
The Talk of 
The Town
Η φορολόγηση του Δήμου από 
το κράτος, με επιβολή ΕΝΦΙΑ 
και φόρου εισοδήματος, δεν 
συνιστά απλώς έναν λογιστι-
κό παραλογισμό. Στην πραγ-
ματικότητα τιμωρεί επιμελείς 
Δήμους όπως αυτός των 3Β 
που αξιοποιεί μεθοδικά την 
περιουσία του, αποσπώντας 
του πόρους που δεν επιστρέ-
φουν στους κατοίκους, όπως 
θα έπρεπε. Μόνο για το 2019 
τα 3Β αιμοδότησαν την εφορία 
με 650.000 ευρώ!
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Τα ποσά που αφιερώνει ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης για τις υποδομές και 
τη λειτουργία των σχολείων του
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΟΡΑΝΔΟΣ
Ένα χωριό
που μετατρέπει 
το SOS σε αγάπη
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Η ιστορία 
και το μέλλον
στη γυμναστική 
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Ο άνθρωπος πίσω 
από τον κράχτη
στα Βλάχικα

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

8,3 εκατ. ευρώ 
για τα σχολεία
Βάρης, Βούλας 
και Βουλιαγμένης
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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)

1,5 χρόνος 
κυκλοφορίας

17 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



3The talk of the town

Δήμος, ένας σκληρά
...φορολογούμενος

Μ ήνες διευθέτησης των φορολογικών υπο-
χρεώσεων είναι για όλα τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις οι χειμερινοί. Εκείνο που 

ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι κατά τα χρόνια της κρί-
σης και συγκεκριμένα με τον νόμο 4308 του 2014 της 
κυβέρνησης Σαμαρά, μεγάλα φορολογικά βάρη επωμί-
στηκαν και οι Δήμοι. Ακούγεται παράλογο ένας φορέας 
του Δημοσίου, όπως ο Δήμος, να χρηματοδοτεί μέσω 
φορολογίας το ...Δημόσιο. Γίνεται όμως ακόμη πιο παρά-
λογο, αν δει κανείς τα ποσά με τα οποία ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης εν προκειμένω αιμοδοτεί τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

Όπως κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων, έτσι και ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης υποχρεώνεται να πληρώσει τον 
ΕΝΦΙΑ για όσα ηλεκτροδοτούμενα κτήρια έχει στην ιδι-
οκτησία του, π.χ. τους παιδικούς σταθμούς και τα γήπε-
δα. Το ποσό της κάθε δόσης για το 2019 ανέρχεται σε 
24.680,78 ευρώ και συνολικά για το 2019 θα πρέπει να 
πληρώσει 123.403,90 ευρώ. Η εξαγγελθείσα από την 
κυβέρνηση μείωση του ΕΝΦΙΑ ευτυχώς ευεργέτησε και 
τον Δήμο των 3Β ο οποίος σε σχέση με πέρσι πληρώνει 
3.400 ευρώ λιγότερα. 

Σημαντικά μεγαλύτερα είναι τα ποσά που απαιτεί η 
Εφορία για έναν άλλο τομέα εσόδων του Δήμου, τα 
μισθώματα που εισπράττει από όσους εκμεταλλεύονται 
δημοτικά ακίνητα. Η Εφορία αντιμετωπίζει τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπως μία επιχείρηση που 
εισπράττει ενοίκια και συνεπώς οφείλει να αποδίδει 
στο κράτος το 29%. Ο Φόρος Εισοδήματος που κλήθη-
κε να καταβάλλει σε 6 δόσεις ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ήταν για το 2019 συνολικά 524.664,18 

ευρώ, περίπου 44.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση με 
το 2018. 

Αν κάνουμε τις προσθέσεις, προκύπτει ότι ο Δήμος των 3Β 
για το 2019 αφαίρεσε από τα ταμεία του 650.000 ευρώ για 
να τα δώσει στην Εφορία, ενώ το 2018 το ποσό αυτό ήταν 
610.000 ευρώ, μια πάγια τακτική αφαίμαξης κατά τα χρόνια 
που ακολούθησαν την κρίση. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να 
δώσει επαρκή εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. 

Μήπως τα έσοδα του Δήμου αποδίδονται ως μέρισμα σε 
μετόχους; Γίνονται άραγε ιδιωτική περιουσία και κομπόδε-
μα κάποιων; Ή μήπως τζογάρονται στο χρηματιστήριο ως 
μετοχές; Όλες αυτές οι δυνατότητες αξιοποίησης των κερ-
δών ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μια πολιτική απόφα-
ση περί φορολόγησής τους, βάσει των προτεραιοτήτων και 
αρχών που θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Στην περίπτωση 
όμως ενός Δήμου μπορεί να ισχύουν τα ίδια κριτήρια;

Η απάντηση είναι κατηγορηματικά «όχι». Τα έσοδα του 
Δήμου υποχρεωτικά «δαπανοποιούνται» κατά την τεχνο-

κρατική ορολογία, που σημαίνει ότι οφείλουν να αντι-
στοιχίζονται με την ανάλογη δαπάνη, ώστε οι προϋπο-
λογισμοί του Δήμου να είναι ισοσκελισμένοι. Με διαφο-
ρετικά λόγια αυτό διατυπωμένο, σημαίνει ότι κάθε ευρώ 
από μίσθωμα που εισπράττει ο Δήμος, γίνεται υποχρε-
ωτικά ανάπλαση μιας πλατείας, οδοποιία, νέο πεζοδρό-
μιο, φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση 
των σχολείων, εκδηλώσεις πολιτισμού, παροχές στους 
παιδικούς σταθμούς, καύσιμα για τα δημοτικά οχήμα-
τα, μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων, συντήρηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, αντιπλημμυρικά έργα, για 
να αναφερθούν μερικοί μόνο τομείς δημοτικής ευθύνης. 
Επομένως, κάθε ευρώ που αφαιρείται από το δημοτικό 
ταμείο, μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος ή άλλες 
υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, όμως στερεί 
παράλληλα από τους δημότες και την πόλη συνολικά 
ζωτικούς πόρους για δράσεις όπως οι παραπάνω. 

Η σημερινή δημοτική διοίκηση των 3Β από τους πρώ-
τους μήνες του 2015 πήρε μια μεγάλη και μεθοδική 
πρωτοβουλία για την αύξηση των εσόδων από τα δημο-
τικά αναψυκτήρια, καντίνες κ.ά. ακίνητα. Μια χαοτική 
κατάσταση με μισθωτές που δεν πλήρωναν και δεν το 
...κουνούσαν, μπήκε σε τάξη, με τον Δήμο να διασφαλί-
ζει τα έσοδά του μέσω νέων «δρακόντειων» συμβάσε-
ων και (για πρώτη φορά) υψηλών εγγυήσεων. Σήμερα, 
σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, ο Δήμος εισπράττει 
από την εκμετάλλευση της περιουσίας του περίπου 1,5 
εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Αντί όμως οι πόροι αυτοί 
να επιστρέφουν στους κατοίκους στο σύνολό τους, το 
ένα τρίτο από αυτούς το κρατά το κεντρικό κράτος για 
τους σκοπούς του. 

Ο παραλογισμός έγκειται στο γεγονός ότι το κράτος επι-
δοτεί την αυτοδιοίκηση για να λειτουργεί, όπως άλλω-
στε είναι και το αυτονόητο. Κάθε μήνα ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης εισπράττει περίπου 220.000 
ευρώ από το κεντρικό κράτος, ένα ποσό που καλύπτει 
μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού του. Αυτά λοι-
πόν που το κράτος βάζει στη μία τσέπη, τα βγάζει από την 
άλλη! Την ίδια στιγμή όμως, αφαιρεί από τον Δήμο μέρος 
της δυνατότητας που κατέκτησε να επιτελεί με επάρκεια 
την αποστολή του, παρέχοντας υποδομές και υπηρεσίες 
για την καθημερινότητα των πολιτών. 

Πολλές φορές η αντιπολίτευση και ο Τύπος στηλιτεύει 
αποφάσεις δημοτικών διοικήσεων για έργα που κρί-
νονται ακριβά ή υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται υπερ-
κοστολογημένες. Γι' αυτή την πρωτοφανή σε μέγεθος, 
διαρκή οικονομική αιμορραγία που πλήττει το δημοτικό 
ταμείο, δυστυχώς λίγοι μιλούν για να την σταματήσουν.

“Μόνο για το 2019  
το δημοτικό ταμείο 
έχασε 650.000€
για ΕΝΦΙΑ και φόρο 
εισοδήματος

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Εκδήλωση μνήμης, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους 
τρεις αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού που έδω-
σαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 
1996 υπηρετώντας την Πατρίδα, θα πραγματοποιήσει 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Σάββατο 1η 
Φεβρουαρίου 2020 στις 11 π.μ στην πλατεία Ιμίων στη 
Βούλα.

Στην εκδήλωση θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων 
του Πολεμικού Ναυτικού, υποπλοίαρχο Χριστόδουλο 
Καραθανάση, υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και 

αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό. Στην τελετή, έχει προ-
σκληθεί όπως κάθε χρόνο η στρατιωτική και πολιτι-
κή ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης και του εθνικού κοινοβουλίου. Αξίζει να 
τονιστεί πως η Βούλα είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με 
τα Ίμια, καθώς από το 1996 η κεντρική πλατεία έχει 
μετονομαστεί σε πλατεία Ιμίων, ενώ είναι τοποθετημέ-
νη σε περίοπτη θέση η πλάκα με τα ονόματα των πεσό-
ντων. Επίσης, φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από 
τότε που ο Δήμος Βούλας και Δήμος Καλυμνίων αδελ-
φοποιήθηκαν και μεταξύ των προσκεκλημένων είναι 
και ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Δημήτρης Διακομιχάλης. 

«Ποδαρικό» 
με τέσσερα 

νέα έργα 
υποδομής

Εργολαβίες
για συντηρήσεις 

σε σχολεία, 
πεζοδρόμια, 

ασφαλτοστρώσεις 
και αποχέτευση

Στη δημοπράτηση τεσσάρων νέων έργων υποδομής προχώρησε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πρόκειται για επισκευές των 
σχολικών συγκροτημάτων, την κατασκευή πεζοδρομίων, έργα οδο-
ποιίας και τέλος την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχε-
τευτικού δικτύου. Αναλυτικότερα, συνεχίζονται τα έργα οδοποιίας, 
τα οποία περιλαμβάνουν στη διάνοιξη, την κατασκευή και συντή-
ρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Οι παρεμβάσεις συντήρησης έχουν ως αντικείμενο 
την ανακατασκευή (αντικατάσταση) του ασφαλτικού τάπητα κυκλο-
φορίας σε διάφορες οδούς του Δήμου, όπου εμφανίζονται έντονες 
φθορές και αποσύνθεση του οδοστρώματος και έχουν ως στόχο 
την επιδιόρθωση των τοπικών φθορών, των παραμορφώσεων και 
μπαλωμάτων, την αποκατάσταση της επιπεδότητας και γενικά τη 
διατήρηση των επιφανειακών χαρακτηριστικών σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφα-
λούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.  

Το δεύτερο πολύ σημαντικό έργο υποδομής που θα πραγματοποιη-
θεί είναι η κατασκευή πεζοδρομίων. Το έργο αφορά στην εκτέλεση 
εργασιών κατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης πεζοδρομί-
ων, σύμφωνα και με τα αιτήματα των δημοτών. Στο έργο περιλαμ-
βάνεται η κατασκευή επιστρώσεων σε νέα πεζοδρόμια και νέους 
κοινόχρηστους χώρους που προέκυψαν και προκύπτουν από 21 
ρυμοτομικές διανοίξεις και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που 
παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. 
Στο πλαίσιο της συντήρησης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων 
θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θα αφαιρε-
θούν κορμοί κομμένων δένδρων και οι ρίζες τους, θα διαμορφω-
θούν δίοδοι πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες, θα αντικαταστα-
θούν υφιστάμενα κιγκλιδώματα τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση 
λόγω φθοράς και θα τοποθετηθούν νέα σε σημεία όπου απαιτείται.

Η τρίτη δημοπράτηση αφορά στα σχολικά κτήρια του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντή-
ρησης και επισκευής που αφορούν κυρίως στην ανακατασκευή 

τουαλετών, ανακαινίσεις χρωματισμών, μεταλλικές περιφράξεις, 
επισκευή κουφωμάτων, συντήρηση και ανακατασκευή μονώσεων, 
αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος, ηλεκτρομηχανο-
λογικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, εργασίες τοποθέτησης 
δαπέδου linoleum, κ.λπ. Να σημειωθεί πως οι παραπάνω εργασίες 
γίνονται σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων οι οποίοι 
έχουν αποστείλει συμπληρωμένο έντυπο εργασιών που επιθυμούν 
να πραγματοποιηθούν, καθώς επίσης και από αυτοψίες της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τέλος, το τέταρτο δημοπρατημένο έργο αφορά στην κατασκευή 
εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου και τμηματι-
κές αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης. Πιο συγκεκριμένα, το 
έργο προβλέπει την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με κεντρικούς 
αγωγούς ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 3Β, βάσει 
των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και συνεχίζουν να κατατίθενται 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και επισκευή παλαιών 
όπου χρειάζεται. Επίσης προβλέπει την αποκατάσταση τμημάτων του 
κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση 
του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.

Τελετή μνήμης
Εκδήλωση για τους πεσόντες των Ιμίων

Την 1η Φεβρουαρίου
η επιμνημόσυνη 
δέηση στην πλατεία 
Ιμίων της Βούλας

“



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



6 Τοπικά

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνουν οι νέες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη Βουλιαγμένη που στόχο έχουν τη βελτί-
ωση της οδικής ασφάλειας με τον έλεγχο της ταχύτητας 
κίνησης οχημάτων, τη βελτίωση της ορατότητας και την 
καλύτερη διαχείριση των διαβάσεων πεζών με το σχε-
διασμό ειδικών διατάξων. 

Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότη-
τας Βουλιαγμένης αφορά σε τρία τμήματα. Συγκεκριμέ-
να, στο Καβούρι μεταξύ λεωφόρου Καραμανλή, Σαπ-
φούς, Ακτής, Ηλιού και Κρόνου. Οι επεμβάσεις σε αυτή 
την περιοχή αφορούν στη μονοδρόμηση και αντιδρόμη-
ση των ακόλουθων οδικών τμημάτων: Η οδός Σαπφούς 
μονοδρομείται από τη λεωφόρο Καραμανλή έως την 
Ακτής. Η οδός Φειδίου μονοδρομείται από την Μάρνης 
έως την Σαπφούς. Η οδός Μάρνης μονοδρομείται από 
την Ακτής έως τη λεωφόρο Καραμανλή. Η οδός Ιφιγένει-
ας μονοδρομείται από την λεωφόρο Καραμανλή έως την 
Ακτής. Η οδός Κυβέλης αντιδρομείται από την Ηλίου έως 
τη λεωφόρο Αθηνάς. Η οδός Ηούς αντιδρομείται από την 
Κενταύρου έως τη λεωφόρο Αθηνάς.

Στην περιοχή μεταξύ λεωφόρου Καβουρίου, Τρίτωνος, 
Νηρέως και Ζεφύρου οι επεμβάσεις αφορούν στη μονο-

δρόμηση και αντιδρόμηση των ακόλουθων οδι-
κών τμημάτων: Η οδός Τρίτωνος μονοδρομείται 
από τη Νηρέως έως τη λεωφόρο Καβουρίου. Η 
οδός Νηρέως μονοδρομείται από τη Ζεφύρου έως 
την Τρίτωνος. Η οδός Ζεφύρου αντιδρομείται από 
τη λεωφόρο Καβουρίου έως την Αρεθούσης. Η 
οδός Πρωτέως μονοδρομείται από τη Ζεφύρου 
έως τη Νηρέως. Η οδός Ακτής γίνεται διπλής 
κατεύθυνσης μεταξύ της Λητούς και του πεζο-
δρόμου. 

Στον κεντρικό ιστό της Βουλιαγμένης, μεταξύ 
λεωφόρου Αθηνάς, Δήμητρας, Θησέως και Αφρο-
δίτης, οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν 
αφορούν στα ακόλουθα οδικά τμήματα: Η οδός 
Άρεως αντιδρομείται από τη Θησέως έως τη λεω-
φόρο Αθηνάς. Η οδός Φανερωμένης μονοδρομεί-
ται από τη λεωφόρο Αθηνάς έως τη Θησέως. Η 
οδός Αφροδίτης μονοδρομείται από τη Θησέως 
έως τη λεωφόρο Αθηνάς. Η οδός Μενελάου στη 
Βουλιαγμένη μονοδρομείται από την Ξενοφώντος έως 
την Πραξιτέλους. Να σημειωθεί πως οι κυκλοφορια-
κές παρεμβάσεις στη Βουλιαγμένη θα ολοκληρωθούν 
στις αρχές Φεβρουαρίου. Στη Βάρη η πρώτη φάση των 

παρεμβάσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει 
μόνο η εφαρμογή των ρυθμίσεων στη Μηλαδέζα. Τέλος, 
εντός των προσεχών εβδομάδων, οι νέες κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στη δημοτική ενότητα 
της Βούλας.

Παρεμβάσεις στη Βουλιαγμένη με στόχο την οδική ασφάλεια

«Ζηνοβία» και «Ηφαιστίων»
δεν έφεραν προβλήματα
Σε πλήρη ετοιμότητα βρέθηκε ο μηχανισμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια 
των δύο τελευταίων κακοκαιριών «Ζηνοβία» και « Ηφαιστίων» που έπληξαν το σύνολο της χώρας. 
Από την αρχή της κακοκαιρίας, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και οι 
Εθελοντικές Ομάδες τέθηκαν σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες στο οδικό 
δίκτυο των τριών δημοτικών κοινοτήτων αλλά και στους ορεινούς όγκους της πόλης, προκειμένου να 
επέμβουν όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Πολιτική Προστασία στον 
«Δημοσιογράφο», από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου, διάστημα που «επισκέφτηκαν» την πόλη 
οι δύο κακοκαιρίες, τα σημεία επέμβασης αφορούσαν 24 δέντρα που ξεριζώθηκαν εξαιτίας των πολύ 
ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, μια πτώση ξύλινης κολώνας του ΟΤΕ ενώ σε καθημερινή 
βάση, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας καθάριζαν δύο φορές την ημέρα όλα τα φρεάτια ειδικότερα 
τις βραδινές ώρες και κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων. Επιπλέον, για παν ενδεχόμενο, ο Δήμος 
προμηθεύτηκε από την Περιφέρεια Αττικής 5 τόνους αλάτι προκειμένου να χρησιμοποιούνταν στην 
περίπτωση που ερχόταν ο «λευκός» επισκέπτης. Να σημειωθεί πως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
κατά τις ημέρες που επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες διέθεσε για τη φιλοξενία και προστασία 
των πολιτών τρεις θερμαινόμενους χώρους. «Ο συντονισμός μεταξύ της Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου, των Εθελοντικών Ομάδων, του 
Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και 
του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προ-
στασία, Βασίλη Κόκκαλη, συνέβαλαν 
καθοριστικά στην άμεση διαχείριση των 
ελάχιστων προβλημάτων που δημιουρ-
γήθηκαν στην πόλη», τονίζει στον «Δ», η 
εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτικής Προ-
στασίας, Δήμητρα Σουτόγλου.

Νέοι υπάλληλοι 
καθαριότητας 
στον Δήμο 3Β 
Στο δυναμικό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εντά-
χθηκαν 58 από τους συνολικά 80 διοριστέους ως μόνιμο προ-
σωπικό, επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018, προ-
κειμένου να καλύψουν διάφορες ειδικότητες, κυρίως στην 
υπηρεσία καθαριότητας. Οι υπάλληλοι ορκίστηκαν την Πέμπτη 
2 Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρ-
χείου Βούλας, παρουσία του Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου. Συγκεκριμένα προσελήφθησαν δύο ηλεκτρολόγοι, 
πέντε χειριστές μηχανημάτων έργων, έντεκα οδηγοί απορ-
ριμματοφόρων και εξήντα δύο εργάτες καθαριότητας. Μετά το 
τέλος της ορκωμοσίας, τους νεοπροσληφθέντες καλωσόρισε 
ο Δήμαρχος, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και το Σωματείο 
Εργαζομένων.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχήθηκε καλή αρχή 
στους νέους υπαλλήλους τονίζοντας:  «Καλώς ήρθατε στον 
οικογένεια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η υπη-
ρεσία που αναλαμβάνετε είναι πολύ σημαντική διότι έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Θέλω 
να πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Περι-
μένω από εσάς να υπηρετείτε ευσυνείδητα τους κατοίκους 
της πόλης μας, να είστε συνεπείς και να εναρμονιστείτε με ότι 
προβλέπει η Υπηρεσία σας».
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Ξύλινες παραδοσιακές στάσεις λεωφορείου σε όλο τον Δήμο
Στην εγκατάσταση 45 νέων ξύλινων στάσεων λεωφο-
ρείου προχωρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφα-
λείας. Οι νέες στάσεις κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη 
τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, έχουν κατα-
σκευαστεί από σουηδικό ξύλο, βαμμένο αποκλειστικά 
με ασφαλή βερνίκια νερού, ενώ στην οροφή τους υπάρ-
χει κόκκινο ρωμαϊκό κεραμίδι. Επίσης, προβλέπεται να 
τοποθετηθεί σε κάθε στάση χάρτης με τις διαδρομές των 
λεωφορείων, όπως υπάρχει σε κάθε στάση του μετρό. Οι 
εργασίες εγκατάστασης των ξύλινων στάσεων πραγματο-
ποιούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του «Δημοσιογράφου», η εγκατάσταση όλων των 
στάσεων θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη 
Βάρκιζα θα τοποθετηθούν συνολικά 11 στάσεις. Συγκε-
κριμένα θα αλλάξουν οι στάσεις: «πλατεία Βάρκιζας» 
επί της λεωφόρου Σουνίου και στις δύο κατευθύνσεις, 
«Μυστράλ»,  «Κανάρια», «Βάρκιζα», «Σουνίου» επί της 
Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Αθήνα, «Φούρνος» επί 

της λεωφόρου Σουνίου με κατεύθυνση προς Σούνιο και 
«πλαζ Βάρκιζας» στον παράδρομο της λεωφόρου Σουνί-
ου προς Αθήνα. Στη Βάρη θα τοποθετηθούν συνολικά 17 
στάσεις. Αναλυτικά: «Αριστογείτονος» επί της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου και στις δύο κατευθύνσεις, «Κύπρου», 
«Δημαρχείο», «Εκκλησία» επί της λεωφόρου Αναγυ-
ρούντος, «Β' Γυμνάσιο» επί της λεωφόρου Ευελπίδων, 
«Δίλοφο», «Θερμοπυλών», «Σχολή Ευελπίδων», «Τσα-
γκαράκη», «Βενζίνη» και «Κατσίκη». Στη Βούλα θα εγκα-
τασταθούν 17 νέες ξύλινες στάσεις. Επί της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης οι  «Καλύμνου», «Προόδου», «Νιρβάνα», 
επί της Βασιλέως Παύλου οι στάσεις «Νοσοκομείο», 
«Αφροδίτης», στα Πηγαδάκια οι στάσεις «Σερρών», 
«Πηγαδάκια», «Κανελλόπουλου», «Πεύκο», επί της λεω-
φόρου Καραμανλή οι στάσεις «Α' πλαζ», «Τέρμα», επί της 
Ιπποκράτους οι στάσεις «Βενιζέλου», «Γαληνού» και επί 
της Βασιλέως Παύλου και Ζεφύρου «Παλαιό τέρμα». Στη 
Βουλιαγμένη ξύλινες στάσεις υπάρχουν προ πολλών 
ετών και αναμένεται η συντήρησή τους.

Μια μεγάλη βραδιά, με ένα σπάνια ποιοτι-
κό και πλούσιο θέαμα για τα δεδομένα της 
περιοχής χάρισε στους κατοίκους Βάρης, 
Βούλας και Βουλιαγμένης η Κρατική Ορχή-
στρα Αθηνών την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. 
Ήταν η δεύτερη χριστουγεννιάτικη συναυ-
λία που δίνει το αρχαιότερο ορχηστρικό 
μουσικό σύνολο στην Ελλάδα σε μεγάλη 
σύνθεση στη μεγάλη αίθουσα του ξενο-
δοχείου Apollon Divani στο Καβούρι, ως 
κορύφωση μιας εξαιρετικής εκπαιδευτικής 
συνεργασίας με τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. 

Η συναυλία –όπως και πέρσι– είχε φιλαν-
θρωπικό χαρακτήρα και τα έσοδα από τα 
εισιτήρια των 5 ευρώ που προμηθεύτη-
καν όλοι ανεξαιρέτως οι παριστάμενοι 
και εξαντλήθηκαν σε πολύ σύντομο χρόνο 
μετά τη διάθεσή τους, στο σύνολό τους θα 
διατεθούν για την ανακούφιση κάποιων 
οικογενειών ή προσώπων εντός του 
Δήμου που βρίσκονται σε ανάγκη. Την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, όπως 
είπε στο χαιρετισμό του και ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, την κάνει η 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Η Κρα-
τική Ορχήστρα εκτός της χριστουγεννιά-
τικης συναυλίας, έπαιξε ήδη σε πλήρη 
σύνθεση (με 73 μουσικούς επί σκηνής) 
για τους μαθητές όλων των σχολείων 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, ένα πρόγραμμα που 
συνεχίζεται και αυτές τις 
μέρες. Φέτος, αντί του 
μοντέλου των μικρών 
σχημάτων σε κάθε σχο-
λείο, επιλέχθηκε μια 
μεγάλη συναυλία σε 
αθλητικό κέντρο (και 
συγκεκριμένα στο γήπε-
δο «Γ. Γεννηματάς» της 
Βούλας και στο κλειστό 
γήπεδο της Βάρης). Στο 
γεγονός ότι ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πρωτοπο-
ρεί έδωσε έμφαση ο ίδιος ο μαέστρος 
Νίκος Χαλιάσας, που εκτός του πρωτο-
κόλλου, πήρε το μικρόφωνο και τόνισε 
ότι «αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια 
στις τρεις πόλεις σας είναι εντυπωσια-
κό», μιλώντας για το εκπαιδευτικό έργο: 
«Το να φέρουμε τη μουσική, τα μουσικά 
όργανα και την ορχήστρα μπροστά στα 
παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να 
προσφέρουμε στην κοινωνία ως μουσι-
κοί», σημείωσε. 

Η ίδια η μουσική βραδιά ήταν επιμελημένη 
για να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό, ακόμη 
και τους ακροατές που προσεγγίζουν τη 
συμφωνική μουσική για πρώτη φορά. 
Η ορχήστρα υπό τις οδηγίες του Νίκου 
Χαλιάσα ερμήνευσε γνωστά κομμάτια 

από όλες τις εποχές της κλασικής μου-
σικής, αγγίζοντας λίγες περιοχές για πιο 
απαιτητικά αυτιά. Ακούστηκαν συγκεκρι-
μένα Μότσαρτ (Συμφωνία αρ. 40), Μπιζέ 
(από την όπερα Κάρμεν), Τσαϊκόφσκι (από 
τον Καρυοθραύστη), Στράους (Tritsch 
Tratsch Polka), Σοστακόβιτς (το βαλς από 
την Jazz Suite) αλλά και Άστορ Πιατσόλα 
(Libertango). Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε στο 
τέλος, όταν η Ορχήστρα σε ένα πραγματι-
κά γιορτινό, χαρμόσυνο και χωρίς περιτ-
τές συμβατικότητες κλίμα, ερμήνευσε εν 
συνόλω ποπ χριστουγεννιάτικα κομμάτια, 
με αποκορύφωμα το «Last Christmas» 
των Wham! σε μια από τις πιο αναπάντε-
χες εκτελέσεις του, με βιολιά και τρομπό-
νια να ξεχωρίζουν. Η συναυλία έκλεισε με 
το «καλήν εσπέραν άρχοντες», ωθώντας 
το κοινό σε ένα πολύ ζεστό και παρατετα-
μένο χειροκρότημα.

Εξαντλήθηκαν 
τα εισιτήρια 
της εορταστικής 
συναυλίας
με τα έσοδα 
να διατίθενται 
σε ανθρώπους 
του Δήμου
που έχουν 
ανάγκη

“
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Real Estate
Η περιπέτεια της στέγης 
σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Πώς φτάσαμε
από την πτώση

της κρίσης
κοντά σε

νέα φούσκα
στην αγορά 

ακινήτων

Η αγορά ακινήτων υπήρξε ανέκαθεν το «θερμόμετρο» του οικονο-
μικού κλίματος μιας χώρας. Και η χώρα μας δεν θα μπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση. Πράγματι, το real estate αποτέλεσε ισχυρό 
καταλύτη της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομί-
ας. Ο εγγενής δυναμισμός της αγοράς αυτής έδινε αναπτυξιακή 
ώθηση και στους άλλους παραγωγικούς κλάδους, που με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο συνδέονταν. Η αγορά των ακινήτων ήταν από τους 
πρώτους τομείς της ελληνικής οικονομίας που επλήγησαν κατά την 
έναρξη της οικονομικής κρίσης. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί, καθώς 
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2008 έως και το 
τέλος του 2017 η σωρευτική πτώση των τιμών οικιστικών ακινήτων 
έφτασε στο 41,8%, ενώ η καταγεγραμμένη σωρευτική πτώση των 
τιμών γραφείων και καταστημάτων από το 2010, οπότε και ξεκίνησε 
η αντίστοιχη καταγραφή, άγγιξε περίπου στο 30%.

Πλέον και ήδη από το 2017, τα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς 
κατοικίας όσο και της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων είναι ορατά. 
Και όχι μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην πραγματικότητα που 
βιώνουν οι δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που αναζητούν 
ακίνητο για αγορά ή ενοίκιο στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, είτε κάτοικοι άλλων περιοχών οι οποίοι είτε για επαγγελματι-
κούς λόγους είτε γιατί «μαγεύτηκαν» από τις ομορφιές της περιο-
χής, αναζητούν κατοικία στα όρια του Δήμου μας. Ενδεικτικά μπορεί 
να περιγραφεί από εν ισχύ σήμερα αγγελίες η εικόνα: Επιπλωμένο 
διαμέρισμα 30 τετραγωνικών στη Βάρκιζα ενοικιάζεται 600 ευρώ 
τον μήνα. Στο κέντρο της Βούλας βρίσκουμε διαμέρισμα 160 τετρα-
γωνικών με 2.500 ευρώ. Διαμέρισμα 90 τετραγωνικών πάλι στη 
Βούλα με 1.200 ευρώ ενοίκιο. Τα 60 τετραγωνικά στη Βουλιαγμένη 
ενοικιάζονται προς 650 ευρώ. Και ούτω καθ' εξής...

Ήταν όμως πάντα τόσο δύσκολα τα πράγματα στην αθηναϊκή ριβιέρα; 
Είναι αλήθεια ότι η περιοχή αυτή ανέκαθεν ήταν από τις ακριβές της 
χώρας, με συγκεκριμένες ζώνες όπως το Καβούρι ή ο Λαιμός, να 
συγκαταλέγονται στο top 5 των πιο ακριβών περιοχών στη χώρα. 
Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο να έχει καταστεί αδύνατο για ένα 

ζευγάρι είτε για ένα νεαρό 
άτομο να μπορέσει να βρει ένα 
σπίτι για ενοίκιο ή αγορά σε 
λογική τιμή για τα οικονομικά 
δεδομένα της εποχής μας;

Εξετάζοντας τα δεδομένα και 
τις ευρύτερες εξελίξεις την 
τελευταία δεκαετία, η αγορά 
ακινήτων βίωσε μία σειρά από 
γεγονότα ως εξής: Αρχικά, οι 
εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα 
οδήγησαν στο κλείσιμο της 
στρόφιγγας χορήγησης νέων 
δανείων για αγορά κατοικίας. 
Ένα νεαρό ζευγάρι που ξεκι-

νούσε την κοινή του ζωή και θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες 
να λάβει ένα δάνειο, δεν είχε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς, 
η στροφή προς το ενοίκιο ήταν η μόνη επιλογή. Ταυτόχρονα, η μη 
χορήγηση επιχειρηματικών δανείων προς τους κατασκευαστικούς 
ομίλους για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, οδήγησαν στην 
αναστολή δημιουργίας νέου κτιριακού αποθέματος.

Παράλληλα, η αύξηση του τουρισμού και η άνθηση του φαινομένου 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η συνακόλουθη 
ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), έστρε-
ψε πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να προτιμήσουν τη διάθεση των 
ακινήτων τους σε εταιρείες ή πλατφόρμες που μισθώνουν ακίνητα 
βραχυχρόνια και όχι σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Τέλος, η θέση σε ισχύ της νομοθεσίας για τη «χρυσή βίζα» (νόμος 
4146 του 2013) με την οποία δόθηκε η δυνατότητα παροχής άδειας 
διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι θα αποκτούσαν ακί-
νητη περιουσία στην Ελλάδα αξία 250.000 ευρώ και άνω, οδήγη-
σε στην αύξηση της ζήτησης από ένα ειδικό κοινό. Το πρόγραμμα 
Golden Visa Greece, σε συνάρτηση της επενδυτικής ευκαιρίας που 
διέκριναν λόγω των μειωμένων τιμών στην αγορά των ακινήτων, 
συνέβαλε ώστε πολίτες από συγκεκριμένες χώρες, κυρίως Κινέ-
ζοι, Ρώσοι, Τούρκοι, Αιγύπτιοι και Λιβανέζοι να αγοράσουν ακίνητα 
στην Ελλάδα. 

Οι ανωτέρω παράγοντες, έχουν σηματοδοτήσει την αφύπνιση της 
ελληνικής αγοράς ακινήτων και την έναρξη μιας φάσης ανάπτυξης. 
Οι τιμές αγοράς κατοικίας, αλλά κυρίως ενοικίασης έχουν λάβει την 
ανιούσα με παράγοντες της αγοράς να προειδοποιούν για τον κίν-
δυνο νέας φούσκας. 

Και κάπου εδώ αρχίζει η περιπέτεια για όσους αναζητούν στέγη στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μία περιπέτεια την οποία πολ-
λοί χαρακτηρίζουν πλέον ως «mission impossible». Και όσο και αν 
είναι δύσκολο να υπάρξει κάποια κρατική παρέμβαση σε μία αγορά 
που λειτουργεί με όρους προσφοράς και ζήτησης, το κοινωνικό 
ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει θα πρέπει να προβληματίσει τους 
ιθύνοντες...

Μπέτυ Βατικιώτη

Βουλιαγμένη:  
Άνετο για οικογένεια,  
με θέα, αλλά μόνο για AirBnB

«Mission impossible» χαρακτηρίζουν πλέον αρκετοί την εύρεση 
κατοικίας προς αγορά ή ενοικίαση στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, καθώς οι τιμές έχουν γίνει απλησίαστες
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1 0 Πρόσωπο

Ο διευθυντής του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης, Επαμεινώνδας Λοράνδος, μιλά στον 
«Δημοσιογράφο» για την αποστολή της σημαντικής κοινωνικής δομής που εδρεύει στον 
Δήμο των 3Β και σήμερα φιλοξενεί 45 παιδιά. «Κάθε πρόβλημα προέρχεται από τη ματαί-
ωση ενός ονείρου, προσπαθούμε τα παιδιά να δημιουργήσουν δικά τους όνειρα για το 
μέλλον», υπογραμμίζει για να περιγράψει τη δουλειά που επιτελούν οι μητέρες SOS και 
το οικογενειακού τύπου περιβάλλον που καλλιεργείται στα σπιτάκια. Παράλληλα, εκφρά-
ζει την πικρία του για το γεγονός ότι το κράτος επιβάλλει σκληρή φορολογία στα Παιδικά 
Χωριά SOS αντί να τα επιδοτεί, πιστώνοντας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι 
βρίσκεται δίπλα στη δομή. Τέλος, εκθέτει τους τρόπους που μπορεί κανείς να στηρίξει μια 
πολύ αξιόλογη προσπάθεια στον τομέα της παιδικής φροντίδας.  

Πόσα παιδιά φιλοξενούνται σήμερα στη Βάρη;
Αυτή τη χρονική περίοδο φιλοξενούνται 45 παιδιά στο Χωριό SOS της Βάρης και 28 
παιδιά στη Στέγη Νέων Αθηνών. Εδώ τα παιδιά έρχονται μετά από εισαγγελική εντολή. 
Κατά τη διαδικασία, γίνεται κοινωνική έρευνα και όταν οι γονείς κρίνονται για λόγους 
παραμέλησης, κακοποίησης κ.λπ. μη κατάλληλοι να φροντίσουν τα παιδιά τους, διατάσ-
σεται η απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι. Στην περίπτωση αυτή, το σύνηθες είναι 
να πηγαίνουν τα παιδιά σε δομές κρατικές, όπως νοσοκομεία όπου ξεκινά ένας δεύτερος 
αγώνας ταχύτητας να αποκατασταθούν. Τότε οι δομές αυτές απευθύνονται σε κέντρα, 
ινστιτούτα ή φιλανθρωπικά σωματεία, όπως τα Παιδικά Χωριά SOS, με αίτημα να τα 
φιλοξενήσουμε. Υπάρχουν 4 χωριά στην Ελλάδα παρόμοια σε μορφή, που φιλοξενούν 
350 παιδιά. Της Βάρης είναι το παλαιότερο και το μεγαλύτερο. Έχουμε επίσης 10 κέντρα 
στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που υποστηρίζουν 2.000 περίπου οικογένειες και 
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, για τη σχολική μελέτη τις απογευματινές ώρες. Έχου-
με επίσης τον Ξενώνα Βρεφών στο Μαρούσι για τα παιδιά από 0 ως 5 ετών, με στόχο 
κυρίως θεραπευτικό. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός στην Ελλάδα που εδρεύει σε 134 
χώρες του κόσμου. Στο Χωριό της Βάρης διαβιούν τα παιδιά μέχρι τα 17 τους χρόνια. 
Η φυσική συνέχεια της Βάρης είναι η Στέγη Νέων Αθηνών, στο Παλαιό Φάληρο, όπου 
κάνουν έναν πρόγραμμα μετεκπαίδευσης. Η υποστήριξή μας συνεχίζεται και μετά την 
ενηλικίωση. Σε πανεπιστήμιο, σχολή μαθητείας ή ιδιωτική σχολή, νοικιάζουμε στο παιδί 
σπίτι κοντά στη σχολή του, στηρίζοντάς το σε όλη τη διάρκεια μέχρι την εύρεση εργασίας. 
Πιστεύουμε ότι κάθε πρόβλημα προέρχεται από τη ματαίωση ενός ονείρου. Προσπαθού-
με να συνδέσουμε τα παιδιά με αυτό το όνειρο, με ό,τι έχουν χάσει ή να δημιουργήσουν 
δικά τους όνειρα για το μέλλον.     

Θέτετε κριτήρια κατά την επιλογή παιδιών, σε ό,τι αφορά π.χ. την 
εθνικότητα, το θρήσκευμα ή το φύλο;
Όχι, τέτοια κριτήρια δεν έχουμε. Μόνο αν κάποιο παιδί αντιμετωπίζει κάποιο πολύ σοβα-
ρό ζήτημα υγείας που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, τότε προτείνουμε άλλες κατάλ-
ληλες δομές. Επίσης, αν ένα παιδί είναι μεγάλης ηλικίας, στην εφηβεία, κάνει δύσκολη 
την ενσωμάτωση στο Παιδικό Χωριό SOS. Όριο στο Καταστατικό μας έχουμε τα 8 έτη, 
κάνουμε όμως εξαιρέσεις στις περιπτώσεις των αδερφιών.  

Βασικός μας στόχος είναι να δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη. Πιστεύου-
με ότι κάθε παιδί έχει ανάγκη να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον οικογενειακού τύπου, αν 

δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί με τη βιολογική του οικογένεια. Το πρώτο μας μέλημα είναι 
να δούμε να μπορούμε να επανασυνδέσουμε το παιδί με τη βιολογική του οικογένεια. 
Αφιερώνουμε ένα χρονικό διάστημα που αξιολογούμε πολύ προσεκτικά τι έχει συμβεί, 
τι συμβαίνει με το παιδί. Αν δεν υπάρχει κακοποίηση, ίσως βρούμε πεδία να ενδυναμώ-
σουμε και τα δύο μέρη με στόχο την επανένωση. 

Πώς γίνεται η ενσωμάτωση των παιδιών στην τοπική κοινωνία;
Είμαστε ένα ανοιχτά σκεπτόμενο σύστημα. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνική πραγματι-
κότητα, τι συμβαίνει γύρω μας και προσαρμοζόμαστε κρατώντας τις αξίες και τα ιδανικά 
μας. Όλα τα παιδιά φοιτούν σε διάφορα σχολεία της περιοχής, αλλά και σε αθλητικούς 
συλλόγους. Αρκετά παιδιά μας πηγαίνουν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Υπάρ-
χουν όμως και παιδιά που έχουν χάσει σταθμούς από το τρένο στο εκπαιδευτικό κομμάτι, 
και γι’ αυτό το λόγο έχουμε οργανώσει ένα τμήμα υποστήριξης. 

Στοχεύουμε σε μια παρέμβαση που έχει να κάνει με εκπαίδευση και ψυχοσυναισθηματική 
ενδυνάμωση. Ένας βασικός παράγοντας είναι και η κοινωνικοποίηση. Προσπαθούμε και 
έχουμε μια στενή και αγαστή σχέση με τα σχολεία. Τα παιδιά αυτά θέλουμε να αγκαλιά-
σουν την ταυτότητά τους, να αποδεχτούν την ιστορία τους, να αποενοχοποιηθούν, διότι 
κουβαλούν ένα βάρος. Είναι σύνηθες όταν έχουν γενέθλια τα παιδιά, τα καλούν για πάρτυ 
τους συμμαθητές τους. Κάποιες φορές παιδιά κοιμούνται σε σπίτια φίλων τους, έξω. Τα 
μεγαλύτερα παιδιά φέρνουν για φαΐ τους συντρόφους τους. Η πύλη μας είναι ανοιχτή.

Πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει αυτό το έργο;
Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο που δεν επιχορηγείται από το 
κράτος. Εκτός αυτού, πληρώνουμε και τον ΕΝΦΙΑ από τα ακίνητα και τον ΦΠΑ. Σε άλλες 

Φροντίζοντας 
στη Βάρη παιδιά 
που εκπέμπουν SOS

Επαμεινώνδας Λοράνδος

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

            Πάντα το τραύμα 
σε καλεί να δώσεις“ ” 
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ευρωπαϊκές χώρες το κράτος κρατά την επιμέλεια και τη γονική παροχή των παιδιών 
που έχουν ανάγκη και συνεργάζεται με φιλανθρωπικούς φορείς, επιδοτώντας τους με 
ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 40% ως 60% για την ανατροφή τους. Την περίοδο της 
κοινωνικοοικονομικής κρίσης τα ποσοστά αυτά σε άλλες χώρες μειώθηκαν. Εμείς στην 
Ελλάδα όχι απλώς δεν πήραμε ποτέ από το κράτος, αλλά πληρώνουμε και φόρους. Αυτή 
είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβου-
λία φυσικών και νομικών προσώπων. 

Μπορεί κανείς είτε να κάνει κατάθεση χρημάτων στους ειδικούς λογαριασμούς μας, οι 
οποίοι εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, είτε να γίνει ανάδοχος ενός παιδιού, κατα-
βάλλοντας ένα ποσό 300 ευρώ το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να παρακολουθεί 
την εξέλιξή του, έχοντας μια προσωπική επαφή. Μπορεί ακόμη να γίνει ανάδοχος ενός 
σπιτιού, συνεισφέροντας στον εξοπλισμό, την τροφοδοσία, την εκπαίδευση και την ένδυ-
ση των παιδιών. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να δωρίσει κανείς κάποια χρηστικά 
αντικείμενα, όπως εξοπλισμός σπιτιού, ηλεκτρικές συσκευές, ένδυση και τρόφιμα.

Σήμερα ποια είναι τα κοινωνικά προβλήματα που κάνουν απαραίτη-
τη μια δομή όπως το Παιδικό Χωριό SOS;
Στον δυτικό κόσμο πλέον δεν υπάρχει ορφάνια. Σήμερα υπάρχουν ενήλικες που γεννούν 
παιδιά, τα οποία όμως δεν είναι σε θέση να μεγαλώσουν και τα παραμελούν. Οι γονείς 
αυτοί μπορεί να έχουν νοητική υστέρηση, σοβαρή ψυχοπαθολογία ή εξάρτηση. Μπορεί να 
υπάρχουν και οι τρεις αυτοί παράγοντες μαζί ή οι δύο. Εκεί ένα παιδί έχει πολύ αυξημένο 
ρίσκο για την υγιή ενήλικη ζωή του. 

Ο Δήμος είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια;
Είναι κοντά μας όταν τον χρειαζόμαστε. Θα τον θέλαμε περισσότερο κοντά μας. Φροντί-
ζει για την περιποίηση του πρασίνου, την καθαριότητα και άλλα ανάλογα ζητήματα. Θα 
θέλαμε να αξιολογήσει κι αυτός ότι έχει στην περιοχή των 3Β ένα στολίδι στο χώρο της 

παιδικής προστασίας. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία και τη θέληση να συμβάλουμε και 
στην εκπαίδευση του πληθυσμού του Δήμου σε διάφορα θέματα, σε νέους γονείς, σε 
υποψήφιους γονείς, σε γονείς που αντιμετωπίζουν θέματα. Υπάρχουν πεδία συνεργασίας 
και καλές προθέσεις. Σε ό,τι έχουμε ζητήσει με τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, 
είναι κοντά μας. 

Η δική σας θέση και δουλειά πόσο τεχνοκρατική είναι και πόσο 
συναισθηματικό βάθος έχει;
Η δομή εδώ χρειάζεται πολύ καλές γνώσεις μάνατζμεντ, να συντονίζεις δηλαδή μια 
μεγάλη ομάδα προσωπικού από διάφορα αντικείμενα. Ένα από τα βασικά πρόσωπα φρο-
ντίδας είναι η μητέρα SOS, ένας πυλώνας για το μεγάλωμα του παιδιού. Οι παιδαγωγοί, 
που είναι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, μαζί με τις μητέρες αποτελούν ένα γονε-
ϊκό μοντέλο για τα παιδιά. Κάθε σπιτάκι, ένα μικρό υποσύστημα, έχει τη μητέρα SOS, 24 
ώρες τη μέρα, και 7 μέρες την εβδομάδα, και την πατρική φιγούρα του παιδαγωγού. Κοι-
νωνικός λειτουργός εμπλέκεται με τη βιολογική οικογένεια και υπεύθυνος εκπαίδευσης 
συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο. Αυτή η ομάδα είναι κοντά στο παιδί και το ακολουθεί σε 
όλη της διάρκεια της πορείας του. Έχουμε φυσικά και διοικητικό προσωπικό. Το σημαντι-

κό είναι να κάνουμε τους ανθρώπους μας να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια ομάδα και 
ότι συντελούν σε ένα έργο επιτυχές, να απολαμβάνουν τη δουλειά. Παράλληλα υπάρχει 
και το ανθρώπινο στοιχείο. Πάντα το τραύμα σε καλεί να δώσεις. Ένα κοινό χαρακτηριστι-
κό όλων των παιδιών είναι ότι έχει διαταραχθεί ο πρωταρχικός συναισθηματικός δεσμός 
με τα βασικά πρόσωπα φροντίδας, από την παραμέληση ή την πιθανή κακοποίηση. Έρχε-
ται μετά και η απομάκρυνση από το σπίτι. Εδώ γίνεται ένας αγώνας που σε ρουφάει. Σε 
προσωπικό επίπεδο πρέπει να δίνω στους ανθρώπους για να είναι καλά, ώστε να βοη-
θούν τα παιδιά. Και βέβαια στα ίδια τα παιδιά, που με αγγίζουν σε προσωπικό επίπεδο. 
Δημιουργούμε σχέσεις ζωής, που μένουν σε βάθος χρόνου. Εκεί πρέπει να τροφοδοτείς 
τον εαυτό σου, να είσαι καλά, για να μπορείς να βοηθάς τους συναδέλφους και τα παιδιά. 

Γενικότερα μιλώντας, το να μεγαλώνεις παιδιά ή και εφήβους αγγίζει και εμάς τους 
ίδιους, μας επαναφέρει στο πώς εμείς ζήσαμε την εφηβεία, την πατρότητα ή τη μητρό-
τητα. Εκεί συνηχούν τα δικά μας βιώματα με αυτά που ζουν τα παιδιά πολλές φορές. 
Γι’ αυτό χρειάζεται να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, να έχουμε διά βίου εκπαίδευση και 
μια συνεχή αναζήτηση σε προσωπικό επίπεδο. Το βασικό ζητούμενο είναι η σχέση. Μια 
σχέση που μπορεί να μείνει σε βάθος χρόνου, μια σχέση ξεκάθαρη ως προς τους ρόλους 
και τον σκοπό, να συνταξιδέψουμε δηλαδή με τα παιδιά στη ζωή, σχέση που να εμπερι-
έχει αγάπη, ενδιαφέρον, όρια. Αυτοί οι ρόλοι απαιτούν εκπαίδευση.  

Ποιος είναι ο στόχος σας για τα παιδιά που φιλοξενείτε;
Αν γίνει σωστή παρέμβαση σε παιδιά που έχουν βιώσει τέτοιου είδους απώλειες και 
βρίσκονται σε μια τόσο κρίσιμη φάση της ζωής τους και αυτή πάει καλά, τότε δουλεύεις 
διαγενεϊκά. Το τραύμα έχει μια ιδιότητα να αναπαράγεται από γενιά σε γενιά. Γνωρίζουμε 
ότι κάποιος που έχει κακοποιηθεί, είναι πολύ πιθανό να επιλέξει σχέσεις που και εκεί θα 
υπάρχει κακοποίηση. Αυτό είναι αρκετά σύνηθες. Δουλεύοντας λοιπόν και αλλάζοντας 
αυτή την αφήγηση για τον εαυτό και τη ζωή στα παιδιά αυτά, μεγαλώνοντας μπορούν να 
έχουν μια υγιή ενήλικη ζωή και όταν επιλέξουν να κάνουν παιδιά να σταματήσει η πορεία 
του τραύματος.  

Πώς κρίνετε το νέο νομικό πλαίσιο για την υιοθεσία και την αναδοχή; 
Είναι επαρκές;
Ήταν μια πολύ καλή κίνηση η ψήφιση αυτού του νόμου, διότι ξεκινά να οργανώνει όλη 
αυτή την κατάσταση. Το κράτος δεν γνωρίζει μέχρι τώρα πόσα παιδιά και ποια παιδιά βρί-
σκονται σε πλαίσια όπως τα Παιδικά Χωριά SOS. Το κράτος είναι απόν τελείως. Εκκρεμεί 
η σύσταση του Συμβουλίου που θα δώσει το πράσινο φως να ξεκινήσει η διαδικασία. 
Είναι μια καλή αρχή που θα λύσει προβλήματα. Χρειάζεται βέβαια να διευκρινιστούν 
αρκετά σημεία, όπως η διάρκεια αξιολόγησης και εκπαίδευσης των αναδόχων αλλά και 
η διαδικασία επιλογής τους. 

“Τα Παιδικά Χωριά SOS όχι 
απλώς δεν επιδοτούνται 
από το κράτος, αλλά 
πληρώνουν και ΕΝΦΙΑ

Ο Επαμεινώνδας Λοράνδος μαζί με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον 
υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη σε επίσκεψη του τελευταίου στο Παιδικό 
Χωριό SOS της Βάρης στις 12 Ιανουαρίου
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Δεν υπάρχει ίσως πιο ευαίσθη-
τος τομέας ευθύνης ενός Δήμου 
από τα σχολεία. Εκεί όπου η νέα 
γενιά αφιερώνει τόσες ώρες 
κάθε μέρα, με στόχο τη μόρ-
φωση και διαπαιδαγώγηση των 
νέων πολιτών. Από τους παιδι-
κούς σταθμούς ως τα λύκεια, ο 
Δήμος έχει καταστεί υπεύθυνος 
από την πολιτεία για τη συντήρη-
ση των υποδομών. Έχει –όπως 
και σε πολλούς άλλους τομείς– 
τον πλέον άχαρο ρόλο, δηλαδή 
να επισκευάζει τις ζημιές και να 
πληρώνει τους λογαριασμούς. Ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης ωστόσο, όπως φανερώ-
νει η έρευνα που φέρνει σήμερα 
στο φως ο «Δημοσιογράφος», 
κάνει πολλά παραπάνω από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Δίνοντας πρωτόγνωρα ποσά για 
τη βελτίωση των σχολικών υπο-
δομών και όχι μόνο, στην πραγ-
ματικότητα από το 2015 μέχρι 
σήμερα έχει θέσει σε εφαρμο-
γή ένα πρόγραμμα σημαντικής 
αναβάθμισης σε πολλά επίπε-
δα, παρεμβαίνοντας εκεί όπου 
το κεντρικό κράτος είναι απόν. 
«Οι προτεραιότητές μας για τα 
σχολεία ακολουθούν την εξής 
ιεράρχηση αναγκών: Πρώτα η 
ασφάλεια των παιδιών, έπειτα η 
λειτουργικότητα των υποδομών 
και ακολουθεί η αισθητική», επι-
σημαίνει για το θέμα ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σχο-
λιάζοντας τις επιλογές της διοί-
κησης για την πενταετία κατά την 
οποία ο ίδιος είχε την ευθύνη. 

Δεν υπάρχει ίσως σαφέστερο 
παράδειγμα μείζονος παρέμ-
βασης στις σχολικές υποδομές 
από την αντισεισμική θωράκιση 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Βάρης. Το παλαιότερο σχολικό 
κτήριο του Δήμου επί της ουσίας 
ανακατασκευάστηκε εξ ολοκλή-

ρου, με ένα κόστος για τον Δήμο 
400.000 ευρώ, προκειμένου να 
χρησιμοποιείται με ασφάλεια 
από μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς. Γνωρίζοντας η δημοτική 
αρχή ότι οι κρατικές δομές που 
είχαν τη σχετική αρμοδιότητα δεν 
επρόκειτο να αφιερώσουν ούτε 
ευρωσέντ για το σκοπό αυτό σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, ανέ-
λαβε εξ ολοκλήρου το κόστος 
και το έργο. 

Και από την άλλη πλευρά, ενδει-
κτική πρωτοβουλία μιας ευρύ-
τερης αντίληψης του Δήμου για 
το ρόλο του στην εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι η συνεργασία 
με την Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών, που έφερε ένα από τα μια 
σημαντικά μουσικά σύνολα της 
χώρας κοντά σε κάθε μαθητή 
του Δήμου με μικρές συναυλί-
ες πέρσι σε κάθε σχολείο και 
μεγάλες συναυλίες φέτος. Ήταν 
ο πρώτος Δήμος της χώρας που 
ανέλαβε κάτι ανάλογο σε αυτή 
την κλίμακα, αφιερώνοντας ένα 
κονδύλι 200.000 ευρώ. 

Τεχνικές παρεμβάσεις
Μια μαξιμαλιστική προσέγγι-
ση χαρακτηρίζει στο μεταξύ τις 
παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας στα σχολεία του Δήμου. 
Την τελευταία πενταετία πραγ-
ματοποιήθηκαν και πραγματο-
ποιούνται έργα που εκκρεμού-
σαν επί δεκαετίες, ενώ σε ορι-
σμένες περιπτώσεις οι τεχνικές 
παρεμβάσεις γίνονται τώρα για 
πρώτη φορά μετά τα ...εγκαίνια 
των σχολείων.

Φυσικά, η καθαίρεση σαθρών 
επιχρισμάτων και αποκατάστα-
σή τους εσωτερικά και εξωτε-
ρικά των κτηρίων, μια εργασία 
που έγινε στα 26 από τα 30 σχο-
λικά συγκροτήματα του Δήμου, 

ανήκει στην ομάδα εργασιών 
που υποχρεούται ο Δήμος να 
παράσχει, ώστε τα κτήρια να 
είναι ασφαλή, όπως άλλωστε 
και τα βαψίματα ή η συντήρηση 
των τουαλετών που βλέπου-
με στον κατάλογο που τηρεί η 
Τεχνική Υπηρεσία. Ωστόσο, η 
αναδιαμόρφωση των αύλειων 
χώρων με σύγχρονα υλικά, ένα 
έργο που αναβαθμίζει σημαντικά 
τις εγκαταστάσεις στα πιο παλιά 
σχολεία, κάνοντας το διάλειμ-
μα των παιδιών και το μάθημα 
της γυμναστικής πιο ασφαλές, 
ήταν μια απόφαση υπέρβασης 
του αυτονόητου. Αντίστοιχα, οι 
ενεργειακές παρεμβάσεις στα 
κτήρια για τη μείωση του απο-
τυπώματος άνθρακα και του 
κόστους θέρμανσης ή για την 
ενεργειακή τους αυτονόμηση με 
φωτοβολταϊκά πάνελ, πρωτο-
βουλίες που άγγιξαν το κόστος 
του μισού εκατομμυρίου ευρώ, 
έγιναν με γνώμονα μια αντίλη-
ψη επένδυσης σε παλιές δημο-
τικές υποδομές που χρειάζονται 
εκσυγχρονισμό. 

Σχολικές Επιτροπές
Ένα πολύ μεγάλο κόστος της 
καθημερινής λειτουργίας των 
σχολείων επωμίζονται οι Σχο-
λικές Επιτροπές για την πρωτο-
βάθμια και την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Λίγοι έχουν συνει-
δητοποιήσει τα ποσά μαμούθ που 
κατευθύνονται από το Δήμο για 
κάθε είδους λειτουργικά έξοδα, 
συντηρήσεις αλλά και αγορά 
εξοπλισμού. Κατά την 5ετία 
2015-19 έφτασαν τα 2,75 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Από το πετρέλαιο για τη θέρ-
μανση των αιθουσών (μόνο το 
2018 κόστισε περίπου 100.000 
ευρώ!) μια υποχρέωση ασφα-
λώς του Δήμου, ως την αγορά 

Επενδύοντας στην παιδεία
8,3 εκατ. € δαπάνησε ο Δήμος 3Β 
την 5ετία 2015-2019 για τα σχολεία

Τον Σεπτέμβριο του 2018 και σε χρόνο ρεκόρ για να προλάβουν 
οι μαθητές το σχολείο τους έτοιμο ολοκληρώθηκαν οι πολύ 
εκτεταμένες εργασίες στατικής ενίσχυσης και αντισεισμικής 
θωράκισης στο 1ο Δημοτικό Βάρης, ένα έργο ζωτικής σημασίας 
για την ασφάλεια, κόστους 400.000 ευρώ, που ανέλαβε ο Δήμος 
ελλείψει προθυμίας του κράτους.
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υπολογιστών για τις αίθουσες 
πληροφορικής, μια υποχρέωση 
του υπουργείου Παιδείας που 
συστηματικά αθετεί, οι Σχολικές 
Επιτροπές είναι ο καθημερινός 
κουμπαράς για την εύρυθμη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήματος εντός του Δήμου. 
Είναι κι αυτός ένας από τους 
λόγους για τους οποίους τα σχο-
λεία του Δήμου έχουν τόσο καλή 
φήμη.  

Η φύλαξη των κτηρίων με συστή-
ματα συναγερμού, ο εξοπλισμός 
των γραφείων με φωτοτυπικά 
μηχανήματα και η παροχή συστη-
μάτων ήχου στις γιορτές περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων στις 
δράσεις που με πολιτική απόφα-
ση της διοίκησης χρηματοδοτεί 
το δημοτικό ταμείο. Μαζί βέβαια 
με τα αυτονόητα των σχολείων, 
όπως οι καθαρίστριες, οι σχολι-
κοί τροχονόμοι, οι λογαριασμοί 
τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης, 
οι επαγγελματίες που επισκευ-
άζουν μικροζημιές, αποτελούν 
όλα κονδύλια που περνούν από 
τις Σχολικές Επιτροπές. 

Νέα έργα
Οι επενδύσεις του Δήμου δεν 
σταματούν εδώ, καθώς ήδη στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
για το 2020 έχουν ενταχθεί δύο 
πολύ μεγάλα έργα υποδομής 
για την εκπαίδευση: Πρώτον, η 
κατασκευή σύγχρονης αίθουσας 
εκδηλώσεων για το Δημοτικό 
Σχολείο Βουλιαγμένης, κόστους 
1,2 εκατομμυρίων ευρώ, μια 
υποδομή η οποία από το 1960, 
έτος πρώτης λειτουργίας του 
σχολείου απουσιάζει. Και δεύτε-
ρον, η ανέγερση ενός νέου βιο-
κλιματικού παιδικού σταθμού 
στη Βούλα με βραβευμένο σχε-
διασμό και κόστος 2,2 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, που θα καταβάλλει η 
Περιφέρεια Αττικής. 

Φυσικά, οι συντηρήσεις των 
υποδομών είναι μια διαρκής 
υποχρέωση. Σύμφωνα με τις 
δημοτικές υπηρεσίες, στις 27 
Ιανουαρίου θα δημοπρατηθεί το 
έργο για τις επισκευές των σχο-

λικών συγκροτημάτων τα έτη 
2020 και 2021 και για το σκοπό 
αυτό ο Δήμος των 3Β αφιερώ-
νει ένα κονδύλι 1 εκατομμυ-
ρίου ευρώ. Σε όλα τα σχολεία 
τα τεχνικά συνεργεία σχεςδόν 
καθημερινά πραγματοποιούν 
ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, 
σιδηρουργικές και ξυλουργικές 
εργασίες. Αυτό το διάστημα έχει 
ξεκινήσει η τοποθέτηση μεμ-
βρανών ασφαλείας σε όλα τα 
σχολεία με αφετηρία τα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αντι-
κατάσταση όλων των φωτιστι-
κών οροφής με νέα που διαθέ-
τουν καπάκι ασφαλείας.

Ενδεικτική της ευαισθησίας του 
Δήμου στα αιτήματα της σχολι-
κής κοινότητας ήταν η ακαρι-
αία ανταπόκριση της δημοτικής 
αρχής στην πρώτη κατάληψη 
λυκείου γι' αυτή τη σχολική χρο-
νιά, αυτήν του 2ου Λυκείου Βού-
λας, στις 13 και 14 Ιανουαρίου. 
Από τις 7 κατηγορίες αιτημάτων 
η 1 αφορούσε τις υποδομές, με 
τους υπό κινητοποίηση μαθητές 
να διαμαρτύρονται για κάποια 
σώματα καλοριφέρ, λίγες σπα-
σμένες βρύσες και παγκάκια 
του προαυλίου. Η δημοτική 
αρχή το ίδιο πρωί της κατάλη-
ψης δεσμεύτηκε ενώπιον των 
παιδιών και των γονέων τους 
διά της προέδρου της Σχολικής 
Επιτροπής, Μίμας Νικηφοράκη, 
ότι τα συνεργεία του Δήμου θα 
επιλύσουν κάθε θέμα, δηλώνο-
ντας ότι αν ο Δήμος είχε γνώση 
των ζητημάτων νωρίτερα, αυτά 
δεν θα υπήρχαν... Με ανακοίνω-
σή του για το θέμα, ο Δήμαρχος 
τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα 
όλα τα θέματα που συμβάλουν 
στην ομαλή λειτουργία των σχο-
λικών μονάδων και κάθε χρόνο 
ικανοποιείται σχεδόν το σύνολο 
των αιτημάτων που τίθενται στο 
Δήμο από τη σχολική κοινότητα 
δαπανώντας πάρα πολύ μεγάλα 
ποσά». 

Μια πραγματική επένδυση που 
πιάνει τόπο. 

Δαπάνες για τα σχολεία 2015-2019

Η απαραίτητη εδώ και δεκαετίες αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων για το Δημοτικό 
Σχολείο Βουλιαγμένης εντάχθηκε  
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
για το 2020, ένα έργο κόστους 1,2 
εκατομμυρίων ευρώ που σύντομα  
θα ξεκινήσει να υλοποιείται και ανήκει 
στις υποδομές που θα όφειλε το κράτος 
να παρέχει για την εκπαίδευση.

Εκτός από την ασφάλεια και τη 
λειτουργικότητα των σχολείων 
προτεραιότητα έχει και ο πολιτισμός.  
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με την 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε αυτή την 
κλίμακα, κατευθύνοντας 200.000 ευρώ 
σε εκπαιδευτικές δράσεις για όλα τα 
σχολεία με θέμα την κλασική μουσική.

Τομέας Κόστος
Συντηρήσεις – ανακατασκευές κτηρίων 2.512.000
Διαμόρφωση αύλειων χώρων 300.000
Ενεργειακές παρεμβάσεις 455.000
Φωτοβολταϊκά πάνελ 50.000
Μεμβράνες ασφαλείας 65.000
Προαύλια νηπιαγωγείων 176.000
Προαύλια παιδικών σταθμών 85.400
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 1.700.000
Πρόγραμμα Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 200.000
Έξοδα Σχολικής Επιτροπής Α'βάθμιας 1.413.000
Έξοδα Σχολικής Επιτροπής Β'βάθμιας 1.339.000
Σύνολο: 8.295.400
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Ένα σχολείο με κρεβάτια αντί θρανία
Όταν στο Ασκληπιείο Βούλας λειτουργούσε Δημοτικό

Κατά τη σχολική 
χρονιά 

1958-59 
γράφτηκαν 133 

παιδιά 
στο εκπαιδευτήριο 
που λειτουργούσε 

εντός  
του νοσοκομείου

Ένα μη καταγεγραμμένο μέχρι σήμερα κεφάλαιο της τοπικής 
ιστορίας της Βούλας αλλά και της ιστορίας της εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα βρίσκεται σκονισμένο σε ένα από τα παλιά φύλλα που 
φυλάσσονται στο αρχείο εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
Συγκεκριμένα, στο φύλλο της Κυριακής 26ης Ιουλίου 1959 της 
εφημερίδας Ελευθερία βρίσκουμε ένα όμορφο ρεπορτάζ που 
υπογράφει ο Α. Αλεξανδρόπουλος και φέρει τίτλο «Το εκπαι-
δευτήριο του Ασκληπιείου, Ένα σχολείο με κρεβάτια αντί θρανί-
ων στη Βούλα». Είναι ένα δίστηλο κείμενο, μέρος μιας σελίδας 
ποικίλης ύλης, πλάι σε ένα διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου 
και σε ένα ταξιδιωτικό χρονογράφημα του Φώτη Κόντογλου. Η 
εφημερίδα αποτελείται από 12 σελίδες μεγάλου μεγέθους, κόστιζε 
1,5 δραχμή και τα ελεύθερα ρεπορτάζ της, όπως το συγκεκριμένο, 
θα λέγαμε ότι ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα της λογοτεχνίας, καθώς 
εκτός από ενημερωτικό χαρακτήρα έχει και έντονο προσωπικό ύφος. 

Στο ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι το 1938 ιδρύθηκε από τον Ερυθρό 
Σταυρό ένα Δημοτικό Σχολείο εντός του νοσοκομείου, όπου τα παι-
διά τα οποία νοσηλεύονταν επί μήνες φοιτούσαν κανονικά για να μη 
χάνουν τάξεις. Σημειωτέον ότι κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του 
τη δεκαετία του '20, στο Ασκληπιείο θεραπεύονταν ως επί το πλεί-
στον παιδιά, καθώς ήταν σανατόριο για τη θεραπεία της φυματίωσης 
των οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτισμού που προσέβαλε τότε 
κυρίως μικρούς ασθενείς. Από το 1948 ξεκίνησε τη λειτουργία του 
ως γενικού ορθοπαιδικού νοσοκομείου εξελισσόμενο σταδιακά σε 
ένα σύγχρονο θεραπευτήριο. 

Όπως γράφει και Α. Αλεξανδρόπουλος στο ρεπορτάζ του για τα χρόνια 
μετά το 1938, «την εποχή εκείνη μοναδικό θεραπευτικό μέσο για τις 
ασθένειες του είδους ήταν η ηλιοθεραπεία. Ο χρόνος θεραπείας ήταν 
μεγάλος και επομένως το σχολείο απαραίτητο». Αναφερόμενος στη 
σύγχρονή του εποχή, στο τέλος δηλαδή της δεκαετίας του 1950, ο 
αρθρογράφος αναφέρει: «Σήμερα, εποχή της πενικιλίνης, ο χρόνος 
αυτός έχει σμικρυνθεί. Τούτο δεν εμείωσε την αξία του σχολείου». 
Προς επίρρωση της σημασίας του σχολείου και για να κατανοήσου-

με τους χρόνους ανάρρωσης, 
η εφημερίδα αναφέρει κάποια 
πραγματικά εύγλωττα στοιχεία: 
Κατά τη σχολική χρονιά 1958-
59 γράφτηκαν στο Δημοτικό 
Σχολείο του Ασκληπιείου 133 
μαθητές, από τους οποίους 66 
έφτασαν ως το τέλος της χρο-
νιάς και αποφοίτησαν. Η φοίτη-
ση ήταν προαιρετική και στους 
ίδιους θαλάμους νοσηλεύονταν 
και παιδιά που δεν παρακολου-
θούσαν μαθήματα. Την ευθύνη 
διδασκαλίας των παιδιών είχαν 
5 εκπαιδευτικοί κατά την περίο-
δο που περιγράφει το άρθρο: Η 
διευθύντρια του σχολείου Νίκη 
Χαϊδευτού, η νηπιαγωγός Θεανώ 

Θεοφανίδου και οι δασκάλες Αντιγόνη Λαβδιώτου, Τασία Κεχαγιό-
γλου και Μαρία Αλεξοπούλου. 

«Στέκονται με αφοσίωση δίπλα στα άρρωστα παιδιά που ακινητούν 
στα κρεβάτια τους ή βαδίζουν αλύγιστα. Είναι μανάδες, νοσοκόμες 
και δασκάλες μαζί. Δεν διδάσκουν μόνο στα παιδιά ότι δύο και δύο 
κάνουν τέσσερα. Τα ντύνουν, τα φροντίζουν, τα προσέχουν, τους γρά-
φουν «γράμματα» από το σπίτι τους, τους δίνουν τη στοργή τους, το 
χάδι τους, το χαμόγελό τους, την αγάπη τους», περιγράφει ο δημοσι-
ογράφος της Ελευθερίας. 

Η ανυπαρξία θρανίων και η ανάρτηση του πίνακα στους μεγάλους 
θαλάμους με τα κρεβάτια δεν ήταν η μόνη ιδιαιτερότητα του σχολείου 
αυτού. Όπως διαβάζουμε από τον δημοσιογράφο που επισκέφτηκε το 
Ασκληπιείο τότε, «την ώρα που παραδίδουν μάθημα η νοσοκόμα θα 
μπει με την ένεση στο χέρι. Ο μαθητής αν δεν έχει συνηθίσει, θ' αρχίσει 
να κλαίει και να φωνάζει. Τότε η δασκάλα αφήνει το βιβλίο και τρέχει 
κοντά του. Θα του πει και παραμύθι ακόμη για να καμφθεί. Σαν φύγει 
η νοσοκόμα θα 'ρθει ο γιατρός ή το φορείο που θα πάρει το παιδί για 
τις ακτίνες ή, ή, ή. Το μάθημα έτσι διακόπτεται και επαναλαμβάνεται 
την άλλη μέρα που όλοι είναι παρόντες. Υπάρχει και ο θόρυβος που 
κάνουν τα άλλα παιδιά του θαλάμου –καθένας έχει 60 ασθενείς– όταν 
η μια τάξη –15 περίπου παιδιά η κάθε μία– κάνει μάθημα. Χωρίσματα 
δεν υπάρχουν». 

Η Ελευθερία καταγράφει σε ανθρώπινο επίπεδο μία από τις οδυνηρές 
παρενέργειες της μακράς νοσηλείας για κάποια παιδιά: «Μεταξύ των 
μαθητών υπάρχουν πολλοί που δεν δέχονται ποτέ μια επίσκεψη. Είναι 
ορφανά ή τα σπίτια τους είναι μακριά. Και οι πέντε δασκάλες τους, 
απευθύνουν έκκληση στους συνανθρώπους, φιλανθρωπικά σωματεία 
κ.λπ. να βοηθήσουν αυτούς τους ερημίτες». Και το κείμενο καταλή-
γει σπαρακτικά: «Όλοι πρέπει να φροντίσουμε ώστε το χαμόγελο να 
συντροφεύει πάντοτε τους μικρούς μαθητάς ασθενείς που περνούν τις 
ώρες τους στα καλούπια του γύψου».  

Οι τάξεις - θάλαμοι του Ασκληπιείου λειτουργούσαν σε κτήρια που 
υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Συγκεκριμένα, στο «Αθανασάκειο», όπου 
σήμερα στεγάζονται δύο σύγχρονες χειρουργικές κλινικές και μια 
αίθουσα αποκατάστασης, και στο κτήριο «Αικατερίνη Α'» που σήμερα 
δεν χρησιμοποιείται πλέον και έχει μείνει ένα ερείπιο. 

Στο κτήριο Αθανασάκειο που υφίσταται ακόμη, από τη δεκαετία 
του '30 δασκάλες παρέδιδαν τα μαθήματα του σχολείου σε παιδιά 
που νοσηλεύονταν για μακρό χρονικό διάστημα

Το πρωτότυπο ρεπορτάζ 
που σήμερα αποτελεί 
ιστορικό τεκμήριο διέσωσε 
η καθημερινή εφημερίδα 
Ελευθερία η οποία δημοσίευσε 
(με την ποιότητα εκτύπωσης 
της εποχής) και φωτογραφία 
της δασκάλας μέσα στην τάξη - 
θάλαμο
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Μάλλον είναι η πιο αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία πλέον στο οδικό δίκτυο του Λεκανο-
πεδίου, μετά την κατάργηση του τροχονόμου της Κηφισιάς. Μια επιβλητική φιγούρα 
στο μέσο της λεωφόρου Ευελπίδων (της γνωστής και ως Βάρης Κορωπίου) με γκλί-
τσα, αμφίεση που παραπέμπει σε τσολιά και μια μοναδική γκάμα σωματικών εκδηλώ-
σεων επί του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος σε περίπτωση που πλησιάζει όχημα 
τις ταβέρνες. Πίσω από το ρόλο του πιο εκδηλωτικού κράχτη στα Βλάχικα υπάρχει 
ένας οικογενειάρχης από τη Βάρη, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που εδώ και 
πολλά χρόνια κάνει ένα πολύ δύσκολο μεροκάματο. Σε πολλούς η δουλειά αυτή ίσως 
φαντάζει παρωχημένη, παράνομη ή καθόλου σικ, όμως εκπέμπει κάτι γραφικό που 
μέσα στη συμβατικότητα της περιοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απο-
τελεί πλέον στοιχείο ...διατηρητέο. 

Ο Νίκος Βλάχος (το όνομα είναι πραγματικό!) δουλεύει στα Βλάχικα από το 1984. Στις 
καλές εποχές το πεζοδρόμιο ήταν η δεύτερη δουλειά του για τα Σαββατοκύριακα, ενώ 
ως υδραυλικός στις οικοδομές βιοποριζόταν τις υπόλοιπες ημέρες. Η κρίση όμως 
σταμάτησε τις οικοδομές και η ταβέρνα έγινε το κύριο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια. 
Στο μεταξύ όμως μεγάλωσε τρία παιδιά, κάνοντας διπλά μεροκάματα. Όπως λέει με 
καμάρι, η κόρη του έγινε στρατιωτικός, ο γιος του άνοιξε γυμναστήριο στη Βάρη και 
ο μικρότερος σπουδάζει πληροφορική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι κάθε 
βράδυ στη θέση του, ανεξαρτήτως καιρού, 10 ως 12 ώρες τα καλοκαίρια, κάποιες 
φορές και παραπάνω. «Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Αν είναι μέρα που τσιμπάει, θα 
κάτσω παραπάνω να βγάλω τα σπασμένα άλλων ημερών», λέει. Όταν του λες ότι η 
δουλειά είναι δύσκολη, το βλέμμα του σκληραίνει. «Κανείς δεν ξέρει πόσο, αν δεν την 
κάνεις. Το θέμα είναι να αγαπάς όμως αυτό που κάνεις. Αγάπη και τίποτα άλλο. Αυτό 
γράψε ότι λέει ο Βλάχος!». 

Είναι ένα κρύο βράδυ καθημερινής του Ιανουαρίου και η κίνηση πεσμένη. Κάτω από 
την αυτοσχέδια στολή τσολιά ο Νίκος Βλάχος φοράει μάλλινη φανέλα και φούτερ και 
από πάνω στρατιωτικό μπουφάν και φέσι. Τσιμπάει μια μερίδα κοκορέτσι στο πόδι, 
γνωρίζοντας ότι λόγω ευρημάτων στην καρδιά πρέπει να τρώει διαφορετικά. Και είναι 
πάντα σε εγρήγορση να καλωσορίσει ή να αποχαιρετίσει πελάτες στη «Φωλιά των 
κυνηγών». Το πόστο στη γωνία με το φανάρι είναι ιδανικό και αυτός είναι ο απόλυ-
τος κυρίαρχος της περιοχής. Ένας διερχόμενος ταξιτζής τον χαιρετάει κορνάροντας. 
Πειράζει κάποιο γκαρσόνι διπλανής ταβέρνας που περνά από μπροστά του. Μόλις 

ακούει να χτυπά η καμπάνα από την απέναντι εκκλησία, κάνει τον σταυρό του. «Σπίτι 
έχω 30-40 μηνύσεις» απαντά με αμεσότητα στην ερώτηση για την «άγρα πελατών», η 
οποία ως γνωστόν διώκεται. «Κοίτα, εγώ μεροκάματο κάνω. Δεν έβλαψα κανένα. Και 
στους δικαστές αυτό λέω ότι δεν κάνω κάτι κακό, έχω πάει αρκετές φορές». Το κλίμα 
είναι πολύ ανταγωνιστικό στη γειτονιά με τις ταβέρνες, καθώς η κίνηση που υπήρχε 
κάποτε πλέον είναι άφταστη. «Είμαστε 5-6 άτομα εδώ στο πεζοδρόμιο, όλοι είμαστε 
φίλοι», λέει για τους συναδέλφους του. «Με κάποια αφεντικά είμαι μόνο τσακωμέ-
νος», παραδέχεται. 

Ποιο είναι όμως το μυστικό της δουλειάς; «Χαμόγελο και πειθώ. Τίποτα άλλο. Τους 
τραγουδάω, τους μιλάω, οι περισσότεροι δεν απαντάνε, κάποιοι τσαντίζονται που 

μπαίνω στο δρόμο τους. Στον άλλο είπα προχτές: Δεν τρως καλά, δεν πληρώνεις. 
Μπήκε αμέσως», εξηγεί με απέραντη φυσικότητα. 

Ο Νίκος Βλάχος μπορεί να μην κατάγεται από τα Βλάχικα, αλλά έχει πάνω του κάτι το 
αυθεντικό. Την καρδιτσιώτικη προφορά του ίσως την χρωματίζει λίγο πιο έντονα στο 
πλαίσιο του ρόλου του, αλλά είναι ο σωστός άνθρωπος για τη δουλειά. Στον Ελληνό-
πυργο, ένα μικρό απόκρημνο χωριό στα Άγραφα όπου μεγάλωσε, φρόντιζε αγελάδες 
μέχρι τα 16 χρόνια του. Τώρα έχει για δεύτερο σπίτι του μια από τις παλιότερες ταβέρ-
νες της γειτονιάς, προσελκύοντας πελάτες με την ευστροφία του αλλά και την παρά-
δοξη εμφάνιση που παραπέμπει στα βουκολικά σκηνικά που κάποτε κυριαρχούσαν 
στη Βάρη και συγκεκριμένα στο Δίλοφο, τα Βλάχικα όπως έμεινε γνωστή η περιοχή. Η 
μέθοδος του κράχτη δεν είναι και η τελευταία λέξη του μάρκετινγκ ενώ ενδεχομένως 
να απωθεί ορισμένους πελάτες αντί να τους πείθει. Οπωσδήποτε όμως για να επιβι-
ώνει ως κοινή πρακτική τόσες δεκαετίες, θα φέρνει αποτέλεσμα.

Νίκος Βλάχος 
Αν τα Βλάχικα 
ήταν πρόσωπο...

Η παράδοξη εμφάνιση που θυμίζει τσολιά, παραπέμπει στο βουκολικό σκηνικό που 
κάποτε κυριαρχούσε ως εικόνα στο Δίλοφο της Βάρης

Το πόστο στη γωνία με το φανάρι είναι ιδανικό και ο Νίκος Βλάχος ο απόλυτος 
κυρίαρχος της περιοχής

“Η μέθοδος του κράχτη έχει 
μια γραφικότητα που αποτελεί 
πλέον διατηρητέο στοιχείο 
της περιοχής
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Όλοι θεωρούν το βιβλίο σημαντικό, αλλά πόσοι πραγματικά διαβάζουν; Μια από τις 
ευγενέστερες ασχολίες του ελεύθερου χρόνου περνά κι αυτή κρίση –όπως πιστο-
ποιούν τα στοιχεία των βιβλιοπωλείων και των εκδοτών– ωστόσο στην περιοχή 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αξιόλογες εστίες ανάγνωσης παραμένουν 
ενεργές, την ίδια στιγμή που προετοιμάζεται και μια σημαντική δημοτική παρέμβαση, 
με την ίδρυση δημόσιας βιβλιοθήκης. Ο προαστιακός χαρακτήρας του Δήμου με τη 
μεγάλη απόσταση από το κέντρο της Αθήνας κρατά τα τοπικά βιβλιοπωλεία ζωντανά. 
Οι προσωπικές σχέσεις των αναγνωστών με τους ιδιοκτήτες, η ενιαία τιμή στα νέα 
βιβλία και η εκπτωτική πολιτική που ακολουθούν συντηρούν την πελατεία, με μόνο 
μειονέκτημα την ποικιλία σε τίτλους, που αναγκαστικά περιορίζεται στο μικρό χώρο 
των καταστημάτων της γειτονιάς.  

Βιβλιόφιλοι της γειτονιάς
Φυσικά οι πωλήσεις βιβλίων είναι θεαματικά πεσμένες. Προ 15 ετών το βιβλιοπωλείο 
Graphics στη Βούλα έδινε ως και 2.000 βιβλία τον μήνα, όπως θυμάται ο υπεύθυνός του, 
Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος. «Σήμερα βρισκόμαστε στο 5% σε σχέση με τότε», αναφέ-
ρει περιγράφοντας τη δραματική πτώση, την οποία αποδίδει στις υψηλές τιμές των νέων 
εκδόσεων. «Πλέον θεωρείται περιττή πολυτέλεια το βιβλίο, είτε για προσωπική χρήση 
είτε ως δώρο», σημειώνει. Έχοντας μια εμπειρία 35 ετών στο χώρο, το βιβλιοπωλείο της 
οδού Ποσειδώνος συνιστά πλέον ένα γνωστό σημείο για τους βιβλιόφιλους της περιο-
χής. Το 50% της κίνησης του καταστήματος αφορά στα βιβλία, μια αξιοσημείωτη επίδοση 
στο διαρκή ανταγωνισμό με τα χαρτικά και τα είδη δώρων που διαθέτουν συνήθως ως 
κύριο προϊόν τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία. Σήμερα στις βιβλιοθήκες του Graphics βρί-
σκονται 9,5 χιλιάδες τίτλοι, από 150 περίπου εκδότες. Οι προθήκες διαμορφώνονται 
σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι ουσιαστικά αποφασίζουν και για τη 
λίστα των βιβλίων που διαθέτει κάθε βιβλιοπωλείο. 

Κάθε 3-4 μήνες οι εκδότες ανανεώνουν τους τίτλους τους, καθώς στη Ελλάδα καταγρά-
φεται μια ιδιαίτερα πληθωρική βιβλιοπαραγωγή. Το 80% των βιβλίων στο βιβλιοπωλείο 
της Βούλας είναι λογοτεχνικά, με τη μεγάλη κατηγορία του non-fiction να περιορίζεται 
σε μικρά κοινά. Οι αδυσώπητοι νόμοι της αγοράς καθορίζουν τελικά τι προσφέρεται, μιας 
και ό,τι βιβλίο μένει στο ράφι πρέπει να πληρωθεί στον εκδότη και ας μην αγοραστεί ποτέ 
από κανέναν. Τα λεγόμενα best seller στη Βούλα πλέον δεν περνάνε τόσο πολύ. «Τα έχει 
βαρεθεί ο κόσμος τα βιβλία παραλίας, αναζητά σήμερα κάτι πιο προσεγμένο», εκτιμά ο 
κ. Παναγιωτόπουλος. Υπάρχουν όμως κατά τον ίδιο και οι «στοχευμένοι» πελάτες. Όσοι 
δηλαδή έχουν κατά νου συγκεκριμένο τίτλο και συγγραφέα, έχοντας διαβάσει κάποια 
κριτική ή έχοντας μια σχετική σύσταση. Γι' αυτούς ισχύει η γνωστή μέθοδος της παραγ-
γελίας, με το βιβλίο να καταφτάνει εντός λίγων 24ώρων. «Υπάρχουν και οι περίεργοι 
πελάτες. Αυτοί που αγοράζουν ένα βιβλίο και το επιστρέφουν την επομένη επειδή δεν 
τους αρέσει τελικά. Δεν μπορείς παρά να το πάρεις πίσω. Όλα τα προϊόντα επιστρέφο-
νται», αναφέρει ο υπεύθυνος του Graphics. 

Μια ενδιαφέρουσα κατηγορία αναγνωστών εμφανίζεται στο βιβλιοπωλείο Paper Club, 
στη Βάρη. Όπως μας περιγράφει ο υπεύθυνος, Χρήστος Βαδάσης, υπάρχουν αναγνώστες 
που δύο φορές τον μήνα περίπου έρχονται και αγοράζουν ένα νέο λογοτεχνικό βιβλίο, 
έχοντας ολοκληρώσει το προηγούμενο. Πρόκειται για ένα σύνολο 15 περίπου μεμονω-
μένων βιβλιόφιλων που ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη λογοτεχνία και αναζητούν τη 

συμβουλή του βιβλιοπωλείου. Εκεί παρεμβαίνει η έμπειρη υπάλληλος που κατευθύνει 
στον κατάλληλο συγγραφέα και τίτλο, έχοντας αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης αλλά 
και βέβαια γνώση των προτιμήσεων κάθε πελάτη. Το καλοκαίρι και η περίοδος των Χρι-
στουγέννων σημειώνονται οι περισσότερες πωλήσεις βιβλίων σύμφωνα με τον Χρήστο 
Βαδάση, καθώς φτάνουν το 50% του τζίρου στο βιβλιοπωλείο. Κατά μέσο όρο όμως 
αντιπροσωπεύουν το 30% της κίνησης. Μεγάλη ζήτηση έχει η κατηγορία του παιδικού 
βιβλίου στο κεντρικό αυτό σημείο της Βάρης. «Οι αστυνομικές ιστορίες, τα βιβλία αυτο-
βελτίωσης, η λεγόμενη γυναικεία λογοτεχνία και κάποια ιστορικά μυθιστορήματα είναι 
όσα μας ζητούν περισσότερο. Πολιτική και ποίηση σχεδόν καθόλου δεν κινούνται», είναι 
μια γενική αίσθηση του τι διαβάζεται σήμερα. «Υπάρχει μια φοβία του κόσμου ότι που-
λάμε ακριβότερα. Αυτό δεν ισχύει, διότι η τιμή του βιβλίου είναι ενιαία και το περιθώριο 
έκπτωσης είναι πολύ συγκεκριμένο. Βέβαια είναι πολλά χρήματα για να δώσει κανείς τα 
15 και 18 ευρώ που κοστίζει ένα νέο βιβλίο», σχολιάζει ο υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου. 

Συλλογικές αναγνώσεις
Το διάβασμα εκτός από μοναχική ενασχόληση μπορεί να γίνει και συλλογική υπόθεση. 
Σήμερα εντός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δύο πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν 
οργανώσει λογοτεχνικές ομάδες, όπου η ανάγνωση συντονίζεται ομαδικά και γίνεται 
αφορμή για συζήτηση. Περίπου 40 άτομα ανήκουν σήμερα στη λογοτεχνική ομάδα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «Απολλωνία». Η ομάδα επιλέγει μετά από συζήτη-
ση ένα βιβλίο κάθε μήνα. «Προτιμάμε κλασικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας ή 
νομπελίστες ξένους συγγραφείς. Έχουμε διαβάσει όμως και αρχαία κείμενα αλλά και 
ποίηση. Πολλές φορές κάποιο μέλος της ομάδας που έχει ενθουσιαστεί από ένα βιβλίο 
το προτείνει και οι υπόλοιποι ακολουθούμε», περιγράφει τη λειτουργία της ομάδας η 
πρόεδρος του Συλλόγου και φιλόλογος Μαριάννα Μαυραγάνη. 

Κατά την περίοδο που η κ. Μαυραγάνη είχε την ευθύνη της Πνευματικής Εστίας Βούλας 
και κατόπιν όταν πήρε τα ηνία της «Απολλωνίας» διοργανώθηκαν μεγάλες εκδηλώσεις 
αφιερωμένες σε Έλληνες συγγραφείς. Εκατοντάδες άτομα από τον Δήμο των 3Β παρα-
κολούθησαν αφιερώματα στον Νίκο Καζαντζάκη, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Κωνσταντίνο 

Καβάφη και τον Φώτη Κόντογλου. «Ζητάμε 
εναύσματα για την ανάγνωση», εξηγεί 

η πρόεδρος της «Απολλωνί-
ας» σχολιάζοντας το 

μοντέλο εκδηλώ-
σεων που προ-

τιμά, σύμφωνα 
με το οποίο 
η ανάγνωση 
λογοτεχνίας 
με μορφή αφι-

Πόσο διαβάζουμε
σε Βάρη, Βούλα 
και Βουλιαγμένη

Φιλαναγνωσία
            Το κοινό έχει βαρεθεί 
τα βιβλία παραλίας“ ” 
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ερώματος, διανθίζεται με μουσική, θέατρο και αναφορά των πραγματολογικών στοι-
χείων κάθε συγγραφέα. «Υπάρχει ένα πολύ καλλιεργημένο κοινό και υπάρχει και ένα 
κοινό με ευρύτερα ενδιαφέροντα, στο οποίο στοχεύουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον 
του», επισημαίνει και προσθέτει: «Οι φίλοι της ανάγνωσης έχουν ανάγκη από έναν χώρο 
για να γνωριστούν και να συζητήσουν. Για το λόγο αυτό και όχι μόνο είναι απαραίτητη 
και ώριμη πια η ίδρυση μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ώστε να απευθυνθούμε σε όσους 
δεν διαβάζουν αλλά και στα παιδιά». 

Μια διαφορετική προσέγγιση στη λογοτεχνία δοκιμάζει ένας νέος πολιτικός σύλ-
λογος της περιοχής, με το όνομα «Υπατία». Στις συγκεντρώσεις της άνθρωποι που 
δοκιμάζονται στη γραφή –κυρίως την ποίηση– διαβάζουν τα έργα τους και ακούν 
τις δοκιμές των υπολοίπων. «Κάθε 15 ημέρες φιλοξενούμε και έναν ποιητή, για να 
γνωρίσουμε το έργο του. Εμείς έχουμε μια αντίληψη που λέει να ακούγονται και οι 
μικροί λογοτέχνες», υπογραμμίζει στον «Δημοσιογράφο» η γραμματέας της «Υπα-
τίας», φιλόλογος και ιστορικός Μαρία Ματάλα. Τον επόμενο μήνα μάλιστα ο σύλ-
λογος ετοιμάζει μια έκδοση στην οποία θα ανθολογούνται ποιήματα από 15 νέους 
λογοτέχνες της περιοχής. Όπως λέει, «το βιβλίο σήμερα είναι προϊόν, πωλείται και 
αποφέρει χρήματα. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν δεν βγάζει χρήματα δεν το χρειαζόμα-
στε. Εμείς πιστεύουμε ότι και οι μικροί πρέπει να προωθούνται». «Η ανάγνωση είναι 
μέσα στον πολιτισμό μας, δυστυχώς όμως η τηλεόραση είναι περισσότερο», απαντά 
η Μαρία Ματάλα για τον αριθμό των φίλων του βιβλίου στην περιοχή και ευρύτερα. 
«Ο Αλμπέρ Καμύ έλεγε ότι οι Έλληνες είναι λογικό να μην διαβάζουν τα μεγαλύτερα 
σε όγκο βιβλία του, επειδή έχουν τον ήλιο. Και εμείς εδώ στα νότια προάστια έχουμε 
πολύ ήλιο...», συμπληρώνει με νόημα. Οι σχέσεις του Καμύ με την Ελλάδα ήταν και το 
θέμα μιας από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το 2018 η «Υπατία» στη Βούλα. «Το 
βιβλίο απαλύνει την ψυχή, εκπαιδεύει, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, είναι ένας 

ψυχολόγος που δεν παίρνει χρήματα», αναφέρει για να υπογραμμίσει την ανάγκη μιας 
δημοτικής βιβλιοθήκης στα 3Β. «Εμείς σκοπό έχουμε τη διάδοση του βιβλίου. Και 
μια δημοτική βιβλιοθήκη θα πρέπει να απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, εκτός από 
λογοτεχνία να διαθέτει και τίτλους παιδικής πεζογραφίας, αλλά γιατί όχι, και βιβλία 
κουζίνας. Και βέβαια να οργανώνει σχετικές ομιλίες». 

Βιβλίο στο σχολείο
Η φιλαναγνωσία είναι ένας εκπαιδευτικός στόχος που στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης καλλιεργείται συστηματικά από τις μικρότερες ηλικίες. Όλοι οι δημοτικοί 
βρεφονηπιακοί σταθμοί διαθέτουν πλέον δανειστικές βιβλιοθήκες και μεταξύ των 
διάφορων δραστηριοτήτων που οργανώνουν για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, βρί-
σκεται και η ανάγνωση παιδικών βιβλίων με το σύστημα του δανεισμού. Οι παιδικές 
δανειστικές βιβλιοθήκες των σταθμών απέκτησαν τόμους με προαιρετικές δωρεές 
των γονέων, κατόπιν υπόδειξης προτιμητέων τίτλων από το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επιμελήθηκε μία πάνινη τσάντα με τυπωμένους 
τους κανόνες του «παιχνιδιού», οι οποίοι συνοπτικά είναι: Κάθε Παρασκευή τα παι-
διά δανείζονται ένα βιβλίο της προτίμησής τους. Το Σαββατοκύριακο το διαβάζουν και 
το συζητούν με κάποιον μεγάλο. Και τη Δευτέρα το επιστρέφουν στην τσάντα μαζί μια 
ζωγραφιά από ό,τι τους έκανε εντύπωση. Στον Α' Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βούλας η 

βιβλιοθήκη διαθέτει ήδη περίπου 50 τίτλους παιδικής λογοτεχνίας που κυκλοφορούν 
από σπίτι σε σπίτι τα Σαββατοκύριακα. 

Σε διαφορετική κλίμακα κινείται η πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση με τις σχολικές 
βιβλιοθήκες. Στις ηλικίες αυτές και ειδικά όσο πλησιάζουν οι μαθητές στην ενηλικίωση, ο 
χρόνος για την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων περιορίζεται στο ελάχιστο. Κι όμως, στο 
Λύκειο Βουλιαγμένης θα βρούμε μια από τις πλέον οργανωμένες και πλούσιες σχολικές 
βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν μεγάλο κατάλογο από 3.000 περίπου τίτλους 
που αποκτήθηκαν μέσω δωρεών αλλά και στοχευμένων αγορών του σχολείου βάσει 
όσων ζητούσαν οι μαθητές και οι καθηγητές. Σύμφωνα με την υπεύθυνη καθηγήτρια για 
τη βιβλιοθήκη, την κοινωνιολόγο Μαρίνα Κατσάμπα, ο ρυθμός δανεισμού βιβλίων είναι 
πλέον ικανοποιητικός, χωρίς βέβαια να μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει αγκαλιαστεί από 
το σύνολο του σχολείου. «Είναι κάτι που κάνω επειδή το αγαπάω. Η βιβλιοθήκη μας 
είναι ένας χώρος με τεράστιες δυνατότητες στο παιδαγωγικό αλλά και στο ψυχολογικό 
πεδίο. Ήδη κάποια μαθήματα και παρουσιάσεις διεξάγονται σε αυτή την αρκετά υποβλη-
τική αίθουσα. Δυστυχώς, το υπουργείο Παιδείας δεν αναγνωρίζει τις ώρες αυτές και δεν 
υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία. Όλα γίνονται σε εθελο-
ντική βάση και φυσικά έχουν κάποια αντικειμενικά όρια», επισημαίνει η κ. Κατσάμπα. Στο 
Λύκειο Βουλιαγμένης λειτουργεί και μια λογοτεχνική ομάδα. Μια από τους υπευθύνους 
είναι και η διευθύντρια του σχολείου, Νίκη Μανώλη, που πάλι εκτός σχολικού ωραρίου 
και προγράμματος μαθημάτων, ανοίγει παράθυρα στον κόσμο της μυθοπλασίας για τους 
μαθητές της. Φέτος η ομάδα μελετά το έργο του ποιητή Νίκου Καββαδία και ετοιμάζει για 
το τέλος της χρονιάς μια μεγάλη εκδήλωση λόγου και μουσικής. 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Οι βιβλιοθήκες και τα αναγνωστήρια δεν προσφέρουν μια μονοσήμαντη υπηρεσία. 
Συνήθως στο χώρο όπου συγκεντρώνονται πολλοί βιβλιοδετημένοι τόμοι, παλιοί και 
νέοι, οι οσμές του χαρτιού και της τυπογραφίας, οι εικόνες από τις πολύχρωμες ράχες 
στα ράφια και οι θόρυβοι από το φυλλομέτρημα των σελίδων, συνθέτουν μια μυστηρι-
ακή εμπειρία μύησης στον κόσμο της καλλιέργειας και της γνώσης. Από τα 3Β λείπει 
ένας χώρος δημόσιας ανάγνωσης και συζήτησης γύρω από την τέχνη και το βιβλίο 
και καμία δημοτική αίθουσα εκδηλώσεων ή καφετέρια δεν μπορεί να αναπληρώσει 
επαρκώς το κενό αυτό.  

Η ιδέα μιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Βούλα είναι αρκετά παλιά πλέον και σήμερα 
ωριμάζει με την ανακατασκευή του «κόκκινου» λεγόμενου κτηρίου, ενός εγκαταλελειμ-
μένου σήμερα οικήματος στη λεωφόρο Βασιλέως Παύλου της Βούλας, που ο Δήμος 
ήδη μίσθωσε από την Ακαδημία Αθηνών και προορίζει για πολιτιστικό κέντρο. Εκεί η 
ιδέα θα βρει επιτέλους στέγη και οι βιβλιόφιλοι του Δήμου –που δεν είναι όπως απο-
δεικνύεται λίγοι– θα αποκτήσουν ένα μόνιμο στέκι.

“Παρά την κρίση στον 
εκδοτικό χώρο υπάρχουν 
εστίες ανάγνωσης ενεργές
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Γυμναστικός Σύλλογος Ελαία
Με πνεύμα αθλητικού πολιτισμού
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελαία είναι ένα καινούργιο 
σωματείο που αν και δημιουργήθηκε το 2015, έχει 
αφήσει το στίγμα του τόσο στην ενόργανη γυμναστική 
της Ελλάδας όσο και στην τοπική κοινωνία της Βάρης, 
Βούλας Βουλιαγμένης. Στον «Δημοσιογράφο» μίλησε 
η προπονήτρια της Ελαίας, Ντόρα Αλτόγλου, ένα πρό-
σωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ενόρ-
γανη γυμναστική φέρνοντας επιτυχίες στη χώρα μας.

Ο Σύλλογος Ελαία δημιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια 
καλλιεργώντας τα αθλήματα της Ρυθμικής Γυμναστι-
κής, της Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής, της Αερο-
βικής Γυμναστικής και της Γυμναστικής για Όλους, 
σημειώνοντας πολλές επιτυχίες μέσα σε σύντομο διά-
στημα, προσελκύοντας πολλά παιδιά να μπουν στον 
κόσμο της ενόργανης γυμναστικής. «Η αλήθεια είναι 
ότι ούτε και εμείς δεν περιμέναμε ότι αυτή μας η κίνηση 
θα λάμβανε τέτοια αποδοχή από τον κόσμο. Είναι από-
λυτα λογικό, θεωρώ, κάθε ξεκίνημα να έχει μια μικρή 
δόση αγωνίας για το αν θα καταφέρεις να περάσεις 
στον κόσμο καταρχήν την αγάπη σου για το άθλημα και 
τα παιδιά, αλλά κυρίως το πάθος και την προσήλωση 
στο στόχο που απαιτεί ο πρωταθλητισμός», εξηγεί η 
Ντόρα Αλτόγλου.

Ο σκοπός του Συλλόγου –εκτός από την πλευρά της 
φυσικής αγωγής, δηλαδή να γυμνάσει τα παιδιά στο 
σώμα και στην ψυχή– είναι να μεταδώσει στα παιδιά 
την αγάπη για τον αθλητισμό και να γαλουχηθούν στις 

αξίες και τα ιδεώδη που πρεσβεύει. Όπως τονίζουν 
οι προπονητές του Γ.Σ. Ελαία, η κατάκτηση μεταλλί-
ων είναι επιθυμητή αλλά όχι με τη στενή έννοια της 
κατάκτησης της κορυφής, αντίθετα με την έννοια της 
επιβράβευσης των κόπων και των προσπαθειών των 
παιδιών.

Η ρυθμική γυμναστική είναι από τα αθλήματα στο 
οποίο μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από την ηλικία των 
3 ετών, χωρίς όμως να είναι απαγορευτικό να αρχί-
σει κάποιο παιδί αργότερα. Όπως επισημαίνει η Ντόρα 
Αλτόγλου, ο σύλλογος έχει δημιουργήσει ένα τμήμα 
που ονομάζεται «smart gymnastics for kids» και απευ-
θύνεται σε κορίτσια και αγόρια από 3 έως 5 ετών στο 
οποίο, υπό μορφή παιχνιδιού, αναπτύσσονται κάποιες 
δεξιότητες που βοηθούν στη μετέπειτα επιλογή του 
αθλήματος. Αυτή τη στιγμή η Ελαία έχει συνολικά 220 
αθλήτριες και οι προπονήσεις πραγματοποιούνται σε 
κλειστά γυμναστήρια, στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης και σε 
σχολεία του Δήμου. «Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να 
αγωνίζονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε το Δήμο και τον Δήμαρχο για την 
ευγενική παραχώρηση των χώρων αυτών», υπογραμ-
μίζει η Ντόρα Αλτόγλου.

Η Ντόρα Αλτόγλου
Η ιστορία του Ανσάμπλ στην Ελλάδα ξεκινά το 1987, 
οπότε και σημειώνεται η πρώτη επιτυχία της ελληνικής 
ομάδας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων. Η 
Ντόρα Αλτόγλου υπήρξε μέλος της ομάδας αυτής, κατα-
κτώντας την έκτη θέση σε ένα άθλημα που ήταν άγνω-
στο στην Ελλάδα. «Πραγματικά συγκινούμαι πάρα πολύ 
όταν το μυαλό μου επιστρέφει σε εκείνα τα χρόνια. Ήμουν 
κοριτσάκι τότε και αυτό που συνέβη ήταν μαγικό. Εκείνες 
οι στιγμές ήταν γεμάτες ανάμεικτα συναισθήματα, χαράς, 
ευτυχίας, ικανοποίησης και τις θυμάμαι πάντα με αγάπη. 
Αν κάτι λέω στην κόρη μου που ασχολείται και αυτή με το 
άθλημα πολύ ενεργά, είναι ότι οι στιγμές που βιώνεις με 
την κατάκτηση ενός μεταλλίου, όποιο και αν είναι αυτό, 
ενός βραβείου, μιας αναγνώρισης, είναι τόσο δυνατές, 
που αυτόματα ξεχνάς την κούραση, τις προσπάθειες, τις 
ατελείωτες ώρες προπονήσεων, όλη τη σκληρή και επί-
πονη δουλειά που έχεις κάνει ένα μεγάλο διάστημα για 
να γευτείς τη χαρά της επιτυχίας, που κρατά λίγες στιγμές 
αλλά σε ακολουθεί πάντα», εξηγεί στον «Δημοσιογράφο».

Η ομάδα του 1987 άνοιξε το δρόμο για να έρθουν νέες 
επιτυχίες στο άθλημα. Δώδεκα χρόνια μετά, η εθνική 
ομάδα Ανσάμπλ, έλαβε δύο χρυσά και ένα αργυρό στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τρία χρυσά στο Ευρωπαϊκό 
ενώ την επόμενη χρονιά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Σίδνεϋ το 2000, αναδείχθηκε χάλκινη Ολυμπιονίκης. 
Ευχή όλων να δούμε και τις αθλήτριες της Ελαίας να 
έχουν ανάλογες νίκες και να φέρουν πολλά μετάλλια 
στην Ελλάδα.

Η ομάδα Ανσάμπλ της Ελαίας στην κατηγορία των παγκορασίδων κατέκτησε την τρίτη θέση στο Κύπελλο Ελλάδας 
Ομαδικού Ρυθμικής Γυμναστικής που διοργάνωσε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη στις 15 
Δεκεμβρίου 2019

Η επικεφαλής προπονήτρια της Ελαίας, Ντόρα 
Αλτόγλου, σε ηλικία 15 ετών κατέλαβε την 6η θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανσάμπλ και την 1η θέση 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο σύνθετο ομαδικό
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Τετάρτη βράδυ στο γήπεδο της Βούλας με τη θερμοκρασία περίπου στους 6°C. Η 
προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Άρη Βούλας είχε ήδη ξεκι-
νήσει. Όλα τα κορίτσια είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο του γηπέδου με τον προ-
πονητή τους, Κωνσταντίνο Απέργη να δίνει οδηγίες. Στο γήπεδο βρίσκεται ένα 
μικτό γκρουπ αποτελούμενο από κορίτσια ηλικίας 13 ετών μέχρι και μητέρες. Οι 
περισσότερες είναι νέες κοπέλες που διψούν να μάθουν τα μυστικά της στρογγυλής 
θεάς αλλά πάνω απ’ όλα να χαρούν το παιχνίδι. «Η ίδρυση της γυναικείας ομάδας 
ποδοσφαίρου του Άρη Βούλας έγινε το 2015 μετά από αρκετές σκέψεις μαμάδων 
της ακαδημίας και με παρότρυνση της Βίκυς Τσαλδάρη, αδελφής του αντιπροέ-
δρου του συλλόγου, Στέλιου Τσαλδάρη με αρχικό σκοπό την εκτόνωση των όσων 
μαμάδων έχουν το παιδί τους στις ακαδημίες της ομάδας», τονίζει ο προπονητής 
Κωνσταντίνος Απέργης. 

Το ρόστερ της γυναικείας ομάδας απαριθμεί 14 κορίτσια και γυναίκες με τη μικρό-
τερη αθλήτρια να είναι 13 ετών και τν μεγαλύτερη 52 ετών, η οποία φυσικά είναι 
συμπαίκτρια με την κόρη της. Υπάρχουν και κορίτσια μικρότερης ηλικίας, 10 και 11 
ετών, που έρχονται και κάνουν προπονήσεις, με τις συμπαίκτριές τους να τις έχουν 
αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. 

Ο Κωνσταντίνος Απέργης εκτός από προπονητής της γυναικείας ομάδας, έχει ανα-
λάβει και το τμήμα Κ16 του συλλόγου, ωστόσο η μεγάλη του αγάπη είναι το γυναι-
κείο τμήμα. «Το βασικό στοιχείο που με έκανε να ασχοληθώ με το γυναικείο τμήμα 
ήταν κυρίως η περιέργεια. Στα 8 χρόνια που ήμουν τότε προπονητής είχα κάνει 4 
χρόνια σε αντρικά τμήμα, 4 χρόνια σε αστεράκια, 2 σε τζούνιορ, 1 σε εφηβικό, 1 σε 
παιδικό και συγχρόνως ασχολούμην με ομαδική και ατομική ενδυνάμωση. Οπότε 
το νέο αυτό κομμάτι με τράβηξε και με κράτησε. Αγαπάω πολύ το τμήμα αυτό γιατί 

είναι όλες υπέρ της αρχής του ευ αγωνίζεσθαι, όπως πρέπει να είναι ο αθλητισμός 
γενικότερα», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Απέργης στην εφημερίδα μας. Το γυναικείο 
ποδόσφαιρο στην Ευρώπη βρίσκεται στην ακμή του, καθώς η πλειοψηφία των συλ-
λόγων έχουν αντίστοιχα τμήματα και μάλιστα βρίσκονται σε επαγγελματικό επίπε-
δο. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ομάδες δημιουργούν 
γυναικεία τμήματα. «Πλέον οι μύθοι και τα ταμπού αρχίζουν να καταρρίπτονται το 
ένα μετά το άλλο και για ένα κορίτσι είναι πολύ εύκολο να μπει σε κάποια ακαδημία 
να δοκιμάσει, μέχρι να μαζευτεί κάποιος επαρκής αριθμός ώστε να δημιουργηθεί 
γυναικείο τμήμα. Στα κοριτσάκια πάντως, κάνει πολύ καλό να ανταγωνιστούν αγο-
ράκια στην αρχή της περιπλάνησής τους στο χώρο. Μετά εξαρτάται και από τον 
σύλλογο. Εμείς στον Άρη Βούλας έχουμε μία τεράστια αγκαλιά για τα κοριτσάκια. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η κόρη του υπεύθυνου ακαδημίας αγωνίζεται στα κιτρινόμαυρα 
της ομάδας μας», αναφέρει ο προπονητής του τμήματος.Υπάρχουν έρευνες που 
δείχνουν ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πιο γρήγορα εξελίξιμα αθλή-
ματα στον κόσμο πλέον. «Δυστυχώς λόγω έλλειψης αθλητικής παιδείας, λόγω 
στερεοτύπων που όπως προείπα καταρρίπτονται και αφού το σύστημα δεν βοηθάει 
πολύ, το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πολύ πίσω από το ευρωπαϊκό. Θέλω 
να πιστεύω ότι η ψαλίδα θα κλείσει στο μέλλον και ιδίως τώρα που η UEFA θα 
υποχρεώσει τις ελληνικές ομάδες να έχουν γυναικείο τμήμα. Οπότε ένα κορίτσι 
που θα αρχίσει να ασχολείται σοβαρά με το ποδόσφαιρο, σε 4-5 χρόνια είναι πολύ 
πιθανό να παίζει για κάποια ομάδα, με κάποιους φιλάθλους που αγαπάνε το σωμα-
τείο να παρακολουθούν τα παιχνίδια. Ωστόσο είναι ακόμα πολύ νωρίς να συζητάμε 
για γεμάτα γήπεδα σε αγώνα γυναικείο ποδοσφαίρου». 

Μια βόλτα από το γήπεδο του Άρη Βούλας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 20:30 με 
22:00 και κάθε Πέμπτη 21:00-22:00, αρκεί για να σας πείσει πως το μέλλον του 
ποδοσφαίρου είναι γυναικεία υπόθεση.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Άρης Βούλας
Με άρωμα γυναίκας

Οι μύθοι και τα ταμπού 
καταρρίπτονται με το γυναικείο 
ποδόσφαιρο να κατακτά 
τη θέση που του αξίζει 
και στην Ελλάδα
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Η σημασία της πρόληψης υγείας, της διαρκούς ενημέρωσης αλλά και της εμπιστοσύνης 
στους ειδικούς ήταν με λίγα λόγια το μήνυμα της ημερίδας που διοργάνωσε ο Επιμορ-
φωτικός Σύλλογος Βάρης υπό την αιγίδα του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και 
Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 
στη Βούλα. Παρά τη «βαριά» θεματολογία, η προσέλευση κόσμου ήταν ιδιαίτερα ικανο-
ποιητική, καθώς η αίθουσα «Ιωνία» σχεδόν γέμισε, ενώ το ενδιαφέρον των ακροατών 
διατηρήθηκε αμείωτο, καθώς οι ομιλητές ήταν σύντομοι με τις εισηγήσεις να συνοδεύ-
ονται από παραστατικές παρουσιάσεις που προβάλλονταν σε μεγάλη οθόνη. Έχει την 
ιδιαίτερη σημασία του το γεγονός ότι όλοι οι εισηγητές της ημερίδας είναι κάτοικοι και 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στον 
χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
εξήρε την προσφορά του Επιμορφωτικού Συλλόγου στους τομείς του πολιτισμού και 
της ενημέρωσης του κοινού, εκτιμώντας ότι η τοπική κοινωνία χρειάζεται τη «ζύμωση» 
όπως είπε με σημαντικά μηνύματα. 

Εισαγωγικά ως φιλοξενούμενος της ημερίδας τοποθετήθηκε ο Διευθυντής του Συλλό-
γου Όραμα Ελπίδας Στυλιανός Γραφάκος, ο οποίος μίλησε για την κορυφαία σημασία 
των εθελοντών δοτών μυελού των οστών: «Δίνοντας λίγες ώρες από το χρόνο μας, 
μπορούμε να σώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους 
παριστάμενους να εγγραφούν στο μητρώο εθελοντών.  Η παιδίατρος Κατερίνα Κατσι-
μπάρδη στην πρώτη εισήγηση της ημερίδας υπογράμμισε με κάθε δυνατή έμφαση τη 
σημασία του παιδικού εμβολιασμού. Ένα επίκαιρο όσο ποτέ μήνυμα, καθώς όπως σημεί-
ωσε πλέον η αξία του εμβολιασμού αμφισβητείται. Κατά την εμπειρία μάλιστα της για-
τρού, ένα 30% των γονέων είναι διστακτικοί ως προς τα εμβόλια, ανήκοντας μάλιστα στα 
υψηλότερα κοινωνικά και εισοδηματικά στρώματα. Κατά την κ. Κατσιμπάρδη, τα εμβόλια 
έχουν πέσει θύμα της επιτυχίας τους: «Ξεχάσαμε κάποια νοσήματα χάρη στα εμβόλια, τα 
οποία όμως θα μας επισκεφτούν ξανά αν η εμβολιαστική κάλυψη πέσει», όπως σημείω-
σε συγκεκριμένα. Η παιδίατρος μεταξύ άλλων ανέλυσε και τη σημασία του εμβολιασμού 
κατά της γρίπης, που αυτό τον καιρό είναι ιδιαίτερα επίκαιρος. Για τις παθήσεις των παι-
διών και των εφήβων στη σπονδυλική στήλη μίλησε διεξοδικά ο ορθοπεδικός Χρήστος 
Ριφιώτης. Ο γιατρός –και επίσης πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης– ανέ-
πτυξε διεξοδικά τους κινδύνους από τη σκολίωση, την κύφωση και τη λόρδωση, ενη-

μερώνοντας για τα αίτια, τα 
συμπτώματα των παθήσε-
ων και την σύγχρονη αντι-
μετώπισή τους. Ο ομιλητής 
ανέφερε τα σωστά και τα 
λάθος αθλήματα ανάλο-
γα με την πάθηση και το 

βαθμό της, ανέπτυξε τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ενώ έφερε αναλυτικά 
παραδείγματα για τη σωστή στάση σώματος αλλά και τις καθημερινές κινήσεις που δεν 
επιβαρύνουν τη σπονδυλική στήλη. 

Στα νέα κορίτσια και την εμμηναρχή αφιέρωσε τη δική του εισήγηση ο γυναικολόγος 
Οδυσσέας Σαββούρας. Ο γιατρός απευθυνόμενος σε γονείς κοριτσιών ξεκαθάρισε ποια 
θεωρείται φυσιολογική διάρκεια περιόδου και κύκλου, ενώ έκανε εκτεταμένη αναφορά 
στους παράγοντες που φέρνουν πρώιμη ήβη και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη 
ζωή των γυναικών. Ο Οδυσσέας Σαββούρας επανέλαβε ότι η έμμηνος ρήση δεν πρέπει 
να φέρνει ντροπή ή να θεωρείται ασθένεια, ξεκαθαρίζοντας ακόμη μια σειρά από μύθους 
που συνοδεύουν ως κατάλοιπο παλαιότερων αντιλήψεων τη φυσιολογική αυτή κατά-
σταση του οργανισμού. Τέλος αναφέρθηκε στις σύγχρονες μεθόδους των γυναικολογι-
κών εξετάσεων και στα μεγάλα τους πλεονεκτήματα. 

Σε μια υγιή σχέση μας με το φαγητό αφιέρωσε τη δική της εισήγηση η κλινική διατροφολό-
γος Ειρήνη Ριφιώτη. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στις δύο όψεις της παιδικής δυσθρεψίας, 
τον υποσιτισμό αλλά και την παιδική υπερβαρότητα, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα 1 στα 3 
παιδιά αντιμετωπίζουν θέματα παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Ριφιώτη ανέλυσε τα χαρακτηριστικά 
της ποιοτικής θρέψης για κάθε στάδιο της παιδικής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι το 
«χρυσό κλειδί» για την υγεία είναι η διατροφική εκπαίδευση των παιδιών. «Υγιής διατροφή 
δεν σημαίνει δίαιτα, αυτή είναι μια απαγορευμένη λέξη για παιδιά», τόνισε προσθέτοντας: 
«Ισορροπημένη διατροφή σημαίνει μια υγιή σχέση με το φαγητό. Αν τα παιδιά τρέφονται 
φτωχά, ζουν και φτωχά». Μια περισσότερο τεχνική εισήγηση έκανε η μαία Παρασκευή 
Γιαξή, που έδωσε πρακτικές συμβουλές για τις πρώτες βοήθειες σε βρέφη, νήπια και 
παιδιά. Η εισηγήτρια ανέφερε ότι στο σπίτι σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα που 
εμπλέκουν παιδιά και ανέφερε ως απαραίτητα μέσα πρόληψης μια λίστα με τα επείγοντα 
τηλέφωνα (ΕΚΑΒ, Κέντρο Δηλητηριάσεων, παιδίατρος, κοντινό νοσοκομείο) και ένα βαλι-
τσάκι πρώτων βοηθειών για παιδιά. Ακόμη, ανέφερε ποιες είναι οι σωστές αντιδράσεις σε 
περιπτώσεις εγκαυμάτων, δηκητριάσεων, πνιγμών και πτώσεων που αποτελούν και τα 
συνηθέστερα επείγοντα περιστατικά που αφορούν παιδιά. 

Την ευεργετική επίδραση της άθλησης στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών ανέ-
πτυξε στη δική της εισήγηση η παλαίμαχη διεθνής κολυμβήτρια Νέρυ Νιαγκουάρα. «Τα 
παιδιά μαθαίνουν, διασκεδάζουν, χτίζουν χαρακτήρες» είπε μεταξύ άλλων, ξεχωρίζοντας 
το γεγονός ότι διαχείριση της ήττας και της επιτυχίας, η κοινωνικοποίηση, η ευγενής άμιλ-
λα, η πειθαρχία και η συνεργασία συγκακταλέγονται στα πλεονεκτήματα του αθλητισμού, 
πέρα από τα προφανή οφέλη στην υγεία. Η αθλήτρια ανέλυσε ακόμη τα ενδεδειγμένα 
αθλήματα για κάθε ηλικία, καθώς και τις προτεινόμενες ώρες άθλησης σε εβδομαδιαία 
βάση «για χαρούμενα και υγιή παιδιά». Με την εμψυχωτική τοποθέτηση του Στέφανου 
Ξενάκη έκλεισε η ημερίδα. Ο συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης τόνισε ότι οι γονείς 
αποτελούν το κορυφαίο παράδειγμα για τα παιδιά τους και έδωσε έμφαση στο λάθος 
της ελληνικής κοινωνίας να κατευθύνει τα παιδιά. «Οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα 
παιδιά σαν ισοδύναμες ανθρώπινες οντότητες», είπε. Ακόμη, υπογράμμισε την αξία της 
καθημερινής άθλησης και κίνησης και αναφέρθηκε εκτενώς στην ιδιότητα της «εστίασης» 
που κατά τη θεώρησή του μας βοηθά να βλέπουμε τα καλά στον κόσμο μας. Η ημερίδα 
ολοκληρώθηκε με ένα λιτό μπουφέ όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν από κοντά με τους εισηγητές. 

Πρόληψη και γνώση, 
τα καλύτερα «φάρμακα»
Ημερίδα υγείας από τον 
Επιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης  
και τον ΟΑΠΠΑ 

Ο πρόεδρος του 
Επιμορφωτικού Συλλόγου 
Βάρης και ορθοπαιδικός 
Χρήστος Ριφιώτης 
ανέλυσε τις παθήσεις 
της σπονδυλικής στήλης 
που απειλούν παιδιά και 
εφήβους



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

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Μια πλούσια ειδησεογραφικά χρονιά ήταν το 2019 με σημαντικά θέματα που αφορού-
σαν τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και την καθημερινότητα των κατοίκων 
του. Κατ’ αρχάς το 2019 ήταν η χρονιά των δημοτικών εκλογών, με την επανεκλογή 
με ποσοστό ρεκόρ του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Η χρονιά που ωρίμασαν και παρα-
δόθηκαν σε χρήση τα σημαντικότερα έργα της 5ετίας. Ήταν η χρονιά που ξεκίνησε το 
πιο καινοτόμο πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή που έχει εφαρμοστεί στη χώρα. Αδιαμ-
φισβήτητα όμως το θέμα της χρονιάς ήταν η δημοπράτηση των εκτάσεων της Β' πλαζ 
και του χώρου του πρώην κάμπινγκ Βούλας, βάζοντας τέλος στην παρακμή που είχαν 
περιέλθει οι δημόσιες αυτές ακτές για σχεδόν δύο δεκαετίες. 

Ιανουάριος
Στις 7/1 χιονοπτώσεις σημειώνονται στα 3Β, ενώ τα σχολεία πάνω από τη λεωφόρο Βου-
λιαγμένης παραμένουν κλειστά εξαιτίας του πάγου. Στις 12/1 ξεκινά η ανάπλαση της πλα-
τείας Βάρκιζας μετά από μια δικαστική περιπέτεια που διήρκησε δύο χρόνια ενώ στις 20/1 
γίνονται τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής που μετονομάζει την πλατεία του Πανοράματος 
σε πλατεία Άγγελου Αποστολάτου, με παρόντα τα παιδιά του εκλιπόντος Δημάρχου. 

Φεβρουάριος
Στις 15/2 ξεκινά η δίκη της δημοτικής συμβούλου, Μαρίας Σίνα με την κατηγορία της υπε-
ξαίρεσης στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας για όσο χρονικό διάστημα είχε θητεύσει 
στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Στις 23/2 ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος πραγματοποιεί την πρώτη προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των δημοτι-
κών εκλογών μπροστά σε 1.700 δημότες που κατέκλυσαν το ξενοδοχείο Divani. Στις 24/2 
ο αστροφυσικός και ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής, ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης 3Β.

Μάρτιος
Στις 15/3 το Δικαστήριο έκρινε ένοχη τη Μαρία Σίνα και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 
18 μηνών με αναστολή. Στις 20/3 η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Γλυφάδας 
Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης τον Επίσκοπο Σαλώνων ενώ την ίδια 
μέρα, σε μια ειδική τελετή στο Δημαρχείο Βούλας, η Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
της Ευρώπης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Ελένη 
Γλύκατζη Αρβελέρ, ανακηρύσσεται επίτιμη δημότης 3Β.

Απρίλιος
Στις 8/4 ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανακοινώνει ως αντισταθμιστικά 
οφέλη για την ανακατασκευή του συγκροτήματος του Αστέρα Βουλιαγμένης μια σειρά 
από τεχνικά έργα ύψους 4 εκατ. ευρώ. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Δήμαρχος προσφεύ-
γει στο ΣτΕ για την παράνομη όπως υποστηρίζει εκλογή του Μητροπολίτη Αντωνίου. 
Τέλος, ο Δήμαρχος παραχωρεί συνέντευξη στον «Δημοσιογράφο» αναφέροντας πως 
η Μονάδα Απορριμμάτων στη Σχολή Ευελπίδων είναι μη βιώσιμη οικονομικά. 

Μάιος
Στις 4/5 ξεκίνησε η 30ή ανθοκομική έκθεση στο πλακόστρωτο της παραλίας Βάρκιζας μετά 
από διακοπή τριών ετών. Στις 26/5 πραγματοποιούνται οι δημοτικές εκλογές με νικητή τον 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο σημειώνοντας 72%, ποσοστό από τα μεγαλύτερα που λαμβάνει 
Δήμαρχος στην Αττική. Τον ίδιο μήνα, ανακοινώνονται οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την 
ανάπλαση της Β' πλαζ Βούλας και τον χώρο του πρώην κάμπινγκ Βούλας.

Ιούνιος
Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας Βάρκιζας στο κέντρο της πόλης 
και παραδόθηκε στο κοινό για χρήση. Ολοκληρώθηκε η δικαστική εκκρεμότητα και 
προχωράει η κατασκευή και λειτουργία του Διμαντοπούλειου Γηροκομείου στη Βούλα, 
εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για να μπει σε τελική ευθεία η κατασκευή και λειτουρ-
γία του γηροκομείου. Στις 18/6 ξεκινούν οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις από τον 
ΟΑΠΠΑ, προσελκύοντας περισσότερα από 500 παιδιά.

Ιούλιος
Στις 10/7 τοποθε-
τείται στην πρό-
σφατα αναμορ-
φωμένη κεντρική 
πλατεία της Βάρ-
κιζας το γλυπτό 
«Taurocathaption» 
υπό την εποπτεία 
του δημιουργού 
του έργου, γλύπτη 
Κωστή Γεωργίου. 
Στις 19/7 ο ισχυ-
ρός σεισμός με 
επίκεντρο την Μάν-
δρα έγινε αισθητός 
στα 3Β χωρίς να αφήσει ζημιές. Στις 20/7 διεξήχθη στο στάδιο της Βάρης το διεθνές 
μίτινγκ «Δρόμεια», με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αθλητών και αθλητριών.

Αύγουστος
Στις 30/8 ξεκινά η νέα αυτοδιοικητική θητεία στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
με την καθιερωμένη ορκωμοσία του Δημάρχου, των δημοτικών και τοπικών συμβού-
λων σε μια εξαιρετικά οργανωμένη τελετή ορκωμοσίας. 

Σεπτέμβριος
Στις 1/9 διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία 
εκλέχθηκε το προεδρείο και οι επιτροπές του Συμβουλίου. Στις 7/9 ο Δήμος συμμε-
τέχει στην 84η ΔΕΘ αναδεικνύοντας τις νέες εφαρμογές που έχουν υιοθετηθεί και τις 
βραβευμένες καλές πρακτικές του Δήμου 3Β. Στις 28/9 επίτιμος δημότης 3Β ανακη-
ρύσσεται ο επιστήμονας Αριστείδης Πατρινός. 

Οκτώβριος
Στις 1/10 ξεκινά το έργο κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων στο Πανόραμα Βούλας. 
Στις 14/10 άρχισε η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης απορριμμάτων στην πηγή, στα Πηγαδάκια Βούλας. Στις 14/10 εγκρίθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η πολεοδομική μελέτη καθορισμού χρήσεων γης στη Βάρη και 
συγκεκριμένα στο Δίλοφο. Την ίδια ημέρα, ο Δήμος ανακοινώνει πως δεν παραδίδει 
τα αποθεματικά του στην κυβέρνηση.

Νοέμβριος
Ξεκινά η διαδικασία ανακατασκευής των νέων αποδυτηρίων του δημοτικού γηπέδου 
της Βούλας, ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών που γίνεται πραγματικότητα. Στις 3/11 η 
Πολιτική Προστασία 3Β ανακοινώνει τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου με 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την πόλη. Την ίδια περίοδο, ψηφίζεται το Τεχνικό 
Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2020, περιλαμβάνοντας 20 νέες 
παρεμβάσεις. 

Δεκέμβριος
Στις 13/12 φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία της Βούλας μέσα 
σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Στις 10/12 πραγματοποιείται Δημόσια Διαβούλευση για τη 
μελέτη τοποθέτησης πεζογέφυρας στη Βούλα με τους δημότες να εκφράζουν την θετι-
κή τους γνώμη. Στις 22/12 και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών δίνει συναυλία στο ξενοδοχείο Divani.

Ανασκόπηση
Το 2019 μέσα από τα ρεπορτάζ του Δημοσιογράφου
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Αρωγός ο Δήμος στην ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Στην καλύτερη φάση της πρόσφατης ιστορίας τους βρίσκο-
νται οι τρεις ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, Αστέρας Βάρης, Άρης Βούλας και 
ΑΟ Βουλιαγμένης. Ο σύλλογος της Βάρης κρατά σφιχτά στα 
χέρια του το εισιτήριο ανόδου που οδηγεί στο πρωτάθλημα 
της Γ' εθνικής κατηγορίας. Ο τοπικός Άρης, μετά την περσι-
νή του συμμετοχή σε τελικό διοργάνωσης, για πρώτη φορά 
στην 68χρονη ιστορία του βρίσκεται στις υψηλές θέσεις 
της βαθμολογίας χτίζοντας γερά θεμέλια για το επόμενο 
μεγάλο βήμα, ενώ ο ΑΟ Βουλιαγμένης πραγματοποιεί μια 
εξαιρετική χρονιά, μένοντας κοντά στο κόλπο της ανόδου.

Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας ομάδας είναι 
αναμφίβολα οι παίκτες της. Ωστόσο, οι αθλητές προκει-
μένου να διατηρούν υψηλή απόδοση και να παραμένουν 
υγιείς, χρειάζονται να προπονούνται σε ένα ασφαλές και 
σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον. Ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης από την πλευρά του εκσυγχρονίζει τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις προσφέροντας στους αθλητές και 
στους επίδοξους πρωταθλητές άρτιες εγκαταστάσεις. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός πως οι επιτυχίες που σημειώνουν 

οι τρεις ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της πόλης, οφείλεται εν 
πολλοίς στις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η δημο-
τική αρχή προς όφελος των αθλητών και των συλλόγων. 

Ειδικότερα, τα τελευταία τρία χρόνια τα γήπεδα ποδοσφαί-
ρου που βρίσκονται στον Δήμο έχουν αλλάξει όψη. Συγκε-
κριμένα, στο δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» 
της Βάρης έχει τοποθετηθεί τεχνητός χλοοτάπητας 7ης 
γενιάς ο οποίος έχει λάβει τη υψηλότερη πιστοποίηση της 
παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FIFA). Παράλληλα, 
έχει κατασκευαστεί ένα γήπεδο 5x5 για να προπονούνται τα 
παιδιά ηλικίας έως 6 ετών. 

Εργασίες έχουν γίνει και στο δημοτικό γήπεδο της Βού-
λας, στο οποίο έχει αντικατασταθεί το τερέν με τάπητα νέας 
γενιάς ενώ έχουν τοποθετηθεί νέοι υπερσύγχρονοι προ-

βολείς. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής 
νέων αποδυτηρίων, γραφείων κ.ά. Μόλις ολοκληρωθεί 
το παραπάνω έργο, η Βούλα θα έχει ένα σύγχρονο γήπεδο 
προσφέροντας στους αθλητές όλα όσα χρειάζονται προκει-
μένου να προπονούνται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλ-
λον. Τέλος, το άλλοτε χωράφι του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Βουλιαγμένης έχει μετατραπεί σε ένα γήπεδο που 
το επιλέγει μέχρι και η Εθνική Ομάδα για τις προπονήσεις 
της. Η τοποθέτηση του υβριδικού χλοοτάπητα (17% υβριδι-
κό -83% φυσικό) –κάτι πρωτοποριακό για την εποχή– έχει 
κατατάξει το γήπεδο του Καβουρίου σε ένα από τα καλύτερα 
της χώρας. 

Αναμφίβολα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης φαί-
νεται να στηρίζει τον τοπικό αθλητισμό, τόσο με τον συνεχή 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, όσο και με τις επιχο-
ρηγήσεις προς τους αθλητικούς συλλόγους που φτάνουν 
το ποσό των 300.000 ευρώ.  

Μάλιστα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, θα βραβευτούν για 
την προσφορά τους στον τοπικό αθλητισμό από τον Πρόε-
δρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής 
Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ), Δημήτρη Γιαρένη, τη Δευτέρα 27 Ιανου-
αρίου 2020.

#photo_view

Την τελευταία του πνοή
άφησε στις 3/1 
ο Μάνος Πουλάκης

Στη Βάρκιζα
με τον σταυρό
των Θεοφανείων

Η βροχή δεν απέτρεψε
τον αγιασμό υδάτων
στη Βούλα

Αναμένοντας
το «Εν Ιορδάνη»
στη Βουλιαγμένη

Η Κάρμεν Ρουγγέρη 
στην εορταστική εκδήλωση
του Συλλόγου Τριλογία (21/12)

Η αντιδήμαρχος Γλυφάδας
Δάφνη Μπίλια στην εκδήλωση
για τον Υμηττό (Βούλα 15/1)

Ο Διονύσης Χατζηδάκης
με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
(Divani, 22/12)

Οι δυνατοί σύλλογοι
χρειάζονται και 
άρτιες εγκαταστάσεις
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Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος και ο Γενικός Διευθυντής των Χωριών SOS 
Ελλάδας Γιώργος Πρωτόπαππας συζητούν στην εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Χωριό SOS Βάρης στις 12/1 για να 
φιλοτεχνήσει και να χαρίσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Κωστή Χατζηδάκη, έναν συλλογικό πίνακα με θέμα τη φύση

Η Παιδική Χορωδία του 2ου Γυμνασίου Βούλας επί το 
έργον, στην εορταστική αφιερωματική συναυλία του 
ΟΑΠΠΑ και του Συλλόγου Τριλογία για την Παγκόσμια 
Ημέρα του Παιδιού στη Βούλα (21/12)

ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ  
ΣΤΙΣ 12/1

Ο Σύλλογος Φίλοι του 
ΠΙΚΠΑ Βούλας έκοψε την 
παραδοσιακή βασιλόπιτα 
στο Moorings της 
Βουλιαγμένης στις 20/1 
και πραγματοποίησε 
παράλληλα την ετήσια 
συνέλευσή του, 
παρουσιάζοντας ένα 
πολύ πλούσιο έργο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ 
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ 
ΠΙΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΣΤΙΣ 20/1














