας μετατράπηκε σε μια μεγάλη πίστα χορού, καθώς 
η χορευτική ομάδα Hobnob Southern Hoppers παρέσυρε 
σε ένα ξέφρεντο γλέντι ανθρώπους όλων των ηλικιών. 
Παράλληλα, οι επαγγελματίες της πλατείας προσέφεραν 
πλούσια κεράσματα. 

Η όλη ατμόσφαιρα της πλατείας θύμιζε σκηνικό βγαλ-
μένο από χριστουγεννιάτικο παραμύθι και ταξίδεψε 
τα παιδιά σε έναν μαγικό χριστουγεννιάτικο κόσμο. Τα 
μοναδικά στολισμένα ξύλινα σπιτάκια, τα εργαστή-
ρια κατασκευών και παιχνιδιών γέμισαν από παιδικά 
χαμόγελα ενώ ο Άγιος Βασίλης δεχόταν στην αγκαλιά 
του δεκάδες παιδιά έτοιμα να του ζητήσουν ...τι άλλο, 
δώρα! Να σημειωθεί πως το χριστουγεννιάτικο χωριό 
θα λειτουργεί στην κεντρική πλατεία Βούλας από τις 21 

Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρες 11:30 π.μ. 
έως 1:30 μ.μ. και 6 έως 8 μ.μ. Περιλαμβάνει τέσσερις 
σταθμούς - εργαστήρια, με εναλλασσόμενα εκπαιδευ-
τικά πρoγράμματα (εικαστικά, διαδραστικά παιχνίδια, 
αθλητικά παιχνίδια, face painting). 

Από την πλευρά του ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης θέλοντας να προσδώσει σε αυτή την περίοδο έναν 
ιδιαίτερα εορταστικό χαρακτήρα, από τις πρώτες ημέρες 
του Δεκεμβρίου διοργανώνει εκδηλώσεις που στο επί-
κεντρό τους έχουν τα παιδιά, στα οποία οφείλουμε να 
προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να απο-
λαύσουν ξέγνοιαστες και όμορφες γιορτές. Η αντίστρο-
φη μέτρηση για τον ερχομό των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, της ωραιότερης περιόδου του χρόνου, 
έχει ξεκινήσει και η πόλη που αποτελεί από μόνη της ένα 
υπέροχο στολίδι είναι έτοιμη να υποδεχτεί το νέο έτος.

Βούλα: Με μια μεγάλη γιορτή 
φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο



Α υτές τις γιορτές θα τις ζήσουμε μαγικά... Δίνουμε ραντεβού στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εκεί όπου τα όνειρα 
γίνονται πραγματικότητα και απολαμβάνουμε τις αμέτρητες δραστηριότητες που έχει διοργανώσει το Four 
Seasons Athens για όλους. Το πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς για shopping μέσα από υπέροχες custom 
made συνθέσεις, παραδοσιακά γούρια και ιδέες δώρων για τους αγαπημένους μας. Συνεχίζουμε τη βόλτα 

μας στη χριστουγεννιάτικη αγορά συντροφιά με ζεστό κρασί Glühwein, λαχταριστά ροφήματα σοκολάτας και πολλές 
εκπλήξεις. Φυσικά κάνουμε την απαραίτητη στάση στο Spa, γιατί όλοι έχουν ανάγκη από pampering και δοκιμάζουμε 
εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος. Επόμενος σταθμός μας, το Avra για το πιο Festive Afternoon Tea 
της πόλης, συνοδευόμενο από γλυκές και αλμυρές λιχουδιές με την υπογραφή του Executive Chef. Στο επίκεντρο 
βρίσκονται τα παιδιά, που έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν με παραμύθια, κυνήγι θησαυρού, βόλτα με πόνι, car-
ousel και παιχνίδια που θα τα ξετρελάνουν. Η γιορτινή ατμόσφαιρα κορυφώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων 
στο Mercato για ένα δείπνο πέντε πιάτων με θέα τη θάλασσα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου το μεγαλύτερο πρωτοχρονιάτικο 
πάρτι γίνεται στο Four Seasons Athens, μετά από ένα Dinner επτά πιάτων με άφθονη σαμπάνια, show πυροτεχνημάτων 
και χορό μέχρι το πρωί. Cheers to new beginnings! 

Info: Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο fourseasons.com/athens/festive/ ή καλέστε μας στο 210 89 01 100.

Santa goes south!
Φέτος δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. 

Οι γιορτές στο ξενοδοχείο Four Seasons Athens μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι.
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Στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας βρέθηκε την Παρα-
σκευή 29 Νοεμβρίου 2019 το Καβούρι εξαιτίας των 
σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν μεταξύ φοιτητών 
που διαδήλωναν και ανδρών των ΜΑΤ, στο πλαίσιο 
της Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιούνταν στο 
ξενοδοχείο Divani Apollon Palace. Οι φοιτητές ήθελαν 
να εκφράσουν την κάθετη αντίθεσή τους στα ψηφισμέ-
να μέτρα του υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση 
του ασύλου και την εξίσωση των τίτλων κολεγίων με 
των ΑΕΙ όπως και στις εξαγγελίες για την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση. Μάλιστα, το κεντρικό πανό των φοιτητι-
κών συλλόγων Αθήνας έγραφε χαρακτηριστικά το εξής: 
«Καμία σκέψη για κατάθεση νομοσχεδίου, καμία διαγρα-
φή φοιτητή, δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Το 
λόγο για το άσυλο τον έχουμε εμείς. Να μπλοκάρουμε τα 
σχέδια υπουργείου - πρυτάνεων».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι φοιτητές επιχείρησαν να 
σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να κάνουν παρέμβαση 
στη Σύνοδο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές 
μεταξύ φοιτητών και ανδρών των ΜΑΤ, με τους τελευταί-
ους να προχωρούν στη χρήση χημικών. Κατά τη διάρκεια 
των συγκρούσεων τραυματίστηκαν φοιτητές στο κεφάλι. 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καταδίκασε τα 
φαινόμενα βίας που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διαδήλωσης. Παράλληλα, εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά του προς τους διαδη-
λωτές, καθώς οι φοιτητές έκλεισαν 
την παραλιακή λεωφόρο για αρκετή 
ώρα, προκαλώντας κυκλοφοριακό 
«έμφραγμα» στην περιοχή. Ο Δήμαρ-
χος επικοινώνησε με ανώτερους αξι-
ωματικούς της ΕΛΑΣ εκφράζοντας την 
αντίθεσή του για το γεγονός πως όλοι 
οι δρόμοι στο Καβούρι είχαν κλείσει 
για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα 
κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν 
να προσεγγίσουν τις οικίες τους. 

Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που 
πραγματοποιούνται διαδηλώσεις φοι-
τητών στον ήσυχο κατά τα άλλα Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 16 χρό-
νια πριν και συγκεκριμένα τον Μάρτιο 
του 2003 περισσότεροι από 2.500 φοιτητές διαδήλω-
σαν ειρηνικά στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Υπουργών 
Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιή-
θηκε στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Μάλιστα, η μεγαλειώ-
δης πορεία των φοιτητών ξεκίνησε από το δημαρχείο της 
Βούλας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι εικό-
νες με κλειστούς δρόμους και άνδρες της αστυνομίας 

σε κάθε στενό δεν είναι και τόσο σπάνιες πλέον για τους 
κατοίκους της πόλης. Το 2016, όταν είχαν επισκεφτεί την 
Ελλάδα κατά σειρά ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ 
Πούτιν και ο τότε Πρόεδρος την ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπά-
μα, είχαν επιλέξει να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία 
στη Βουλιαγμένη, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση 
στους κατοίκους της περιοχής από τις σταδιακές διακο-
πές της κυκλοφορίας. 

Διαδηλώσεις στους δρόμους της Βουλιαγμένης

Ποιες οδοί 
αλλάζουν 
όνομα 
στη Βάρη

Την τροποποίηση της ονομασίας διαφό-
ρων οδών στη δημοτική ενότητα Βάρης 
αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
έπειτα από λάθη που έχουν επισημανθεί 
από δημότες και κατοίκους της Βάρης 
σε διάφορες συνοικίες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
πόλης, οι μετονομασίες των οδών θα 
πραγματοποιηθούν άμεσα. 

Συγκεκριμένα, στο Κόρμπι, η οδός Σελη-
νίου μετονομάζεται σε Σελινίου. Η οδός 
Μεσαριάς σε Μεσαράς από την ομώνυ-
μη πεδιάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η 
οδός Νηριήδων σε Νηρηίδων στην περι-
οχή του ΣΕΟ, στην περιοχή του Ασυρμά-

του ο δρόμος μεταξύ των Ο.Τ 164-165 
θα ονομαστεί οδός Γεωργίου Γκιώνη. 
Επίσης, στην ίδια περιοχή, μεταξύ των 
Ο.Τ 155-25, 111, ο δρόμος θα ονομαστεί 
οδός Δημητρίου Γληνού και μεταξύ των 
Ο.Τ 187-207Α, 191, 193-207 και 196, 
198-202, 202Α ο δρόμος θα ονομαστεί 
οδός Γ. Πάσχου. Στην περιοχή Λαθούρι-

ζα μεταξύ των Ο.Τ 641-642 ο δρόμος 
θα μετονομαστεί σε οδό Ναυαρίνου. Ο 
δρόμος μεταξύ της οδού Αιγαίου και του 
κοσμικού κέντρου Ribas θα ονομαστεί 
σε οδό Ιωάννη Δασκαλογιάννη. 
Στην περιοχή Ασύρματος η οδός Αγ. 
Πάντων θα μετονομαστεί σε Φιλοπάπ-
που στα Ο.Τ. 202Α,202-203. Επέκταση 

ονομασίας της οδού Αγ. Πάντων στα Ο.Τ 
1014, 1015, 1016, 201, 203, 204. 
Η ονομασία της οδού Φιλοπάππου μετα-
ξύ των Ο.Τ. 205-206 και πάνω των Ο.Τ 
627 και 628 παραμένει. Επέκταση της 
οδού Αθηνάς σε Άννας Παϊταζή στα O.T. 
237, 239-235, 234. Η οδός Μαρώτη 
μεταξύ των Ο.Τ. 631-154 και 159, 632-
158 και 163-633, 634, 635 και δίπλα 
των Ο.Τ.178-178Α-85, 246 μετονομά-
ζεται σε Περικλέους. Η Οδός Τριαντα-
φύλλου μεταξύ των Ο.Τ. 170-171 μετο-
νομάζεται σε Πατρόκλου. Η Οδός Αγ. 
Αναργύρων (πρώην Αγ. Νικολάου) στο 
Χέρωμα μετονομάζεται σε Αγ. Νεκτα-
ρίου. Η Οδός Αγ. Νεκταρίου (πρώην Αγ. 
Νικολάου) στο Κόρμπι μετονομάζεται σε 
Αγ. Αναργύρων. 

Ο δρόμος μεταξύ των Ο.Τ. 185 και 185Α 
στη Βάρη ονομάζεται οδός Δημητρίου 
Σιατόπουλου. Νέα ονομασία στην οδό 
Αγ. Νικολάου στην εκτός σχεδίου περιο-
χή σε Αγ. Παϊσίου. Τέλος, η πλατεία Κόρ-
μπι μεταξύ των Ο.Τ. 358 -375-361-360-
359 μετονομάζεται σε πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως.



Tα Street Parties που διοργανώνει κάθε χρόνο 
τέτοια εποχή ο FAIDΩNAS μένουν ανεξίτηλα 
χαραγμένα στις μνήμες όλων όσοι έχουν την 
τύχη να ζήσουν τις μοναδικές στιγμές που δια-
δραματίζονται στην αγαπημένη γωνιά της Αγίου 
Ιωάννου στη Βούλα. Δύο μοναδικά live street 
party, την παραμονή Χριστουγέννων και Πρω-
τοχρονιάς υπό τους ήχους της ψαγμένης Jazz, 
Swing και Rock ‘n’ Roll μουσικής σκηνής με 
ερεθίσματα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. 

Στις 24 και 31 Δεκεμβρίου, από τις 13:00 μέχρι 
αργά το απόγευμα, παρέα με άφθονο κρασί, 
ποτήρια σαμπάνιας και με τη συνοδεία πλατώ 
αλλαντικών τυριών θα παρασυρθούμε στους 
ξέφρενους ρυθμούς της τζαζ μουσικής και θα 
χορέψουμε Swing μαζί την χορευτική ομάδα 
Hobnob Southern Hoppers.

Παραμονή Χριστουγέννων  
με τους HiRollers Boogie
Οι HiRollers, με έδρα την Αθήνα, δημιουργούν 
μουσική που στη μεταπολεμική περίοδο στην 
Αμερική ονομαζόταν Jump Blues ή Jive. Τα 
μέλη του συγκροτήματος, γνωστοί μουσικοί στο 
χώρο του Rock ‘n’ Roll και της Jazz, συναντή-
θηκαν το 2005 με στόχο, όχι μόνο να παίξουν 
γνωστά κομμάτια της αγαπημένης τους μουσι-
κής, αλλά και να δημιουργήσουν το δικό τους 
μοναδικό στυλ που επικεντρώνεται στο χορό. 

Οι μουσικές επιρροές τους είναι κατά μεγά-
λο βαθμό από την εποχή αμέσως μετά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τη δεκαετία του '40 
έως και τις αρχές της δεκαετίας του '50 και τα 
μουσικά ιδιώματα που εκείνη την εποχή ήταν 
στη μόδα, δηλαδή swing, jump blues, rhythm 'n 
blues, jive, rumba.Το όνομα Hirollers σημαίνει 
στην αμερικανική αργκό αυτόν που ποντάρει 
μεγάλα ποσά στο καζίνο και γενικά στον τζόγο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
με τους Jitterbugs
Οι Jitterbugs είναι ένα τριμελές μουσικό σχήμα 
από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 1999, με 
γνώμονα τον χορό «jitterbugging» και την 
πιστή απόδοση των αντίστοιχων μουσικών 
τάσεων της δεκαετίας του 1950.

Σήμερα, τα ίδια μέλη με την ίδια νοοτροπία, 
διασκευάζοντας Elvis Presley, Johnny Cash, 
Carl Perkins, Buddy Holy, Gene Vincent κ.ά. 
Αλλά και με δικές τους συνθέσεις, υπηρετούν 
το αυθεντικό Rockabilly, μία από τις πρώιμες 
μορφές του Rock 'n' Roll.

Αγίου Ιωάννου 28, Βούλα, 215 510 9975 

7Παρουσίαση

Jazz Christmas Party στην ομορφότερη γωνιά της Βούλας
Δύο μοναδικά Live Events στον FAIDΩNA
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Ο Δήμος  3Β  
ως case study 
για πράσινες πολιτικές
Ημερίδα 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

5,5 χιλ. τόνοι 
αποβλήτων 

εκτρέπονται πλέον
από την ταφή 

εξοικονομώντας 
400.000 ευρώ

Στην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε συνεργασία με τη Γερμανική Διεθνή Συνεργασία για 
την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους Δήμους των Περιφερει-
ών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας 
για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, συμμετείχε ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. 

Η ημερίδα αποτέλεσε μια από τις δράσεις που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας (16-24 Νοεμβρίου) 
για τη Μείωση των Αποβλήτων. Οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Ελλάδας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα δύο 
οδηγών βήμα προς βήμα όλης της διαδικασίας χωριστής συλλογής 
των αστικών στερεών αποβλήτων. Επίσης, αναλύθηκε η μέθοδος 
κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αστικών στερεών απο-
βλήτων και παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλής πρακτικής τόσο από 
άλλα κράτη - μέλη όσο και από την Ελλάδα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο να παρουσιάζει στην ημερίδα τις καλές πρακτικές που 
εφαρμόζονται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Παρουσιάζοντας τα βήματα που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος των 
3Β στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως 
το ποσοστό των αποβλήτων που οδεύουν για ταφή έχει μειωθεί στο 
75,39% από 88,54% το 2016 (ένα ποσοστό εκτροπής από την ταφή 
24,61%). Το συνολικό κόστος διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2018 ανήλθε σε 182,42 ευρώ τον 
τόνο. Οι ποσότητες που εκτρέπονται από την ταφή πλέον ανέρχονται 
σε 5.500 τόνους τον χρόνο. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο Δήμος 

να εξοικονομεί 400.000 ευρώ 
που προέρχονται από τα τέλη 
ταφής, το κόστος καυσίμων των 
οχημάτων, έξοδα συντήρησης 
και το κόστος διοδίων. 

Παράλληλα, ο Δήμος έχει 
έσοδα περίπου 2.500 ευρώ ανά 
έτος από την περισυλλογή και 
μεταφορά κλαδεμάτων, ενώ 
σε αυτά μπορεί να προστεθούν 
και μελλοντικά έσοδα από την 
πώληση των εδαφοβελτιωτι-
κών υλικών vita green και vita 
green plus που παράγονται από 

την κομποστοποίηση των πράσινων αποβλήτων μαζί με το περιεχό-
μενο των καφέ κάδων (υπολείμματα τροφών). 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, παρουσία εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέδειξε με κάθε λεπτομέρεια την πολι-
τική διαχείρισης αποβλήτων στον Δήμο, αναλύοντας το πρόγραμ-
μα των καφέ κάδων, το πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 
σε συνδυασμό με το «πληρώνω όσο πετάω» που εφαρμόζεται με 
μεγάλη επιτυχία στα Πηγαδάκια Βούλας και τη χωριστή συλλογή 
αποβλήτων. Τέλος, αναφέρθηκε και στην αλλαγή του συνόλου του 
δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας LED 
τηλεματικής διαχείρισης. 

Στην ημερίδα μίλησε και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος ανέδειξε τη νέα 
εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων της χώρας και παρουσίασε 
το χρονοδιάγραμμα και τους βασικούς στόχους του Εθνικού Σχε-
διασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της χώρας. «Η Ελλάδα μέσα στο 
πρώτο 4μηνο του 2020 θα έχει αποκτήσει ένα Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων με ρεαλιστικούς στόχους, χωρίς τους δογ-
ματισμούς και τις βαθιές αγκυλώσεις του παρελθόντος, που έβγα-
λαν τη χώρα εκτός τόπου και χρόνου στους στόχους της. Ο Εθνικός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων θα αποτελεί το εθνικό πλαίσιο 
για τα επόμενα 6 χρόνια, με στόχο η ανακύκλωση να φθάσει το 2025 
στο 50% από 20% που είναι σήμερα. Αυτόν τον σχεδιασμό πρέπει να 
τον υπηρετήσουμε όλοι μας», δήλωσε ο κ. Γραφάκος.

Συμπερασματικά, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι πρω-
τοπόρος στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και αποδεικνύει 
ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να αντιμετωπίσει αποτελεσμα-
τικά και οικονομικά το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμά-
των. Γεγονός που αποτυπώθηκε και στην παρουσία του Δημάρχου 
ως βασικού εισηγητή στην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Να σημειωθεί πως ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είχε 
συναντηθεί τον προηγούμενο μήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, από τον οποίο και προσκλήθηκε 
ως βασικός ομιλητής της ημερίδας με θέμα τις καινοτόμες πρακτι-
κές που έχει ήδη εφαρμόσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων.

Η διάθεση στην αγορά του 
εδαφοβελτιωτικού Vita Green 
που παράγει ο Δήμος από τα 
βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
που συλλέγει (κλαδέματα και 
περιεχόμενο καφέ κάδων) 
θα μπορούσε να αποφέρει 
σημαντικά έσοδα, τόνισε ο 
Δήμαρχος

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν κεντρικός εισηγητής σε μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για 
τη Μείωση των Αποβλήτων (16-24 Νοεμβρίου) 



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

ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 

RSV: 210 8992453

Creating
life
moments



1 0 Τοπικά

Τοπικό Συμβούλιο
Επί τάπητος οι προτεραιότητες για τη Βουλιαγμένη

Σύντομα η σήμανση στις «ιρλανδικές διαβάσεις» της Βάρης

Σύμφωνα με μια βασική αρχή στρατηγικής, το πρώτο 
βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος είναι η ανα-
γνώρισή του ως τέτοιου. Το όχι και τόσο αυτονόητο 
αυτό βήμα έκανε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 
Βουλιαγμένης που σε συνεδρίασή του στις 26 Νοεμβρί-
ου συγκέντρωσε και συζήτησε τοπικά ζητήματα προς 
επίλυση. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν πολίτες αλλά 
και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, για την ενη-
μέρωση του σώματος. 

Εισηγητικά παρουσιάστηκε μια λίστα με πάνω από 85 
μικρά και μεγάλα καταγεγραμμένα ζητήματα προς επί-
λυση, τα οποία συγκεντρώθηκαν μετά από αυτοψίες 
των συμβούλων αλλά και μετά από καταγραφή παρα-
τηρήσεων από τους κατοίκους. Καθώς βρίσκεται εν 
εξελίξει ένα πρόγραμμα αλλαγής των πινακίδων οδο-
σήμανσης, ανακατασκευής των πεζοδρομίων της Βου-
λιαγμένης και επιδιόρθωσης του οδοστρώματος, το 
Τοπικό Συμβούλιο παρέδωσε στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
μια λίστα με προτεραιότητες από φθαρμένες ταμπέλες, 
σπασμένα πεζοδρόμια και λακκούβες, προκειμένου να 
μπει η σωστή σειρά στις παρεμβάσεις. 

Από όσα συζητήθηκαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η 
είδηση ότι η παιδική χαρά στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο του Καβουρίου που καταργήθηκε, προορίζεται 
να αναμορφωθεί σύντομα, ώστε να γίνει χώρος για πικ 

νικ και υπαίθριο μάθημα, όπως ζήτησαν 
εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων και των 
παιδικών σταθμών του Δήμου. Μιλώντας 
για τα σχολεία, οι σύμβουλοι ζήτησαν να 
επιταχυνθεί η διευθέτηση του προαυλίου 
στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης, ώστε να δια-
μορφωθεί επαρκής χώρος για την άθληση 
των μαθητών και ο Νίκος Βάσης απάντη-
σε ότι το έργο αυτό βρίσκεται στις άμεσες 
προτεραιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Ως προς το πρόβλημα με την άναρχη στάθ-
μευση που παρατηρείται στην οδό Απόλ-
λωνος στο Λαιμό, δόθηκαν διαβεβαιώσεις 
ότι ο Αστέρας θα μισθώσει το οικόπεδο 
δίπλα από το εμπορικό κέντρο Status, για τη στάθμευση 
των υπαλλήλων του ξενοδοχείου. Σύντομα επίσης θα 
γίνουν διαγραμμίσεις και θα μπει σήμανση που να απα-
γορεύει τη στάθμευση στα στενά σημεία του δρόμου. 

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τον σταθμό μεταφόρτωσης 
κλαδεμάτων που λειτουργεί δίπλα στο Κοιμητήριο της 
Βουλιαγμένης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο επόπτης Καθα-
ριότητας για τη Βουλιαγμένη Άγγελος Αρναουτέλης, 
που τόνισε ότι η λύση αυτή είναι για τον Δήμο προ-
σωρινή αλλά απαραίτητη, ενώ από τη δημοτική αρχή 
δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις ότι πολύ σύντομα ο χώρος 

θα σταματήσει να έχει κάθε τέτοια χρήση, καθώς προο-
ρίζεται για την δρομολογημένη επέκταση του νεκροτα-
φείου. Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση του αντιδη-
μάρχου, ο νέος αγωγός λυμάτων της οδού Απόλλωνος 
θα λειτουργεί πολύ σύντομα στην πλήρη του δυναμι-
κότητα, καθώς προσπεράστηκαν όλα τα εμπόδια για τις 
συνδέσεις των πέντε καταστημάτων σε αυτόν. 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Γιώργος Κοκολέτσος, 
ζήτησε από την κεντρική διοίκηση του Δήμου ένα ενδει-
κτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τόνισε ότι το 
Συμβούλιο της Βουλιαγμένης θα καταγράφει ανελλι-
πώς τα καθημερινά ζητήματα στη λειτουργία της πόλης.

Η επικινδυνότητα των λεγόμενων «ιρλανδικών διαβάσεων» στο Κόρμπι, όπως ονο-
μάζονται οι πρόχειρες διαβάσεις στα ρέματα, συζητήθηκε στο Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας Βάρης, που συνεδρίασε στις 27 Νοεμβρίου. Το θέμα ανέφερε με προ ημε-
ρήσιας διάταξης τοποθέτησή της η σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Αγγελική 
Γκόγκου, μιλώντας για τη διάβαση της οδού Δημητσάνας που διασχίζει το ρέμα του 
Κόρμπι σε ένα χαμηλό σημείο, ζητώντας την παρέμβαση του Δήμου. 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο αντιδήμαρχος Νίκος Βάσης που ανέφερε το ιστορικό 
του συγκεκριμένου σημείου, ότι δηλαδή η γέφυρα που υπήρχε καταστράφηκε στην 
πλημμύρα του 1993 και έκτοτε η επανακατασκευή της «κολλάει» στη διευθέτηση και 
κατασκευή του ρέματος, κάτι που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη από τη σημερινή δημο-
τική αρχή. Ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι σε λίγες ημέρες θα τοποθε-
τηθούν οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης για τις ιρλανδικές διαβάσεις, που προει-
δοποιούν τους οδηγούς για την επικινδυνότητα του σημείου, όταν βρέχει. Ακόμη, είπε 
ότι παλιότερη τεχνική παρέμβαση του Δήμου έχει καταστήσει το οδόστρωμα σταθερό 
και ασφαλές για τη διάβαση οχημάτων. 

Από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν και οι εντάσεις, όταν συζητήθηκε και σχολιάστηκε 
κείμενο του συμβούλου της αντιπολίτευσης, Βασίλη Σιαμέτη, σχετικά με τη λειτουργία 
και τις πρόσφατες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Βάρης, που όπως υποστή-
ριξε η πρόεδρος του οργάνου Ασπασία Αντωνίου, περιείχε σοβαρές ανακρίβειες. Οι 
τόνοι ανέβηκαν σε κάποια σημεία απότομα, αλλά τελικά πρυτάνευσε ο πολιτισμένος 
διάλογος.

Φαίνεται πάντως ότι το Τοπικό Συμβούλιο της Βάρης δεν έχει ακόμη βρει το βημα-
τισμό του για τη διαχείριση των διαδικαστικών ζητημάτων για τα οποία έχει ουσια-
στικές αρμοδιότητες, όπως π.χ. οι ταφές και οι εκταφές, χωρίς άσκοπες εντάσεις με 
την αντιπολίτευση. Η παράταξη της διοίκησης, που έχει την απόλυτη πλειοψηφία, δεν 
φαίνεται να παίρνει τολμηρές πρωτοβουλίες για την προώθηση της συζήτησης περί 
των τοπικών προβλημάτων, την ίδια στιγμή που η αντιπολίτευση, την οποία αποτελούν 
μόλις 2 στα 11 μέλη, οχυρώνεται πίσω από διαδικαστικά ζητήματα.  



1 1Αυτοδιοίκηση

Τα γραφεία Τελετών SKLIAS Funeral Office 
αναλαμβάνουν με σεβασμό και διακριτικότητα 

κάθε είδος επικήδειας τελετής 
και μνημοσύνου με βάση πάντα 

τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες

ΚΗΦΙΣΙΑ (Διοίκηση)
Λεωφόρος Κηφισίας 198
Τηλ.: 210 80.88.000

sklias.funeral.office@gmail.com  |  Κιν.: 698 1214151  |  www.sklias.com

Παλαιό Φάληρο
Λεωφόρος Αμφιθέας 118
Τηλ.: 210 98.10.110

SKLIAS
Funeral Office

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  Τ Ε Λ Ε Τ Ω Ν

Στο νέο 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας εξελέγη ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Στις 
28 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές για το ανώ-
τατο συλλογικό όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
την παράταξη «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» που υποστηρί-
χθηκε από τη ΝΔ να σημειώνει μια σαρωτική νίκη, λαμ-
βάνοντας 325 ψήφους σε σύνολο 512, και αποσπώντας 
19 έδρες. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και εκείνη 
του Κώστα Μπακογιάννη, καθώς σύμφωνα με το νόμο 

ο εκάστοτε δήμαρχος της Αθήνας συμμετέχει στο 
ΔΣ χωρίς εκλογή. 

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ όπου 
πρόεδρος για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 
2019-2023, αναδείχθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων, 
Δημήτρης Παπαστεργίου, θα έχει παρουσία και ο 
Δήμος 3Β καθώς ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
εξελέγη με εξαιρετική μάλιστα επίδοση. Ο Δήμαρ-
χος κατέλαβε πολύ υψηλή θέση σε σειρά σταυρών 
προτίμησης. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, 
καθώς ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα 
έχει τον δικό του εκπρόσωπο στη διοίκηση της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενδυναμώ-
νοντας την παρουσία του σε πολλά επίπεδα. 

Δεύτερη δύναμη στην ΚΕΔΕ αναδείχθηκε η παράταξη 
«Αυτοδιοικητικό Κίνημα» που πρόσκειται στο ΚΙΝΑΛ, 
λαμβάνοντας 91 ψήφους και 6 έδρες. Τρίτη δύναμη 
αναδείχθηκε η παράταξη «Προοδευτική Αυτοδιοικητική 
Συνεργασία», που υποστηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, με 45 
ψήφους και 3 έδρες ενώ η ανεξάρτητη παράταξη «Νέα 
Αυτοδιοίκηση» έλαβε 33 ψήφους και 2 έδρες.

Μιλώντας στον «Δημοσιογράφο», ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, τόνισε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα προ-
σωπικά αλλά και για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι εκπρόσωποι 
των δήμων όλης της χώρας και η εκλογή μου στο ΔΣ της 
ΚΕΔΕ. Η συμμετοχή μου στα συλλογικά όργανα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης δίνει τη δυνατότητα με την παρουσία 
μου να συμβάλω στην αναβάθμιση του θεσμού αλλά και 
να συμμετέχω στο διάλογο με την πολιτεία για την επί-
λυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι Δήμοι της χώρας. Παράλληλα, η εκπροσώπησή 
μας στην ΚΕΔΕ αλλά και στην ΠΕΔΑ δημιουργεί συνθήκες 
δικτύωσης και εξωστρέφειας του Δήμου που συμβάλουν 
στην αποτελεσματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των 
υπηρεσιών που παρέχουμε στους συμπολίτες μας και τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της πόλης».

Φωνή στη διοίκηση της ΚΕΔΕ απέκτησαν τα 3Β

Με εξαιρετική επίδοση 
σε σταυρούς 
στο ΔΣ της Ένωσης 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

“



 

1 2 Έρευνα

Ένα καινούργιο και καινοτόμο 
πεδίο έρευνας έχει δημιουρ-
γήσει η οικολογική κρίση με τη 
σταδιακή εξάντληση των φυσι-
κών πόρων του πλανήτη. Η επε-
ξεργασία και εκ νέου αξιοποίηση 
υλικών που μέχρι σήμερα θεω-
ρούνταν «σκουπίδια» έχει γίνει 
ουσιαστικά μονόδρομος αλλά 
και μια σοβαρή επιστημονική 
πρόκληση μπροστά στο διεθνές 
αδιέξοδο που δημιουργεί η ορι-
ακή σήμερα διαχείριση των απο-
βλήτων και η πραγματικότητα 
της κλιματικής αλλαγής. Λίγοι 
γνωρίζουν ότι ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης συμ-
μετέχει ενεργά σε αυτό το νέο 
ευρωπαϊκό πεδίο έρευνας, με το 
παλιό Δημαρχείο της Βουλιαγ-
μένης να αποτελεί από το 2016 
ένα σημαντικό «εργαστήριο» 
δοκιμής ενός πρωτοποριακού 
υλικού που προέρχεται από την 
ανακύκλωση. 

Συγκεκριμένα, σε τρεις μεγά-
λους τοίχους του μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής κτηρίου του 
πρώην Δημαρχείου δοκιμάζε-
ται η ενεργειακή απόδοση ενός 
στρώματος εξωτερικής θερ-
μομόνωσης, ενός αεριζόμενου 
πάνελ πρόσοψης και ενός εσω-
τερικού ξύλινου πάνελ για πυρο-
προστασία. Πάνω στις κατασκευ-
ές αυτές αλλά και εντός του 
κτηρίου έχουν προσαρμοστεί 
αισθητήρες που μετρούν τη θερ-
μοκρασία και άλλες παραμέ-
τρους, συνδυάζοντάς τις με τα 
δεδομένα που καταγράφει ένας 
μετεωρολογικός σταθμός που 
έχει εγκατασταθεί στην οροφή 
του παλιού Δημαρχείου. Στη 
Βουλιαγμένη δοκιμάζονται τα 
τρία από τα τέσσερα πειραματι-

κά υλικά που σήμερα βρίσκονται 
υπό δοκιμασία. 

Τα πάνελ αυτά κατασκευάζονται 
με πρώτη ύλη διάφορα ανα-
κυκλωμένα απορρίμματα από 
κατασκευές και κατεδαφίσεις. 
Συγκεκριμένα, αποτελούνται 
από «γεωπολυμερές» υλικό 
και ξύλο σε αναλογία 50-50. 
Χρησιμοποιείται σκυρόδεμα και 
αργιλικά αδρανή (από τούβλα 
και κεραμίδια) μεγέθους κάτω 
των 2 χιλιοστών και πριονίδια 
από ξυλεία που ανακτήθηκε ως 
απόβλητο κατασκευών.  

Έρευνα 3,36 εκατ. €
Τη νέα αυτή τεχνολογία ανα-
πτύσσει το Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας της Ιταλίας, που είναι 
και ο συντονιστής ενός πανευ-
ρωπαϊκού προγράμματος (υπό 
την ονομασία InnoWEE), στο 
οποίο συμμετέχουν άλλοι 9 
φορείς από 6 ευρωπαϊκές χώρες 
(Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμα-
νία, Πολωνία, Σλοβενία). Η ΕΕ 
χρηματοδοτεί όλο το τετραετές 
αυτό πρόγραμμα με 3,36 εκα-
τομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των 
ενισχύσεών της για την έρευ-
να και την καινοτομία (Horizon 
2020). Την Ελλάδα εκπροσωπεί 
στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και η εταιρεία AM Solutions, που 
κατασκευάζει στο πειραματικό 
αυτό στάδιο τα υλικά που χρη-
σιμοποιήθηκαν στις κατασκευ-
ές της Βουλιαγμένης. Σε άλλα 
τρία κτήρια, που βρίσκονται στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας (ένα 
κέντρο φροντίδας), στην Πάδοβα 
της Ιταλίας (μια κατοικία) και στο 
Μέχελεν του Βελγίου (επίσης μια 
κατοικία), δοκιμάζονται τα ίδια 

υλικά σε διαφορετικά κλιματο-
λογικά περιβάλλοντα και υπό 
διαφορετικές συνθήκες χρήσης.  

Στόχος του πειράματος που διε-
ξάγεται στις πόλεις αυτές είναι 
η αξιολόγηση των πάνελ αυτών 
ως προς τις ιδιότητες και την 
ενεργειακή τους απόδοση για 
την παραγωγή τους σε μεγαλύ-
τερη κλίμακα και την προώθη-
σή τους στη μεγάλη αγορά των 
δομικών υλικών, στο βαθμό που 
κριθούν ανταγωνιστικά. Σύμφω-
να με τα μέχρι στιγμής αποτελέ-
σματα, «οι λύσεις που προτείνο-
νται αποτελούν ανταγωνιστικές 
εφαρμογές στον τομέα των 
κατασκευών», όπως επισημαί-
νεται σε πρόσφατο κείμενο το 
προγράμματος. Οι μετρήσεις 
πάντως στη Βουλιαγμένη πριν 
την εγκατάσταση του υλικού 
και μετά, δείχνουν ότι τα πάνελ 
αυτά συνέβαλαν στο να μειωθεί 
η ανάγκη ζήτησης για θέρμανση 
του κτηρίου κατά 32%!  

Φυσικά, το μεγαλύτερο πλεο-
νέκτημα του νέου αυτού υλικού 
είναι ότι έχει χαμηλό περιβαλλο-
ντικό αντίκτυπο στην κατασκευή 
του, καθώς πρόκειται για δευτε-
ρογενή πρώτη ύλη με ενεργει-
ακή όμως απόδοση εφάμιλλη 
των «παρθένων» υλικών. Με 
άλλα λόγια, απαιτείται χαμηλό-
τερη ενέργεια για την παραγω-
γή του, κάτι που συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και βέβαια, το 
ίδιο το υλικό αποκτά μια «δεύτε-
ρη ζωή» αντί να απορριφθεί. Τα 
μεγέθη αυτά θα αποτυπωθούν 
με ακρίβεια στην αξιολόγηση 
του «κύκλου ζωής» του υλικού, 
μια κρίσιμη μελέτη για το περι-

Το οικολογικό εργαστήριο 
της Βουλιαγμένης

50% Ξυλεία

32%
Ενεργειακή 
εξοικονόμηση 

Η καταμετρημένη μέχρι σήμερα ενεργειακή απόδοση του πειραματικού 
υλικού ETICS (σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίου) 

Ένα πρωτοποριακό υλικό από ...μπάζα  
δοκιμάζεται στο παλιό Δημαρχείο
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Δραστηριότητα ΕΕ των 28 Ελλάδα
Ορυχεία και Λατομεία 25% 78%
Βιομηχανία 10% 6%
Ενέργεια 3% 4%
Κατασκευές και 
κατεδαφίσεις 36% 1%

Άλλες δραστηριότητες 16% 4%
Νοικοκυριά 8% 7%

Πηγή: Eurostat, έτος αναφοράς 2016 
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βαλλοντικό αποτύπωμα της δια-
δικασίας παραγωγής αλλά και τη 
βιώσιμότητά του ως προϊόντος. 

Μια περιβαλλοντική 
βόμβα
Η όλη έρευνα βασίζεται στα ανη-
συχητικά πανευρωπαϊκά δεδο-
μένα ως προς τη διαχείριση των 
αποβλήτων. Συγκεκριμένα, υπο-
λογίζεται ότι το 1/3 των απορ-
ριμμάτων που παράγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται 
από απόβλητα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (συγκεκριμένα το 
36% σύμφωνα με στοιχεία του 
2016). Πρόκειται αναλογικά για 
το μεγαλύτερο μέρος των παρα-
γόμενων αποβλήτων σε σχέση 
με τους υπόλοιπους τομείς (τα 
απόβλητα από νοικοκυριά για 
παράδειγμα αποτελούν μόλις 
το 8% πανευρωπαϊκά). Από τον 
όγκο αυτό των κατασκευαστικών 
αποβλήτων, μόνο το 50% ανακυ-
κλώνεται, μια διαδικασία που 
σήμερα πραγματοποιείται στο 
10% μόλις των κρατών μελών 
της Ένωσης. Ενώ σύμφωνα με 
ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία, 
έως το 2020 η ανάκτηση μη επι-
κίνδυνων αποβλήτων κατασκευ-
ών και κατεδαφίσεων πρέπει να 
φτάσει το 70%!

Στη χώρα μας η εικόνα στον 
τομέα αυτόν της διαχείρισης 
αποβλήτων είναι απογοητευτι-
κή. Σήμερα δραστηριοποιούνται 
πανελλαδικά 9 εγκεκριμένα 
συστήματα εναλλακτικής διαχεί-
ρισης για απόβλητα εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσε-
ων (ΑΕΚΚ). Η γεωγραφική τους 
εμβέλεια καλύπτει μόνο τους 20 
από τους 52 νομούς της χώρας, 
ενώ το πρώτο σύστημα ανακύ-
κλωσης για μπάζα εγκρίθηκε το 
2011. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
(στην Ελλάδα αλλά και πανευ-
ρωπαϊκά) είναι ότι το σύνολο των 
παραγόμενων αποβλήτων αυτού 
του είδους δεν καταγράφεται και 
δεν είναι γνωστός ο ακριβής 
τους όγκος. 

Για παράδειγμα, το 2015 τα 
συστήματα εναλλακτικής δια-
χείρισης κατέγραψαν στις εγκα-

ταστάσεις τους 171.750 τόνους 
αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις, 
την ίδια στιγμή που η εκτίμηση 
του υπουργείου Ενέργειας για το 
σύνολο των αποβλήτων αυτών 
(χωρίς μάλιστα τις εκσκαφές) 
είναι ότι ανήλθαν σε 480.000 
τόνους. «Υπάρχει δυσκολία στην 
αποτίμηση των συνολικά παρα-
γόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ και 
η μεθοδολογία μέτρησης και 
παρακολούθησης της παραγω-
γής και διαχείρισης χρήζει βελ-
τίωσης», σχολίασε μιλώντας 
στον «Δημοσιογράφο» υπεύθυνο 
στέλεχος του Ελληνικού Οργανι-
σμού Ανακύκλωσης.

«Οι ποσότητες που ανακυκλώνο-
νται είναι το 1/10 από τις παρα-
γόμενες», εκτιμά ο Δημήτρης 
Κιούκης, πρώην αντιδήμαρχος 
Βούλας και υπεύθυνος του συλ-
λογικού συστήματος ΣΑΝΚΕ για 
την Κεντρική Ελλάδα (Αττική, 
Βοιωτία και Εύβοια). «Τα υπό-
λοιπα 9/10 γεμίζουν παράνο-
μα δάση και άλλα σημεία στην 
ανατολική και τη δυτική Αττική 
και αποτελούν την εύφλεκτη 
πρώτη ύλη για τις περισσότερες 
πυρκαγιές», συμπληρώνει. Κατά 
τον ίδιο, το άτολμο και ελλι-
πές νομικό πλαίσιο, το μεγάλο 
κόστος της διαχείρισης για τους 
παραγωγούς αποβλήτων και η 
ευκολία με την οποία βρίσκεται η 
...παράνομη λύση οδηγούν στην 
ανεξέλεγκτη σήμερα διάθεση 
χιλιάδων τόνων από μπάζα. 

Στο έδαφος αυτό κατανοεί κανείς 
γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέ-
γει να επενδύσει στην καινοτομία 
ως προς τα απόβλητα αυτά, τόσο 
μεγάλα ποσά. Το παλιό Δημαρ-
χείο της Βουλιαγμένης συμμε-
τέχει λοιπόν σε ένα οικολογικό 
πείραμα με πολύ μεγάλη σημα-
σία, την ίδια στιγμή που εξοικο-
νομούνται για το δημοτικό ταμείο 
χρήματα από την ενεργειακή 
απόδοση του κτηρίου.

1.  Πάνελ εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

2. Αεριζόμενο πάνελ πρόσοψης 

3. Μετεωρολογικός σταθμός

4.  Εσωτερικό πάνελ πυροπροστασίας (WPG)

Στοιχεία σε τόνους. Πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,  
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
* Εκτίμηση ποσοτήτων

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων στην Ελλάδα

Έτος Σύνολο 
αποβλήτων* 

Διαχείριση 
από 

Συστήματα

Ανακύκλωση 
από 

Συστήματα

Ενεργά 
Συστήματα

Γεωγραφική 
κάλυψη

2013 590.000 102.572 23.623 5 10 νομοί
2014 520.000 164.537 51.720 9 14 νομοί
2015 480.000 171.750 63.063 9 20 νομοί
2016 525.278 144.480 9 20 νομοί
2017 956.724 427.065 9 20 νομοί
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Μεταξύ των ετών 1800 και 1810, ο λόρδος Thomas Bruce Elgin, πρέσβης της Βρετανί-
ας στην Κωνσταντινούπολη, και οι συνεργάτες του, οι «κατερειπωτές, όπως αυτοί χαρα-
κτηρίστηκαν από σύγχρονους ξένους περιηγητές, λαφυραγώγησαν τα αρχαία μνημεία 
ολόκληρης της Ελλάδας και όχι μόνο της Ακρόπολης, όπως οι περισσότεροι νομίζουν. 
Η πόλη των Αθηνών, η Ελευσίνα, το Δαφνί, η Αίγινα, η Νεμέα, οι Μυκήνες, η Τίρυνθα και 
άλλες πόλεις δεν απέφυγαν τη λεηλασία. Σύμφωνα με την εκτίμηση που είχε κάνει τότε 
ο διακεκριμένος τεχνοκρίτης Ennio Quirino Visconti, τα κλαπέντα ανέρχονταν σε 253 
τεμάχια αναγλύφων και αγαλμάτων. Από τα γλυπτά, που οι λεηλάτες κατακρήμνισαν 
και απήγαγαν στην Αγγλία, τα 56 προέρχονται από τον Παρθενώνα, 4 από το ναό της 
Αθηνάς Νίκης και 1 από το Ερεχθείο (η Καρυάτιδα), ενώ πλείστα πολύτιμα χειρόγραφα 
αφαιρέθησαν από τις μονές του Αγίου όρους και από άλλα θρησκευτικά ιδρύματα της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και των νήσων.

Στο Λονδίνο εγκατέστησε τα γλυπτά ο Έλγιν το 1807 σε ένα πρόχειρο παράπηγμα, 
διαστάσεων 8Χ8 μέτρων, που κατασκεύασε μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Μέσα σ’ 
αυτό το «υγρό και ρυπαρό προστέγασμα», «στο ζοφερό και ακάθαρτο υπόστεγο», όπως 
χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο χώρο διάσημοι καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι της επο-
χής, παρέμειναν εκτεθειμένα για αρκετά χρόνια τα αριστουργηματικότερα γλυπτά που 
γνώρισε η ανθρωπότητα, «έργα που δημιουργήθηκαν από θεούς» και όχι από ανθρώ-
πους, όπως εμφατικά παρατήρησε αυθόρμητα, όταν τα είδε για πρώτη φορά ο Ελβε-
τός ζωγράφος Fuseli: «Οι Έλληνες ήταν θεοί! Οι Έλληνες ήταν θεοί!».Τον Απρίλιο του 
1811, ο Έλγιν υποβάλλει έγγραφη πρόταση πώλησης «της συλλογής» στην Αγγλική 
Κυβέρνηση, χωρίς αποτέλεσμα. Τον Ιούλιο του 1811, ο Έλγιν μεταφέρει τη συλλογή 
των γλυπτών σε ένα προσωρινό παράπηγμα ανθρακαποθήκης στην αυλή του κτιρίου 
που είναι γνωστό ως Burlington House, με την άδεια του ιδιοκτήτη. 

Στις αρχές Μαρτίου του 1815, ο Έλγιν ειδοποιείται να εκκενώσει το παράπηγμα, προ-
κειμένου να δομηθεί ο χώρος και αναθέτει τη μεταφορά των γλυπτών σε κάποιον καρ-
βουνέμπορο, τον W. Thomson, ο οποίος συσκεύασε και επανατοποθέτησε τα ατυχή αρι-
στουργήματα σε κιβώτια, «για να σωθούν τουλάχιστον από την καταστροφική υγρασία», 
όπως έγραφε ο ίδιος ο Έλγιν στις 16 Μαρτίου του 1815. Στις 15 Ιουνίου 1815, ο Έλγιν 
υποβάλλει νέα αίτηση στην Αγγλική Βουλή, αυτή τη φορά. Στη συζήτηση που διεξήχθη, 
ο βουλευτής Sir John Newport τόνισε τα εξής: «Ο ευγενής λόρδος… επωφελήθηκε από 
τα πιο ασυγχώρητα μέσα και διέπραξε τις πιο σκανδαλώδεις λεηλασίες… Το πεπρω-
μένο διάλεξε ένα πρέσβη της χώρας μας, για να αρπάξει όσα οι Τούρκοι και οι άλλοι 
βάρβαροι είχαν πάντοτε θεωρήσει ιερά…». Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε στο 
ημερολόγιό του: «Η διαγωγή του λόρδου Έλγιν και ο ισχυρισμός του ότι η συλλογή είναι 
ιδιωτική του περιουσία αμφισβητήθηκαν έντονα». Στις 23 Φεβρουαρίου του 1816, η 
συζήτηση στη Βουλή επαναλήφθηκε και αποφασίστηκε η εκλογή μιας 18μελούς επι-
τροπής, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης της συλλογής και να 
υποβάλει σχετική αναφορά.

Κατά την εξέτασή του ενώπιον της επιτροπής, ο Έλγιν δήλωσε, σε σχετική ερώτηση, 
ότι από τις πρώτες άδειες που του παραχώρησε ο Σουλτάνος δεν είχε ούτε τα πρω-
τότυπα ούτε τα αντίγραφα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι δύο Τούρκοι επι-

στήμονες, η Φατμά-Ζεϊνέπ Αϋγκέν, ιστορικός της Τέχνης και Αρχιτέκτων και ο Ορχάν 
Σακίν, ιστορικός, σε πρόσφατη ομιλία τους, που έγινε στο μουσείο της Ακροπόλεως, 
στις 19 Φεβρουαρίου 2019, δήλωσαν ότι οι μέχρι στιγμής έρευνές τους στα σουλτανικά 
αρχεία έδειξαν ότι δεν υφίσταται σχετικό «φιρμάνι». Ωστόσο, η έκθεση της επιτροπής, 
με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1816, συνιστούσε στη Βουλή την αγορά της συλλογής αντί 
35.000 λιρών και την τιμητική αγόρευση του κόμη Έλγιν ως μέλους της εφορείας του 
Βρετανικού Μουσείου.

Στις 7 Ιουνίου 1816, η Βουλή μετά από ζωηρή συζήτηση ψήφισε την πρόταση της επιτρο-
πής. Ο βουλευτής Hugh Hammersley, στηλιτεύοντας το ανέντιμο της συναλλαγής με την 
οποία αποκτήθηκε η συλλογή, είπε: «Δεν έπρεπε η Βουλή να ερωτευθεί τις κόρες των 
ναών και να λησμονήσει μιαν άλλη δέσποινα, τη Δικαιοσύνη» και πρότεινε να αγορασθεί 
η συλλογή αντί 25.000 λιρών και να φυλαχθεί με ασφάλεια στο Βρετανικό Μουσείο 
για να επιστραφεί, αφού αποκτήθηκε ανέντιμα, όταν θα τη ζητούσε η παρούσα ή οποια-
δήποτε μελλοντική κυβέρνηση της πόλης των Αθηνών, χωρίς άλλες διατυπώσεις ή 
διαπραγματεύσεις. Τελικά, η Βουλή έκανε δεκτή την πρόταση της επιτροπής με ψήφους 
82 υπέρ και 30 κατά. Τον Αύγουστο του 1816 άρχισε η 
παράδοση της συλλογής στο Βρετανικό Μουσείο 
και τον Ιανουάριο του 1817 εκτέθηκε σε μια 
προσωρινή αίθουσα. Δεν θα μιλήσουμε για 
την κατακραυγή της κοινής γνώμης και για 
την έντονη κριτική που άσκησαν τότε κατά 
του Έλγιν οι διανοούμενοι, οι ποιητές και 
οι λογοτέχνες, οι ιστορικοί και οι αρχαιο-
λόγοι, οι περιηγητές της εποχής κ. ά. Ούτε 
θα καταθέσουμε εδώ τις συγκλονιστικές 
μαρτυρίες σχετικά με τα οδυνηρά συναι-
σθήματα που εύλογα ένιωθαν οι Αθηναίοι 
βλέποντας τα δημιουργήματα των προγόνων 
τους να λαφυραγωγούνται και τον Παρ-
θενώνα να καταστρέφεται, 
γιατί θα μακρηγορού-

Κλεπταποδόχος
ελληνικών μνημείων
η αγγλική Βουλή
 
του Χρήστου Διονυσόπουλου*

            Ο Έλγιν δήλωσε στη βρετανική 
Βουλή ότι από τις πρώτες άδειες 
που του παραχώρησε ο Σουλτάνος  
δεν είχε ούτε τα πρωτότυπα  
ούτε τα αντίγραφα

“ 
” 

* Ο Χρήστος Διονυσόπουλος είναι φιλόλογος, ιστορικός, αρχαιολόγος, πρώην Επιστη-
μονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος του 
Υπουργείου Παιδείας. Το βιβλίο του, Η Μάχη του Μαραθώνα, ιστορική και τοπογρα-
φική προσέγγιση βραβεύτηκε το 2014 από την Ακαδημία Αθηνών. Το περιεχόμενο του 
παρόντος άρθρου ανέπτυξε στις 18 Νοεμβρίου 2019 στη Διπλωματική Ακαδημία του 
Υπουργείου Εξωτερικών ενώπιον υποψηφίων ακολούθων του διπλωματικού σώματος.
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σαμε σε θέματα που μας είναι γνωστά ήδη από τα παιδικά μας χρόνια. Θα πούμε δυο 
λόγια για το πώς αντιμετωπίστηκε από Έλληνες και ξένους το θέμα μετά την ανεξαρτη-
σία της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Το 1835, η φτωχή μας χώρα αναστήλωσε με 
στερήσεις το ναό της Αθηνάς Νίκης, ως οιωνό άριστο της νίκης των Ελλήνων. Αμέσως 
μετά ασχολήθηκε με την αποκατάσταση του μαρτυρικού θύματος του Μοροζίνι (1687) 
και του Έλγιν (1800). Το μεγάλο και σπουδαίο αυτό έργο ανέλαβε η Αρχαιολογική Εται-
ρεία Αθηνών που ιδρύθηκε το 1837. Στις 12 Μαϊου του 1842, ο αείμνηστος Αλέξανδρος 
Ρίζος Ραγκαβής, γραμματέας της Εταιρείας, εκήρυξε την πρώτη επίσημη απαίτηση της 
Ελλάδας κατά του Έλγιν για την απόδοση των κλαπέντων, σε γενική συνεδρίαση των 
μελών στο χώρο της Ακρόπολης, ενώπιον του βασιλέως και των υπουργών των Εξω-
τερικών, των Εκκλησιαστικών θεμάτων και της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Έκτοτε οι συζητήσεις για το θέμα συνεχίζονται και ανανεώνονται μέχρι και σήμερα 
στους φιλολογικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους της Ευρώπης, αλλά και ιδιαίτερα 
της Αγγλίας. Ο λόγιος και ιστορικός Φρειδερίκος Χάρισον δημοσίευσε, στο τεύχος του 
Δεκεμβρίου του 1890 του μηνιαίου περιοδικού Nineteenth Century, ένα άρθρο με τίτλο 
Give back the Elgin Marbles – Δώστε πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα-, χρησιμοποιώντας 
ακαταμάχητα επιχειρήματα. Ο διευθυντής του περιοδικού James Knowls, ενώ αρχικά 
είχε εγκρίνει πρόθυμα να δημοσιεύσει το άρθρο του Χάρισον, τρεις μήνες αργότερα, 
στο τεύχος του Μαρτίου του 1891, δημοσιεύει μια δωδεκασέλιδη απάντηση με τίτλο 
The Joke about the Elgin Marbles – Το αστείο για τα Ελγίνεια Μάρμαρα- αντιπαρα-
θέτοντας ανόητα επιχειρήματα. Ο Χάρισον τον αντέκρουσε δημοσιεύοντας στη μηνιαία 
επιθεώρηση Fortnightly, στο τεύχος του Απριλίου, μια δεκατετρασέλιδη ανταπάντηση 
με τίτλο Editorial Horseplay- Χυδαία παιχνίδια συντάκτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απά-

ντηση του Χάρισον στην παρατήρηση του Νόουλς ότι αν γίνει αρχή με την απόδοση στους 
Έλληνες όσων αποκόμισε ο Έλγιν, θα ακολουθήσει μοιραία η απαίτηση να επιστραφεί 
η ζωοφόρος του ναού της Φιγαλείας, καθώς και άλλων αρχαιοτήτων. Αυτό είναι και το 
παραμόνιμο επιχείρημα του εκάστοτε διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. Αυτή ήταν 
η απάντηση που δόθηκε και στην αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη από τον τότε Διευθυντή. 
«Τα Ελγίνεια Μάρμαρα, λέει ο Χάρισον, διαφέρουν εντελώς από όλα τα άλλα αγάλ-
ματα. Δεν είναι αγάλματα. Είναι ουσιαστικά στοιχεία της οικοδομής ενός μοναδικού 
μνημείου, του πιο περίφημου στον κόσμο μνημείου, που στέκεται όρθιο ακόμη, αν και 
κατερειπωμένο, που είναι το εθνικό σύμβολο και το παλλάδιο ενός γενναίου λαού και 
χώρος προσκύνησης για την πολιτισμένη ανθρωπότητα… Στο ελληνικό έθνος σήμερα 
τα ερείπια της Ακρόπολης είναι πολύ σπουδαιότερα και ιερότερα από ό,τι είναι οποιο-

δήποτε άλλο εθνικό μνημείο σε οποιονδήποτε άλλο λαό. Είναι το εξωτερικό και ορατό 
μνημείο της εθνικής ύπαρξης και αναγέννησης… Δεν υπάρχει παράδειγμα σε όλο τον 
κόσμο να διατηρεί ένα έθνος, όχι με κατάκτηση αλλά με πρόσφατη αγορά από δυνάστη, 
τα εθνικά σύμβολα άλλου έθνους». Και καταλήγει: «Ως κέντρο αρχαιολογικών σπου-
δών… η Αθήνα σήμερα είναι σχολή πολύ σπουδαιότερη από το Λονδίνο». Η δημοσίευση 
του Νόουλς προκάλεσε διεθνές δημοσιογραφικό σκάνδαλο. Ο ποιητής μας Κ. Καβάφης, 
σε δύο άρθρα του που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Εθνική», στις 30 Μαρτίου και 
29 Απριλίου 1891, απέδωσε «το άτακτον της συνθέσεως και των κρίσεων του Νόουλς 
περί των Ελγινείων μαρμάρων εις πνευματικήν σύγχυσιν».

Στο βιβλίο μου «Η Μάχη του Μαραθώνα. Ιστορική και τοπογραφική προσέγγιση», Εκδ. 
Καπόν (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2014) έδειξα τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της 
μάχης του Μαραθώνα και των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι 192 ιππείς της ζωφόρου 
συμβολίζουν προφανώς τους αφηρωισμένους πεσόντες Αθηναίους στον Μαραθώ-
να. Οι 11 ηνίοχοι συμβολίζουν τους πεσόντες Πλαταιείς, ενώ η γλυπτική σύνθεση του 
ανατολικού αετώματος υπαινίσσεται την ημερομηνία και το θριαμβευτικό αποτέλεσμα 
της κοσμοϊστορικής μάχης. Επομένως, εκτός του ότι η συλλογή αποκτήθηκε παράνο-
μα, βασικό επιχείρημα μας είναι επίσης ότι τα συστατικά στοιχεία της οικοδομής του 
Παρθενώνα συνιστούν συνάμα συνθέσεις που θα έπρεπε να παραμείνουν αδιάσπαστες 
και αδιαχώριστες, καθώς εκφράζουν ενότητες που αφορούν στη μάχη από την οποία 
«εξαρτήθηκε το πεπρωμένο όλων των εθνών του κόσμου» (E.S. Creasy) και που, ειδικά 
για την Αγγλία, «εάν το αποτέλεσμα εκείνης της ημέρας ήταν διαφορετικό, οι Βρετανοί 
και οι Σάξονες θα ήταν ακόμη πλάνητες στα δάση» (J.S. Mill, London 1846). 

Και τα επιχειρήματά μας θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Βουλή της Αγγλί-
ας και όχι στον εκάστοτε διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου καθώς είναι δέσμιος της 
ευθύνης για τη φύλαξη των γλυπτών που διεκδικούμε.

“Βρετανός βουλευτής 
ζήτησε το 1816  
η συλλογή των ελληνικών 
γλυπτών να φυλαχθεί 
με ασφάλεια 
στο Βρετανικό Μουσείο 
για να επιστραφεί,  
αφού αποκτήθηκε «ανέντιμα»

Τμήμα από την πλαστική αναπαράσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα 
στο Μουσείο της Ακρόπολης. Σύμφωνα με τον Χρήστο Διονυσόπουλο, η φτερωτή 
μορφή της αγγελιαφόρου των θεών Ίριδος, γνωστής και από το ανάθημα του Καλλί-
μαχου ως αγγελιαφόρου της νίκης του Μαραθώνα, που ίπταται, φέρνει το μήνυμα της 
νίκης των Αθηναίων στον Μαραθώνα, κατόρθωμα που αφήνει κατάπληκτους τους 
θεούς και που η αγγελιαφόρος αποδίδει στην πρόσφατα γεννηθείσα Αθηνά, γι' αυτό 
και την στεφανώνει. Σήμερα, από τις 21 μορφές που συνιστούσαν τη μαρμάρινη σύν-
θεση του Φειδία, έχουν απομείνει 3 στο Μουσείο της Ακρόπολης και 7 στο Βρετανικό 
Μουσείο. Κατά τον Χρήστο Διονυσόπουλο, οι συνθέσεις του αετώματος θα έπρεπε 
να παραμείνουν αδιάσπαστες και αδιαχώριστες καθώς εκφράζουν ενότητες που 
αφορούν στη μάχη από την οποία «εξαρτήθηκε το πεπρωμένο όλων των εθνών του 
κόσμου».
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Αν η ζωή και η υγεία είναι το 
υπέρτατο αγαθό, τότε ένα νοσο-
κομείο είναι πολλά παραπάνω 
από ένας φορέας του Δημοσίου. 
Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο της 
Βούλας το έτος που έρχεται σε 
λίγες ημέρες συμπληρώνει 100 
χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας 
στην υπηρεσία της τοπικής κοι-
νωνίας και ευρύτερα της Αττικής. 
Από το 1920 που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του ως ορθοπαιδικό 
θεραπευτήριο μέχρι σήμερα, που 
ως γενικό νοσοκομείο εξυπηρε-
τεί 600 ασθενείς ημερησίως (και 
1.000 σε ημέρες γενικής εφη-
μερίας), το Ασκληπιείο συνιστά 
μια αναντικατάστατη δομή για τη 
δημόσια υγεία της χώρας.

Η περίοδος που διανύουμε είναι 
μεταβατική για το νοσοκομείο, 
καθώς η νέα κυβέρνηση άλλαξε 
τη διοίκησή του. Με αφορμή τη 
συμπλήρωση 3 και πλέον ετών 
από την ανάληψη του τιμονιού 
του Ασκληπιείου τον Ιούνιο του 
2016, ο απερχόμενος διοικητής 
Θεόδωρος Ρούπας και η ανα-
πληρώτρια διοικήτρια Ρουμπί-
νη Τσαμασίρου εξέδωσαν έναν 
απολογισμό πενταετίας, που 
αποδεικνύει ότι τα τελευταία 
χρόνια το νοσοκομείο βρίσκεται – 
χάρη στις μεγάλες χορηγίες από 
προσωπικότητες της περιοχής – 
σε μια φάση μεγάλης ανάπτυξης, 
καθώς ένα μεγάλο μέρος από τις 
βασικές του υποδομές, δηλαδή 
τα κτήρια και ο τεχνολογικός του 
εξοπλισμός, ανακαινίστηκαν ή 
ανακαινίζονται. Κλείνοντας τη 
θητεία του ο Θεόδωρος Ρούπας 
αναφέρει στο εισαγωγικό του 
σημείωμα για τον απολογισμό: 
«Στόχος της παρούσας διοίκη-
σης αλλά και προσωπικός μου 
στόχος ήταν να εμπνεύσουμε το 
ιατρικό και το υπόλοιπο προσω-
πικό του νοσοκομείου να απο-
δώσουν τα μέγιστα, μέσω μιας 

ανθρωποκεντρικής φιλοσοφί-
ας διοίκησης, που φροντίζει να 
εξισορροπεί στρατηγικές απο-
φάσεις και πειθαρχημένο οικο-
νομικό σχεδιασμό, μεριμνώντας 
ταυτόχρονα για την ικανοποίηση 
των αιτημάτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, που είναι οι άμεσοι 
συνεργάτες μας». 

Σήμερα στο νοσοκομείο υπηρε-
τούν 310 άτομα ως ιατρικό προ-
σωπικό, ενώ συνολικά οι εργα-
ζόμενοι εντός του Ασκληπιείου 
ανέρχονται σε 1.100 άτομα. 

18 επεμβάσεις την ημέρα
Τα στοιχεία του νοσοκομείου που 
δημοσιοποιήθηκαν για την πεντα-
ετία 2014-2018 είναι εύγλωττα 
για το μέγεθος της προσφοράς 
του στη δημόσια υγεία. Καθώς το 
Ασκληπιείο έχει παράδοση στον 
ορθοπαιδικό κλάδο της ιατρικής, 
τα 6 σήμερα Ορθοπεδικά Τμήμα-
τα που λειτουργούν δέχονται και 
τον μεγαλύτερο όγκο ασθενών. 
Το σύνολο των εξετασθέντων 
την τελευταία πενταετία ανήλ-
θε σε σχεδόν 350.000 άτομα, 
εκ των οποίων τα 180.000 ήταν 
επείγοντα περιστατικά. Με άλλα 
λόγια, οι αριθμοί αυτοί αποκα-
λύπτουν ότι στο νοσοκομείο της 
Βούλας κατά μέσο όρο αντιμε-
τωπίζονται 190 ορθοπαιδικά 
περιστατικά την ημέρα! Την ίδια 
στιγμή, οι χειρουργικές επεμβά-
σεις των ορθοπαιδικών ιατρών 
ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα 
σε 18.230, ένας αριθμός που 
μεταφράζεται σε 10 επεμβάσεις 
την ημέρα. Μόνο για το 2018, το 
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα έκανε 
243.000 ακτινογραφίες, δηλαδή 
665 την ημέρα. «Καρδιά» βέβαια 
κάθε γενικού νοσοκομείου δεν 
είναι άλλη από το Τμήμα Επειγό-
ντων Περιστατικών, που υποδέ-
χεται τους ανθρώπους σε άμεση 
ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Το 

Ασκληπιείο μεταξύ 2014-18 εξέ-
τασε συνολικά 340.000 ανθρώ-
πους που πέρασαν την πύλη του 
με το καθεστώς του επείγοντος. 
Για να υπάρχει μια τάξη μεγέ-
θους, μιλάμε για 186 επείγοντα 
περιστατικά κάθε μέρα. 

Μια νέα σχετικά δομή που λει-
τουργεί εντός του νοσοκομείου 
είναι το Ιατροδικαστικό Ιατρείο. 
Για να κατανοήσει κανείς το 
μέγεθος της σημασίας του ιατρεί-
ου αυτού, η υπεύθυνη ιατροδι-
καστής εξέτασε μέσα στο 2018 
μόνο, 414 περιστατικά βίας που 
πήραν το δρόμο της δικαιοσύ-
νης. Από αυτά, 36 περιστατικά 
αφορούσαν παιδιά ηλικίας 4-13 
ετών, 12 περιστατικά βιασμού 
και 3 απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας. Μια επίσης άγνωστη δομή 
του Ασκληπιείου είναι το εξει-
δικευμένο Οδοντιατρικό Τμήμα 
για ασθενείς με αναπηρίες που 
λειτουργεί από το 1994 εξυπη-
ρετώντας ενήλικα άτομα. Αυτή 
την πενταετία το συγκεκριμένο 
Τμήμα εξέτασε σχεδόν 10.000 
ασθενείς και πραγματοποίησε 
745 επεμβάσεις. 

Ένα ευαίσθητο τμήμα του νοσο-
κομείου, το οποίο αντιμετώ-
πισε και πολλά προβλήματα 
πρόσφατα λόγω των μεγάλων 
απαιτήσεων σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό, είναι το Νεφρολογι-
κό. Στον τεχνητό νεφρό κατά το 
διάστημα 2014-18 έγιναν πάνω 
από 19.000 προγραμματισμένες 
συνεδρίες αιμοκάθαρσης και 
2.500 έκτακτες. Συνολικά αντι-
μετωπίστηκαν 2.250 περιστατι-
κά νεφροπαθών, εκ των οποίων 
700 επείγοντα.

Πολύ παραγωγικό και με μεγά-
λη προσφορά στη δημόσια υγεία 
είναι και το Τμήμα Αιμοδοσίας 
του νοσοκομείου. Μόνο το 2018 

100 χρόνια Ασκληπιείο Βούλας

Η αριθμητική μιας ανυπολόγιστης προσφοράς

Η Βούλα και εντός της σήμανσης το Ασκληπιείο Νοσοκομείο  
σε αεροφωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας 1960 
(από το αρχείο του Ασκληπιείου).

Τμήμα Εξετασθέντες Επείγοντα Επεμβάσεις
Α' Παθολογικό 22.514 17.715
Β' Παθολογικό 30.964 18.935
Ρευματολογικό 21.773 5.505
Καρδιολογικό 35.645 19.994
Νεφρολογικό 2.830 706
Παιδιατρικό 29.784 17.999
Φυσικής Ιατρικής 3.772
Νευρολογικό Ιατρείο 2.919
Γαστρεντερολογικό 
Ιατρείο 5.134

Ενδοκρινολογικό 
Ιατρείο1 1.006

Α' Ορθοπαιδικό 54.721 25.441 2.712
Β' Ορθοπαιδικό 55.402 35.921 2.664
Δ' Ορθοπαιδικό 62.413 31.314 2.668
Στ' Ορθοπαιδικό 54.293 29.736 2.753
Η' Ορθοπαιδικό 56.047 28.106 3.148
Ιατρείο πόνου 2.651
Οδοντιατρικό ΑμεΑ 9.747 745
Α' Χειρουργικό 26.607 15.003 2.942
Β' Χειρουργικό 20.431 9.082 3.279
Νευροχειρουργικό 10.869 7.522 579
Ουρολογικό 19.093 10.346 4.288
Οφθαλμολογικό 8.156 3.057 1.864
ΩΡΛ 34.760 21.906 1.393
Ιατρείο Πλαστικής 
Χειρουργικής 3.322

Παιδοψυχιατρικό 13.475
Αξονικός τομογράφος 62.018
Φυσικοθεραπείας 18.794
Εργοθεραπείας 1.721
Ιατροδικαστικό 
Ιατρείο2 414

1: Στοιχεία για έτη 2017, 2018 

2: Στοιχεία για το 2018
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 λήφθηκαν 9.906 μονάδες αίματος, 
εκ των οποίων το 57% προήλθε από 
εθελοντές αιμοδότες, που είναι και 
ο στόχος του Τμήματος. Τέλος αξίζει 
να αναφερθεί ο εντυπωσιακός αριθ-
μός επεμβάσεων που διενεργούνται 
από τους ιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό του Ασκληπιείου. Συνολι-
κά, από τα δύο χειρουργικά τμήματα, 
το νευροχειρουργικό, το ουρολογικό, 
το οφθαλμολογικό και το τμήμα ΩΡΛ 
αυτή την πενταετία πραγματοποιήθη-
καν 14.350 επεμβάσεις, περίπου 8 
επεμβάσεις κάθε μέρα. 

Οι μεγάλοι δωρητές 
αλλάζουν το νοσοκομείο
Μεγάλες δωρεές, το συνολικό ύψος 
των οποίων έφτασε τα 10 εκατομμύ-
ρια ευρώ, στην κυριολεξία άλλαξε και 
αλλάζει το Ασκληπιείο, εκσυγχρονίζο-
ντας τις πεπαλαιωμένες υποδομές του 
νοσοκομείου. Η απερχόμενη διοίκηση 
του νοσοκομείου σε συνεργασία με τη 
δημοτική αρχή κατόρθωσε να επιλύσει 
τα διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια 
για την υλοποίηση από το 2016 ενός 
πολύ φιλόδοξου προγράμματος, ένα 
επίτευγμα που σίγουρα εγγράφεται 
στην ιστορία του νοσοκομείου: Με τη 
δωρεά του Θανάση Μαρτίνου ανακαινί-
στηκε και αναδιαμορφώθηκε η μονάδα 
τεχνητού νεφρού, με την εγκατάσταση 
ενός νέου κεντρικού συστήματος επε-
ξεργασίας νερού και τη δημιουργία 4 
επιπλέον θέσεων για αιμοκάθαρση. 

Με τη δωρεά του Κωνσταντίνου 
Μαρτίνου ανακατασκευάστηκαν ριζι-
κά και επαναλειτούργησαν μετά από 
20 χρόνια δύο όροφοι του κεντρικού 
(Κονιαλίδειου) κτηρίου. Με δωρεές 
επίσης του Κωνσταντίνου Μαρτίνου 
εκσυγχρονίστηκε η Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας, αναδιαμορφώθηκε ο 
χώρος αποστείρωσης στο Κονιαλί-
δειο και πρόκειται να εκσυγχρονιστεί 
με προμήθεια νέου εξοπλισμού ο 4ος 
όροφος του Νικολούδειου. Ανάλογη 
δωρεά εξοπλισμού για το Νικολού-
δειο Γ' (3ος όροφος) έκανε και υλο-
ποιεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Έργο που τώρα ξεκινά χρηματοδότησε 
επίσης ο Θανάσης Μαρτίνος και αφορά 
το νέο κτήριο του Τμήματος Επειγό-
ντων Περιστατικών. Το εφαπτόμε-
νο στο σημερινό Τμήμα Επειγόντων 
«Σταθάτειο» θα κατεδαφιστεί και στη 

θέση του θα ανεγερθεί νέο τριώροφη 
πτέρυγα. 

Τέλος, με δωρεά της μη κερδοσκο-
πικής εταιρείας κοινωφελούς χαρα-
κτήρα Καρτερία Γεώργιος Στασινό-
πουλος ανακαινίστηκε πλήρως το 
Αθανασάκειο κτήριο για χρήση του 
ως κέντρου αποκατάστασης. Στον 
νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του 
νοσοκομείου συγκαταλέγεται πλέον 
ένα συγκρότημα μαστογραφίας που 
αγοράστηκε με δωρεά του Θανάση 
Μαρτίνου, ένας λαπαροσκοπικός πύρ-
γος χειρουργικών κλινικών με δωρεά 
του κοινωφελούς ιδρύματος «Τίμα» 
και εξοπλισμός του Τμήματος Αιμο-
δοσίας με δωρεά του Γεώργιου Α. 
Στασινόπουλου. 

Νέα διοίκηση
Σύντομα (μόλις δημοσιευτεί το σχετικό 
ΦΕΚ) αναλαμβάνουν τη διοίκηση του 
νοσοκομείου ο Ανδρέας Πλεμμένος 
ως διοικητής και ο Αιμίλιος Βουγιου-
κλάκης ως αναπληρωτής διοικητής 
του Ασκληπιείου, που επελέγησαν 
μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, η 
οποία εξέτασε τα βιογραφικά 1.661 
αιτήσεων για 112 θέσεις διοικητών 
και αναπληρωτών διοικητών στο ΕΣΥ. 

Ο Ανδρέας Πλεμμένος είναι μαθημα-
τικός με μεταπτυχιακό στη διοίκηση 
επιχειρήσεων. Δραστηριοποιήθηκε 
στο χώρο εμπορίας και εξαγωγής 
ελαιολάδου αλλά και των αγροτικών 
προϊόντων γενικότερα, εξελέγη στη 
Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Τυποποίησης Ελαιόλαδου, ενώ ανέ-
λαβε και την διεύθυνση μάρκετινγκ της 
εταιρείας που δραστηριοποιήθηκε στο 
licencing των προϊόντων του Αθήνα 
2004 με ενεργή συμμετοχή σε όλο το 
project των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο 
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης είναι δημο-
τικός σύμβουλος Γλυφάδας, πρώην 
αντιδήμαρχος και μόλος 36 ετών. 
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορί-
ας και Αρχαιολογίας, με μεταπτυχιακό 
στην Τοπική και Περιφερειακή Ανά-
πτυξη. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος 
και διετέλεσε διευθυντής του γραφεί-
ου τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, 
την περίοδο 2013-2015. Είναι μέλος 
της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και 
αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμ-
ματος του κόμματος. 

Εντός των επόμενων ημερών αλλάζει η διοίκηση του Ασκληπιείου Νοσοκομείου: Ο διοικητής 
Θεόδωρος Ρούπας και η αναπληρώτρια διοικήτρια Ρουμπίνη Τσαμασίρου παραδίδουν στον νέο 
διοικητή Ανδρέα Πλεμμένο και τον νέο αναπληρωτή διοικητή Αιμίλιο Βουγιουκλάκη. 

Ταυτότητα
νοσοκομείου
1920 ίδρυση
310 ιατροί
1.100 εργαζόμενοι
600 ασθενείς / ημέρα

Τμήμα Αιμοδοσίας 
9.906 αιμοληψίες / έτος
57% μονάδων από εθελοντές
84 εξορμήσεις
Στοιχεία του 2018

Χειρουργικές επεμβάσεις
32.575 / 5ετία
6.515 / έτος
18 / ημέρα
Περίοδος αναφοράς: 2014-2018

Επείγοντα περιστατικά
339.000 εξετασθέντες
78.705 εισαγωγές
186 περιστατικά / ημέρα
Περίοδος αναφοράς: 2014-2018

Ορθοπαιδικά 
περιστατικά
350.000 εξετασθέντες
3.650 επεμβάσεις / έτος
192 ασθενείς / ημέρα
Περίοδος αναφοράς: 2014-2018
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Επιτροπή Διαβούλευσης
Θετική η υποδοχή της πεζογέφυρας στη Βούλα

Θετική ήταν η γνώμη των περισσότερων εκπροσώπων 
φορέων που τοποθετήθηκαν την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στη 
συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη 
μελέτη τοποθέτησης πεζογέφυρας στη Βούλα. Σε ένα κλίμα 
γόνιμου διαλόγου, ακόμη και οι επιφυλάξεις ή οι αρνητικές 
τοποθετήσεις, διατυπώθηκαν με τρόπο κόσμιο και παρα-
γωγικό, γεγονός που εξήρε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
Νίκος Ψαλλίδας, ευχαριστώντας στο τέλος τους συμμε-
τέχοντες. Στο μεγαλύτερο πάντως κομμάτι της η διαδικα-
σία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς οι παριστάμενοι 
εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να 
θέσουν ερωτήματα στον μελετητή του έργου, τον αρχιτέ-
κτονα Γιώργο Σεκαρά, ο οποίος και παρουσίασε αναλυτικά 
το σχέδιό του. Ο μελετητής υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη 
γέφυρα θα είναι αν υλοποιηθεί «το ομορφότερο δημόσιο 
έργο στην Αττική», δηλώνοντας με έμφαση ότι επουδενί 
δεν μπορεί να συγκριθεί με το «έκτρωμα» όπως είπε της 
πεζογέφυρας στο Καλαμάκι που το τελευταίο διάστημα 
κατασκευάζεται. Περιέγραψε αναλυτικά την προτεινόμενη 
κατασκευή από μέταλλο επενδυμένο με ξύλο και γυαλί, ως 
την ελαφρύτερη και άρτια από αισθητική άποψη γέφυρα 
που μπορεί να κατασκευαστεί, ώστε να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. 
Περιέγραψε με λεπτομέρειες την κατασκευή, σημειώνο-
ντας ότι οι κυκλικές ράμπες θα μπορούν να παρακάμπτο-
νται από τους περιπατητές χωρίς πρόβλημα βάδισης με 
σκάλες που θα υπάρχουν σε καίρια σημεία, μειώνοντας 
δραστικά το χρόνο διέλευσης. Η λογική της πεζογέφυρας 
είναι να έχει περιπατητικό χαρακτήρα, να διευκολύνει τη 
διέλευση ατόμων που χρησιμοποιούν καροτσάκι ή ποδή-
λατο και να είναι αισθητικά άρτια. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέλυσε στην εισήγησή του 
ότι η επιλογή της πεζογέφυρας έγινε μετά από πολλή 
σκέψη, με γνώμονα την οδική ασφάλεια και την επικιν-
δυνότητα του συγκεκριμένου σημείου της παραλιακής 
λεωφόρου και αφού κάθε διαφορετική λύση μικρότε-
ρης παρέμβασης είχε εξεταστεί. Τα δεδομένα δείχνουν 

ότι κοντά στο σημείο του «Νότος» έχουν χάσει τη ζωή 
τους 71 άτομα τα τελευταία 25 χρόνια και ότι τα τέσσε-
ρα πεζοφάναρα που ήδη λειτουργούν δεν απέτρεψαν τα 
τροχαία ατυχήματα που εμπλέκουν πεζούς. Ο Δήμαρχος 
ακόμη τόνισε ότι εξετάστηκαν άλλες δύο λύσεις: Πρώ-
τον, η δημιουργία υπόγειας διάβασης για πεζούς, η οποία 
απορρίφθηκε καθώς η εμπειρία από τον Δήμο και την υπό-
λοιπη Αττική δείχνει ότι οι διαβάσεις αυτές δεν χρησιμο-
ποιούνται και ότι εγκυμονούν κινδύνους. Και δεύτερον, η 
υπογειοποίηση της παραλιακής λεωφόρου, η οποία όμως 
είναι οικονομικά ανέφικτη. Το πεζοφάναρο του σημείου 
έχει ήδη δρομολογηθεί και θα τοποθετηθεί από την Περι-
φέρεια Αττικής, μόλις υπογραφεί η σχετική εργολαβία. Ο 
Δήμαρχος τόνισε επίσης ότι θα είναι μια γέφυρα συμβατή 
με τη φυσιογνωμία της πόλης, θα λειτουργήσει ως τοπό-
σημο και ότι στο συγκεκριμένο σημείο όπου τοποθετείται 
δεν εμποδίζει τη θέα προς τη θάλασσα κανενός. Βέβαια, η 
κατασκευή της εξαρτάται από το αν ενταχθεί σε πρόγραμ-

μα χρηματοδότησης, καθώς ξεπερνά τις δυνατότητες του 
Δήμου. Απαντώντας σε παρατηρήσεις ως προς το μεγάλο 
κόστος, που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος είπε ότι θα διεκδικηθούν ευρωπαϊκοί 
πόροι που προορίζονται για ανάλογα έργα. Από τα μέλη 
της Επιτροπής Διαβούλευσης που έλαβαν το λόγο, θετικά 
τοποθετήθηκε η Ένωση Πολιτών Βούλας, ο Συνεταιρισμός 
Στεγάσεως Δημοτών Βουλιαγμένης, ο Σύλλογος Αρχέδη-
μος και οι δημότες - μέλη Γιάννης Πλουμίδης και Γιάννης 
Ασλανίδης. Διαφορετική άποψη είχαν η Ένωση Κρητών 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (πρότεινε υπόγεια πεζο-
διάβαση) και η εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων Βουνού 
και Θάλασσας («ωραίο το έργο, αλλά το απορρίπτω λόγω 
κόστους», όπως είπε η Βαρβάρα Βιτάλη).

Ο Στέλιος Γκίκας, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Πολιτεία 
Βούλας (τη συνοικία δηλαδή όπου προβλέπεται να τοπο-
θετηθεί η πεζογέφυρα) τόνισε ότι «η μελέτη κινείται προς 
τη σωστή κατεύθυνση, διότι η ασφάλεια των πολιτών είναι 
πάνω από όλα» και πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε να υπάρξει 
σχεδιασμός για άλλες δύο πεζογέφυρες επί της παρα-
λιακής, στο Ασκληπιείο και στο Δημαρχείο». Ο ομιλητής 
πάντως τάχθηκε υπέρ ενός σχεδίου που θα είναι «πιο απλό 
και λιγότερο κοστοβόρο». Δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί μια 
ομάδα κατοίκων της Βούλας, μίλησε η δημότισσα Ειρήνη 
Φερέτη, εκφράζοντας αρνητική θέση για το έργο με το σκε-
πτικό ότι «όσο ωραίο και αν είναι, δεν μπορεί να συγκριθεί 
με τη φύση», ζητώντας παράλληλα από τη δημοτική αρχή 
να λάβει άλλα μέτρα για την οδική ασφάλεια. 



Με το εξαιρετικό φυσικό πλεονέκτημα της ειδυλλιακής θέας του λαιμού 
Βουλιαγμένης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες το εστιατόριο Ιθάκη 
παραμένει η πρώτη επιλογή για σημαντικές προσωπικότητες της διε-
θνούς αφρόκρεμας, όπως η Αθηνά Ωνάση, ο Μπιλ Κλίντον, ο Σον Κόνερι, 
ο Χούλιο Ινγκλέσιας και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες, φρέσκα θαλασσινά μαγειρεμένα στην τελειότητα, 
καθώς και την πιο διαδεδομένη λίστα κρασιών, που περιέχει επιλεγ-
μένες φιάλες από όλο τον κόσμο, το εστιατόριο Ιθάκη κατέχει επάξια  
το όνομα του στολιδιού της Βουλιαγμένης. Το διακεκριμένο στο είδος του 
μενού σούσι, βασισμένο σε φρέσκα υλικά και φυσικά στην δεξιοτεχνία 
έμπειρων σεφ, εξελίσσει την ασιατική κουζίνα, κατατάσσοντας το εστια-
τόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Ένα παιχνίδι δεξιοτήτων που παίζεται σε παραλίες και σε πάρκα σε όλη την Ελλάδα 
έχει κάνει την εμφάνισή του στη Βούλα. Το Πετάνκ, που στα Ελληνικά μεταφράζε-
ται «εδαφοσφαίριση», είναι ένα πολύ διαδεδομένο σπορ. Στον «Δημοσιογράφο» 
μίλησε ο κ. Γιώργος Κοντογιάννης, το πρόσωπο που ηγείται της προσπάθειας για 
τη διάδοση του αθλήματος στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Σήμερα σε 43 χώρες λειτουργούν επίσημες ομοσπονδίες, με τη Γαλλία, την Ισπανία, 
την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, να έχουν τις ισχυρότερες ομάδες και τους 
πιο αξιόλογους παίκτες. Ιδιαίτερα στην Γαλλία δεν θα βρεις πάρκο που να παίζουν 
κάποιοι Πετάνκ. 

«Η Ελλάδα αν και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και 
συμμετέχει στις διοργανώσεις τους, δεν έχει Ομοσπονδία υπό τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού. Υπάρχει Ένωση Σωματείων με όνομα Ομοσπονδία Συλλόγων Εδαφο-
σφαίρισης Ελλάδος, η οποία έχει αναγνωρισθεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, με 
προσωπική πρωτοβουλία μιας πολύ μικρής ομάδας ανθρώπων που αγαπούν το 
άθλημα και προσπαθούν να το διαδώσουν, έως ότου δημιουργηθεί η επίσημη Ομο-
σπονδία. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι προσπαθούν δύο χρόνια τώρα να αναγνωρισθεί 
το άθλημα, έστω και κάτω από μια άλλη ομοσπονδία, αλλά η προηγούμενη ηγεσία 
του Υφυπουργείου Αθλητισμού, κώφευε. Ελπίζουμε και στη βοήθεια του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ειδικά του Δημάρχου, για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού, καθώς ήταν ο πρώτος που αγκάλιασε το άθλημα, έδωσε εντολή και έγινε 
το υπάρχον γήπεδο και ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα που προκύπτει από τις ανά-
γκες του πετάνκ. Όλη η κοινότητα του πετάνκ τον ευχαριστεί από καρδιάς», εξηγεί 
ο Γιώργος Κοντογιάννης.

Πώς παίζεται 
Το παιχνίδι πετάνκ δεν είναι τόσο δύσκολο να το παίξει κανείς σε ερασιτεχνικό επί-
πεδο, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψης, αλλά χρειάζεται πολύ εξάσκηση αν κάποιος 
θέλει μελλοντικά να λάβει μέρος σε πρωταθλήματα ή επίσημους αγώνες. Το γήπε-
δο αποτελεί μια βασική παράμετρο στο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να είναι διαμορφωμέ-
νο με σχεδόν οποιοδήποτε υλικό, χώμα, χαλίκι, γρασίδι. Το παιχνίδι παίζεται πάντα 
μεταξύ δύο ομάδων και υπάρχουν 3 παραλλαγές, με δύο, τέσσερα ή έξι άτομα. Η 
ομάδα που ξεκινά ορίζει με έναν κύκλο διαμέτρου 35-50 cm το σημείο από όπου θα 
ρίχνονται οι μπάλες. Ένας παίκτης της ομάδας ρίχνει το κοσονέ σε απόσταση 6 με 
10 μέτρα, ορίζοντας ουσιαστικά τον στόχο. Η ομάδα που έριξε το κοσονέ διαλέγει 
και τον παίκτη της, που θα ρίξει την πρώτη βολή, προσπαθώντας να ρίξει την μπάλα 

όσο πιο κοντά στο κοσονέ. Έπειτα ρίχνει η επόμενη ομάδα, έως ότου μια μπάλα της 
βρεθεί πιο κοντά στο στόχο από οποιαδήποτε μπάλα του αντιπάλου. Στη συνέχεια 
ρίχνει η πρώτη ομάδα επιδιώκοντας να φέρει μια δική της μπάλα πιο κοντά στο 
στόχο. Έτσι εναλλάξ παίζονται οι μπάλες έως ότου παιχθούν όλες. Τότε αρχίζει η 
καταμέτρηση των πόντων. Η ομάδα που η μπάλα της βρίσκεται πιο κοντά στο στόχο 
κερδίζει ένα πόντο. Όποια ομάδα συμπληρώσει 13 πόντους είναι νικήτρια του σετ. 

Σύλλογος στη Βούλα
Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Εδαφοσφαίρισης - Athens Petanque Club, είναι σύλλο-
γος των νοτίων προαστίων και έχει έδρα το Δημοτικό Γήπεδο Εδαφοσφαίρισης 
Βούλας, στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου. Ιδρύθηκε το 2016 αλλά προϋπήρχε ως 
ομάδα παικτών αρκετά χρόνια πριν και έπαιζε στα γήπεδα της πλαζ Βουλιαγμένης 
όπου και οι παίκτες του συνέβαλαν τα μέγιστα για την δημιουργία του. «Τώρα τον 
χειμώνα παίζουμε στο γήπεδο της Βούλας από τις 5.30 - 9 μ.μ., ανάλογα με τη 
συμμετοχή και το κέφι. Οποίος ή όποια θελήσει, είναι καλοδεχούμενος-η να έλθει 
να μάθει το παιχνίδι και να παίξει μαζί μας. Δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής 
ή άλλης επιβάρυνσης. Το μόνο ζητούμενο είναι η καλή διάθεση. Το σπουδαιότερο 
επίτευγμά μας είναι η πρώτη Ακαδημία στην Ελλάδα, παικτών ηλικίας 8 έως 14 
ετών που προπονούνται κάθε Κυριακή στις 11:00 στο ίδιο γήπεδο υπό την επίβλεψη 
του διεθνούς αθλητή Χρήστου Μαυρέα και τη βοήθεια των παικτών του συλλόγου. 
Σημαντική πρωτοβουλία είναι η παρουσίαση του αθλήματος σε σχολεία. Ήδη το 
έχουμε παρουσιάσει σε σχολεία του Κιάτου, των Αγίων Θεοδώρων, του 2ου Βού-
λας και την επόμενη εβδομάδα στο 1ο και 4ο σχολείο Κερατέας», τονίζει στον «Δ».

Τουρνουά 8-12 ετών
«Το πρώτο τουρνουά στην Ελλάδα για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών διοργανώθηκε 
στη Βούλα, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία για τα σημερινά δεδομένα. Όλοι οι 
μικροί φίλοι έφυγαν με ένα αναμνηστικό μετάλλιο και ένα χαμόγελο στα χείλη. Αυτή 
ήταν και η ανταμοιβή των διοργανωτών για την προσπάθεια που γίνεται. Το πετάνκ 
είναι πάνω από όλα ένα άθλημα με μοναδικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχει 
έμφυτο το ομαδικό πνεύμα, απευθύνεται σε άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά κάθε 
ηλικίας και παίζεται σχεδόν παντού. Στους θετικούς παράγοντες για την ανάπτυξη 
του παιχνιδιού στη χώρα μας είναι σίγουρα ο καιρός στην Ελλάδα, που επιτρέπει 
το παιχνίδι πάρα πολλούς μήνες στα ανοιχτά γήπεδα, λόγω καλών καιρικών συν-
θηκών. Επιπρόσθετα, το άθλημα αυτό είναι πολύ φθηνό, είναι ακίνδυνο σωματικά, 
δεν έχει τραυματισμούς, δεν χρειάζεται κάποια υποστήριξη και δεν υπάρχει κάποιος 
συγκεκριμένος κατάλληλος σωματότυπος ή ηλικία, αντιθέτως μπορούν όλοι να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Είναι τόσο πλατιά τα όρια, που σχεδόν κανένας δεν 
αποκλείεται. Γι’ αυτό το λόγο το συγκεκριμένο άθλημα έχει μια μεγάλη κοινωνική 
διάσταση σε ηλικίες και ανθρώπους που για διαφόρους λόγους δεν μπορούν να 
παίξουν κάποιο από τα άλλα κινητικά σπορ. Σκεφθείτε ότι μπορούν να συμμετά-
σχουν ισότιμα άτομα μη αρτιμελή ή σε αναπηρικό καροτσάκι», εξηγεί ο Γιώργος 
Κοντογιάννης στον «Δημοσιογράφο».

Πετάνκ

Ένα διαφορετικό σπορ για όλους  

Το γήπεδο στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου της Βούλας

Εντός της πλαζ Βουλιαγμένης έχουν το δικό τους χώρο οι παίκτες του πετάνκ

 
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Για 8η συνεχή χρονιά, δρομείς κάθε ηλικίας θα τρέξουν 
σε έναν αγώνα δρόμου που έχει γίνει πλέον θεσμός στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το Run the Lake που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, συνδι-
οργανώνεται από τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού 
και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β, τη Λίμνη 
Βουλιαγμένης και το Σύλλογο Δρομέων Νοτίων Προα-
στίων Αττικής «Ευκλής». Όπως επισημαίνουν οι διοργα-
νωτές του αγώνα, η ευγενής άμιλλα και η ανιδιοτελής 
προσφορά είναι απόλυτα συνυφασμένες, μοναδικός στό-
χος του Run the Lake είναι η συνεισφορά σε κοινωφελείς 
σκοπούς, προκειμένου να επωφεληθούν άνθρωποι που 
έχουν ανάγκη για βοήθεια. Ήδη μέσω της διοργάνωσης, 
έχουν ενισχυθεί το «Μητέρα» Πεντέλης, η Κιβωτός του 
Κόσμου, το Παιδικό Χωριό SOS, το ΠΙΚΠΑ Βούλας, το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Ελληνικού, το Ορφανοτροφείο 
Βουλιαγμένης και το Κέντρο Υγείας Βάρης. 

Το Run the Lake, που απευθύνεται όχι μόνο σε έμπει-
ρους αλλά και σε αρχάριους δρομείς, δεν είναι απλώς 
άλλος ένας αγώνας δρόμου, αποτελεί μια προσπάθεια 
ανάπτυξης και διάδοσης του τρεξίματος ως μέσου άθλη-
σης, υγιεινού τρόπου ζωής, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας. 
Οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στο 8ο Run the Lake 
θα έχουν την τύχη να τρέξουν σε μια μοναδική διαδρομή 

περιμετρικά της θάλασσας στην καρδιά της αθηναϊκής 
ριβιέρας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να τρέξουν γύρω 
από τη λίμνη της Βουλιαγμένης σε διαδρομές των 10 και 
5 χιλιομέτρων αλλά υπάρχουν και μικρότερες διαδρο-
μές σχεδιασμένες για παιδιά. Η εκκίνηση του αγώνα θα 
δοθεί από την είσοδο της Λίμνης Βουλιαγμένης ενώ η 
διαδρομή περιλαμβάνει την λεωφόρο Ποσειδώνος, την 
οδό Απόλλωνος με κατεύθυνση τον Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης, την λεωφόρο Καβουρίου, τον πεζόδρομο του Μεγά-
λου Καβουρίου και τερματισμό έξω από την είσοδο της 
Λίμνης Βουλιαγμένης. Οι δρομείς ηλικίας 8-13 ετών θα 
τρέξουν 2.000 μέτρα, οι έφηβοι ηλικίας 15-17 ετών θα 
τρέξουν 4.900 μέτρα ενώ οι ενήλικες θα τρέξουν 10.200 
μέτρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετοχές 
στο φετινό χριστουγεννιάτικο Run the Lake αναμένεται 
να ξεπεράσουν τις 3.000.

Run the Lake: Τρέχοντας στη λίμνη για καλό σκοπό

Στη Βάρκιζα οι εραστές  
των κλασικών αυτοκινήτων
Ένα διαφορετικό ράλι αυτοκινήτων πραγματοποιήθηκε στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας την Κυρια-
κή 1η Δεκεμβρίου 2019. Ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως το 1999 αγωνίστηκαν στο «ΣΙΣΑ Grand 
Prix», σε έναν αγώνα ταχύτητας και δεξιοτήτων που διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά ο Σύλλογος 
Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ). 
Στον ελεύθερο πεδίο της Βάρκιζας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να θαυμάσει τις τετράτροχες 
καλλονές του ένδοξου αυτοκινητιστικού παρελθόντος. Τα στελέχη του ΣΙΣΑ διαμόρφωσαν μία πρω-
τότυπη ειδική διαδρομή ακριβείας μήκους 1.000 μέτρων, τύπου Rally Sprint Regularity που πληρούσε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και στην οποία διαγωνίσθηκαν τα πληρώματα 3 φορές. Μάλιστα, 
στον αγώνα συμμετείχαν και δύο τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο λόγος 
για τους Παναγιώτη Παπά και Νίκο Μακρή. 
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων, δημιουργήθηκε το 1992, από μία ομάδα νέων, δραστήριων 
και ρομαντικών ανθρώπων με κοινή αγάπη το κλασικό αυτοκίνητο. Σκοπός τους είναι η γνωριμία και η 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ιδιοκτητών παλαιών και κλασικών αυτοκινήτων, η ανταλλαγή πλη-
ροφοριών σχετικά με την ιστορία 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
καθώς και η προώθηση της ιδέας 
της σωστής διατήρησης και αναπα-
λαίωσης της αρχικής τους μορφής. 
Ο Σύλλογος αριθμεί πάνω από 700 
μέλη. Να σημειωθεί πως αντίστοι-
χος αγώνας ιστορικών αυτοκινή-
των πραγματοποιείται επίσης κάθε 
χρόνο στη Βούλα και συγκεκριμένα 
στον Κρεμασμένο Λαγό. 

Τιμήθηκε η ομάδα 
μπάσκετ του 1ου 
Λυκείου Βούλας
Η ομάδα μπάσκετ κοριτσιών του 1ου Γενικού Λυκείου Βού-
λας τιμήθηκε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ στο Ηράκλειο Κρήτης 
που διεξήχθη τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη γιορτή βρά-
βευσης των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού από τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) τη Δευτέρα 
9 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι κορυφαίοι αθλη-
τές, αθλήτριες, προπονητές και ομάδες της χρονιάς, όπως 
προκύπτουν μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του 
Συνδέσμου, καθώς και προσωπικότητες από τον αθλητικό 
και κοινωνικό χώρο. Η ομάδα μπάσκετ κοριτσιών του 1ου 
Λυκείου Βούλας το 2019 κατέκτησε την πρώτη θέση στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα σχολικών αγώνων, εξασφαλί-
ζοντας το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου 
πήρε την 3η θέση, ενώ το 2018 για την ίδια διοργάνωση τα 
κορίτσια του 1ου Βούλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του 
βάθρου. Αξίζει να αναφερθεί πως και οι 12 κοπέλες της ομά-
δας προπονούνται και είναι μέλη του Πρωτέα Βούλας, δείγ-
μα ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά στον σύλλογο. Το «παρών» 
στην εκδήλωση έδωσε και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τονίζοντας πως «τα 
κορίτσια του 1ου Λυκείου Βούλας για ακόμα μια φορά μας 
γέμισαν υπερηφάνεια και το μέλλον τους ανήκει».
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Λιάνα Δήμα και  
Παύλος Αντωνάκογλου,  
οι προπονητές του Δημήτρη 

Όταν φοράει το σκουφάκι του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου 
Βάρης Βάρκιζας (ΑΚΟΒΒ) και τα γυαλάκια του δεν πρέπει να νική-
σει μόνο τους υπόλοιπους αθλητές που κολυμπούν στις διπλανές 
διαδρομές. Χρειάζεται να νικήσει και την υποτονία του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος, με την οποία διαγνώστηκε όταν ήταν πολύ 
μικρός. Ο Δημήτρης Σαμπατακάκης είναι ένα πραγματικό πρότυπο 
νεαρού αθλητή για το ήθος του χαρακτήρα του, την προσπάθεια 
που καταβάλλει καθημερινά και βέβαια, τις διακρίσεις που φέρνει 
στο σύλλογό του και στη Βάρη. 

Στα 14 του πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μ. ελεύθερο στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ. Στα 15 του χρόνια κολύμπησε 
στα 100 μ. ελεύθερο, ήρθε πρώτος στους συνομηλίκους του, αλλά 
στερήθηκε το μετάλλιο καθώς οι κατηγορίες του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος είχαν πολύ μεγάλο ηλικιακό εύρος και ήταν από 
τους μικρούς. Φέτος, στα 16 του χρόνια, ο Δημήτρης Σαμπατακά-
κης απέσπασε ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης ΑμεΑ στα 200 μ. και χάλκινο στο 100μ. Η κολύμβη-
ση όμως και ο αθλητισμός του προσφέρει πολλά περισσότερα 
από τη χαρά της νίκης. «Ο ΑΚΟΒΒ ήταν το πρώτο περιβάλλον στο 
οποίο εντάχθηκε ομαλά, ακόμη περισσότερο και από το σχολείο», 
όπως αναφέρει η μητέρα του Δέσποινα Κοντούλη μιλώντας στον 
«Δημοσιογράφο». «Οι προπονητές της ομάδας, διαχειρίζονται 
ένα άτομο με αναπηρία καλύτερα ακόμη και από τους ειδικούς», 
προσθέτει για τον Παύλο Αντωνάκογλου, τη Λιάνα Δήμα και την 
υπόλοιπη ομάδα των προπονητών. «Ξεκινήσαμε στα 6 του χρόνια, 
μόλις ήρθαμε στη Βάρη. Η ομάδα αυτή είναι ένα στολίδι για την 
περιοχή. Είναι ο λόγος που εξακολουθούμε να μένουμε εδώ. Η 
δραστηριότητα αυτή τον εξισορροπεί σωματικά και ψυχικά, κατα-
πολεμά την ατονία, του δίνει τη δυνατότητα να εκτονώνεται και 
παράλληλα μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του 
αθλήματος», αναφέρει η μητέρα του Δημήτρη Σαμπατακάκη, που 
η ίδια είναι εργαζόμενη στον τομέα της υγείας. 

Ο Δημήτρης φοιτά στο Ειδικό Γυμνάσιο και 
Λύκειο Κορωπίου, έχει μέσο όρο στη βαθ-
μολογία του 17 και του αρέσει η Ιστορία και 
η Βιολογία. Κάνει κιθάρα, ακούει φανατικά 
ραδιόφωνο και ονειρεύεται την εξέλιξή του 
στον αθλητισμό. «Επόμενος στόχος μου είναι 
το Τόκιο!», αναφέρει με απόλυτη αυτοπεποί-
θηση, μιλώντας για τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες του 2020. «Για να μπω στην Εθνική 
Ομάδα πρέπει όμως να κατεβάσω κι άλλο το 
χρόνο μου. Το Σάββατο έκανα 35'' τα 50 μ., 
πρέπει να το φτάσω στα 30''», εξηγεί. «Οι προ-
πονητές μου, ναι, είναι αυστηροί μαζί μου, πιο 
πολύ όμως είναι φίλοι μου», απαντά στη σχε-
τική ερώτηση και προσθέτει: «Με πολύ καλή 
διατροφή και με μεγαλύτερη προσπάθεια θα τα 
καταφέρω». Ο Δημήτρης Σαμπατακάκης φέτος 
έχει εντατικοποιήσει την προσπάθειά του και 

προπονείται καθημερινά στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπί-
δων επί μιάμιση ώρα. Παράλληλα με την προσοχή στη διατροφή 
του, ξεκίνησε και γυμναστική σε ένα τοπικό γυμναστήριο, το Vis 
Maxima. «Και εκεί τον αγκάλιασαν, του έδωσαν το χώρο του και 
ένιωσε ομάδα, είναι σπάνιοι επαγγελματίες», λέει με ευγνωμοσύ-
νη η μητέρα του. «Έχουν βοηθήσει στην κοινωνικοποίησή του και 
βέβαια στη σωματική του διάπλαση, καθώς η ασθένειά του συνή-
θως οδηγεί σε πρόβλημα βάρους τα παιδιά της ηλικίας του με το 
ίδιο θέμα», συμπληρώνει. «Στην πραγματικότητα, για να καταφέρει 
ο Δημήτρης καλό χρόνο, πρέπει να αγωνιστεί κόντρα στο πρόβλημά 
του, την υποτονία που τον κάνει αργό. Η προσπάθεια που καταβάλ-
λει είναι πολύ μεγαλύτερη», διευκρινίζει.

Δεν ήταν ωστόσο σε αυτή την πορεία όλα εύκολα. Η ένταξη σε 
μια τοπική ομάδα μπάσκετ δεν λειτούργησε με τον ίδιο τρόπο, 
καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών δεν άφησε καθό-
λου χώρο στη δική του ιδιαιτερότητα. Σήμερα ο Δημήτρης, εκτός 
από τα πρωταθλήματα για άτομα με αναπηρίες, συμμετέχει και σε 
διασυλλογικούς αγώνες της Ομοσπονδίας «για λόγους ετοιμό-
τητας», όπως λένε οι προπονητές του, αφού το πρωτάθλημα για 
ΑμεΑ γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο και οι αθλητές χρειάζονται 
εμπειρίες. 

«Όταν ήρθε πρώτη φορά, ήταν ένα διαφορετικό παιδί κινητικά και 
λεκτικά», θυμάται η προπονήτριά του Λιάνα Δήμα. «Στην αρχή η 
ενσωμάτωση στις προπονήσεις ήταν δύσκολη. Σιγά σιγά όμως 
τα καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλα τα θέματα. Τον θεωρώ έναν 
πολύ έξυπνο άνθρωπο. Είναι ευαίσθητος, πειθαρχημένος, έμαθε 
πολλά και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα, έχει 
κάνει μεγάλα άλματα, έχει ξεπεράσει τον εαυτό του», σημειώνει 
η προπονήτρια. «Όταν σκεφτήκαμε να προτείνουμε στην οικογέ-
νεια να συμμετάσχει σε αγώνες ΑμεΑ, ήμασταν διστακτικοί. Όμως 
τόσο η μητέρα του όσο και ο ίδιος ενθουσιάστηκαν και πλέον 
έχουμε φιλοδοξίες για τον Δημήτρη. Έχει μέλλον μπροστά του 
και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει, πιστεύ-
ουμε σε αυτόν». 

Μετάλλια  
στο 
Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 
ΑμεΑ 
φέρνει 
τα τελευταία 
3 χρόνια 
ο 16χρονος 
κολυμβητής 
του ΑΚΟΒΒ 

“

Δημήτρης Σαμπατακάκης
Πρωταθλητής στη ζωή και την πισίνα



Το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Playland κατέθεσε με μακέτα μια 
πρόταση ανάπλασης του πάρκου στις οδούς Πανδώρας 
και Δάφνης στη Βάρκιζα, που ανέλαβε να κατασκευάσει ο 
Δήμος και θα υιοθετήσουν τα παιδιά, συντηρώντας το.  
Η μακέτα σήμερα εκτίθεται στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και παρουσιάζει 
φυτεύσεις με κουκουναριές, υπαίθριο σκάκι και δανειστική 
βιβλιοθήκη

Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΣΕΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΑΛΑΖΙΟΣ, ΜΙΛΑ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ 
ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ








