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Αντίθετα από ό,τι διακηρύτ-
τει επικοινωνιακά, η Εκκλησία 
σήμερα διαχειρίζεται ένα μεγά-
λο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, 
ειδικά στη Βουλιαγμένη, από 
το οποίο αντλεί δυσθεώρητα 
ποσά. Επομένως το επιχείρημα 
της «αναξιοποίητης» περιουσί-
ας είναι απατηλό, αποκρύβο-
ντας τις τάσεις απληστίας που 
χαρακτηρίζουν τις πρόσφατες 
αποφάσεις που λαμβάνει η 
κεφαλή της ιεραρχίας.  
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@dimitris.tsioulis

#Varkiza

@greenfundgr
Συμμετείχαμε στα εγκαίνια της νέας θερμοκηπιακής μονά-
δας του Δήμου Νέας Σμύρνης που λειτουργεί από σήμερα 
εντός του ιστορικού Άλσους της πόλης. Η δράση ξεκίνησε 
από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και επεκτάθη-
κε και εκεί με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

@aperanto.galazio.naobb

#Varkiza

@zaratoustra11

Στα νότια προάστια ο κόσμος περιμένει και 1 ώρα για 
να φανεί κάποιο λεωφορείο. Στη Βάρη μεγάλο πρόβλη-
μα, τα μισά δρομολόγια τα τρώνε. Δεν δικαιολογείται το 
χάλι τους από έξω, αλλά η εστία μόλυνσης είναι μέσα 
και δυστυχώς δεν καθαρίζονται!

@chloe_haycock

#Varkiza

@KITSOPOULOS_K
Ευχαριστώ το γιατρό μου και όλους στη Β Χειρουργική 
του Ασκληπιείου Βούλας. Ευπρέπεια, καθήκον, προσφο-
ρά και πραγματικά δημόσια λειτουργία σε πολύ δύσκο-
λες συνθήκες. Σε ένα ΕΣΥ που ουσιαστικά έχει αφεθεί 
στον ηρωισμό και φιλότιμο όσων το λειτουργούν.

@Tsiouklis1
Βενεζουέλα Βολιβία Βραζιλία. Τώρα ναι, Βάρη Βούλα 
Βουλιαγμένη

@maryskordia

#Voula 

@1EviGian1
Είδα στη Βάρκιζα να κάνουν μπάνιο τα παιδιά από τα 
χωριά SOS. Ήταν τρεις γυναίκες που τα πρόσεχαν. Μου 
θύμισαν τις δασκάλες στο σχολείο. Τα παιδιά έπαιζαν 
ανέμελα τους έκαναν παρατηρήσεις αλλά πολύ γλυκά. 
Δεν είναι όλοι ίδιοι. Ήταν χαρούμενα και καθόλου φοβι-
σμένα. Οι γυναίκες τα πρόσεχαν με αγάπη και όταν πλη-
σίαζαν άγνωστους δεν τα έβρισαν, τους μιλούσαν σαν 
γονείς. Τα παιδιά φαίνονται αν είναι καλά. Απορώ πως 
κάποιος δεν πρόσεξε κάτι στην συμπεριφορά τους. 

@hipvana

#Vari

@kedegr

Γρ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος της Ε/πης Θεσμών & Δια-
φάνειας: Η επόμενη αναγκαία Διοικητική Μεταρρύθμι-
ση δεν μπορεί πλέον να είναι δομική μεταρρύθμιση, 
αλλά θα είναι λειτουργική μεταρρύθμιση και θα πρέπει 
να στοχεύει στους ισχυρούς Δήμους

@apollonbeach

#vouliagmeni 

@Mavrogiorgos

Έφυγε από τη ζωή ο Χοσέ Μπράσκο Κατά (Πέπε) ο 
προπονητής της εθνικής ομάδας στους ΟΑ του 1984, 
ένας άνθρωπος που του οφείλω πολλά όχι μόνο γιατί 
με κάλεσε στην εθνική στα 17 μου χρόνια, αλλά για τα 
μαθήματα ζωής που μου έδωσε. Καλό ταξίδι Πέπε, δεν 
θα σε ξεχάσω ποτέ…

Έγραψαν στα social media για τα 3Β2
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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)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)
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Πώς η Εκκλησία πλουτίζει ήδη
από τη Βουλιαγμένη

M ια άκρως αποτελεσματική τεχνική απόκρυ-
ψης χαρακτηρίζει τους επικοινωνιακούς 
χειρισμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος στο 

ζήτημα της ακίνητης περιουσίας της. Ενώ η ιεραρχία 
προβάλλει σε όλους τους τόνους εδώ και πολλά χρόνια 
το μέγεθος του αναξιοποίητου τμήματος της εκκλησι-
αστικής περιουσίας, αποσιωπά εντελώς το τμήμα που 
ήδη αξιοποιείται και αποφέρει έσοδα. Η απόκρυψη 
αυτή αλλοιώνει πλήρως την εικόνα, παρουσιάζοντας 
την Εκκλησία ως οργανισμό αδικημένο ή τουλάχιστον 
εγκρατή, ολιγαρκή και μετρημένο που φιλοδοξεί απλώς 
να κάνει νοικοκυριό στα υπάρχοντά του. Το αφήγημα 
αυτό συμπληρώνεται από την τακτική υπενθύμιση των 
απωλειών που υπέστη το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της 
Εκκλησίας όπως ήταν πριν την επανάσταση του 1821, με 
αποφάσεις του νεοελληνικού κράτους. Όπως δηλώνει 
τακτικά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, «το 96% της περι-
ουσίας έχει λεηλατηθεί» από το 1830 και μετά. Η πραγ-
ματικότητα είναι όμως ότι τουλάχιστον στη Βουλιαγμέ-
νη, σε μια περιοχή η αξία της οποίας έχει εκτιναχθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες, η εκμετάλλευση των πολυάριθμων 
ακινήτων που είναι σημαντικό μέρος αυτού του εναπο-
μείναντος 4%, αποφέρει κάθε χρόνο απίστευτα ποσά που 
μόνο κατά προσέγγιση μπορούν να υπολογιστούν, καθώς 
μένουν μυστικά, αλλά που κατά τεκμήριο συνιστούν μια 
αδιανόητα μεγάλη πηγή πλούτου. Το αδιαμφισβήτητο 
γεγονός ότι η περιουσία της Εκκλησίας της Βουλιαγμένης 
αποφέρει ήδη στα ταμεία της κάποια εκατομμύρια ευρώ 
κάθε χρόνο, τοποθετεί σε άλλη προοπτική την επιδίωξή 

της να κλείσει το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης προκει-
μένου να αξιοποιήσει εμπορικά και το ιστορικό ακίνητο 
στο λόφο του Λαιμού που στεγάζει τα παιδιά. 

Ας μιλήσουμε όμως με στοιχεία: Από έγγραφα που έχει 
δημοσιοποιήσει η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία 
Οικονομικών (ΕΚΥΟ) προκύπτει ότι στη Βουλιαγμένη 
μόνο, σήμερα αξιοποιούνται με διάφορες μισθωτικές 
συμβάσεις 83 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας άνω των 
11,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, τα 16 
ακίνητα είναι μεζονέτες που φτάνουν ως και τα 350 τ.μ. 
η μία, τα 11 αποτελούν εμπορικά ακίνητα επιφάνειας 
2.500 τετραγωνικών και βρίσκονται εντός του εμπορι-
κού κέντρου Status και 56 συνιστούν κατοικίες διαφό-
ρων επιφανειών (από 37 ως 200 τ,μ.). Πρόκειται για 13 
πολυκατοικίες, 5 από τις οποίες βρίσκονται πάνω στην 
πιο ακριβή γη της χώρας σήμερα, στο Λαιμό. Με τη μέση 
τιμή ενοικίασης κατοικίας στη Βουλιαγμένη να κυμαί-

νεται πλέον στα 14 ευρώ το τετραγωνικό (και χωρίς να 
υπολογίζονται οι αυξημένες τιμές των εμπορικών ακι-
νήτων) τα εκκλησιαστικά αυτά σπίτια και καταστήματα 
μπορούν να αποδώσουν πάνω από 161.000 ευρώ τον 
μήνα ή διαφορετικά 1,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 
Επιπλέον, από την τελευταία προκήρυξη διαγωνισμού 
για τη μίσθωση του λόφου του Ορφανοτροφείου, προκύ-
πτει ότι βρίσκονται εν ενεργεία κάποιες πολύ σημαντικές 
μακροχρόνιες μισθώσεις στο ακίνητο επί του οποίου λει-
τουργεί το εστιατόριο Ιθάκη καθώς και σε τέσσερις πρό-
σφατα ανακαινισμένες βίλες. Από την τιμή εκκίνησης του 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για τα συγκεκριμένα ακίνη-
τα, διαπιστώνεται ότι το μίσθωμα που ήδη εισπράττει η 
Εκκλησία για αυτά δεν μπορεί να είναι κάτω από 620.000 
ευρώ. Η Μονή Πετράκη, δηλαδή η Εκκλησία, είναι ιδιο-
κτήτρια και του παραλιακού καταστήματος που στεγάζει 
εδώ και δεκαετίες το εστιατόριο Λάμπρος. Στα ακίνητα 
που αποδίδουν εδώ και δεκαετίες πρέπει να προστεθεί 
και η Λίμνη Βουλιαγμένης. Η Ιαματικά Λουτρά ΑΕ που 
μισθώνει από την Εκκλησία τον χώρο καταβάλλει άγνω-
στο σήμερα ύψος μισθώματος. Παλαιότερη (1997) δημο-
σιογραφική έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα καταγράφει 
ότι το ενοίκιο στις αρχές του 1990 ήταν 3.000 ευρώ (1 
εκατομμύριο δραχμές) δηλαδή 36.000 ευρώ τον χρόνο. 
32 χρόνια μετά οπωσδήποτε το μίσθωμα θα είναι υψη-
λότερο. Νεότερη (2008) έρευνα των Νέων για την εκκλη-
σιαστική περιουσία αναφέρεται σε εισπράξεις 12 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο από τα ενοίκια ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς 
τι άλμα στις εισπράξεις της προσδοκά η Εκκλησία, βγά-
ζοντας στο σφυρί το κτήριο του Ορφανοτροφείου, αφού 
βάσει προκήρυξης θα προσθέσει κάθε χρόνο άλλο 1 εκα-
τομμύριο ευρώ στα έσοδά της. Και αν - τυπικά τουλάχι-
στον - τα ακίνητα του Ορφανοτροφείου (βίλες και Ιθάκη) 
προορίζονταν μέχρι σήμερα να χρηματοδοτούν τη λει-
τουργία του ιδρύματος (σήμερα συντηρούνται μόλις 5 
τρόφιμοι), κατανοεί κανείς ότι αν φύγουν τα παιδιά, το 
μίσθωμα όλης της εγκατάστασης, 1,6 εκατομμύρια ετησί-
ως, θα ενισχύει το μεγάλο εκκλησιαστικό ταμείο. Και εδώ 
προστίθεται άλλη μία επικοινωνιακή τεχνική απόκρυ-
ψης που αφορά τον προορισμό του ταμείου: Διότι είναι 
αλήθεια ότι τα έσοδα της Εκκλησίας κατευθύνονται σε 
φιλανθρωπίες και σε κοινωνικό έργο, αλλά όχι ολόκληρη 
η αλήθεια. Το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η Εκκλησία και επιθυμεί διακαώς να επιλύσει με τεχνι-
κές real estate ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν είναι οι 
αυξημένες ανάγκες των απόρων της κοινωνίας μας. Αλλά 
η δυσχερής συντήρηση του τεράστιου γραφειοκρατικού 
μηχανισμού της Εκκλησίας, ενός άκρως αντιπαραγωγικού 
σώματος υπαλλήλων, εκτός των ιερέων που μισθοδοτού-
νται από το Δημόσιο. Με μια έννοια βέβαια και το βόλεμα 
«ημετέρων» σε διάφορες αργομισθίες με ιερό προκάλυμ-
μα συγκαταλέγεται κι αυτό στις φιλανθρωπίες... 

“Εμπορικό κέντρο,  
Λίμνη, μεζονέτες, 
βίλες, εστιατόρια και 
πολυκατοικίες γεμίζουν 
ήδη το χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Την αναβάθμιση της ελεύθερης ακτής στην περιοχή του 
Αγίου Νικολάου στο Καβούρι αποφάσισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 
2022. Πρόκειται για το ελεύθερο τμήμα της ακτής που 
βρίσκεται ανάμεσα στη Β’ πλαζ Βούλας και το ξενοδο-
χείο Αpollon Divani. H συγκεκριμένη έκταση ανήκε στην 
ΕΤΑΔ και πλέον έχει περάσει στη διαχείριση του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τη δημοτική αρχή να 
επιδιώκει να προχωρήσει σε ανάπλαση, αναβάθμιση και 
στη συνέχεια σε διαχείρισή της προς χρήση του κοινού. 
Η μελέτη διαμόρφωσης της ακτής έχει ως κύριο συστα-
τικό τη μετατροπή της σε πόλο έλξης επισκεπτών καθό-
λη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα η παραλία να 
αναβαθμιστεί ως ακτή κολύμβησης. 

Η τελευταία φορά που έγινε κάποια παρέμβαση στην 
ακτή του Καβουρίου ήταν πριν από οκτώ χρόνια όταν 
και πραγματοποιήθηκαν ορισμένες φυτεύσεις δέντρων. 

Σύμφωνα με την μελέτη διαμόρφωσης, η πρόσβαση στον 
αιγιαλό και την θάλασσα θα διασφαλίζεται με τους υφι-
στάμενους διαδρόμους ελεύθερης πρόσβασης ενώ ήπιες 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες θα αναπτύσσονται απο-
κλειστικά στην περιοχή του «Μύθου», όπως συμβαίνει 
και σήμερα. Επιπλέον, οι δύο υφιστάμενες προβλήτες θα 
αποκατασταθούν με ανακατασκευή στο μήκος και πλάτος 
που είχαν πριν την μερική καταστροφή τους, ώστε να 
καταστούν ασφαλείς για το κοινό, καθότι σήμερα αποτε-
λούν παγίδα και αιτία ατυχημάτων.

Κατά το παρελθόν, η παραλία του Αγίου Νικολάου στο 
Καβούρι είχε μπει στο στόχαστρο επιχειρηματιών με 
σκοπό την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων κατά μήκος 
της παραλίας με την δημοτική αρχή να στέλνει σαφές 
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη 
παραλία θα είναι ελεύθερη προς χρήση για τους κατοί-
κους και επισκέπτες της περιοχής. 

Συνεργάτης
του Δήμου 

Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης  

το 
Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς

Τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης και του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβού-
λιο τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου. Αντικείμενο 
της συνεργασίας είναι τα θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος όπου θα μπορούν να αξιο-
ποιήσουν την τεχνογνωσία, τις υποδομές, 
τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προ-
κειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και 
να υλοποιηθούν δράσεις σε τομείς επιστη-
μονικής έρευνας και πρακτικής αξιοποιήσης 
της σε αντικείμενα σχετικά με τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες από το Δήμο 3Β, δράσεις νέων 
τεχνολογιών, μεθόδων ανάπτυξης ανθρώπι-
νου δυναμικού, εκπαίδευσης και επαγγελμα-
τικής κατάρτισης.

Βασικός στόχος των δύο πλευρών είναι η 
συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο και η εξέ-
ταση της δυνατότητας αξιοποίησης πόρων 
από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία για τη χρηματοδότηση νέων έργων 
και υποβολή κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση πρωτοβου-
λιών και ερευνητικών δράσεων που εντάσσονται στους κοινούς στό-
χους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, μέσω του μνημονίου 
συνεργασίας θα ληφθούν δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευ-
ση και επιμόρφωση στελεχών και φορέων σε αντικείμενα σχετικά με 
την υλοποίηση του κεντρικού στόχου. Ενώ, ανάμεσα στους στόχους 
είναι και πρόσθετες δράσεις που θα οριοθετηθούν στο μέλλον μετά 
από κοινή απόφαση των αρμόδιων φορέων. 

Πιο συγκεκριμένα, Δήμος 3Β και Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα προω-
θήσουν εφαρμογές τεχνολογικής ανάπτυξης και ειδικότερα συστή-
ματα διαχείρισης δεδομένων, νέων εφαρμογών πληροφορικής και 
πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και βελτιστοποίησης λει-
τουργιών, υπηρεσιών και υποδομών. Επίσης, θα συνεργαστούν σε 
θέματα που άπτονται τεχνικών επαγγελματικής κατάρτισης, θέμα-

τα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των επιστημονικών, εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών επαφών των δύο πλευρών. Τέλος, στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας ο Δήμος και το ΠΑΠΕΙ θα συνεργαστούν σε 
θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση τρεχουσών πρωτοβουλιών 
συγκρότητσης «κοινοτήτων γνώσης και καινοτομία» σε τομείς της 
γαλάζιας οικονομίας και ανάπτυξης που διαμορφώνονται και υπο-
λοποιούνται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την πορεία υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας και την 
ομαλή διεκπεραίωση των δράσεων της, αρμόδιος από πλευράς 
Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Πρύτανης Καθηγητής Άγγελος 
Κότιος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής, Διευ-
θυντής του Εργοστασίου Δικτυοκεντρικών Πληροφοριακών Συστη-
μάτων ενώ από την πλευρά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
αρμόδιος είναι ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Καβούρι 
Ανάπλαση στην ελεύθερη παραλία
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Οριστικοί «τίτλοι τέλους» έπεσαν για την παράνομη καντίνα που είχε τοποθετηθεί στα πρανή, στο πρώτο Λιμανάκι 
της Βουλιαγμένης, η οποία έπειτα από απόφαση της διοίκησης του Δήμου και κατάλληλες ενέργειες δεν λειτούργησε 
ποτέ. Η υπόθεση της καντίνας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, όταν ο ιδιοκτήτης της είχε μισθώσει τον συγκεκριμέ-
νο χώρο από την Εκκλησία της Ελλάδος, ενώ παράλληλα είχε εξασφαλίσει και μια σειρά αδειοδοτήσεων κεντρικών 
διοικητικών οργάνων για να στήσει τη μικρή επιχείρηση. Σημειώνεται ότι στην περιοχή δεν προβλέπεται στάσιμο 
εμπόριο και σε περίπτωση λειτουργίας της καντίνας θα άνοιγε την όρεξη της Εκκλησίας της Ελλάδος και για άλλες 
δραστηριότητες στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης και γενικότερα στην περιοχή της Φασκομηλιάς. 

Εκκλησία της Ελλάδος και ιδιοκτήτης της καντίνας έκαναν σχέδια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη του Δήμαρχο Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο καθώς ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ουδέποτε αδειοδότησε τη συγκεκριμένη επιχείρηση 
καθώς έπειτα από αυτοψία της Υπηρεσίας Δόμησης κρίθηκε με μια σειρά επιχειρημάτων ότι η κατασκευή της καντί-
νας είναι άκρως επικίνδυνη για τους λουόμενους και τους εξυπηρετούμενους. Οι υπηρεσίες του Δήμου παρόλο 
που ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη της καντίνας για την άμεση απομάκρυνσή της, δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση και 
προχώρησαν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Έτσι, τον προηγούμενο μήνα, τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν την 
καντίνα από το σημείο που αποτελούσε εστία μόλυνσης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. «Η δημοτική 
αρχή δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια που υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον της πόλης 
και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας», σχολίασε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε 
επίδοξους επιχειρηματίες που θα προσπαθήσουν στο μέλλον να πράξουν κάτι αντίστοιχο δίχως να λάβουν υπόψη 
τους τις πάγιες θέσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Απομακρύνθηκε η παράνομη καντίνα 
από τα Λιμανάκια 

Διευρύνεται η 
Πόλη για να ζεις 

του Γρηγόρη  
Κωνσταντέλλου

Στην παράταξη 
Του Δημάρχου ο 

τοπικός σύμβουλος 
Βούλας,

Στέλιος Κλήμης

Έντεκα μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές η διοικούσα παράταξη 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει να διευρύνεται, 
καθώς ο Στέλιος Κλήμης αποτελεί το νέο μέλος της «Πόλης για να 
ζεις». Ο Στέλιος Κλήμης ασχολείται διαχρονικά με τους Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ το 2019 εξελέγη τοπικός σύμβουλος 
στη δημοτική ενότητα Βούλας με την παράταξη «Κύμα Ενωμένων 
Πολιτών». 

Καλωσορίζοντας τον Στέλιο Κλήμη, ο Δήμαρχος ανέφερε: «Ο Στέλιος 
Κλήμης διακρίνεται από την ανιδιοτέλεια, την εργατικότητα και την 
αγάπη του για την πόλη μας. Σε πρόσφατη συνάντησή μας αποφα-
σίσαμε τη συμπόρευσή μας και με χαρά τον καλωσορίζουμε στην 
ομάδα μας. Στην παράταξη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη - Πόλη για να 
ζεις θα υπάρχει πάντα χώρος για όσους πραγματικά αγαπάνε την 
πόλη μας και έχουν όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί να την κάνουμε 
ακόμα ομορφότερη, ακόμα πιο πράσινη και ακόμα πιο φιλική στους 
κατοίκους μας».

Από την πλευρά του ο Στέλιος Κλήμης σημείωσε με κείμενό του που 
απευθυνόταν στο εκλογικό σώμα: «Ζήτησα τη ψήφο σας υποσχό-
μενος να συνεχίσω να εργάζομαι για την πόλη που αγαπώ, αλλά 
και για το κοινό όφελος. Πέρασαν ήδη 3 χρόνια και δεν έπαψα ούτε 
στιγμή να υλοποιώ αυτή την υπόσχεση. Πριν έξι μήνες, ύστερα από 
2,5 χρόνια θητείας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το Κύμα Ενωμέ-
νων Πολιτών και να συνεχίσω ως ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος. 
Οι λόγοι αποχώρησής μου είναι γνωστοί, καθώς τους είχα αναρτή-
σει δημόσια ενώ πρωτίστως είχα ενημερώσει τον κ. Δαβάκη. Ήρθε 
όμως η ώρα να κάνω ένα ακόμα βήμα. Έτσι λοιπόν, με γνώμονα τα 
κοινά που μας ενώνουν, όπως η αγάπη για την πόλη μας, η υλοποί-
ηση του προγράμματος χωρίς αποκλίσεις, η άψογη συνεργασία μας 
σε όλα τα επίπεδα είτε σε θέματα σχολείων, είτε σε θέματα καθη-
μερινότητας, η ταύτιση απόψεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό 
μίας σύγχρονης πόλης με ήπια ανάπτυξη φιλική στο περιβάλλον και 
πολλά ακόμα, η πλάστιγγα έγειρε καθοριστικά υπέρ του να ενταχθώ 

στην παράταξη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη - Πόλη για να ζεις, με επι-
κεφαλής τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Είμαι σίγουρος πως 
μία δυνατή ομάδα με ικανά στελέχη και ικανό Δήμαρχο, μπορεί να 
συνεχίσει να δημιουργεί ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες. Σε 
έναν τεράστιο Δήμο λάθη γίνονται, ουδείς αλάνθαστος, όταν όμως 
τα σωστά υπερτερούν, τότε τα μικρά λάθη γίνονται διδακτικά για 
όλους. Πάμε λοιπόν μπροστά δυνατά και συνεχίζουμε».



Για περισσότερα από 40 χρόνια, αποδεικνύουμε σταθερά ότι έχουμε την ιδανική εμπειρία όταν πρόκειται για 

πωλήσεις ακινήτων. Η πώληση του ακινήτου σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα – και πάνω απ’ όλα με επιτυχία. 

Οι σύμβουλοι ακινήτων μας δεν γνωρίζουν μόνο την αγορά, αλλά και κάθε βήμα μιας επιτυχημένης πώλησης 

ακινήτου. Θα σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία της πώλησης - από την εκτίμηση της αξίας και το 

επαγγελματικό μάρκετινγκ του ακινήτου σας έως την οργάνωση των επισκέψεων και την υπογραφή του 

συμβολαίου αγοράς ακινήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 211 105 5000 ή διαδικτυακά στο AthensMMC@engelvoelkers.com για 

μια δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας!

*Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς

να λάβουμε για εσάς.

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

Engel & Völkers Ελλάδος
Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών,
10ος όροφος · Αθήνα · 11527
Τηλ. +30  211 105 5000
athensmmc@engelvoelkers.com · www.ev.gr
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Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
Για την επόμενη ημέρα της αυτοδιοίκησης
Παρέμβαση σταθμός στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με 
υπερκομματική 

παρρησία
ζήτησε τη 

διοικητική 
μεταρύθμιση και 

την ισχυροποίηση 
των Δήμων

Την ομιλία που τελικά χαρακτήρισε το ετήσιο συνέδριο της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας εκφώνησε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Το συνέδριο πραγματο-
ποιήθηκε στο Βόλο μεταξύ 21 και 23 Νοεμβρίου και ως κεντρικό 
μότο είχε το «ισχυρή αυτοδιοίκηση, καλύτερη Ελλάδα». Όμως όπως 
απέδειξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με απτά παραδείγματα και 
υπερκομματική παρρησία, η αυτοδιοίκηση ούτε ισχυρή είναι, ούτε 
αυτόνομη από την κεντρική εξουσία, εισπράττοντας με τις θέσεις 
του το πιο θερμό χειροκρότημα από τους συναδέλφους του. 

Το στίγμα της τοποθέτησής του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος το 
έδωσε παραστατικά με τη ρητή διαφοροποίησή του σε σχέση με 
αυτό που ονόμασε ως «κομματική αυτοδιοίκηση» και χαρακτηρίζε-
ται αφενός από τις τοποθετήσεις που αποθεώνουν την κυβερνητική 
πολιτική και αφετέρου από εκείνες που αντίθετα καταρρακώνουν 
την κυβερνητική πολιτική. «Όλοι γνωρίζετε τι ψηφίζω», είπε ο 
Δήμαρχος των 3Β, συμπληρώνοντας όμως ότι «την κομματική μου 
προτίμηση την εκφράζω μία φορά στα τέσσερα χρόνια, ενώ όλες τις 
υπόλοιπες ημέρες του χρόνου έχω διαφορετική αποστολή, αυτήν 
που μου έδωσαν όλοι οι πολίτες να φροντίζω τις τοπικές υποθέ-
σεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». «Αναγνωρίζουμε τα βήματα 
που κάνει η κυβέρνηση στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας, αλλά 
αυτό δεν μας κάνει να σωπαίνουμε για όσες υποσχέσεις αθετεί», 
πρόσθεσε. Από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκανε μια μακρο-
σκελή εισήγηση, παρουσιάζοντας θέσεις και αιχμές της αυτοδιοί-
κησης ενόψει της επικείμενης μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης 
που δρομολογεί το υπουργείο Εσωτερικών. 

«Επιβεβαιώνεται πως αποφασίζουν για όλα τα τοπικά θέματα η 
κεντρική εξουσία, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και οι συντεχνίες. 
Συνεπώς, για ποια αυτοδιοίκηση μιλάμε;», διερωτήθηκε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ και συνέχισε: 
«Δεδομένων των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται 
αναγκαίος για την κοινωνία και τον πολίτη. Οι δήμοι, παράλληλα με 
την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη, αναλαμβάνουν 
διαρκώς πρωτοβουλίες για την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, 
την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη μείωση 
των ρύπων. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό αποτελεσματικά και να 
αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση τον επιβεβλημένο ρόλο της, είναι 
επιτέλους η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο, αναθέτοντάς της, 

τις απαιτούμενες αρμοδιότη-
τες, συνοδευόμενες, όμως, από 
την απαιτούμενη διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια, για 
να ρυθμίζουν και να αντιμετω-
πίζουν τα τοπικά τους θέματα 
όπως μόνο αυτοί μπορούν», 
όπως είπε.

Υπενθύμισε άλλωστε ότι από τα 
96 αιτήματα θεσμικών θεμάτων, 
ενόψει της διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης, που έστειλε η ΚΕΔΕ 
μετά από πολύμηνες επεξεργα-
σίες, έχουν γίνει δεκτά μόλις τα 
2! Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, «ενώ το Σύνταγμα προβλέπει την 
αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κράτος μας έχει δεμέ-
νους χειροπόδαρα, δίνοντας τον έλεγχο σειράς κρίσιμων θεμάτων, 
στις διορισμένες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκαλώντας καθυ-
στερήσεις και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες». Τασσόμενος υπέρ 
της κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ο ομιλητής υπο-
γράμμισε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από γκαου-
λάιτερ». Επιπλέον, ζήτησε οι αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα 
από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας «πρέπει να δοθούν 
στους δήμους και τις περιφέρειες, ενώ οι αποφάσεις και ο έλεγχος 
πρέπει να ασκούνται από αιρετούς εκπροσώπους του λαού και όχι 
από διορισμένος υπαλλήλους του εκάστοτε Υπουργού».

Χαρακτηριστικά ήταν τα διαχρονικά οικονομικά στοιχεία που 
παρουσίασε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τα οποία αποδεικνύουν 
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο παρίας της δημόσιας διοίκησης. 
Ενώ ο «Καλλικράτης» προίκισε της αυτοδιοίκηση με 6,2 δισ. ευρώ, η 
κρίση μείωσε τους πόρους αυτούς κατά 65%, σε 3,5 δισ. «Όταν όμως 
βγήκαμε από τα μνημόνια, μόλις το 15% επιστράφηκε στην αυτοδι-
οίκηση, ενώ στους υπόλοιπους κυβερνητικούς φορείς επιστράφηκε 
το 80%», όπως είπε ο Δήμαρχος. Αναφέρθηκε ακόμα στους πόρους 
του ΕΣΠΑ, που υποτίθεται ότι θα αναπλήρωναν τη μείωση της κρα-
τικής επιχορήγησης των Δήμων. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το 
ταμείο αυτό το διαχειρίζονται κατά το δοκούν οι Περιφέρειες, ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπογράμμισε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι 
να φιλάμε το δακτυλίδι του κάθε Περιφερειάρχη, για να μας δώσει 
μέρος των δικών μας χρημάτων, που σήμερα δαπανώνται για άλλες 
δράσεις  εξυπηρετώντας τη δική τους πολιτική, με τα δικά μας όμως 
χρήματα».

Ένα επίσης ενδεικτικό και αποκαλυπτικό σημείο από την τοποθέτη-
ση Κωνσταντέλλου αφορούσε στην υποστελέχωση των Δήμων που 
εντάθηκε από διάφορες ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλή-
λων. «Αποκορύφωμα αυτής της καταστροφικής πολιτικής», τόνισε ο 
ομιλητής «ήταν το παιδομάζωμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, όπου 110 υπάλληλοι δήμων, κυρίως τμημάτων πληροφο-
ρικής και οικονομικών υπηρεσιών, στελέχωσαν το νέο υπουργείο, με 
τους δήμους να πληρώνουν για 6 χρόνια το μισθό τους». 

Ως πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
ζήτησε την κατάργηση 
των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων που φέρονται ως 
«γκαουλάιτερ», όπως είπε

Αντί να κάνει νέες προσλήψεις, το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης στελεχώθηκε με τους πιο καταρτισμένους 
υπαλλήλους των Δήμων, αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά, 
κατήγγειλε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης



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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Εκκλησία της Ελλάδος 
Τα ενοίκια πάνω από τα παιδιά
Υπό διωγμόν το 1929 το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης

Επιχειρηματίες 
είχαν αντιληφθεί  

ότι το ίδρυμα  
βρίσκεται  στο 
«φιλέτο»  της 
περιοχής  και 

εκβίαζαν  
οικονομικά  την 

ιεραρχία

Τον Μάιο του 2020 το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης συμπλήρωσε 
έναν αιώνα αδιάκοπης λειτουργίας από το 1920, όταν ο αρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος Α’ εγκαθιστούσε τα πρώτα παιδιά, ορφανά 
πολέμων, στις εγκαταστάσεις που μέχρι τότε προορίζονταν για τον 
παραθερισμό παιδιών της Αθήνας. Τα πέτρινα κτήρια που μέχρι 
σήμερα κοσμούν με τον παλιομοδίτικο όγκο τους τους λόφους του 
Λαιμού κατασκευάστηκαν με δωρεές της Σοφίας Σλίμαν και των 
Δημάρχων Αθηναίων Σπύρου Μερκούρη και Εμμανουήλ Μπενάκη. 
Η λησμονημένη σήμερα ιστορική λεπτομέρεια που φέρνει στο φως 
ο «Δημοσιογράφος» είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, πριν συμπλη-
ρωθεί η πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ιδρύματος, αποφάσισε 
κατόπιν πιέσεων των μισθωτών της να διώξει τα ορφανά από τη 
Βουλιαγμένη, παραδίδοντας το ακίνητο προς εμπορική εκμετάλ-
λευση. Στην ειλημμένη αυτή απόφαση της ιεραρχίας εκδηλώθηκαν 
αντιδράσεις και τελικά το σχέδιο αναβλήθηκε επ’ αόριστον. 

Η ιστορία αυτή αλιεύτηκε από την κορυφαία αντιβενιζελική (δηλα-
δή φιλοβασιλική) εφημερίδα της εποχής Σκριπ, που στο φύλλο της 
28ης Ιουλίου 1929 περιέγραψε αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν 
στην απόφαση του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου να απομακρύ-
νει τα ορφανά από τη Βουλιαγμένη. Το ρεπορτάζ περιγράφει τις 
σχετικές συνεδριάσεις του εκκλησιαστικού οργάνου ως «πολύωρες 
και αρκετά ταραχώδεις» καθώς το πρόβλημα που είχε ανακύψει 
ήταν οικονομικό. «Επρόκειτο περί ζημίας κολοσσιαίας της Ιεράς 
Μονής Πετράκη και κατά συνέπειαν του Γενικού Εκκλησιαστικού 
Ταμείου», γράφει το Σκριπ και αναλύει: «Η εταιρεία Μπράουν είχε 
μισθώσει προ ετών και με διάρκειαν πολυετή όλην την έκτασιν της 
Βουλιαγμένης αντί ωρισμένου ετησίου ενοικίου. Από της εποχής 
όμως της ενοικιάσεως η εταιρεία ουδέ οβολόν εμέτρησε εις το Γενι-
κόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον, ενώ αντιθέτως αύτη εξ ενοικιάσεως 
προσωρινώς οικοπέδων προς ανέγερσιν παραπηγμάτων θερινών 
και χειμερινών εισπράττει σημαντικόν ποσόν». Για ποιο λόγο όμως 
η εταιρεία του Μπράουν δεν πλήρωνε; «Ως δικαιολογίαν δε η εται-
ρεία φέρει ότι επί ικανής εκτάσεως της περιοχής Βουλιαγμένης υπα-
γομένης εις την ενοικίασιν ανηγέρθη το γνωστόν Ορφανοτροφείον 
της Βουλιαγμένης, η ίδρυσις του οποίου εις την καλλιτέραν τοποθε-
σίαν εζημίου σοβαρώς την εταιρείαν». Οι επιχειρηματίες είχαν αντι-
ληφθεί ότι το ίδρυμα λειτουργούσε πάνω στο «φιλέτο» της περιο-
χής και ουσιαστικά εκβίαζαν την ιεραρχία οικονομικά, απαιτώντας 
να φύγουν τα ορφανά για να ξεκινήσουν να πληρώνουν. Σύμφω-

να με το ρεπορτάζ, 
η εταιρεία δήλωσε 
εγγράφως ότι «ευχα-
ρίστως αναλαμβάνει 
να εκπληρώση τας 
υλικάς υποχρεώσεις 
αυτής προς το Ταμεί-
ον, αρκεί να αρθή το 
κώλυμμα, δηλαδή να 
απαλλαγή η έκτασις 
της Βουλιαγμένης εκ 
του ιδρυθέντος εκεί 
Ορφανοτροφείου». 

Οι ιεράρχες της επο-
χής χωρίς δισταγμό 
προέκριναν την άρση 

του «κωλύματος». Και δεν έμειναν εκεί, αλλά έδωσαν και ένα ηθικο-
λογικό επίχρισμα στην απόφασή τους που είχε προφανώς καθαρά 
οικονομικά κίνητρα. Σχολιάζοντας τη σκοπιμότητα της λειτουργίας 
του ιδρύματος στη Βουλιαγμένη, τόνισαν ότι «όπου σήμερον λει-
τουργεί το Ορφανοτροφείον ούτε εκπαιδευτικώς ούτε ηθικώς εκτε-
λεί τον προορισμόν του». Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Σκριπ, οι 
ηγέτες της Εκκλησίας αποφάνθηκαν ότι «ως εκ της μεγάλης απο-
στάσεως πλημμελώς διεξάγεται η εκπαίδευσις, πολλών καθηγητών 
απουσιαζόντων εκ του καθήκοντος αυτών συχνάκις. Η επίβλεψις 
άλλως τε εκ της ηθικής διαπαιδαγωγήσεως των μαθητών είναι ανε-
παρκής, θεώνται δε πολλάκις οι τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου 
περιτρέχοντες την έκτασιν της Βουλιαγμένης και σχετιζόμενοι με 
ύποπτα στοιχεία και πρόσωπα». Παρατάσσοντας όλα τα επιχειρή-
ματα υπέρ της απόδοσης του «φιλέτου» σε εμπορευματική αξιοποί-
ηση, η Ιεραρχία συνέχισε: «Και η συντήρησις του Ορφανοτροφείου 
είναι δαπανηρά ως εκ της μεταφοράς των τροφίμων εξ Αθηνών εις 
Βουλιαγμένην. Κατά το παρελθόν δε έτος ως εκ της κρατησάσης 
κακοκαιρίας επί τρεις ημέρας υπήρξεν έλλειψις τροφίμων εις το 
Ορφανοτροφείον ένεκα της δυσχερώς καταστάσης συγκοινωνίας». 
Η απόφαση λοιπόν ήταν η μεταφορά του Ορφανοτροφείου «εις 
θέσιν εγγύς των Αθηνών». Οι ενστάσεις και αντιρρήσεις που κατα-
τέθηκαν στις θυελλώδεις συνεδριάσεις κατάφεραν να δώσουν στη 
μετεγκατάσταση ένα περιθώριο υλοποίησης τριών ετών. 

Από επόμενα δημοσιεύματα της εφημερίδας γίνεται φανερό ότι 
οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Σε δημοσίευμα του Σκριπ ένα χρόνο 
μετά, στις 24 Αυγούστου 1929, οι αναγνώστες πληροφορούνται πως 
«εξακολουθεί αντίδρασις κατά της αποφάσεως ταύτης και καταβάλ-
λονται ενέργειαι παρά προσώπων κληρικών επιστρατευσάντων και 
τον Τύπον ίνα ματαιωθεί η μεταφορά αυτού». Φαίνεται ότι στην 
ιεραρχία προκλήθηκε εσωτερικός πόλεμος με αφορμή την παρα-
μονή ή όχι του Ορφανοτροφείου στη Βουλιαγμένη με εκατέρωθεν 
απειλές αποκαλύψεων στις εφημερίδες. Ο αρχιεπίσκοπος τελικά 
μεταπείστηκε, όπως γίνεται αντιληπτό από την ιστορία του ιδρύ-
ματος που εδρεύει μέχρι σήμερα στον Λαιμό. Την εποχή εκείνη δια-
βιούσαν στη δομή της Βουλιαγμένης 120 παιδιά, ορφανά από τους 
πολέμους που είχαν προηγηθεί. 

Η επιχείρηση του Μπράουν 
που είχε μισθώσει από τη 
Μονή Πετράκη ολόκληρη 
τη Βουλιαγμένη θεωρούσε 
«κώλυμα» για την επένδυσή 
της τη λειτουργία του 
Ορφανοτροφείου στην 
«καλύτερη τοποθεσία» της 
Βουλιαγμένης

Δημοσίευμα του Σκριπ στις 28 Ιουλίου 1929 αποκάλυψε την 
απόφαση της Εκκλησίας για απόδοση ολόκληρου του λόφου προς 
εμπορική εκμετάλλευση, η οποία ανακλήθηκε τελικά λόγω των 
σφοδρών αντιδράσεων
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Στο «σφυρί» το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης
Έσοδα πάνω από 1,6 εκ. € τον χρόνο επιζητά ταμείο της Εκκλησίας
Ως χρυσοτόκο όρνιθα αντιμετωπίζει πλέον η ηγεσία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος τη Βουλιαγμένη, επιδιώκο-
ντας την άνευ ορίων και άνευ όρων εκμετάλλευση κάθε 
σπιθαμής της ιδιοκτησίας της, ακόμη και τα πιο ιερά 
τετραγωνικά: Αυτά του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμέ-
νης, ενός ιδρύματος αφοσιωμένου στην παιδική φρο-
ντίδα εδώ και έναν αιώνα. Τις φήμες για εκδίωξη των 
παιδιών προκειμένου να μισθωθεί σε επενδυτές ολό-
κληρος ο καταπράσινος λόφος του Λαιμού, οι οποίες 
κυκλοφορούσαν επί χρόνια, επιβεβαίωσε με τον πλέον 
επίσημο τρόπο η διοίκηση του Ορφανοτροφείου, πρό-
εδρος του οποίου είναι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με 
τη δημοσιοποίηση την 1η Νοεμβρίου προκήρυξης πλει-
οδοτικού διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση 
των ακινήτων.

Στον κατάφυτο λόφο του Ορφανοτροφείου υπάρχουν 
από το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Βουλιαγμένης 
τρεις οικοδομικές νησίδες: Το Ορφανοτροφείο (επι-
φάνειας σχεδόν 12.000 τετραγωνικών), το ακίνητο που 
σήμερα στεγάζει το εστιατόριο Ιθάκη (επιφάνειας 1.600 
τετραγωνικών) και μια ακόμη περιοχή (επιφάνειας 
σχεδόν 4.000 τετραγωνικών) όπου σήμερα υπάρχουν 4 
μονοκατοικίες. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτα στο λόφο 
τα ερείπια από 40 παραπήγματα που τις προηγούμενες 
δεκαετίες μισθώνονταν ως παραθεριστικές κατοικίες, 
τα οποία μένουν εκτός της διακήρυξης. Το εστιατόριο και οι 4 μονοκατοικίες εδώ και 
αρκετά χρόνια μισθώνονται κανονικά, αποφέροντας σημαντικά έσοδα που χρημα-
τοδοτούν τη λειτουργία του ιδρύματος. Το νέο στοιχείο που έφερε η διακήρυξη της 
1ης Νοεμβρίου είναι ότι δίνονται προς μακροχρόνια αξιοποίηση 99 ετών τα κεντρι-
κά κτήρια του Ορφανοτροφείου μαζί με το εστιατόριο και τις 4 μονοκατοικίες, σε 
μια μίσθωση που όπως αναφέρεται στη διακήρυξη «θα είναι ενιαία και αδιαίρετη». 
H προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 5 Δεκεμβρίου. 

Αποσιωπήσεις
Η ...λεπτομέρεια που αποσιωπάται στη διακήρυξη της Εκκλησίας είναι ότι ο χώρος 
του Ορφανοτροφείου έχει ως αποκλειστική χρήση αυτήν της κοινωνικής πρόνοιας. 
Κάθε άλλη αξιοποίηση, οικιστική ή εμπορική, απαγορεύεται ρητά από τις ισχύουσες 
διατάξεις. Το γεγονός αυτό ανέδειξε και από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης ο οποίος με ανακοίνωσή του σημείωσε ότι οι ισχύουσες χρήσεις 
γης «καθορίστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 
Ορφανοτροφείου και όχι για στυγνή οικονομική εκμετάλλευση», καταγγέλλοντας ότι 
«τέτοιου είδους επιλογές είναι ακατανόητες και συνιστούν πραγματική πρόκληση 
για την κοινωνία». Η γραμμένη σε ιδιαίτερα οξύ ύφος ανακοίνωση του Δήμου κατέ-
ληξε εφιστώντας την προσοχή σε «όλους όσους εποφθαλμιούν να κερδοσκοπήσουν 
συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους διαδικασίες», ότι «θα έχουν απέναντί τους το 
Δήμο μας αλλά και τους κατοίκους της περιοχής μας που θα κληθούν για μια ακόμη 
φορά και θα υπερασπιστούν την ιστορία της πόλης και την κοινωνική αναγκαιότητα 
ύπαρξης του εκκλησιαστικού ορφανοτροφείου στη σημερινή του μορφή». Επί της 
ουσίας, η δημοτική αρχή προειδοποιεί κάθε επίδοξο επενδυτή ότι η τοπική κοινω-
νία έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα ενάντια σε κάθε μορφή αξιοποίησης. 

Η Εκκλησία της Ελλάδος αντέδρασε στην ανακοίνωση του Δήμου με μια επιστολή της 
που συνιστά μνημείο υποκρισίας. Η μόνη απάντηση στην τεκμηριωμένη καταγγελία 
ότι μετατρέπει «το φιλανθρωπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο σε επιχείρηση real 
estate» ήταν η μέριμνα της διακήρυξης μίσθωσης που υποχρεώνει τον μελλοντικό 
επενδυτή να χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση των παιδιών σε νέα δομή που θα 
υποδείξει το ίδρυμα. Σύμφωνα τον αντιπρόεδρο του ιδρύματος (τιτουλάριος) Επί-
σκοπο Ανδρούσης Κωνστάντιο Παναγιωτακόπουλο που υπογράφει την επιστολή, το 

ίδρυμα «προέταξε την αναντίρρητη ανάγκη μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων 
ορφανών τέκνων σε πλέον κατάλληλο οίκημα με αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, 
ευρισκόμενου πλέον εντός του αστικού ιστού, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι σύγ-
χρονες τάσεις διαπαιδαγώγησης». Τι αποσιωπά; Ότι σήμερα διαβιούν - κατόπιν 
αποφάσεων και ενεργειών της αρχιεπισκοπής φυσικά - μόλις πέντε παιδιά εντός 
του ιδρύματος, αντί 13 προ δύο ετών. Η δε παραδοχή ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει 
να βρίσκονται «εντός του αστικού ιστού» είναι εντελώς αστήρικτη και βέβαια δεν 
ευσταθεί, όταν «την τελευταία εικοσαετία στη χώρα μας όποιο εκπαιδευτήριο απο-
φάσισε να μετεγκατασταθεί, εγκατέλειψε τον αστικό ιστό και μετέφερε τις δραστη-
ριότητές του σε εκτός σχεδίου περιοχές προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές 
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης σ’ ένα καθαρότερο περιβάλλον», όπως επισημαί-
νει σε νεότερη ανακοίνωσή του ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Άλλωστε, 
μόνο θυμηδία προκαλεί η επίκληση των «σύγχρονων τάσεων διαπαιδαγώγησης» 
από έναν οργανισμό παιδικής προστασίας που διοικείται από τον θεολόγο αρχιε-
πίσκοπο Ιερώνυμο και στον οποίο δεκτά γίνονται αποκλειστικά αγόρια... 

Η μεγαλύτερη αποσιώπηση στην απάντηση του Κωνστάντιου είναι το υφιστάμενο 
πολεοδομικό καθεστώς το οποίο καθιστά άνευ αντικειμένου τη διακήρυξη για την 
αξιοποίηση του ακινήτου, αφού απαγορεύει μη προνοιακές χρήσεις. Το ερώτημα 
που γεννάται είναι: Έχει εκ των προτέρων πληροφόρηση η Εκκλησία της Ελλάδος 
ότι επίκειται αλλαγή του πολεοδομικού καθεστώτος; Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
γίνει με δύο μόνο τρόπους: Είτε με την εκπόνηση και έγκριση ενός Ειδικού Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), όπως έγινε πρόσφατα στο 
Σχιστό. Είτε με την αλλαγή επί τα χείρω του Προεδρικού Διατάγματος 254 του 2004 
που καθορίζει τις χρήσεις γης στο παραλιακό μέτωπο. Και οι δύο μέθοδοι απαιτούν 
πολιτική βούληση και σχετικούς χειρισμούς από την κυβέρνηση. Εκείνη κρατά σήμε-
ρα τα κλειδιά για την άλωση της Βουλιαγμένης. Θα τα παραδώσει στην Εκκλησία; 

Γιώργος Λαουτάρης 

Παρότι απαγορεύεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, η ιεραρχία δρομολογεί την 
εμπορική αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου του ορφανοτροφείου, με τον Δήμο να 

διατρανώνει την αντίθεσή του προειδοποιώντας κάθε επίδοξο επενδυτή  
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Μια σειρά από εκπαιδευτικές επισκέψεις ιστορικού περιεχομένου στις εγκαταστάσεις 
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων πραγματοποιούν μαθητές από τα σχολεία του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αυτό το διάστημα. Η παρουσία της ιστορικής 
Σχολής Ευελπίδων στα όρια του Δήμου των 3Β και παράλληλα οι εξαιρετικές σχέσεις 
ανάμεσα στον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και την ηγεσία του στρατεύματος και 
της σχολής, δίνει το ξεχωριστό πλεονέκτημα και τη χαρά να προσφέρουν και οι δύο 
πλευρές στους μαθητές των σχολείων μια μοναδική επίσκεψη και γνώσεις σχετικά με 
την ιστορία και τη λειτουργία του ιστορικού αυτού χώρου. 

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ξεκίνησε το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το 2017, όταν ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος και ο τότε διοικητής της ΣΣΕ, υποστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης 
συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνεργασία οι δύο πλευρές σε όλα τα επίπεδα, όπως 
κοινές δράσεις αθλητικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα ενώ είχε 
προταθεί και η διοργάνωση επισκέψεων των μαθητών της πόλης στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής. Στο πλαίσιο αυτό, είχαν ξεκινήσει επισκέψεις μαθητών στην Στρατιω-
τική Σχολή Ευελπίδων, ωστόσο η πανδημία του κορονοϊού έβαλε φρένο σε αυτό το 
ξεχωριστό εγχείρημα, τερματίζοντας προσωρινά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ιστορι-
κού περιεχομένου. Η επιθυμία των μαθητών αλλά και των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων ήταν να συνεχιστεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκέψεων 
γεγονός που επισημοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρ-
κεια της παρουσίασης του υπερσύγχρονου συστήματος 24ωρης εναέριας επιτήρησης 
στις 18 Ιουλίου στο Δημαρχείο της Βούλας, παρουσία του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλου, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου 
Λαλούση και του διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Υποστράτηγου Σταύ-
ρου Παπασταθόπουλου αποφασίστηκε η συνέχιση των εκπαιδευτικών επισκέψεων 
ιστορικού περιεχομένου στη ΣΣΕ από μαθητές των σχολείων της περιοχής. Αξίζει να 
σημειωθεί πως για την υλοποίηση του προγράμματος το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν δώσει τη συναίνεσή τους.

Εμπειρία και γνώσεις 
Λίγοι πολίτες της χώρας έχουν την τύχη να βρεθούν στην Στρατιωτική Σχολή Ευελ-
πίδων και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της, μαθαίνοντας παράλληλα και την 
πλούσια ιστορία της. Σε αυτή την κατηγορία πολιτών βρίσκονται ήδη οι μαθητές 
από το 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Βάρης, το 
Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας και το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Βάρης, οι οποίοι επισκέφτηκαν 

χωριστά μέσα στον Νοέμβριο την ΣΣΕ. Τους μαθητές καλωσόρισε ο Διοικητής στο 
αμφιθέατρο της Σχολής όπου με μια σύντομη αλλά περιεκτική ομιλία εξήγησε ποιο 
είναι το αντικείμενο της Σχολής. Στη συνέχεια, την σκυτάλη πήρε ο Αντισυνταγματάρ-
χης Χρήστος Κουλόγιαννης, ο οποίος προχώρησε σε μια πλήρη ενημέρωση για όλα τα 
θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής και στη συνέχεια 
παρουσίασαν στους μαθητές την ιστορία της Σχολής μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 
είκοσι λεπτών παραγωγής του Ελληνικού Στρατού. Το τρίτο στάδιο της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης ιστορικού περιεχομένου αφορά την ξενάγηση των μαθητών στις εγκατα-
στάσεις. Τα παιδιά υπό την καθοδήγηση των αξιωματικών, έχουν τη δυνατότητα να 
δουν από κοντά τα δωμάτια των Ευέλπιδων, τους λόχους, τους κοιτώνες, το γυμνα-
στήριο, τους πύργους αναρρίχησης και το πεδίο εκπαίδευσης ενώ στη συνέχεια οδη-
γούνται στο κλειστό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων όπου τους προσφέρεται 
δεκατιανό. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης η οποία διαρκεί τρεις 
ώρες, οι διευθυντές των σχολείων ανταλάσσουν αναμνηστικά δώρα με τον Διοικητή 
της ΣΣΕ. Όπως τονίζει στον «Δημοσιογράφο» η Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δώρα Τριάντη, οι μαθητές είχαν 
αρκετές απορίες σχετικά με το καθημερινό πρόγραμμα που ακολουθούν οι Ευέλπιδες 
ενώ τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά αυτά του Γυμνασίου προβληματίστηκαν με την 
σκληρή εκπαίδευση που ακολουθούν οι σπουδαστές. 

Η εισαγωγή στη ΣΣΕ
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
της Χώρας, αφού ιδρύθηκε το 1828 από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη 
Καποδίστρια. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων με 
τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στα 16.000 μόρια, ενώ η 
φοίτηση στη Σχολή Ευελπίδων (μια από τις αποκαλούμενες «παραγωγικές σχολές» 
στην ορολογία των Ενόπλων Δυνάμεων) διαρκεί τέσσερα χρόνια. Αποτελεί έναν πρό-
τυπο εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο η ακαδημαϊκή μόρφωση και η στρατιωτική 
εκπαίδευση συνυπάρχουν αρμονικά, ώστε οι Ευέλπιδες, «οι διαχρονικά καλές ελπίδες 
του Έθνους», να αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καταστούν άξιοι ηγή-
τορες στο παρόν και στο μέλλον του Στρατού και των Ενόπλων Δυνάμεων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο επίκεντρο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής 
είναι η καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών όπως είναι η φιλοπατρία, η ανδρεία, 
η καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα και η πειθαρχία, αφού αποτελούν την ψυχική 
ασπίδα των ευελπίδων και των αυριανών αξιωματικών έναντι των όποιων δυσχερει-
ών, τόσο κατά τη φοίτηση τους στη Σχολή όσο και στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Σχολή Ευελπίδων
Πρόγραμμα Δήμου - Στρατού 

Πρόσφατη ορκωμοσία νέων ανθυπολοχαγών, αποφοίτων της Σχολής

Τον Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο η τελετή μετονομασίας της 
Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου σε Λεωφόρο Ευελπίδων
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«Ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να 
αποτελέσουμε μία στάση στο υπέροχο 
ταξίδι της πραγματικά πλούσιας ζωής 
σας» είπε ο Δήμαρχος

Νάνα Μούσχουρη. Τιμή στη διασημότερη ελληνική φωνή
Επίτιμη δημότισσα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η κορυφαία ερμηνεύτρια 

Μια συγκινητική βραδιά, γεμάτη αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη για την ερμηνεύτρια 
που έφτασε τη χώρα μας με τη φωνή της στα πέρατα της γης, διοργάνωσε ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την 1η Νοεμβρίου. Η διαχρονική αγάπη της Νάνας Μού-
σχουρη για την περιοχή και τη Βουλιαγμένη, όπου παραθέριζε από μικρό παιδί και 
σήμερα διατηρεί κατοικία, την έφερε κοντά στη δημοτική αρχή και ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος διαισθανόμενος ένα πραγματικό κενό, στην ουσία έπραξε αυτό που ακόμη 
το ελληνικό κράτος έχει παραλείψει: Να αναγνωρίσει συμβολικά την ανεκτίμητη προ-
σφορά της Νάνας Μούσχουρη ως παγκόσμιας πρέσβειρας του ελληνικού πολιτισμού. 
Τα εργαλεία του Δήμου, η ανακήρυξη σε επίτιμη δημότισσα και το χρυσό μετάλλιο 
της πόλης, δεν είναι αυτά ενός κράτους, όμως κατάφεραν να συγκινήσουν βαθιά τη 
Νάνα Μούσχουρη: «Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά το αποδέχομαι με την αγκαλιά  μου 
ανοιχτή», είπε με δάκρυα στα μάτια και ανυπόκριτη σεμνότητα. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά την απονο-
μή έκανε ένα σύντομο οδοιπορικό στην πλούσια διαδρομή της και δήλωσε: «Η πρώτη 
μου γνωριμία με την ίδια αποτελεί μία από τις ομορφότερες στιγμές της μέχρι σήμερα 
θητείας μου. Η λαμπερή της προσωπικότητα, η σεμνότητα και η αμεσότητα της με 
γοήτευσαν από την πρώτη μας συνάντηση. Θεώρησα χρέος μας να προσπαθήσουμε 
να της αποδώσουμε τη δέουσα τιμή και να την ευχαριστήσουμε για όσα έχει προσφέ-
ρει στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, στο έθνος και στον κάθε ένα μας προσωπικά». 
Κλείνοντας την ευχαρίστησε από καρδιάς για όσα έχει προσφέρει και με επίκληση σε 
μία δική της συνέντευξη είπε: «Ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να αποτελέσουμε 
μία στάση στο υπέροχο ταξίδι της πραγματικά πλούσιας ζωής σας». Με αυθεντική 
συγκίνηση και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Νάνα Μούσχουρη είπε «ευχαριστώ που με 
αποδέχεστε, σε όλη μου τη ζωή είχα αυτή την ανάγκη, να με αποδέχεται ο κόσμος». 
Κάνοντας αναδρομή στα πρώτα της βήματα, ανέφερε τον Μίμη Πλέσσα ως πρώτο της 
δάσκαλο. Ο Μίμης Πλέσσας ήταν παρών στην εκδήλωση, μαζί με άλλους μεγάλους 

καλλιτέχνες που καθόρισαν το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, σε μια πολύ σπάνια συνά-
ντηση στο Δημαρχείο της Βούλας: Ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο 
Γιώργος Νταλάρας, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Γιώργος Περρής. Η μεγάλη καλλιτέχνιδα 
εξομολογήθηκε ακόμη πως «όπου και αν ταξίδεψα είχα μαζί μου ένα γερό απόθεμα 
από τη χώρα μου» και δήλωσε περήφανη που τραγούδησε σε όλο τον κόσμο στί-
χους του Γκάτσου και άλλων Ελλήνων ποιητών. «Δεν υπάρχει καλή ή κακή μουσική. 
Τη μουσική την σέβεσαι ή όχι», είπε προσθέτοντας κάπως μελαγχολικά ότι «αυτή 
την εποχή δεν την σεβόμαστε τη μουσική όσο πρέπει». Το παρών στην εκδήλωση 
εκτός των καλλιτεχνών έδωσαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, 
οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος και Βασίλης Οικονόμου, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος 
Πέππας και Θανάσης Αυγερινός, οι εκπρόσωποι των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, του 
Αρχηγού του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, ο Διοικητής της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος και ο Διοικητής της 128 
ΣΕΤΗ Σμήναρχος Τριαντάφυλλος Δασούλας, αλλά και ο πρώην πρέσβης του Καναδά 
Ρόμπερτ Πεκ. Η κλειστή εκδήλωση του Δημαρχείου κατόπιν άνοιξε πολύ περισσότερο, 
καθώς στην αίθουσα «Ιωνία» το κοινό που την γέμισε ασφυκτικά παρακολούθησε ένα 
σύντομο βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της Νάνας Μούσχουρη, την 
λεπτομερή αναφορά στο πλούσιο βιογραφικό της από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με τις ερμηνείες της παιδικής χορωδίας του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας που τραγούδησε λίγα από τα πιο γνωστά τραγούδια 
της. Η στιγμή της εισόδου της Νάνας Μούσχουρη στην αίθουσα προκάλεσε σε όλους 
ρίγος. Μια μαθήτρια Δημοτικού τραγουδούσε καθώς ερχόταν η μεγάλη καλλιτέχνις το 

«χάρτινο το φεγγαράκι». Ολοκληρώνο-
ντας το τραγούδι, η Νάνα Μούσχουρη 
αγκάλιασε τη μαθήτρια απευθύνοντας 
ιδιωτικά τρυφερά λόγια σε μια σπάνια 
σκηνή. 

Γ. Κατσαρός, Γ. Χατζηνάσιος και Μ. Πλέσσας στην πρώτη σειρά καθισμάτων του 
Δημαρχείου, ενώ πίσω κάθονται ο Μ. Φραγκούλης, ο Γ. Περρής, ο Γ. Νταλάρας,  
η Ν. Θεοδωρίδου και ο Ν. Αλιάγας, όλοι για να τιμήσουν τη φίλη τους Νάνα Μούσχουρη

Η κορυφαία ερμηνεύτρια είχε μια 
πολύ τρυφερή στιγμή με τη μαθήτρια 
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, 
που τραγούδησε το «χάρτινο το 
φεγγαράκι» κατά την είσοδο της 
ερμηνεύτριας στην αίθουσα «Ιωνία»
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Αρνητικό το ΣτΕ 
Νέα εμπόδια για το Χέρωμα
Επανεξέταση ζήτησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Επέστρεψε στο ΥΠΕΝ το σχέδιο ΠΔ από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας (Ε’ τμήμα) για την προστασία του Υμητ-
τού, με την απόφαση 146/2022. Επρόκειτο για την αρκε-
τά πολυσυζητημένη και πολύ τεκμηριωμένη προσπά-
θεια που κατέβαλλε η προηγούμενη αλλά και η σημερι-
νή κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2020 για να τεθεί οριστικό 
τέρμα στην ομηρεία των κατοίκων του Χερώματος και 
άλλων δύο περιοχών (Κίτσι και Σκάρπιζα), ρυθμίζοντας 
πολεοδομικά το υφιστάμενο καθεστώς και αναγνωρίζο-
ντας το προφανές, ότι δηλαδή πρόκειται για οικισμούς 
υφιστάμενους προ του 1978 και ότι δεν βρίσκονται σε 
δασική έκταση ή άλλη περιοριστική ζώνη (NATURA). 
Οριοθετήθηκαν οι λεγόμενες ζώνες Στ’ επί των οποίων 
προτάθηκε η εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Ωστόσο, οι δικαστές είχαν διαφορετική άποψη σχετικά 
με το βασικό επιχείρημα του Υπουργείου, που ήταν η 
δημιουργία μιας νέας ζώνης «Στ» που αναγνωριζόταν 
ως οικιστική και προέβλεπε παράλληλα την αστική 
ανάπλαση και προστασία του περιβάλλοντος, καθι-
ερώνοντας αυστηρότερους όρους από τις συνήθεις 
πολεοδομικές μελέτες. Κατά το ΣτΕ κάτι τέτοιο αποτε-
λεί «προσπάθεια μετατροπής συγκεκριμένων άτυπων 
οικισμών σε νόμιμες, πολεοδομικά ρυθμισμένες, οικι-
στικές περιοχές». Μάλιστα, η περίπτωση του Χερώμα-
τος, της Σκάρπιζας και του Κιτσίου παραλληλίστηκε 
με άλλες προσπάθειες ένταξης οικισμών στο σχέδιο 
πόλης τις οποίες με παλαιότερες αποφάσεις του το ΣτΕ 
σταμάτησε διότι «θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη, κατά 
τα άρθρο 24 του Συντάγματος, επί τα χείρω μεταβολή 
του καθεστώτος προστασίας του Υμηττού». Η γνωμο-
δότηση προσθέτει: «Ενόψει των ως άνω κατευθύνσεων 
του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας του 2014 για την 
προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού, στις οποίες 
δεν συμπεριλαμβάνεται η οικιστική ανάπτυξη, και η νέα 
ρύθμιση πάσχει από το αυτό ελάττωμα». Περαιτέρω, το 
ΣτΕ προσπέρασε τις τεκμηριωμένες θέσεις του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος για τη χρήση νέων πολεοδομικών 
εργαλείων, όπως το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, καθώς 
αυτό «δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι οι εν λόγω περι-
οχές που δημιουργήθηκαν με αυθαίρετη δόμηση εντός 
προστατευόμενης περιοχής επιχειρείται να καταστούν 
οριστικά οικιστικές». «Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, το 
σύνολο των ρυθμίσεων του σχεδίου που αφορούν τη 
Ζώνη Στ (παρ. 6 του άρθρου 3) δεν προτείνεται νομί-
μως», καταλήγει το σημείο 17 του Πρακτικού επεξερ-
γασίας.  

Στην πραγματικότητα το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έκλεισε ένα παράθυρο που το ίδιο είχε ανοίξει με την 
προηγούμενη απόφασή του, το 2017, όταν απέρριψε 
προηγούμενη μορφή του Προεδρικού Διατάγματος, 
ζητώντας τεκμηριωμένη περιβαλλοντική μελέτη που 
θα στοιχειοθετεί τη θωράκιση του Υμηττού. Κοινώς, 
ενώ ζήτησε περιβαλλοντική τεκμηρίωση το 2017 και 
την έλαβε πλήρη με την υπό κρίση Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τελικά γνωμοδότησε 
αρνητικά για το εν λόγω θέμα, βασισμένο μόνο σε νομι-
κά επιχειρήματα που ειδικοί χαρακτηρίζουν αίολα.

Ετοιμάζεται αντίκρουση 
Το θέμα απασχόλησε και την τελευταία συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ενημέρωσε το σώμα για τη 
δυσμενή εξέλιξη. Όπως είπε, μετά τη δημοσιοποίηση 
της απόφασης, μεγάλο κλιμάκιο του Δήμου με στελέχη 
της Υπηρεσίας Δόμησης, τους νομικούς συμβούλους, 
καθηγητές πανεπιστημίου και τον Δήμαρχο έκαναν 
συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
για το συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Αρχικά, 
θα προετοιμαστεί και θα αποσταλεί το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα από τους επιστημονικούς συνεργά-
τες του Δήμου ένα πλήρες και αναλυτικό υπόμνημα με 
περεταίρω ανάλυση των νομικών, τεχνικών και περι-
βαλλοντικών επιχειρημάτων και περεταίρω συμπλή-
ρωσή τους, προς αντίκρουση του Πρακτικού Επεξερ-
γασίας του ΣτΕ. Επιπλέον, έγινε συνεννόηση έτσι ώστε 
το υπουργείο Περιβάλλοντος να αποστείλει αίτημα 
επανεξέτασης του θέματος με επιπρόσθετη τεκμηρίω-

ση ζητώντας κατά το δυνατόν την επανεξέταση του εν 
λόγω θέματος από μεγαλύτερη σύνθεση του ΣτΕ. «Δεν 
είναι μια χαμένη υπόθεση, είμαστε ακόμα αισιόδοξοι», 
τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Οι κάτοικοι του Χερώματος «έμειναν άναυδοι» από 
την απόφαση του ΣτΕ όπως χαρακτηριστικά λέει στον 
«Δημοσιογράφο» ο πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου 
του Χερώματος «Νυμφόληπτος», Φώτης Κούτρας, 
καθώς οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος έδιναν διαβεβαιώσεις για επιτυχή κατάληξη της 
περιπέτειας. «Ο Δήμαρχός μας το προσπάθησε και το 
προσπαθεί εντατικά και συστηματικά και του το ανα-
γνωρίζουμε. Συντονιζόμαστε για τα επόμενα βήμα-
τα που θα τα κάνουμε μαζί, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν 
αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες για αυτά τα θέμα-
τα. Είμαστε συγκρατημένοι», σημειώνει. Φυσικά, οι 
ιδιοκτήτες κατοικιών στο Χέρωμα έχουν κάθε λόγο να 
αισθάνονται αδικημένοι από μια πολιτεία που αποδει-
κνύεται ότι έχει διπλά πρότυπα ως προς την περιβαλλο-
ντική προστασία. Συνοικίες που βρίσκονται σε πλαγιές 
του Υμηττού καταφανώς δασικές και όχι πεδινές όπως 
το Χέρωμα, έχουν νομιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. 
Την ίδια στιγμή, είναι γνωστό ότι μεγάλες ιδιοκτησίες 
άνω των 4 στρεμμάτων νομιμοποιούνται να χτίσουν 
παντού κατ’ εξαίρεση. Στο Χέρωμα, όπου η συντριπτική 
πλειοψηφία των ιδιοκτησιών (750 στις 890) είναι κάτω 
του μισού στρέμματος, οι κάτοικοι βιώνουν την επιλε-
κτική αυστηρότητα της πολιτείας σε θέματα προάσπι-
σης του περιβάλλοντος.

Η πολιτεία με διπλά πρότυπα  
ως προς την προστασία  
του περιβάλλοντος εξαντλεί 
την αυστηρότητά της στους 
μικροϊδιοκτήτες της Βάρης  
με νομικούς ισορροπισμούς

Το κίτρινο κομμάτι του χάρτη σηματοδοτούσε στο σχέδιο προστασίας του Υμηττού που παρουσιάστηκε το 2020 το 
χαρακτηρισμό του Χερώματος ως ξεχωριστή ζώνη Στ’, όπου αναγνωρίζεται η οικιστική χρήση



Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστια-
τόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της 
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη. 

Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμα-
ρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο 
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές 
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι κάτι παραπάνω από εμφα-
νής. Νέες κατασκευές ξεκινούν στα αδόμητα οικόπε-
δα, διαμερίσματα και κτήρια ανακατασκευάζονται ή 
ανακαινίζονται σε κάθε γειτονιά, οι τιμές ενοικίασης 
και αγοράς κατοικιών στην αθηναϊκή ριβιέρα δίνουν 
τροφή για ζωηρές συζητήσεις σε παρέες και μέσα ενη-
μέρωσης. Κάποια νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικί-
ες εντός του Δήμου νιώθουν ήδη την πίεση των ιδιο-
κτητών να ανεβάσουν τα μισθώματα, αλλάζοντας τα 
δεδομένα στο κόστος ζωής. Τα περισσότερα νοικοκυριά 
που διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία αντιλαμβάνονται τις 
αλλαγές. Το κτηριακό απόθεμα της πόλης ανανεώνεται 
μαζικά μετά από πολλές δεκαετίες οικοδομικής στασι-
μότητας. Ποιες είναι οι τάσεις στην κτηματαγορά και 
πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στην προσφορά 
και ζήτηση ακινήτων; Απαντήσεις έδωσαν στον «Δημο-
σιογράφος» δύο έμπειρα στελέχη της κτηματαγοράς 
στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η ριβιέρα  μαγνητίζει επενδύσεις
Την τεράστια ζήτηση που παρατηρείται για καινούρ-
γιες κατασκευές θεωρεί ατμομηχανή στην ανοδική 
πορεία των τιμών στα ακίνητα ο Μιχάλης Ατματζίδης, 
σύμβουλος ακινήτων της Engel & Völkers στην αθηνα-
ϊκή ριβιέρα. Νέες κατοικίες οικοδομούνται ιδιαίτερα 
σε Βούλα και Βάρκιζα αυτή τη στιγμή με πάρα πολλούς 
ιδιώτες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον αγοράς. «Όσο ανε-
βαίνει η τιμή των νέων ακινήτων, τόσο παρασύρεται 
και η υπόλοιπη αγορά», σημειώνει ο κ. Ατματζίδης σχο-
λιάζοντας ότι πωλούνται και παλαιές κατοικίες αλλά 
ακολουθώντας τη γενική ανοδική τάση. «Στη Βούλα 
πωλούνται τα νέα διαμερίσματα φτάνοντας τις 9.000 
και 10.000 ευρώ το τετραγωνικό. Στη Βουλιαγμένη και 
ιδιαίτερα στο Λαιμό οι τιμές εκτοξεύονται ακόμη και 
πάνω από 15.000 ευρώ το τετραγωνικό. Στη Βάρη και 
ιδιαίτερα στη Βάρκιζα οι τιμές έχουν κορυφωθεί στις 
6.000 και 7.000 ευρώ το τετραγωνικό. Πρόκειται για 
αξίες πάρα πολύ υψηλές», όπως παρατηρεί.   

Μια μεγάλη ομαδοποίηση περιοχών είναι τα νότια 
προάστια, όμως η αθηναϊκή ριβιέρα έχει πιο στενά 
χαρακτηριστικά. «Τυπικά η αθηναϊκή ριβιέρα ορίζε-
ται από το Ελληνικό μέχρι και το Σούνιο. Πρόκειται 
για διαφορετικές περιοχές με σημαντικές αποκλίσεις 
στα χαρακτηριστικά τους. Αν όμως μιλήσουμε για το 
αστικό κομμάτι της ριβιέρας, τότε ξεκινάμε από τη Γλυ-
φάδα, καθώς το Ελληνικό μόλις τώρα διαμορφώνεται, 
και φτάνουμε μέχρι τη Βάρκιζα», σημειώνει ο Μιχάλης 
Ατματζίδης. Και προσθέτει: «Η μεγαλύτερη ζήτηση ακι-

νήτων σήμερα υπάρχει στην κάτω Γλυφάδα, τη Βούλα, 
τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα».  

Στην ερώτηση αν ο κύριος σκοπός της αγοράς ακινή-
του σήμερα είναι η επένδυση ή η πρώτη κατοικία, το 
έμπειρο στέλεχος απαντά: «Και τα δύο. Αρκετοί αγο-
ραστές, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, αντιλαμβάνονται 
την αγοραπωλησία στα νότια προάστια και ως ευκαιρία 
διαμονής, διότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπο-
ρεί να ζητήσει κάποιος ώστε να έχει ένα αυξημένο επί-
πεδο ποιότητας ζωής, αλλά και ως επένδυση. Εφόσον 
βγήκαμε από τον κυκεώνα κρίσεων που μας βρήκε την 
τελευταία δεκαετία, και εφόσον παρατηρείται αυτή η 
αλματώδης ανάπτυξη επενδύσεων στην αθηναϊκή ριβι-
έρα, με φόντο βασικά το Ελληνικό, το βλέπουν ως μια 
κίνηση που μόνο προς τα πάνω μπορεί να οδηγήσει τα 
περιουσιακά τους στοιχεία». Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Engel & Völkers, νέοι αγοραστές ακινήτων έρχονται 
από χώρες της Ευρώπης, αρκετοί ομογενείς προτιμούν 
την περιοχή της Βουλιαγμένης, αλλά και από τη Νότια 
Αφρική, από την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Προσιτή η κατοικία  σε μεσαία εισοδήματα
Είναι άραγε το τοπίο που έχει διαμορφωθεί απαγορευ-
τικό για να βρεθεί μια προσιτή κατοικία για ένα νοικο-
κυριό μεσαίων εισοδημάτων; Ο Μιχάλης Ατματζίδης 
σημειώνει ότι «στις περιοχές πάνω από τη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης - εξαιρώντας το Πανόραμα Βούλας - 
όπως Άνω Γλυφάδα και Αιξωνή, υπάρχουν διαμερίσμα-
τα και ακίνητα που προορίζονται για τη μέση ελληνική 
οικογένεια. Όσο για τη Βάρη υπάρχει μια μικτή εικό-
να, με κάποια φτηνά διαμερίσματα αλλά και ακριβές 
μονοκατοικίες». Ο μεσιτικός σύμβουλος διευκρινίζει: 
«Χρειάζεται πάντως να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τι εννοούμε μέση ελληνική οικογένεια. Μπο-
ρεί να αναφερόμαστε σε μια αγοραστική δύναμη για 
ένα ακίνητο των 100-150.000 ευρώ που είναι ο πανελ-
λαδικός μέσος όρος. Ή σε μια αγοραστική δύναμη των 
250-300.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν 
επιλογές στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, αλλά επιλογές μικρών ακινήτων, 70 και 80 
τετραγωνικών. 

Ένα ενδιαφέρον νέο στοιχείο της αγοράς είναι η επα-
νεκκίνηση του τραπεζικού δανεισμού. «Σίγουρα η εικό-
να είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτό που 
είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι δανειοδοτήσεις 
είναι πολύ περισσότερες και πολύς κόσμος έχει στρα-
φεί ξανά στις τράπεζες για ένα στεγαστικό δάνειο και 
αγορά ακινήτου», σημειώνει ο σύμβουλος.

Η αξία της πόλης 
σε ανοδική πορεία

Κύμα οικιστικών επενδύσεων 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Κόστος ενοικίασης κατοικιών σε διάφορες 
περιοχές της Αττικής σε πραγματικές τιμές

Mέση τιμή προσφοράς (€/τ.μ.) στις κατοικίες για το Γ’ τρίμηνο 
του 2022 όπως προκύπτει από τις αγγελίες της ιστοσελίδας 
spitogatos.gr

Κόστος πώλησης κατοικιών σε διάφορες περιοχές 
της Αττικής σε πραγματικές τιμές

Mέση τιμή προσφοράς (€/τ.μ.) στις κατοικίες για το Γ’ τρίμηνο 
του 2022 όπως προκύπτει από τις αγγελίες της ιστοσελίδας 
spitogatos.gr
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Επενδυτικής φύσης η πλειοψηφία των αγορών ακινήτων
Τη σταθεροποίηση της αγοράς μετά από μια «απίστευτα ανοδική πορεία» 
διαπιστώνει στη συγκεκριμένη φάση ο Σταύρος Σίνας, σύμβουλος ακινή-
των της Silver Arrow, που ειδικεύεται στις ιδιοκτησίες των νοτίων προ-
αστίων. «Ενδεχομένως το κύμα ακρίβειας να ισορρόπησε το εκκρεμές. 
Οι τιμές στις κατασκευές ανέβηκαν τόσο πολύ, σε σημείο που περιόρισε 
τους ανθρώπους που μπορούν να αγοράσουν ή θέλουν να επενδύσουν 
σε μια τόσο ανεβασμένη αγορά», αναλύει στον «Δημοσιογράφο», περι-
γράφοντας την εκτόξευση του κόστους των υλικών κατά 30% και 40% το 
οποίο οι κατασκευαστές μετακύλισαν στις τιμές πώλησης. Σύμφωνα με 
τα δεδομένα της Silver Arrow, οι περισσότερες αγοραπωλησίες σήμερα 
είναι επενδυτικής φύσης και στρέφονται τόσο σε νέα διαμερίσματα όσο 
και σε παλαιότερες κατοικίες. «Έχουμε πολλές κρούσεις από το εξωτε-
ρικό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε χώρες όπως ο Λίβανος και 
το Ισραήλ», σημειώνει ο Σταύρος Σίνας, προσθέτονας ότι η επωνυμία 
της «αθηναϊκής ριβιέρας» πλέον είναι αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό. Οι 
ενοικιάσεις κατοικιών ακολουθούν το ίδιο ανηφορικό μονοπάτι. Ωστόσο 
«υπάρχουν σημεία στον Δήμο μας όπου μπορεί κανείς να βρει σπίτι στα 
μέτρα του οικονομικά», υπογραμμίζει ο Σταύρος Σίνας για να συμπλη-
ρώσει ότι εξαιρείται πλέον η Βουλιαγμένη όπου «μπορεί να περιμένει 
κανείς μόνο μια ευκαιρία». Την golden visa από το 2015 θεωρεί ο σύμ-
βουλος της Silver Arrow ως κύριο παράγοντα για τη δημιουργία του 
κύματος επενδύσεων. «Τότε συνέρρευσαν στη χώρα μας πολλοί ξένοι 
επενδυτές και ο ένας παρέσερνε τον άλλο. Ήταν μια διέξοδος προς την 
Ευρώπη που επιπλέον είχε και επενδυτικό ενδιαφέρον», τονίζει ο Σταύ-
ρος Σίνας. Και προσθέτει: «Η θάλασσα και η ασφάλεια τραβάει ιδιώτες 
από το εξωτερικό ειδικά στη ριβιέρα και τις περιοχές του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Ασφάλεια από την εγκληματικότητα και τον 
πόλεμο, ασφάλεια όμως και της επένδυσης». Η εκκίνηση του έργου στο 
Ελληνικό κατά τον ίδιο αναμένεται να ανεβάσει περαιτέρω την αγορά 
ακινήτων. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Μιχάλης Ατματζίδης: 
«Οι δείκτες της αγοράς σήμερα δείχνουν μόνο ανοδική πορεία. Αυτή τη 
στιγμή, οι περιοχές της αθηναϊκής ριβιέρας έχουν απίστευτη ζήτηση, τα 
ποσοστά όσων εκδηλώνουν ενδιαφέρον μήνα με τον μήνα αυξάνονται 
και ζούμε κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το βαθμό, σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Σε λίγα χρόνια αυτά τα νέα 
περιουσιακά στοιχεία θα έχουν μια προστιθέμενη αξία πολύ σεβαστή».  

Η ανάπτυξη της περιοχής δίνει σε όλους «μέρισμα»
Η άνοδος στην αξία των ακινήτων και της γης δεν είναι σημειακή, ούτε 
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ακίνητα αλλά διαχέεται στην περιοχή. 
Το γεγονός αυτό έχει προφανή οικονομικά ωφέλη σε περίπτωση που 
κάποιος ιδιώτης αποφασίσει να αξιοποιήσει την περιουσία του στον 
Δήμο, φέρνει όμως παράλληλα και ένα άγχος: Ο νέος γείτονας που μπο-
ρεί να αγόρασε το διαμέρισμά του δίνοντας ποσά κοντά στο εκατομ-
μύριο, βρίσκεται προφανώς σε διαφορετικό καθεστώς, από τον παλαιό 
κάτοικο που απλώς κληρονόμησε την κατοικία του και σήμερα κατατάσ-
σεται στα πολυπληθή και πολύμορφα μεσαία στρώματα. Αλλάζει μήπως 
η φυσιογνωμία της πόλης; Αυτό που άλλαξε στην πραγματικότητα είναι 
η αναγέννηση της οικοδομικής δραστηριότητας μετά από πολλά χρό-
νια στασιμότητας. Έχουμε πολλές νεόδμητες κατοικίες σε σχέση με το 
παρελθόν, όχι σε σχέση με το σύνολο της περιοχής. Μέσα σε μια ενιαία 
πια πόλη άνω των 50.000 μόνιμων κατοίκων όπως έδειξε η πρόσφατη 
απογραφή πληθυσμού, η προσέλκυση λίγων δεκάδων υπέρ-εύπορων 
ανθρώπων δεν αλλοιώνει την κοινωνικο-οικονομική σύνθεση της περι-
οχής. Αντίθετα, όπως έδειξε η μέχρι σήμερα εμπειρία, προσφέρει σε 
όλους. Είναι χαρακτηριστικές οι δωρεές των οικογενειών Προκοπίου 
και Μαρτίνου που επιτάχυναν και ομόρφυναν μια σειρά από δημόσια 
έργα τα οποία όλοι απολαμβάνουν ως κομμάτι μιας αναβαθμισμένης 
ποιότητας ζωής. Επιπλέον, η πρωτόγνωρη ακτινοβολία της πόλης επι-
βάλλει σε όλους άλλα πρότυπα συμπεριφοράς στο δημόσιο χώρο: Οι 
περισσότεροι επαγγελματίες πλέον επενδύουν σεβόμενοι την αισθητική 
και το τοπίο, συναισθανόμενοι την ανάγκη να εναρμονιστούν με ένα 
υψηλού επιπέδου προάστιο κατοικίας.

Εξέλιξη του δείκτη τιμών για ενοικίαση και πώληση κατοικιών 
στα νότια προάστια τους τελευταίους 22 μήνες

Διαχρονική εξέλιξη τιμών για ενοικίαση κατοικιών στα νότια 
προάστια (2011-2022)

Διαχρονική εξέλιξη τιμών για πώληση κατοικιών στα νότια 
προάστια (2011-2022)

Ο δείκτης τιμών SPI προέρχεται από τα δεδομένα της ιστοσελίδας spitogatos.
gr, αποτυπώνει τις τάσεις των τιμών προσφοράς και προσφέρεται αποκλειστικά 
για συγκριτικές αναλύσεις. Οι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές 
τιμές ακινήτων, αλλά λειτουργούν ως ένα στατιστικό μέτρο της μεταβολής, 
χρησιμοποιώντας ως εκκίνηση (βάση) τη μέση τιμή κατοικιών σε όλη την 
Ελλάδα το 2011, η οποία βρίσκεται στις 10.000 μονάδες.
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Ενοχλήθηκε η παράταξη του Θάνου Ματόπουλου που 
στο προηγούμενο φύλλο ο «Δημοσιογράφος» αποκάλυψε 
τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα μιας ανακοίνωσής της 
για τη ΜΕΕΚΒ που έλεγε τη ...μισή αλήθεια. 

Το κείμενο διέδιδε ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης εξέδωσε μια άδεια μικρών εργασιών στην παραλία 
για τη ΜΕΕΚΒ, ενώ στην πραγματικότητα είχε ήδη δρο-
μολογηθεί η ανάκλησή της από το αυτοματοποιημένο 
σύστημα που χρησιμοποίησαν οι ενδιαφερόμενοι. Αντί 
όμως να παραδεχτεί η παράταξη το ολίσθημα και να 
ενημερώσει τους αποδέκτες των μηνυμάτων της για την 
ανάκληση της άδειας, με νέα ανακοίνωσή της επιτέθηκε 
στην εφημερίδα που χαρακτήρισε την ιστορία «fake», 
στο βαθμό μάλιστα που αναπαράχθηκε αρκετές ημέρες 
μετά σε τοπικό έντυπο. Και πώς επιτέθηκε; Με τη γνωστή 
συνταγή της διαστρέβλωσης. Δύο στα δύο. 

Για να βγάλει σκάρτη την εφημερίδα, πρώτα βρήκε ένα 
παλιότερο δημοσίευμα όπου υποστηρίζαμε τεκμηριω-
μένα ότι ο Δήμος έχει αρνηθεί να επιτρέψει στη ΜΕΕΚΒ 
να βγάλει άδεια και να πραγματοποιήσει τα οικοδομικά 
της σχέδια στο συγκεκριμένο σημείο, παρόλο που το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς της το επιτρέπει. 

Έπειτα, η παράταξη Ματόπουλου αλίευσε από το διαδί-
κτυο και δημοσιοποίησε ένα έγγραφο στο οποίο φέρεται 
ο Δήμος το 2015 να δίνει σε μηχανικό της ΜΕΕΚΒ στοιχεία 
για την οικοδομησιμότητα του συγκεκριμένου ακινήτου 
για να υποστηρίξει ότι είναι η εφημερίδα και κατ’ επέκτα-
ση ο Δήμος, που λένε ψέματα. 

Στην πράξη, η παράταξη υποστήριξε ότι ο Δήμος δίνει 
άδειες στη ΜΕΕΚΒ από το 2015, εκθέτοντας μάλιστα 
κάτω από τη δυσμενή αυτή πλαισίωση και τα ονόματα 

των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης που υπέγραψαν 
το έγγραφο.  Πάλι αποκομμένο από την όλη ιστορία, το 
στοιχείο αυτό, συνιστά από μόνο του τη μισή αλήθεια 
για δημιουργία εντυπώσεων. Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος 
απάντησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για το ζήτημα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Νοεμβρίου. Όπως 
είπε λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία του εγγράφου 
το 2015, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης αρνή-
θηκαν να παραλάβουν αίτηση της ΜΕΕΚΒ που ζητούσε 
έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για την περίφραξη του 
οικοπέδου. 

Συνεπώς, η στάση του Δήμου είναι διαχρονικά η ίδια. 
Ποιος το πιστοποιεί; Η ίδια η ΜΕΕΚΒ, με εξώδικο που 
απέστειλε στον Δήμο τότε, καταγγέλλοντας την άρνηση 
των υπηρεσιών, και το οποίο ανέγνωσε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ο Δήμαρχος. 

Τερατώδη δυσφημιστικά ψέματα που μεγεθύνονται και 
διαδίδονται είναι το αποτέλεσμα της αφελούς καχυπο-
ψίας ορισμένων πολιτών όταν συναντά τη στρατηγική 
επιλογή άλλων να διαστρέφουν τα πάντα εις βάρος της 
δημοτικής αρχής. 

Αυτή ήταν η περίπτωση ενός εργοταξίου οικοδομής 
στην οδό Λυκούργου στη Βουλιαγμένη, η οποία έχει 
εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες να πραγματοποιη-
θεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται φυσικά εντός 
του σχεδίου πόλης. Μολονότι οι εργασίες έχουν ξεκινή-

σει εδώ και πολλούς μήνες, ένα πρωί μια από τις λίγες 
εμπαθείς γωνίες των κοινωνικών δικτύων έκαναν μια 
«αποκάλυψη» ότι «η Βουλιαγμένη διαθέτει νταμάρι» με 
σχετικές φωτογραφίες από τις εκσκαφές. Λίγο αργότε-
ρα, τοπική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στη Βουλιαγ-
μένη υποστήριξε με ένα παραληρηματικό κείμενο και 
φωτογραφίες ότι πρόκειται για «νταμάρι για τις επιχω-
ματώσεις της μαρίνας» ενώ πρόκειται για «οικοδομή σε 
δασική έκταση». Ανάλογο ισχυρισμό, ότι πρόκειται για 
οικοδομή σε δασική έκταση, δημοσίευσε και η εφημε-

ρίδα Εβδόμη, χωρίς να κάνει την παραμικρή διασταύ-
ρωση, κατηγορώντας ανυπόστατα έναν ιδιοκτήτη ότι 
χτίζει αυθαίρετα και ότι καταστρέφει το δάσος. 

Η οικοδομή εννοείται ότι ελέγχεται σχολαστικά σε όλα 
τα προβλεπόμενα στάδια, ενώ όπως μάθαμε ρωτώντας 
τους πολιτικούς προϊσταμένους της Υπηρεσίας Δόμη-
σης του Δήμου, δεν έχει γίνει καμία καταγγελία μέχρι 
σήμερα για το συγκεκριμένο σημείο. 

Μόνο σπέκουλα στο Facebook!

ΡΙΚΙΠ 
Μισές αλήθειες για τη ΜΕΕΚΒ

Βουλιαγμένη 
Βάφτισαν το οικόπεδο «δασικό νταμάρι»

Δυσφήμιση για ασήμαντη αιτία 
Επαρκέστερο από ποτέ το Κέντρο Υγείας Βάρης
Η κατάσταση της δημόσιας υγείας είναι ασφαλώς μέτρο της ευημερίας μιας 
κοινωνίας και θα πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί, ειδικά σε περιόδους όπως 
αυτή που διανύουμε. Από την αυστηρότητα όμως στα ψέματα και τις υπερβολές 
που πλήττουν αδικαιολόγητα προσπάθειες εκατοντάδων ανθρώπων, υπάρχει 
μεγάλη απόσταση την οποία διανύει πολύ συχνά αρθρογράφος της εφημερίδας 
Εβδόμη. 

Στο στόχαστρό του βρέθηκε το Κέντρο Υγείας Βάρης το οποίο αυτό τον καιρό, 
έχοντας αναδιοργανωθεί σε κάθε επίπεδο, υποδομών, προσωπικού και εξοπλι-
σμού, διανύει την καλύτερη περίοδο από την ίδρυσή του. Κι όμως ο αρθρογρά-
φος έκανε μια επίθεση πλήρους αποδόμησης, καταλογίζοντας «προσπάθεια 
κοροϊδίας» του ίδιου, ανακαλύπτοντας «αγανακτισμένους» και «απογοητευ-
μένους» πολίτες που τον επιβεβαίωσαν επί τόπου, χαρακτηρίζοντας την κατά-
σταση «Λερναία Ύδρα» που «έχουμε χρέος να την εξοντώσουμε», βρίσκοντας 

«επίορκους και ασυνείδητους» τους υπαλλήλους και καλώντας τους διοικού-
ντες να παραιτηθούν. 

Θα περίμενε κανείς διαβάζοντας το σφοδρό κατηγορητήριο να έγινε κάποιο 
ιατρικό λάθος, να φάνηκε το Κέντρο Υγείας ελλιπές στις υποδομές του και τις 
υπηρεσίες του, να άφησε κάποιον ασθενή αβοήθητο, να σημειώθηκε κάποιο 
βαρύ επεισόδιο. Κι όμως, το μόνο που συνέβη ήταν ότι ο αρθρογράφος έκανε 
μία μέρα κάποιες τηλεφωνικές κλήσεις στο Κέντρο Υγείας που δεν απαντήθηκαν. 
Οι εξηγήσεις που του δόθηκαν επί τόπου από τη διοίκηση ότι την ημέρα εκείνη 
σημειώθηκε τυχαία βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο και αν καλούσε διαφορετική 
στιγμή θα εξυπηρετούνταν, δεν τον ικανοποίησαν. Ούτε φυσικά θεώρησε σωστό 
να αναφέρει ότι τελικά του παρασχέθηκαν όλες οι υπηρεσίες που ζήτησε, χωρίς 
το τηλεφωνικό ραντεβού που απέτυχε να κλείσει λόγω υπαιτιότητας του Κέντρου 
Υγείας. Γιατί ο αρνητισμός είναι δεύτερη φύση ορισμένων. 
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Την επόμενη φορά που θα πατε για το ετήσιο check-up σας, 
μην εκπλαγείτε όταν σας προτείνουν να γελάσετε τουλά-
χιστον είκοσι με τριάντα λεπτά την ημέρα. Μπορεί να σας 
ακουστεί σαν μια παράξενη διάγνωση, όμως το γέλιο έχει 
αξιοσημείωτες επιδράσεις στην υγεία, όπως είναι η αυξη-
μένη διάθεση, μειωμένος πόνος και ενισχυμένο ανοσοποι-
ητικό. Η Αλεξάνδρα Λιάκου, σύμβουλος συνείδησης από τη 
Βουλιαγμένη και ιδρύτρια της Soulsurfer μοιράζεται μαζί 
σας στο συγκεκριμένο κείμενο τους διάφορους τρόπους που 
το γέλιο μπορεί να βοηθήσει την υγεία σας αλλά και την 
ποιότητα ζωής.

Πληθώρα ερευνών έχει ανακαλύψει πως ένας από τους 
πιο εύκολους τρόπους να ξεπεράσουμε την δυσφορία, 
την αβεβαιότητα αλλά και την μελαγχολία, είναι το να 
γελάμε. Απλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν αρκετοί γιατροί 
που «συνταγογραφούν» στους ασθενείς τους να γελάνε 
τουλάχιστον 30 λεπτά τη μέρα. «Δεν γελάμε επειδή είμα-
στε χαρούμενοι, είμαστε χαρούμενοι επειδή γελάμε», 
έλεγε ο ψυχολόγος Ουίλιαμ Τζέιμς. Τι μας προσφέρει 
λοιπόν το γέλιο;

1. Μείωση του στρες. Το γέλιο έχει πολλές θετικές επι-
πτώσεις στον οργανισμό μας, μειώνοντας τις ορμόνες 
τους στρες και την σωματική ένταση. Επιπλέον, μπορεί 
να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης που 
είναι καλό για την υγεία της καρδιάς μας. Προσπαθήστε 
να ακούσετε ένα αστείο podcast καθώς πάτε στη δου-
λειά ή κατά τη διάρκεια του απογευματινού σας περιπά-
του. Το να βρίσκεις κάτι ή κάποιον αστείο δεν βελτιώνει 
μόνο τη διάθεση, αλλά το γέλιο χαλαρώνει τους μυς σας 
καθώς ανεβάζει την κυκλοφορία του αίματος. Επομέ-
νως, όσο πιο πολύ γελάτε, θα νιώθετε πιο χαλαροί και 
θα απαλλαγείτε από το στρες.

2. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η όμορφη 
αίσθηση που νιώθετε όταν γελάτε ή χαμογελάτε ενεργο-
ποιεί μια χημική αντίδραση στον εγκέφαλο που εκκρίνει 
μικρές πρωτεΐνες που ονομάζονται νευροπεπτίδια. Τα 
μικρά αυτά μόρια ενισχύουν τις άμυνές μας και βοη-
θούν στην καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών. Η ζωή 
μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο ταραχώδης όποτε 
κάντε πάντα λίγο χώρο για μια μικρή δόση χιούμορ στην 
καθημερινή ρουτίνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο 
θετικές επιπτώσεις έχει το γέλιο στο ανοσοποιητικό μας 
σύστημα. Αυξάνει τη δραστηριότητα των κυττάρων που 
ονομάζονται «φονιάδες» (natural killer cells). Επιταχύνει 

την αντίδραση των κυττάρων που εξουδετερώνουν τις 
ασθένειες καθώς και την κινητοποίηση της ιντερφερό-
νης γάμμα αλλά και των λεμφοκυττάρων Τ που είναι 
υπεύθυνα για την καταπολέμηση των όγκων. Επιπλέον, 
προστατεύει από λοιμώξεις του αναπνευστικού επιτα-
χύνοντας την παραγωγή ανοσοσφαιρίνης στο σάλιο. Το 
γέλιο μειώνει επίσης τη συχνότητα των κρυολογημά-
των. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να παρατηρήσετε σε περιόδους 
που αισθάνεστε λυπημένοι πως ίσως το σώμα σας να 
μην είναι απαραίτητα στα καλύτερά του. Προφανώς, 
όλα τα συναισθήματά μας είναι έγκυρα και σημαντικά 
να τα αισθανόμαστε. Απλώς φροντίζουμε να σας δεί-
ξουμε τα πολλά οφέλη που μπορεί να έχει μια θετική 
προοπτική στη ζωή μας. Είναι σημαντικό να βρίσκετε 
τρόπους να ελαφρύνει η διάθεσή σας και να γελάσετε, 
με το να βλέπετε την αγαπημένη σας κωμωδία ή αστείο 
βίντεο ή εικόνες με τους φίλους σας.

3. Αυξημένη διάθεση. Όταν γελάτε, το σώμα σας εκκρίνει 
τρεις διαφορετικές ορμόνες: Ντοπαμίνη, ενδορφίνες και 
σεροτονίνη. Αυτές οι ορμόνες «ξεγελούν» το σώμα σας 
για να αισθάνεται πιο ευτυχισμένο, καθώς τα χαμηλά 
επίπεδα αυτών των ορμονών συνδέονται με την κατά-
θλιψη. Κάτι τόσο απλό όπως η αναζήτηση αγαπημένων 
φωτογραφιών στο τηλέφωνό σας ή η δημιουργία ενός 
άλμπουμ μπορεί να φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό 
σας. Θα εκπλαγείτε από το πόσο μπορεί να βελτιωθεί η 
διάθεσή σας κάνοντας κάτι τόσο αβίαστο όσο το χαμό-
γελο!

«Πληρώνουμε ένα μεγάλο τίμημα για να παίρνουμε 
την ζωή τόσο σοβαρά. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε 
το γέλιο στα σοβαρά», όπως τόνισε ο Μαντάν Κατάρια, 
ιδρυτής της Laughter Yoga, της γιόγκα του γέλιου.  

4. Μείωση πόνου. Οι ενδορφίνες που εκκρίνονται κάθε 
φορά που γελάτε μπορούν προσωρινά να μειώσουν 
τους σωματικούς και μικρούς πόνους που νιώθετε. Με 
το πέρασμα το χρόνου το αυξημένο γέλιο μπορεί να 
χτίσει μια μεγαλύτερη αντοχή προς αυτόν. επομένως 
αν νιώθετε μια μικρή δυσφορία, κάντε προτεραιότητα 
σας το να γελάσετε έστω και λίγο, βλέποντας μια από 
τις αγαπημένες σας κωμωδίες. Δεν θα περιορίσετε μόνο 
τον σωματικό σας πόνο, αλλά θα βελτιώσετε την υγεία 
και ευημερία σας επίσης!

5. Αυξημένη θετική ενέργεια. Το χαμόγελο δημιουργεί 
ένα θετικό συναίσθημα. Η διατήρηση αυτής της αισι-
όδοξης σκέψης έχει πραγματικά οφέλη για την υγεία, 
όπως αυξημένη διάρκεια ζωής, καλύτερη καρδιαγγει-
ακή υγεία και χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης. Βρεί-
τε χρόνο για να συνδεθείτε με φίλους ή συγγενείς που 
σας κάνουν να γελάτε είτε μέσω λέγοντας ανέκδοτα είτε 
μέσω της αφήγησης ιστοριών. Να θυμάστε, όσο περισ-
σότερο γέλιο βάλετε στη ζωή σας, τόσο πιο ευτυχισμέ-
νοι θα νιώθετε εσείς και οι γύρω σας. Το χιούμορ είναι 
πολύ διαφορετικό από τη γελοιοποίηση ή την κακία, 
καθώς είναι συμπονετικό καθώς δέχεται τους ανθρώ-
πινους περιορισμούς. Βοηθά επομένως «να φοράς τον 

κόσμο σαν ελαφρύ ένδυμα» και δείχνει ότι όταν είσαι 
σαν το καλάμι που λυγίζει στον άνεμο, επιβιώνεις αντί 
να καταρρακωθείς από την ακαμψία.

6. Ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Το γέλιο επίσης 
εκκρίνει ωκυτοκίνη. Οι αμυγδαλές του εγκεφάλου μας 
παράγουν την συγκεκριμένη ορμόνη που μειώνει την 
απειλή και αυξάνει την εμπιστοσύνη. Επιπλέον είναι 
συνδεδεμένο με την περίθαλψη, τον δεσμό και την ενί-
σχυση των κοινωνικών μας σχέσεων. «Το γέλιο είναι η 
μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων», όπως είπε 
ο κωμικός Βίκτορ Μπορτζ.

Ένα χαμόγελο μπορεί να ταξιδέψει πολύ. Την επόμενη 
φορά που θα νιώσετε πως θα θέλετε να «φορέσετε» το 
χαμόγελό σας, ίσως παρατηρήσετε τη μαγική επίδρα-
ση που έχει σε κάποιον άλλον, καθώς μπορείτε να τον 
εμπνεύσετε να χαμογελάσει και αυτός. Έχετε παρατηρή-
σει πως όταν κάποιος χαμογελάει, αυτομάτως ομορφαί-
νει; Το χαμόγελο είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να 
επηρεάσει ολόκληρα δωμάτια. Σας προσκαλούμε να το 
δοκιμάσετε. Για αυτό την επόμενη φορά που θα μπείτε 
σε ένα δωμάτιο, μπείτε με ένα ειλικρινές χαμόγελο και 
θα παρατηρήσετε ότι ολόκληρος ο χώρος ξαφνικά θα 
φωτίσει!

Γράφει η Αλεξάνδρα Λιάκου*

Γέλιο, ο προσωπικός μας εσωτερικός θεραπευτής

* Η Αλεξάνδρα Λιάκου σύντομα θα προσφέρει 
σεμινάρια στην πόλη μας. Μπορείτε να κάνετε 
μια κράτηση για να σας συμβουλεύει προσωπι-
κά, για ομαδικές συνεδρίες και δημόσιες ομιλίες 
σε θέματα ψυχικής υγείας, για να αποκτήσετε 
επίγνωση της συνείδησής σας και να ξεκινήσετε 
την προσωπική σας αναζήτησή.

www.alexandralia.com

Instagram: Alia_Soulsurfer 
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Εκδηλώσεις
Χριστούγεννα σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
Ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ετοιμάσει 
ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν συναυλίες με καταξιωμένους καλ-
λιτέχνες, αφιερώματα, παραστάσεις, χορωδιακές βραδιές, χορευτικά, καλλιτεχνικά 
εργαστήρια για τα παιδιά, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαδραστικά παιχνίδια και 
φυσικά το χριστουγεννιάτικο χωριό. Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
ανοίγει την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου και ώρα 4-7 μ.μ. με 
μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλο-
γο «Ευρυάλη Βούλας» με εργαστήρια και παιχνίδια. Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 
στην πλατεία Ιμίων στη Βούλας θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο με μια 
συναυλία με τους Calu Caku. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και απογειωτική γιορτινή 
διάθεση με μια εξαιρετική επταμελή μπάντα. Θα ακουστούν τραγούδια από γνωστά 
μιούζικαλ της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής και δικές τους επιτυχίες. 

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βάρης στις 6 μ.μ. η θεατρική ομάδα «Τόπι» με 
τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Πλειώνη εμπνέεται από τα παραμύθια των 
αδελφών Γκριμ και δημιουργεί ένα ολοκαίνουργιο έργο γεμάτο συναισθήματα και 
μηνύματα για τα σημερινά παιδιά. Μια πρωτότυπη διαδραστική παράσταση με ιστο-
ρίες που μιλούν για αυτά που δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε στα παιδιά: απληστία, 
αλαζονεία, εγωισμός, εξαπάτηση. 

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία της Βούλας στις 4 μ.μ. ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου 
Νηπιαγωγείου Βούλας οργανώνουν μια γιορτή αγάπης για τα παιδιά. Δύο ηθοποιοί, οι 
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Γιώργος Γεροντιδάκης, ένας αθλητής ο διεθνής πολίστας 
Αντώνης Βλοντάκης και δύο πολιτικοί διαβάζουν παραμύθια για παιδιά. Τα έσοδα 
από τα εισιτήρια εισόδου  θα διατεθούν στα παιδικά χωριά SOS Βάρης και στους 
φίλους του ΠΙΚΠΑ Βούλας, για της ανάγκες των δομών Φιλοξενίας.

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του χριστουγεννιά-
τικου χωριού. Χορογραφίες, ανιματέρ, magic show, bubble show για τα παιδιά και 
τους μεγάλους, ζογκλέρ με φωτιές, μονόροδα και εντυπωσιακούς ξυλοπόδαρους. 
Επιπλέον τα ξωτικά αλλά και ο Άγιος Βασίλης θα υποδέχονται τους μικρούς τους 
φίλους με face painting, εργαστήρια εικαστικών, ζαχαροπλαστικής και παιχνιδιών, 
αφήγηση παραμυθιών, απίθανες μπαλονοκατασκευές, μαλλί της γριάς. Συμμετέχουν 

η χορωδία του 3ου δημοτικού Βούλας και το παιδικό χορευτικό τμήμα του λαογρα-
φικού ομίλου «Μαντηλάκι». Ένα δεκαήμερο με εργαστήρια, δράσεις, παιχνίδια, και 
πολλές εκπλήξεις. Καθημερινά 4ωρες δραστηριότητες και εργαστήρια πρωινής και 
απογευματινής ζώνης. 

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία και ώρα 8 μ.μ. θα πραγ-
ματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη συναυλία, με τη διεθνή σοπράνο Έλενα Κελεσίδη, με 
την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, κλασικό μουσικό σύνολο εγχόρ-
δων και τον τενόρο Γιώργο Μιχαηλίδη. Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αγα-
πημένες άριες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την ελληνική και διεθνή μουσική 
σκηνή.

Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα, μικροί και μεγάλοι του 
Λαογραφικού Ομίλου «Μαντηλάκι» Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα τραγουδήσουν 
στον κεντρικό δρόμο της Βούλας παραδοσιακά κάλαντα με συνοδεία ζωντανής ορχή-
στρας και θα στήσουν το δικό τους γλέντι με τα μοναδικά χορευτικά τους. Στην έναρξη 
της εκδήλωσης θα συμμετέχει η χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Βούλας με χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Λιουτμίλας Καζάρτσεβα.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιανουαρίου 2023 στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης για 
δύο παραστάσεις θα παρακολουθήσουμε το βραβευμένο έργο του μεγάλου μας ποιη-
τή Γιάννη Ρίτσου «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», το οποίο θα παρουσιάσει η θεατρική 
ομάδα «Άλλη πλευρά» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Απόδοση, σκηνοθεσία, 
φωτισμοί, σκηνικά: Τάσος Αλατζάς. Σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Κάρλος. Κοστού-
μια: η ομάδα. Παίζουν: Αγγελοπούλου Εύη, Ζωγράφου Βερονίκ, Κονδάκη - Καραμέτου 
Βαγγελιώ, Σκούρτη Λίλη, Σχοινά Δέσποινα.Να σημειωθεί ότι στη είσοδο των εκδηλώ-
σεων, στις 17 και στις 23/12 θα πραγματοποιηθεί  συγκέντρωση φαρμακευτικού και 
υγειονομικού υλικού για την στήριξη του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.

Εντυπωσιακός ο χριστουγεννιάτικος στολισμός
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στόλισε και φέτος την πόλη από νωρίς, δημι-
ουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα, ώστε να συμβάλλει στη γιορτινή διάθεση 
και την ψυχολογία των κατοίκων. Τα γιορτινά τους φόρεσαν από τις 21 Νοεμβρίου οι 
κεντρικές πλατείες και των τριών δημοτικών ενοτήτων και οι κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες ενώ εντυπωσιακός είναι ο στολισμός κατά μήκος του παραλιακού μετώπου με 
τις πανύψηλες ουασιγκτόνιες να ντύνονται με εκατοντάδες φωτάκια. 

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα της πόλης θα ανάψει ο Δήμαρχος την Παρασκευή 16 
Δεκεμβρίου

Στολισμοί παντού  και πολιτιστικά  
ραντεβού  για μικρούς και μεγάλους
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Βούλα 
Φυτεύτηκαν πάνω από 600 δέντρα στα Δικηγορικά

Μήνυμα προς τους υπαλλήλους
Δημοτικά κτήρια μηδενικών αποβλήτων 

Ο περιβαλλοντικός οργανισμός We4all σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης πραγματοποίησαν εθελοντική δράση δενδροφύτευσης στην περιοχή των 
124 στρεμμάτων στα Δικηγορικά Βούλας το Σάββατο 5 Νοεμβρίου. Με τη συμμετοχή 
περίπου 200 εθελοντών φυτεύτηκαν περισσότερα από 600 δενδρύλλια (χαρουπιές, 
κουκουναριές κ.ά.) τα οποία είναι κατάλληλα για το τοπικό οικοσύστημα της περι-
οχής. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να φυτευτούν τρία δισεκατομμύρια δέντρα μέχρι το 2030, με την 
We4all να προσκαλεί τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, την ημέρα εκείνη, να φυτέψουν 
ένα φυτό, ένα δεντράκι εκεί που ζουν και εργάζονται. 

Εθελοντές, οικογένειες, φίλοι και παρέες βρέθηκαν στη Βούλα για να φυτέψουν σε μια 
πρώτη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν προσπάθειες να αυξηθεί το πράσινο 
ισοζύγιο της πόλης, κυρίως μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου που 
έκαψε τον νότιο Υμηττό. Εκτός από τις δράσεις δεντροφύτευσης, η δημοτική αρχή 
έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα φυτεύσεων με 2.684 δέντρα από τα οποία 
2.300 είναι υψηλής ανάπτυξης με ύψος μεταξύ των 4 και των 7,5 μέτρων. Παράλληλα 
τα πάρκα, οι πλατείες και οι νησίδες στην πόλη θα πρασινίσουν με σχεδόν 25.000 
θαμνοειδή και περισσότερα από 40 στρέμματα φυσικού χλοοτάπητα.

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος, συνιδρυτής της We4all, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε από 
καρδιάς όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση, τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του. Δράσεις όπως η συγκεκριμένη μας δίνουν 
δύναμη και ενέργεια να συνεχίσουμε ακούραστα το έργο μας, γιατί βλέπουμε το 
όραμα μας να παίρνει μορφή με συνοδοιπόρους την κοινωνία και την πολιτεία». O 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος τόνισε: «Σήμερα 
ξεκινάμε, σήμερα είναι άλλη μια αρχή. Μαζί με τους ανθρώπους της We4all, είμαστε 
εδώ με τους εθελοντές της πόλης μας, τα σχολεία και όλες τις ομάδες που έχουν έρθει 
για να φυτέψουν. Σκοπός μας είναι να κλείσουμε σιγά σιγά τις πληγές που άφησε στην 

πόλη μας η  φωτιά της 4ης Ιουνίου στο αστικό και περιαστικό πράσινο. Το σύνθημα 
είναι Φυτεύουμε! Ό,τι μπορεί ο καθένας ώστε να συνδράμει και να συνεισφέρει: οι 
τοπικές κοινωνίες, οι εταιρίες και ο καθένας μας χωριστά». Αξίζει να σημειωθεί πως 
την δράση δεντροφύτευσης στα 124 στρέμματα στα Δικηγορικά της Βούλας την κάλυ-
ψαν και δύο μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας.

«Πράσινες» συμβουλές για ένα περισσότερο φιλικό περιβάλλον εργασίας έδωσε ο 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στους εργαζόμε-
νους του Δήμου σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βούλας στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Zero Waste Διοίκηση», ζητώντας τους παράλληλα να 
αποτελέσουν το παράδειγμα για «μηδενική ανοχή» στα απόβλητα. Στην ομιλία του 
ο Δήμαρχος προέτρεψε τους εργαζόμενους να εντατικοποιήσουν την καθημερινή 
προσπάθειά τους προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που είναι να ξεπερά-

σει το 80% το ποσοστό των αποβλήτων της πόλης που εκτρέπονται από την ταφή. Ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ότι θα πρέπει να μειωθεί δραστικά η χρήση χαρτιού 
για εκτυπώσεις και να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές εφαρμογές διακίνησης εγγράφων 
που έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο. Επιπλέον, απεύθυνε κάλεσμα προς όλους για τη 
μείωση της χρήσης πλαστικών και τη γενικότερη επαγρύπνηση κατά τις ώρες εργα-
σίας στο μείζον θέμα της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Γεγο-
νός είναι ότι πολλές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη αρχίσει να 
καταργούν την ανάγκη για έγγραφα και εκτυπώσεις με βάση το χαρτί, αξιοποιώντας 
τη δυνατότητα ψηφιακών εγγράφων, με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να 
έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το έργο «Zero Waste Διοίκηση» είναι πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών με συμμετοχή 
των δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Ζωγράφου το οποίο προάγει ολοκλη-
ρωμένες δράσεις δραστικής μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων στα διοικητικά 
κτίρια των δύο δήμων με τη συμμετοχή περισσότερων των 700 εργαζομένων. Στόχος 
του έργου είναι να εφαρμοστούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συμπεριφοράς και 
συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και διανομή ειδικών κάδων χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών, συσκευασίας, καθώς και καφέ κάδων κομποστοποίησης σε 
όλα τα κτίρια του προγράμματος. Επίσης, τοποθετήθηκε ειδικός εξοπλισμός συλλογής 
και για άλλα υλικά όπως μπαταρίες, μελάνια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.

Προσπάθεια  της ΕΕ να φυτευτούν 3 δισ. δέντρα 
μέχρι το 2030

Στόχος  η δραστική  μείωση  της χρήσης 
χαρτιού



Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα 
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και 
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται 
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδη-
λώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το 
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια 
να τα μοιραστεί κανείς.   

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι μαθητές του Λυκείου 
Βουλιαγμένης είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
ενεργά στη συγκομιδή και παραγωγή ελαιολάδου και 
να δουν, οι περισσότεροι για πρώτη φορά, από κοντά 
μια χρήσιμη και πολύτιμη διαδικασία. Η συγκεκριμένη 
δράση αποτελεί πρωτότυπη ιδέα, έμπνευση και υλο-
ποίηση του εκπαιδευτικού του Λυκείου Βουλιαγμένης 
κ. Δήμου ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του περιβαλ-
λοντικού προγράμματος. 

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μαθητές, εκπαιδευτικοί 
αλλά και γονείς βρέθηκαν στο κτήμα της Μαρουλιώς 
Μανώλη και μάζεψαν τις ελιές, με τη συγκομιδή του 
καρπού να υπολογίζεται στα 250 κιλά. Οι μαθητές 
έστρωσαν λιόπανα και συγκέντρωσαν τον καρπό. Κατό-
πιν ενημερώθηκαν για την ορθή διαδικασία συλλογής 
του καρπού, ενώ τους τονίστηκε ότι με τη μηχανική 
συγκομιδή πρέπει να είναι προσεκτικοί, έτσι ώστε να 
μην προκαλούν τραυματισμούς στους καρπούς, ακρι-
βώς διότι υποβαθμίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου. 

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου η περιβαλλοντική ομάδα 
του σχολείου συνέχισε τη δράση του ελαιομαζώματος, 
καθώς επισκέφτηκε ελαιοτριβείο στο Κορωπί παρα-
δίδοντας τα 250 κιλά ελιές που ήταν η συγκομιδή. Οι 
μαθητές αφού ενημερώθηκαν για τα είδη της ελιάς, 

ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και παρακολούθησαν 
από κοντά τη διαδικασία παραγωγής λαδιού. Ο υπεύ-
θυνος του ελαιοτριβείου υποδέχθηκε τους μαθητές 
προσφέροντας κεράσματα και σε όλη τη διάρκεια της 
επίσκεψης εξηγούσε τη διαδικασία, ενώ τέλος τόνισε 
τη σημασία των μηχανημάτων υψηλής δυναμικότητας 
που επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη απόδοση λαδιού και 
των συνθηκών καθαριότητας που επικρατούν σε ένα 
ελαιοτριβείο, καθώς οι θερμοκρασίες είναι καθοριστι-
κές για την ποιότητα και διατήρηση των θρεπτικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου. Οι ελιές 
που μάζεψαν οι μαθητές εν τέλει παρήγαγαν 35,8 κιλά 
λάδι. Το τρίτο σκέλος της διαδικασίας πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου όταν η περιβαλλοντι-
κή ομάδα του σχολείου εμφιάλωσε και μοίρασε το λάδι 
στους μαθητές και στις μαθήτριες που συμμετείχαν 
στη διαδικασία παραγωγής. Κάθε παιδί παρέλαβε το 
μπουκάλι του με το λάδι, με ειδική ετικέτα που σχεδί-
ασε ο μαθητής της Β’ Λυκείου Νίκος Καυκάλας.

Η δράση ελαιομαζώματος από τα παιδιά του Λυκείου 
Βουλιαγμένης εκτός από πρωτότυπη έχει και μεγάλη 
παιδαγωγική αξία για τους μαθητές που έρχονται σε 
επαφή με μια παραδοσιακή διαδικασία για την χώρα 
μας. Μια πραγματικά αξιέπαινη πρωτοβουλία των 
εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Άλλη μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, αυτή τη φορά γύρω από τα γεωπολιτικά 
ζητήματα της ενέργειας, διοργάνωσε ο Ροταριανός Όμιλος «Βούλα» στις 7 Νοεμβρίου, 
με προσκεκλημένο ομιλητή τον Θοδωρή Χουλιαρά. Βραδιές με νόημα, που δίνουν 
τροφή για σκέψη και βοηθούν παράλληλα σε ένα πολυσχιδές και σημαντικό κοινωνι-
κό έργο, έχουν κατοχυρώσει ένα πρωτοποριακό στίγμα για τον όμιλο των ροταριανών 
της Βούλας. 

Ο προσκεκλημένος ομιλητής έχει πλούσια χρηματιστηριακή και τραπεζική εμπειρία 
στην Ελλάδα ενώ πλέον δραστηριοποιείται στη ναυτιλία. Παρουσιάζοντας εντυπω-
σιακά δεδομένα ο Θοδωρής Χουλιαράς ανέπτυξε πώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ιστο-
ρικά, και όχι μόνο με αφορμή τον σημερινό πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας, επηρεάζουν 
την ενεργειακή κρίση. Κεντρική θέση του ομιλητή ήταν ότι η ναυτιλία συνιστά έναν 
από τους πιο σημαντικούς και αναντικατάστατους σήμερα παράγοντες της διεθνούς 
οικονομίας, καθώς μέσω θάλασσας διακινείται το 90% των προϊόντων παγκοσμίως. 
Με δεδομένο αυτό, ο ομιλητής εξήρε την ελληνόκτητη ναυτιλία και το ρόλο της χώρας 
μας στον τομέα των παγκόσμιων μεταφορών. 

Η ομιλία σχολίασε εκτενώς και βάσει διάφορων θεωριών τις διαχρονικές γεωπολιτι-
κές στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων, ως εξήγηση για τον διακρατικό ανταγωνισμό 
που κορυφώνεται σε πολεμικές συγκρούσεις. Τέλος, ο Θεόδωρος Χουλιαράς εκτίμησε 
ότι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

Ένα ενδιαφέρον σημείο που κάνει τον όμιλο της Βούλας να ξεχωρίζει είναι ο δίγλωσ-
σος χαρακτήρας των εκδηλώσεών του, που επιτρέπει και σε πολίτες του εξωτερικού 
να παρακολουθούν τις συζητήσεις. Μια ιδιαίτερη στιγμή της τελευταίας συνεστίασης 

ήταν ο θερμός χαιρετισμός ενός φιλοξενούμενου ροταριανού από την πόλη Σίλκε-
μποργκ της Δανίας που απέδειξε ότι οι δεσμοί του ρόταρυ δεν γνωρίζουν σύνορα. 
Η πρόεδρος του ομίλου της Βούλας, Άννα Μαρία Νταϊλάκη ανακοίνωσε μάλιστα ότι 
θα δρομολογήσει την αδελφοποίηση των ομίλων της Βούλας και του Σίλκεμποργκ.

Λύκειο Βουλιαγμένης 
Εκπαιδευτικό ελαιομάζωμα από την Περιβαλλοντική Ομάδα 

Rotary Βούλας 
Συζητήσεις επιπέδου με πρόσημο προσφοράς 
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Έξυπνες Πόλεις 
Ο Δήμος του μέλλοντος χτίζεται σήμερα
Σε Forum Δημάρχων της ΕΕ στη Βαρκελώνη ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη βρέ-
θηκε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος 
συμμετείχε σε διημερίδα του ICC Conference & Mayors 
Forum, το οποίο διοργανώθηκε από το Intelligent Cities 
Challenge (μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής που υποστηρίζει 136 πόλεις στη χρήση τεχνολογι-
ών αιχμής για να ηγηθούν της έξυπνης, πράσινης και 
κοινωνικά υπεύθυνης ανάκαμψης). Στόχος της διημε-
ρίδας που διεξήχθη στις 15 και 16 Νοεμβρίου ήταν να 
παρουσιαστούν δράσεις και οφέλη επιλεγμένων πόλεων 
από τη συμμετοχή τους στο ICC, σε διάφορους τομείς, 
όπως ο επανασχεδιασμός του μέλλοντος των πόλεων 
τους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η βιώσι-
μη ανάπτυξη, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
η επανεκπαίδευση του τοπικού εργατικού δυναμικού 
τους και πιθανή υιοθέτηση και εφαρμογή τους στο Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλώντας στους 
Ευρωπαίους συναδέλφους του καθώς επίσης και σε 
υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέ-
λυσε τις καλές πρακτικές που υλοποιεί ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά με τη διαχείριση απορ-
ριμμάτων, τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, τις 
ευφυείς εφαρμογές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της πόλης και τέλος τις πολιτικές που ακο-
λουθούνται ώστε οι πολίτες να εμπλακούν ενεργά στην 
εφαρμογή των πολιτικών αυτών. «Η πόλη μας αγκαλιάζει 
το αύριο και βλέπει κάθε πρόκληση ως μια ευκαιρία για 
να διασφαλίσει ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά 
μας και τους πολίτες της νέας γενιάς. Αναγνωρίζουμε 
ότι το περιβάλλον είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό μας 
στοιχείο, καθώς είναι ακρογωνιαίος λίθος της προσωπι-
κής ευημερίας. Μέσω των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
άνθρακα και της πράσινης οικονομίας αντιμετωπίζουμε 
τις προκλήσεις της ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε ερώτηση που δέχτηκε για 
το πώς οι πόλεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σχετικά 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υψηλές τιμές 
ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. 

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος τόνισε τα εξής: 
«Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι πρωτο-
πόρος σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την προώθηση 

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης όπως τα ηλεκτρικά 
οχήματα έχοντας εγκαταστήσει περίπου 50 σταθμούς 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στόχος είναι να φτά-
σουμε τους 85 σταθμούς εντός του 2023 ενώ αποκά-
λυψε πως η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Τesla 
μέσα στους επόμενους μήνες σκοπεύει να λειτουργήσει 
αποκλειστικά στο Δήμο 3Β ανάλογο σταθμό φόρτισης. 
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ακόμη προς τους 
Ευρωπαίους δημάρχους ότι οι κάτοικοι και οι επισκέ-
πτες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά οχήματα 
με ένα πολύ χαμηλό κόστος, καθώς ο στόχος της διοί-
κησης του Δήμου δεν είναι να παράξει έσοδα μέσα από 
το συγκεκριμένο σύστημα αλλά να δώσει σε κάθε έναν 
πολίτη ξεχωριστά, την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει και 
να εξοικειωθεί με ένα όχημα φιλικό προς το περιβάλλον. 

Και αν οι παραπάνω διαδικασίες σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης είναι συνηθισμένες, οι Ευρωπαίοι 
δήμαρχοι έδειξαν εντυπωσιασμένοι από τις ενέργειες 
που πραγματοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο της πράσινης 
ανάπτυξης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Στο δεύτε-
ρο μέρος της ομιλίας του ο Δήμαρχος εστίασε στο πως 
ο Δήμος 3Β αντιμετωπίζει το υψηλό κόστος ενέργειας: 
«Ως δημοτική αρχή δεν έχουμε τη δυνατότητα να επη-
ρεάσουμε τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, 
αλλά έχουμε τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένες 
ενέργειες να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και 
να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμων εξοικονομώ-

ντας χρήματα όχι μόνο για τον Δήμο αλλά και για τους 
δημότες». Όπως ανέφερε, πολλές υπηρεσίες του Δήμου 
χρησιμοποιούν πλέον ηλεκτρικά οχήματα για τις καθη-
μερινές μετακινήσεις τους. Παράλληλα, ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τους πρωτοπόρους της 
χώρας στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με 
στοχοθεσία για μείωση κατά 50% των εκπομπών του 
διοξειδίου άνθρακα. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε 
ότι ο Δήμος του χρησιμοποιεί αυτόματους θερμοστά-
τες σε δημόσια κτίρια και στις σχολικές μονάδες μειώ-
νοντας με αυτό τον τρόπο την χρήση πηγών ενέργειας 
(πετρέλαιο, αέριο). 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος αναφέρθηκε 
και στα σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν οι δημότες. 
«Έχουμε κάνει σημαντική προσπάθεια να προσφέρουμε 
σε όλους τους δημότες ψηφιακές εφαρμογές αλλά και 
στις τοπικές επιχειρήσεις. Σχεδόν το 100% των συναλ-
λαγών γίνεται μέσω ψηφιακών εφαρμογών». Όπως 
ανέλυσε, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου που το 2021 
είχε πάνω από 6.000 επισκέπτες, οι πολίτες μπορούν να 
αιτηθούν περισσότερες από 140 ψηφιακές αιτήσεις. Το 
αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουρ-
γία μιας εφαρμογής όπου οι δημότες θα έχουν τη δυνα-
τότητα από το κινητό τους τηλέφωνο να παίρνουν όποιο 
έγγραφο επιθυμούν. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι μέλος των 100 έξυ-
πνων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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«Μα πού πήγε η Ελένη;»
Ένα μονόπρακτο για την ενδοοικογενειακή βία
Τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών αξιοποίησε ο πολι-
τιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος Τριλογία για να ανεβάσει εκ νέου, μετά την 
πρώτη παράσταση εντός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον Ιούνιο, της 
αξιόλογης παράστασης που έγραψε και ερμηνεύει η Χρύσα Ποζίδου, με τίτλο Μα πού 
πήγε η Ελένη;. Η 25η Νοεμβρίου μέχρι πρότινος ήταν μια άγνωστη διεθνής ημέρα, σε 
μια κοινωνία που έκανε ότι δεν έβλεπε την πατριαρχική βία. Η εποχή πλέον άλλαξε, τα 
περιστατικά έρχονται στην επιφάνεια συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και θέτοντας 
νέους κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιόλογη ομάδα ανθρώπων που συγκρότησε την Τριλογία, σαν 
ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων και ταυτόχρονα πομπός με μεγάλο ακροατήριο 
κυρίως σε μικρές ηλικίες, αγκάλιασε ένα απαιτητικό θεατρικό έργο που καθηλώνει 
τους θεατές με τη σκληρή πραγματικότητα των καθημερινών κακοποιητικών σχέσεων 
που αποκαλύπτει. Ο μονόλογος της Χρύσας Ποζίδου σε μορφή εξομολόγησης ακτινο-
γραφεί με ακρίβεια το πατριαρχικό μοντέλο βίας που υποτάσσει μια γυναίκα εντός 
μιας σχέσης. Με χάρη και ισορροπία ο χαρακτήρας που υποδύεται η Χρύσα Ποζίδου 
εξελίσσεται από ένα υποταγμένο πλάσμα, σε μια χειραφετημένη ύπαρξη. Η ενδιάμεση 
δοκιμασία της κακοποίησης δεν ενοχοποιεί αδιακρίτως το ανδρικό φύλο, αλλά έναν 
κοινωνικό ρόλο που εκπροσωπούν συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα σε ένα μοντέλο 
συμπεριφοράς που ευδοκιμεί στην ελληνική κοινωνία. 

Πέρα από την εξαιρετική ερμηνεία της Χρύσας Ποζίδου, σημαντικά μηνύματα εξέ-
πεμψαν με σύντομες ομιλίες, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, η τέως αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Μαίρη Φουρναράκη, 
αλλά και ο ποινικολόγος και μέλος του Συλλόγου Πέτρος Γεωργιλάς. 

Η Μαίρη Φουρναράκη όρισε το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας ως «κάθε μορφή 
βίας που ασκείται μεταξύ ανθρώπων που είχαν ή έχουν μία στενή συντροφική σχέση 
και έχει οδηγήσει σε σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική κακοποίηση». Αναφέρθηκε 
στην τηλεφωνική γραμμή ανάγκης 15900 που στους πρώτους μόλις μήνες λειτουργίας 
έχει δεχτεί χιλιάδες κλήσεις, καθώς και στη νέα εφαρμογή για κινητές συσκευές που 
ειδοποιεί με ένα «κουμπί πανικού» τις αστυνομικές αρχές για έκτακτα περιστατικά. 
«Όσο ανέχεσαι και δεν καταγγέλλεις ό,τι συμβαίνει, η βία γίνεται πιο συχνή και πιο 
σοβαρή καθώς περνάει ο χρόνος και όλα τα σκεπάζει ο φόβος και η σιωπή», διαμήνυσε 
η Μαίρη Φουρναράκη και διαπίστωσε ότι υπάρχει πλέον μια ευαισθητοποίηση γύρω 
από τα θέματα αυτά: «Οι περισσότεροι άνθρωποι ανοίγουν το στόμα τους και καταγγέλ-
λουν περιστατικά. Υπάρχει μια διάθεση στην κοινωνία οι καταστάσεις αυτές να έρθουν 
στο φως. Η βία κατά γυναικών δεν αποτελεί πλέον ταμπού». 

Αφήνοντας στην άκρη τον ψυχρό πολιτικό λόγο, η Μαίρη Φουρναράκη αφιέρωσε στις 
γυναίκες που υφίστανται βία λίγους δικούς της στίχους που με ιδιαίτερη ευαισθησία 
και έναν αιχμηρό λυρισμό αποδίδουν το μήνυμα της βραδιάς: «Αν η οικογένειά μας 
ήταν μια αγκαλιά, θα γέμιζε η καρδιά σου γαλήνη και όχι βία / Αν ήσουν άνδρας δεν 
θα άπλωνες χέρι επάνω μου και πάνω στα παιδιά μας και στην μικρή σκυλίτσα του 
γείτονα / Μα είσαι άνθρωπος αδύναμος, ένα τόσο μικρό ανθρωπάκι, δειλό, φοβισμένο 
και θλιβερό / Αν ήμουν γυναίκα θα άνοιγα την πόρτα της απολύτρωσης την ίδια στιγ-
μή που θα σήκωνες το χέρι σου / Πριν προφτάσεις / Πριν υποκύψω στις πληγές / Πριν 
σκοτεινιάσει ο κόσμος / Μα είμαι κι εγώ ένα τόσο δα ανθρωπάκι δειλό, τρομαγμένο, 
γεμάτο ενοχές / που δεν έμαθα ποτέ να διεκδικώ Σεβασμό, Αξιοπρέπεια, Δικαιώματα».

«Μίλα τώρα»
Για «ημέρα που θυμίζει τις υποχρεώσεις όλων μας», μίλησε στον δικό του σύντομο 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι «το κεντρικό σύνθη-
μα είναι ένα, μίλα, ανάδειξε το πρόβλημα». Ακολούθως ο νομικός Πέτρος Γεωργιλάς 
ανέπτυξε παραπάνω κάποιες ιδέες για την έκταση του φαινομένου, όπως το προσλαμ-
βάνει από τα στοιχεία και την επαγγελματική του εμπειρία. «Μόλις ένα μικρό κλάσμα 
των υποθέσεων κακοποίησης φτάνει στα δικαστήρια. Αν πάτε στα δύο μικτά ορκωτά 
δικαστήρια που έχουμε, κάθε μέρα στο πινάκιο θα δείτε βιασμούς, και όχι μόνο μία 
υπόθεση, αλλά δύο και τρεις. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, εδώ στην Ελλάδα, 
στην Αθήνα. Φανταστείτε την κακοποίηση της γυναίκας σαν ένα παγόβουνο, όπου 
ένα μικρό μόνο μέρος εξέχει στην επιφάνεια και έρχεται στο φως. Όλο το υπόλοιπο 
βρίσκεται στο βυθό και το σκοτάδι» ανέλυσε και συνέχισε:  

«Δεν αρκεί το μίλα. Θέλω να πω για το μίλα τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει μια γυναίκα στο να δικαιωθεί είναι ότι άργησε να μιλήσει. Όταν γίνει ένας 
βιασμός και καταγγελθεί μετά από 20 χρόνια, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ το δικαστή-
ριο να πάρει στα χέρια του τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για να οδηγηθεί σε 
δικανική πεποίθηση καταδικαστική. Το τώρα έχει σημασία διότι δίνει τη δυνατότητα 
για πραγματογνώμονα, για ιατροδικαστή, για εξέταση DNA».

Ο χαρακτήρας της Χρύσας Ποζίδου εξελίσσεται από ένα υποταγμένο πλάσμα σε μια 
χειραφετημένη ύπαρξη με την ενδιάμεση δοκιμασία της κακοποίησης

Κάθε μέρα τα μικτά ορκωτά δικαστήρια συζητούν υποθέσεις βιασμών και αυτή είναι 
μόνο η κορυφή του παγόβουνου, είπε ο ποινικολόγος Πέτρος Γεωργιλάς
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Τι «αθλητούπολη», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Γιώρ-
γος Μαυρωτάς, θα ήταν ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, αν καλλιεργούσε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα; 
Στη Βούλα και συγκεκριμένα στο Star Sports Club δίπλα 
από την Α’ πλαζ έχει την έδρα του ένας νέος σύλλογος 
για ράγκμπι, οι Glyfada Sharks που καλλιεργεί το άθλη-
μα για νέους αθλητές, μικρούς και μεγάλους. Όπως λέει 
στον «Δημοσιογράφο» ο πρόεδρος του Συλλόγου και 
προπονητής Παναγιώτης Βαρυπάτης, το συνηθέστερο 
κίνητρο για την ένταξη ενός νέου αθλητή στην ομάδα 
είναι η θέληση να δοκιμάσει κάτι νέο και διαφορετικό 
από όλα. 

Περιγράφοντας την πρώτη επαφή του ίδιου με το άθλη-
μα που τελικά τον κέρδισε, ο Παναγιώτης Βαρυπάτης 
λέει ότι πηγή έμπνευσης δεν ήταν άλλη από τον ...κινη-
ματογράφο. Στην πραγματικότητα το ράγκμπι είναι ένα 
πολύ δημοφιλές άθλημα στο εξωτερικό έχοντας πολλά 
εκατομμύρια φίλους. Ωστόσο η απουσία σχετικής παρά-
δοσης στην Ελλάδα οδηγεί τους φίλους του αθλήματος 
να μελετούν αγώνες στο ...YouTube και βέβαια στις συν-
δρομητικές πλατφόρμες που προβάλλουν ξένα πρωτα-
θλήματα. Όπως λέει ο πρόεδρος των Sharks, ο ίδιος 
θαυμάζει το πρωτάθλημα της Γαλλίας όπου οι ομάδες 
επενδύουν σε ακριβές μεταγραφές των καλύτερων παι-
κτών του κόσμου, διοργανώνοντας έτσι ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά πρωταθλήματα. Η αθλητική πορεία του 
Παναγιώτη Βαρυπάτη είναι ίσως χαρακτηριστική για 
τις παραδόσεις από όπου αντλεί σήμερα το άθλημα του 
ράγκμπι. Μικρός έπαιζε όπως χιλιάδες άλλα παιδιά, 
ποδόσφαιρο, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με τις πολεμι-
κές τέχνες. Αναζητώντας ένα άθλημα με τον δυναμισμό 
και την ομαδικότητα του ποδοσφαίρου αλλά και την 
επαφή με τον αντίπαλο χωρίς όμως τη μαχητικότητα 
των πολεμικών τεχνών, έφτασε μπροστά στο ράγκμπι. 

Το παρθένο έδαφος του χώρου στην Ελλάδα αντί να τον 
αποθαρρύνει, του έδωσε επιπλέον κίνητρο. 

Η ιστορία του αθλήματος γράφει ότι ράγκμπι και ποδό-
σφαιρο μοιράζονται την ίδια ρίζα στη μεσαιωνική 
Αγγλία. Τότε το «footeball», ένα μαζικό παιχνίδι με τους 
αθλητές «στα πόδια» τους και όχι πάνω σε άλογο όπως 
οι ευγενείς, παιζόταν με όλο το σώμα, με την επαφή 
μεταξύ των παιχτών να γίνεται με οποιονδήποτε βίαιο 
τρόπο, ακόμα και με τη χρήση ροπάλων και μπαστου-
νιών. Βαθμιαία οι κανονισμοί ξεχώρισαν σε μεγάλες 
ομαδοποιήσεις εκείνων που ήθελαν να κλοτσούν μόνο 
την μπάλα και εκείνους που επιθυμούσαν τη μάχη σώμα 
με σώμα και τη μεταφορά της μπάλας με όλα τα μέρη 
του σώματος. 

Σήμερα το ράγκμπι παίζεται σε γήπεδα ποδοσφαίρου. 
Στο εξωτερικό τα γήπεδα χρησιμοποιούνται και για τα 
δύο αθλήματα με αλλαγή διαγραμμίσεων όποτε απαι-
τείται. Στην Ελλάδα αυτό δεν είναι εύκολα εφικτό, οπότε 
οι ομάδες ράγκμπι προπονητικά τουλάχιστον συμβι-
βάζονται με τις διαγραμμίσεις του ποδοσφαίρου. Για 
τις προπονήσεις τους, οι Sharks αρκούνται στα γήπεδα 
ποδοσφαίρου 7Χ7 και 9Χ9 της Βούλας, που αρκούν για 
ενδυνάμωση και εκμάθηση των περίπλοκων τεχνικών 
και συστημάτων που χαρακτηρίζουν το άθλημα. Καθώς 
κάθε επίθεση καταλήγει σε πτώση στο έδαφος, οι αθλη-
τές του ράγκμπι θεωρούν κατάλληλα μόνο τα γήπεδα 
που έχουν φυσικό και όχι τεχνητό χλοοτάπητα, γεγονός 
που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές για αγώνες. Το 
ράγκμπι έχει ιδιαίτερα περίπλοκους κανονισμούς με 
πολλές υποπεριπτώσεις και προβλέψεις που δεν γίνο-

νται με την πρώτη κατανοητοί. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του αθλήματος, το πλήρες 
κείμενο των αγγλικών κανονισμών ακόμη δεν έχει μετα-
φραστεί. «Είμαστε ιδιαίτερα φιλικοί και επεξηγηματικοί 
με τους καινούργιους φίλους του αθλήματος», διαβε-
βαιώνει ο Παναγιώτης Βαρυπάτης, αναγνωρίζοντας ότι 
απαιτείται χρόνος εξοικείωσης για να αντιληφθεί κανείς 
όλη τη φιλοσοφία του παιχνιδιού. 

Στη χώρα μας παίζονται και οι δύο παραλλαγές του 
ράγκμπι, το union και το league από 20 συλλόγους 
συνολικά. Μια παραλλαγή του ράγκμπι union, το 
rugby sevens που παίζεται με 7 αντί για 15 παίκτες, 
έχει αναγνωριστεί από το 2016 ως ολυμπιακό άθλη-
μα. Στην Αττική εντοπίζονται οι περισσότερες ομάδες, 
αλλά συναντά κανείς φίλους του ράγκμπι στη Ρόδο, τη 
Ζάκυνθο, την Πάτρα, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και τη 
Λάρισα. Το άθλημα ωστόσο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο 
της ανάπτυξης. Στη φάση αυτή οργανώνονται οι σχολές 
προπονητών που θα αδειοδοτούν τους τεχνικούς συμ-
βούλους των ομάδων αλλά και τους διαιτητές, ώστε τα 
πρωταθλήματα να αποκτήσουν την επίσημη μορφή που 
απαιτεί η πολιτεία. Σήμερα το ράγμπι union υπάγεται 
στην Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, ενώ το 
ράγμπι league απέκτησε πρόσφατα τη δική του αυτό-
νομη ομοσπονδία. 

Οι Glyfada Sharks Rugby Club έχουν ανδρική και γυναι-
κεία ομάδα, ενώ οι ακαδημίες τους δέχονται αγόρια 
και κορίτσια από 7 ετών και πάνω. Κάθε Δευτέρα και 
Τετάρτη βράδυ και Σάββατα πρωί συναντούνται για τις 
τακτικές του προπονήσεις, ενώ πολύ τακτικά διοργα-
νώνονται φιλικά ή και πιο επίσημα τουρνουά σε όλη 
την Αττική, όπου εξασκούν την αγάπη τους αντιμετω-
πίζοντας αντίπαλες ομάδες. Μπορεί κανείς να τους 
εντοπίσει εύκολα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να 
τηλεφωνήσει στο 6976617598 για να έρθει σε επαφή με 
την ομάδα.

Ράγκμπι στη Βούλα  
Ένα άθλημα για τους λάτρεις του διαφορετικού

Ομαδικότητα,  επαφή με τον 
αντίπαλο  και μπάλα  είναι τα 
συστατικά  δημοφιλίας  του 
αθλήματος  από τον μεσαίωνα
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ζίου ζίτσου 
Διακρίσεις για αθλητές με αναπηρία από τη Βούλα

ΑΟ Βουλιαγμένης 
Εβδομάδα άθλησης για όλη την οικογένεια

Πρωταθλητές 
η Στέλλα Ντασίου  

και ο Σπύρος 
Μήτρου

300 γονείς 
και παιδιά

γυμνάστηκαν μαζί 
στη «Δόξα»

Με 56 μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε στην Ελλάδα η εθνική 
ομάδα ζίου ζίτσου η οποία συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου 2022. Η χώρα μας συμ-
μετείχε με 137 αθλητές και συνολικά στο τουρνουά έλαβαν μέρος 67 
χώρες με 1.700 αθλητές. Η Ελλάδα κατετάγη 4η στη γενική κατάταξη 
στα μετάλλια με 15 χρυσά, 12 ασημένια και 29 χάλκινα στα αγωνι-
στικά συστήματα Fighting, Ne Waza system, Duo Classic, Duo Show, 
Masters και Para Jiu Jitsu. 

Ο ΑΣ Λεύκαρος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε με 15 αθλη-
τές κατακτώντας 5 χρυσά, 3 αργυρά και 6 χάλκινα μετάλλια. Ιδιαίτερη 
μνεία θα πρέπει να γίνει στους δύο αθλητές με αναπηρίες του συλλό-
γου, την Στέλλα Ντασίου και τον Σπύρο Μήτρου οι οποίοι σήκωσαν 
ψηλά την ελληνική σημαία, κατακτώντας την 3η θέση στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Para Jiu Jitsu. Oι δύο πρωταθλητές φιλοξενούνται στο 
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
της Βούλας (ΠΙΚΠΑ) και αποτελούν αναμφισβήτητα φωτεινό παρά-
δειγμα θέλησης και επιμονής. H μεγάλη επιτυχία των δύο αθλητών 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άμπου Ντάμπι μόνο τυχαία δεν 
θεωρείται, καθώς μόλις τέσσερις μήνες νωρίτερα η 22χρονη Στέλλα 
Ντασίου (η οποία έχει διακριθεί και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
κολύμβησης) και ο 20χρονος Σπύρος Μήτρου έλαβαν μετάλλια στους 
παγκόσμιους αγώνες 2022 της Αλαμπάμα. Πίσω από τις σημαντικές 
επιτυχίες που έχουν σημειώσει οι δύο αθλητές βρίσκεται ο προπο-
νητής τους Γιώργος Ζαντιώτης, ομοσπονδιακός προπονητής για το 
άθλημα του ζίου ζίτσου και προπονητής του συλλόγου ΑΣ Λεύκαρος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αρωγοί και εμψυχωτές των δύο αθλη-
τών είναι η Δήμητρα Ζάγκα και ο Ανδρέας Παπαδημητρακόπουλος, 
στελέχη του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παι-
διών με Αναπηρία (ΠΙΚΠΑ Βούλας). 

Εκτός από τους προαναφερθέντες, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο 

Άμπου Ντάμπι διακρίθηκαν οι εξής: Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν 
οι Θεοδόσης Σερπάνος, Βαγγέλης Μπαλιούσης, Δημήτρης Παπα-
σταύρου, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Βαγγέλης Μπαλιούσης, Άγγελος 
Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Μυλωνάς. Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν οι 
Άγγελος Μυλωνάς, Λουκάς Γιαννακουδάκης, Στέφανος Ζαντιώτης, 
Θεοδόσης Σερπάνος, Σταμάτης Μπόικος. Το τρίτο σκαλί του βάθρου 
ανέβηκαν οι Σταμάτης Μπόικος, Λουκάς Γιαννακουδάκης, Γιώργος 
Μαυρόγιαννης, Γιώργος Καψοκόλης, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Βαγγέ-
λης Μπαλιούσης, Γιώργος Μαυρόγιαννης, Στράτος Μαυρόγιαννης. 
Παράλληλα, οι αθλητές Λεωνίδας Μιχταριάν, Κωνσταντίνος Γαλάνης, 
Αλέξανδρος Κυρίδης και Βάλια Κρομμύδα κατέκτησαν την 5η, 6η και 
7η θέση. 

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου μέχρι 
και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be 
Active Hellas 2022 με τίτλο «Γίνε Be Active μαζί με την οικογένειά 
σου» στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης. Για μια ολόκληρη 
εβδομάδα εκατοντάδες παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 χρόνων γυμνά-

στηκαν μαζί με τους γονείς τους στα 
αθλήματα του ποδοσφαίρου, του 
μπάσκετ, του βόλεϊ, του τένις και 
φυσικά του στίβου, στέλνοντας το 
μήνυμα ότι οι οικογένειες μπορούν 
να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται 
μαζί. Το Be Active είναι ένα ευρω-
παϊκό πρόγραμμα που στην Ελλάδα 
διεξάγεται υπό την αιγίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού και του 
Υφυπουργείου Αθλητισμού ενώ ήταν 

η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη δράση έγινε για μια εβδομάδα. 

Ο Προέδρος του ΑΟ Βουλιαγμένης Γιάννης Ασλανίδης αφού ευχαρί-
στησε γονείς και αθλητές που συμμετείχαν στην δράση, έκανε έναν 
απολογισμό λέγοντας ότι προσέλκυσε πάνω από 300 αθλητές με τους 
γονείς τους και υποσχέθηκε ότι κάθε Μάιο, θα πραγματοποιείται η 
δράση «Γίνε Be Active μαζί με την οικογένεια σου». Στην δράση το 
παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποί-
ος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
επενδύουμε συστηματικά στον αθλητισμό, καθώς αποτελεί βαθιά 
πεποίθησή μας ότι η επαφή με τον αθλητισμό, ειδικότερα των νέων 
ανθρώπων, προάγει το αθλητικό ιδεώδες, την ευεξία και τη διατήρη-
ση καλής υγείας». Η επιτυχής διεξαγωγή του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Be Active Hellas, έδωσε το έναυσμα στον ΑΟ Βουλιαγμένης για 
τη δημιουργία και τη διεξαγωγή νέων και καινοτόμων δράσεων στο 
μέλλον, που θα εκφράζουν το μήνυμα: «Να είσαι ενεργός στην ζωή 
σου και μέσα στον Αθλητισμό, να είσαι Active!». 
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Αγώνας θεσμός για την περιοχή έχει γίνει από το 2002 ο αυθεντικός Χειμερινός Διά-
πλους της Βουλιαγμένης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
στο μαγικό όρμο. Για 17η φορά, οι λάτρεις της κολύμβησης δίνουν ραντεβού στον 
Λαιμό για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου 
κολυμβητικού αγώνα είναι πως έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όχι μόνο 
αθλητές, αλλά και ερασιτέχνες κολυμβητές. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τονί-
ζει στην πρόσκληση πως «δεν έχει καμία σημασία εάν είσαι αθλητής ή ερασιτέχνης 
κολυμβητής. Σημασία έχει να δηλώσεις το παρών στην ιστορική διοργάνωση του 
Χειμερινού Διάπλου της Βουλιαγμένης και να γίνεις ένα με το μοναδικό κολυμβη-
τικό γεγονός που έχει τόσο βαθιά ιστορία». Ο αυθεντικός Χειμερινός Διάπλους της 
Βουλιαγμένης χαρακτηρίζεται από τον ΝΟΒ ως μια ανοιχτή γιορτή της χειμερινής 
κολύμβησης και όχι απαραίτητα ως ένας αγώνας.

Η διάδοση άλλωστε του αθλητισμού στο υγρό στοιχείο είναι από τους βασικότε-
ρους στόχους του ΝΟΒ, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του. Στη γιορτή της 
κολύμβησης συμμετέχουν κάθε χρόνο περίπου 500 αθλητές και ερασιτέχνες ενώ όλα 
τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν για την ενίσχυση των αθλητικών 
σχολών του Ομίλου «ώστε να φέρουμε ακόμη περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό 
του υγρού στίβου», όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του αγώνα. Οι συμμετέχο-
ντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια από τρεις διαδρομές των 750, 1.500 
και 3.000 μέτρων, ενώ δίπλα στους κολυμβητές θα βρίσκεται η ομάδα έμπειρων 
ναυαγοσωστών της Lifeguard Hellas. 

«Αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου όπως ο 17ος Χειμερινός διάπλους του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης τιμούν την πόλη μας και ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης θα στέκεται αρωγός σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία», τονίζει ο Δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ενώ από την πλευρά της η πρόεδρος του ΝΟΒ Στέλλα 
Λαζάρου αναφέρει πως είναι πολύ σημαντικό καταξιωμένοι αθλητές που έχουν φτά-

σει σε ολυμπιακό επίπεδο, πρωταθλητές και ερασιτέχνες κολυμβητές να κολυμπούν 
μαζί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μαζικού αθλητισμό στην όμορφη Βουλιαγμένη. 

Η εμπνεύστρια και «μητέρα» του Χειμερινού Διάπλου Βουλιαγμένης ήταν η Λίλα 
Κολοκοτρώνη η οποία έφυγε από την ζωή τον Δεκέμβριο του 2018 σε ηλικία 84 ετών. 
Η αείμνηστη Λίλα Κολοκοτρώνη πέρασε στην ιστορία ως η γηραιότερη κολυμβήτρια 
που διέπλευσε τη διώρυγα Κορίνθου κολυμπώντας το 2016.

Δέκα χρόνια μακριά από τους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής 
διοργάνωσης ήταν πολλά για την ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης της Βουλιαγμέ-
νης. Η γλυκιά ήττα που γνώρισε στις 5 Νοεμβρίου από τη γαλλική Νουαζί Λε Σεκ 
και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, σφράγισαν το πολυπόθητο 
εισιτήριο για τους ομίλους του Len Champions League, εκεί που αγωνίζονται οι 16 
κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. 

Η Βουλιαγμένη - η πρώτη ομάδα που έφερε στη χώρα ευρωπαϊκό τίτλο στην υδα-
τοσφαίριση - προσπάθησε αρκετές φορές την τελευταία δεκαετία να συμμετάσχει 
στην διοργάνωση αλλά πάντα έφτανε στην πηγή αλλά νερό δεν έπινε. Φέτος, ο ΝΟΒ 
με την καθοδήγηση ενός θρύλου του αθλήματος, του Βλαντίμιρ Βουγιασίνοβιτς 
στον πάγκο του, έχει πετύχει ήδη τον πρώτο στόχο της χρονιάς που δεν ήταν άλλος 
από την πρόκριση στους ομίλους, εκεί που θα κοντραριστεί με ομάδες μεγαθήρια 
όπως η Ιταλική Προ Ρέκο που έχει στο παλμαρέ της δέκα κύπελλα πρωταθλητριών 
Ευρώπης. Η Βουλιαγμένη συμμετέχει σε όμιλο με οκτώ ομάδες, μεταξύ των οποί-
ων και ο Ολυμπιακός, με τους 4 πρώτους να συνεχίζουν στην επόμενη φάση της 
διοργάνωσης. Στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου η Βουλιαγμένη 
απέδειξε ότι δεν σκοπεύει να αρκεστεί στη συμμετοχή αλλά να κερδίσει ό,τι της 

αναλογεί. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπασηφάκη, που σημείωσε πέντε 
γκολ, ο ΝΟΒ απέσπασε ισοπαλία 9-9 από τη Ραντίντσκι Κραγκούγεβατς στη Σερβία, 
παρότι βρέθηκε να χάνει 5-1 στο ημίχρονο. Οι «μπέμπηδες» έδειξαν άκρως ανταγω-
νιστικοί, σε μία πολύ δύσκολη έδρα, απέναντι σε μία ομάδα που έχει θέσει ως στόχο 
την πρόκριση στο final-8 του Βελιγραδίου. Η επιστροφή της Βουλιαγμένης στην ελίτ 
του ευρωπαϊκού πόλο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο. 

Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης 
Γιορτή της κολύμβησης στον ομορφότερο όρμο 

Υδατοσφαίριση 
Στην ελίτ της Ευρώπης ο ΝΟ Βουλιαγμένης 

Στις 4 Δεκεμβρίου  το ραντεβού  των φίλων 
της θάλασσας

Με ισοπαλία ξεκίνησαν  οι «μπέμπηδες» 
τον αγώνα για είσοδο στους 8
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Η ελληνογερμανική 
περιπέτεια 

στην ιστορία
Μια ξεχωριστή διατριβή στις ελληνογερμανικές σχέσεις 
που εκτείνεται πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, 

εστιάζοντας στην ιστορία και την ιστορία των ιδεών, 
υπογράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Σκαρβελάκης 
με την κυκλοφορία προ λίγων μηνών ενός δίτομου 
αρχικά (ακολουθούν άλλοι δύο τόμοι όπως δηλώνε-
ται στην εισαγωγή) έργου υπό τον τίτλο Ο μίτος της 
μνήμης, Απόλλων VS Φάουστ. Στην πραγματικότητα, οι 
ελληνογερμανικές σχέσεις είναι απλώς η αφορμή για 
να εντρυφήσει ο συγγραφέας πάνω σε θέματα ιστορίας 
(τι έγινε) και φιλοσοφίας (γιατί έγινε) συγκεφαλαιώνο-
ντας διαβάσματα μιας ζωής. Η μεγάλη έκταση του έργου 
(οι δύο τόμοι εκτείνονται σε 1.400 σελίδες συνολικά), 
οι πληθωρικές παρεκβάσεις επί διάφορων ζητημάτων 
που κέντρισαν το ενδιαφέρον του συγγραφέα (όπως 
για παράδειγμα ο επίκαιρος σχολιασμός του για την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία) και η έμφαση στην 
ιστορία είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Μίτο 
της μνήμης, που γράφτηκε με την εμφανή φιλοδοξία να 
αποτελέσει το magnum opus του Γιώργου Σκαρβελάκη, 
μετά από μια μεγάλη διαδρομή στη δημοσιογραφία. 

Το έργο είναι γραμμένο σε προσωπικό ύφος στο μεγα-
λύτερο μέρος του και χωρίς την επιστημονική (ή επι-
στημονικοφανή) αποστασιοποίηση της γλώσσας που 
συναντάται σε ανάλογα δοκίμια γεμάτα υποσημειώσεις 
και με αρκετές σελίδες «ευχαριστιών» σε ακαδημαϊκούς 
συναδέλφους. Αυτή η επιλογή κατατάσσει τον Γιώργο 
Σκαρβελάκη στην υπό εξαφάνιση σήμερα κατηγορία 
των δημόσιων διανοουμένων, το έργο των οποίων 
υπηρετεί περισσότερο μια διαφωτιστική και εγκυκλο-
παιδική αποστολή παρά εντάσσεται σε μια στενή ειδί-
κευση των επιστημονικών πεδίων. Χαρακτηριστικό της 
επιλογής αυτής είναι το γεγονός ότι τόσο οι τόμοι, όσο 
και μεγάλα τμήματά τους μπορούν να διαβαστούν αυτο-
τελώς, αποτελώντας χρήσιμες σελίδες γνώσεων πάνω 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ωστόσο, η αποσπασμα-
τικότητα αυτή συνιστά και την αδυναμία του έργου, 
από το οποίο λείπει μια πανταχού παρούσα συνδετική 
ουσία που να νοηματοδοτεί τις πληθωρικά δοσμένες 
πληροφορίες. 

Ο πρώτος τόμος με τίτλο «ιστορία και ιστοριογραφία», 
μετά από μια κατατοπιστική εισαγωγή αποτελεί έναν 
αναλυτικό ονομαστικό κατάλογο των Ελλήνων κατά 
βάση ιστορικών, από τον Εκαταίο τον Μιλήσιο ως τον 
Ευάνθη Χατζηβασιλείου και νεότερους ερευνητές. Ο 
δεύτερος τόμος τιτλοφορείται «ελληνογερμανικές στιγ-
μές», ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του καταλαμβάνει 
μια εισαγωγή 500 σελίδων που διατρέχει την ελληνική 
αφενός και τη ρωμαϊκή και γερμανική αφετέρου ιστο-
ρία. Ακολουθούν «14+1 στιγμές» της ιστορίας άξιες 
λόγου με τις οποίες «στοιχειοθετούνται οι συνάφειες 
αλλά και οι διαφορές στο πνευματικό και ψυχολογικό 
υπόβαθρο μεταξύ των δύο εθνών», όπως αναφέρει οι 
Γιώργος Σκαρβελάκης. 

Διαισθανόμενος ίσως ένα ηθικό χρέος, ο συγγραφέας 
αποφάσισε να αφιερώσει κάποιες σελίδες στην ιστο-
ρία της Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού, από 
την αρχαιότητα ως την τουρκική εισβολή, τις οποίες 
αυτονόμησε σε έναν μικρό συμπληρωματικό τόμο 100 
σελίδων που συνοδεύει το έργο. Σύμφωνα με τις εκδο-
τικές προθέσεις του συγγραφέα, ακολουθούν άλλοι δύο 
τόμοι για την «πορεία του πνεύματος» και τον «δρόμο 
της μουσικής». 

Μια βαριά έκδοση, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στην 
οποία κυριαρχεί η γνώση και η άποψη και από την 
οποία λείπει ο διδακτισμός και η προπαγάνδα.

Πώς κυλά η ζωή σε μια δομή φιλοξενίας παιδιών; Η 
επικαιρότητα φέρνει στην επιφάνεια με ζοφερό τρόπο 
στιγμές βασανιστικές και αποτρόπαιες, η πραγματικότη-
τα όμως είναι πιο σύνθετη και σε αυτή την καθημερινή 
πραγματικότητα κατά κανόνα η κοινωνία αποστρέφει το 
βλέμμα, άλλοτε με ενοχές, άλλοτε από αδιαφορία, σε αντί-
θεση με τη στιγμιαία λάμψη που δίνουν οι ειδήσεις. Ένα 
βαθύ και γεμάτο ενσυναίσθηση λογοτεχνικό κείμενο, που 
εκδόθηκε στις αρχές του 2022, μπορεί να μας γνωρίσει 
καλύτερα αυτό τον κόσμο των σπιτιών φιλοξενίας. 

Το Τούμπα στα πλακάκια της Δέσποινας Ασημάκη, από τις 
εκδόσεις Τόπος, είναι μια συλλογή διηγημάτων που περισ-
σότερο τα χαρακτηρίζει ένα γνήσιο συναίσθημα αλληλεγ-
γύης και αποστολής, παρά η μυθοπλασία. Έχοντας η ίδια 
εργαστεί στις δομές φιλοξενίας του Χαμόγελου του Παι-
διού, όπως μας πληροφορεί στο βιογραφικό της σημείωμα, 
η συγγραφέας είναι φανερό ότι μεταπλάθει με το αξιόλογο 
λογοτεχνικό της φίλτρο βιώματα μιας απαιτητικής καριέ-
ρας. Απαιτητικής όχι για ακαδημαϊκές περγαμηνές, αλλά για 

αποθέματα ψυχής και περίσσευμα αγάπης για τα πιο ταλαι-
πωρημένα και πιο τραυματισμένα παιδιά της κοινωνίας μας. 

Έχει ενδιαφέρον ότι οι ήρωες στις ιστορίες της Δέσποινας 
Σιμάκη, πέρα από τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, είναι 
άνθρωποι που σπάνια τραβούν την προσοχή: Η εξαρτη-
μένη από ουσίες μητέρα που επιβιώνει στα όρια. Ο χωρίς 
φιλοδοξίες δάσκαλος που επιτελεί σεμνά ένα καθήκον 
αλληλεγγύης. Ο μετανάστης από το Μπαγκλαντές που 
μένει μαζί με δεκάδες συμπατριώτες του σε λίγα τετρα-
γωνικά. Δύσκολα συγκρατεί κανείς τα δάκρυα συνειδη-
τοποιώντας τη δύναμη που κρύβουν τα παιδιά αλλά και 
την αφοσίωση κάποιων επαγγελματιών που καλούνται 
να αναπληρώσουν τους πιο θεμελιώδεις κοινωνικούς 
ρόλους, όπως αυτόν των γονιών. «Θα πονέσουν λίγο», 
γράφει στο οπισθόφυλλο η συγγραφέας για τα διηγήματά 
της, «ίσα ίσα για να ξαναμπούμε στα δικά μας σπίτια με 
διάθεση να τα γιάνουμε όλα». Κι αυτή η λυτρωτική εμπει-
ρία χαρακτηρίζει πράγματι το μικρό αυτό βιβλίο με τα 
μεγάλα συναισθήματα. 

Γονείς βάρδιας για τραυματισμένες ψυχές
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Γίνεται τα Χριστούγεννα σπατάλη ενέργειας στην πόλη;
 
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Με ανακοινώσεις και δελτία τύπου αρκετοί δήμαρχοι της 
χώρας ενημέρωσαν τους κατοίκους των περιοχών τους 
ότι κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου θα περι-
ορίσουν τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, προκειμένου 
να μειώσουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Στην πραγματικότητα, είναι μια απόφαση και ανακοίνω-
ση με καθαρά επικοινωνιακή στόχευση. Στην περίπτωση 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο χριστουγεννιά-
τικος στολισμός τοποθετήθηκε στις 20 Νοεμβρίου, όπως 
συμβαίνει άλλωστε κάθε χρόνο, προσδίδοντάς του έτσι 
τη γιορτινή λάμψη των Χριστουγέννων και βάζοντας σε 
εορταστικό κλίμα τους κατοίκους της περιοχής σε μια 
προσπάθεια να τονωθεί και η τοπική αγορά. Φανταστεί-
τε λοιπόν, πόσο αρνητικό αντίκτυπο θα είχε σε συνολικό 
επίπεδο, ένας ελλιπής διάκοσμος και μια πόλη σκοτεινή. 

Έχει ουσία η απόφαση των δημάρχων να μειώσουν τον 
εορταστικό διάκοσμο; Σαφώς και όχι. Η ετήσια επιβάρυν-

ση από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό για τους δήμους 
και συγκεκριμένα του ιδίου μεγέθους με τον Δήμο των 
3Β είναι μόλις 0,8%. Είναι ελάχιστο ποσοστό για να ανα-
κοινώνουν οι διάφοροι δήμαρχοι ότι παίρνουν μέτρα 
για την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Ενώ οι 
Δήμοι ανακοινώνουν ότι εξοικονομούν ενέργεια 0,8%, 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τις κατάλλη-
λες ενέργειες που έχει κάνει από το 2017, εξοικονομεί 
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας. Συγκεκριμένα, 
στον Δήμο των 3Β έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρό-
νια έξυπνος, ψηφιακός φωτισμός, που έχει προσφέρει 
εξοικονόμηση της τάξεως του 65%. Αντίστοιχος εξοπλι-

σμός έχει τοποθετηθεί σε μόνο 40 δήμους από τους 335 
δήμους της χώρας. Με τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται 
ή αναμένεται να ληφθούν (φωτοβολταϊκά στα σχολεία, 
αντλίες θερμότητας σε 47 δημοτικά κτίρια κ.λπ.) στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπολογίζεται ότι οι 
ενεργειακές καταναλώσεις θα περιοριστούν κατά 70%, σε 
περίπου έναν χρόνο, σε σύγκριση με το 2015. Επιπλέον, 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει ένα πρω-
τοπόρο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας με λαμπτή-
ρες νέας τεχνολογίας led, το οποίο με ένα απλό πάτημα 
κουμπιού αυξομειώνει την ένταση του οδοφωτισμού 
χωρίς να επηρεάζεται καίρια η φωτεινότητα της πόλης. 
Πολλοί είναι οι Δήμοι που επιθυμούν να εγκαταστήσουν 
το ανάλογο σύστημα που διαθέτει ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης αλλά συναντούν εμπόδια εξαιτίας 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που θέτουν τροχοπέδη 
στη δανειοδότησή τους. Να σημειωθεί πως ο Δήμος 3Β 
έχει ήδη αποσβέσει το δάνειο ύψους 1,6 εκατομμυρίων 
ευρώ για την εγκατάσταση 6.500 φωτιστικών led μέσα 
στα πρώτα 3,5 χρόνια. Όπως γίνεται αντιληπτό, η εξοικο-
νόμηση ενέργειας γίνεται με την μέθοδο που εφαρμόζει 
ο Δήμος των 3Β και όχι με τη μείωση του χριστουγεννιά-
τικου φωτισμού για δεκαπέντε μέρες.

bullets

•••  Μεγάλη πλάκα έχουν ορισμένοι • Νομί-

ζουν ότι κινούνται στο σκοτάδι • Αλλά όλα φανε-

ρώνονται αργά ή γρήγορα • Ειδικά οι λαμογιές  

• Είναι λοιπόν ένας φέρελπις υποψήφιος δήμαρ-

χος • Συνδυασμό δεν έχει, υποψήφιους δεν έχει, 

πρόγραμμα δεν έχει • Χρήματα δεν έχει •  Ή δεν 

θέλει να διαθέσει δικά του  • Το θράσος πάντως 

περισσεύει • Η λύση σου λέει εύκολη • Πάμε σε 

έναν εφοπλιστή που δίνει • Και αφού πάμε που 

πάμε, ας ζητήσουμε κάτι παραπάνω  • Γιατί έχει 

ο εκλογικός αγώνας τις ανάγκες του έχει όμως και 

ο υποψήφιος τις δικές του • Ουκ επ’ άρτω μόνον 

ζήσεται άνθρωπος • Θέλει και παντεσπάνι  

• Δώσε μου 150 χιλιάρικα, είπε • Νομίζοντας ότι 

απευθύνεται στον Άη Βασίλη • Έφυγε με άδειες 

τσέπες φυσικά • Δεν πτοήθηκε ωστόσο • Χτύ-

πησε και την πόρτα γνωστού ιδρύματος • Με το 

ίδιο αίτημα • Και πάλι εισέπραξε ένα Όχι ίσα με 

το μπόι του • Τώρα ανασκουμπώθηκε • Δεν 
ξέρει αν αξίζει τον κόπο να κατέβεις για λιγότερα 

• Ο άνθρωπος αυτός σε μια ομιλία κατηγόρησε 
τον Κωνσταντέλλο • Είπε τον Δήμαρχο «τροχο-
νόμο των συμφερόντων» • Εκείνος προτιμά φαί-
νεται το ρόλο του απλού υπαλλήλου. 

••• Μέσω ...Πειραιά ανακοίνωσε εντωμετα-
ξύ ο Δαβάκης την υποψηφιότητά του • Χάθηκαν 
εδώ οι εφημερίδες και οι ιστοσελίδες να στείλει 
μια ανακοίνωση; • Μετά από χρόνια σιωπής, ο 
επικεφαλής του Κύματος άνοιξε τα χαρτιά του 
στο site Pireas Now • Με μια στρατηγική περι-
κύκλωσης θα πλησιάσει κάποτε και τη Βούλα  

• Μάθαμε λοιπόν από εκεί ότι ξεκινά να καταρ-
τίζει συνδυασμό • Και παίρνει λέει «θετικά 
μηνύματα» • Καλά μας δουλεύετε; • Από το 
2014 κατεβάζει τον ίδιο συνδυασμό ο Δαβάκης  

• Σήμερα είναι η μείζων αντιπολίτευση αυτός ο 
συνδυασμός  • Ναι, του έφυγαν ο Αθανασίου από 
το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κλήμης από το Τοπικό 

• Η υπόλοιπη παράταξη δεν υφίσταται; • Κάτω 
από την είδηση αυτή σε μια ομάδα σχολίασε υπο-
ψήφιος του συνδυασμού το 2019 όλο αγάπη και 
αφοσίωση • «Δημήτρη κάτσε σπίτι σου» έγραψε  

• «Είναι κρίμα να ξεφτιλιστείς για άλλη μια 
φορά» • Είπαμε, θετικά μηνύματα από παντού... 

  
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11

210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000

Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ

Οι εποχιακοί φωτισμοί 
στολιδιών καταναλώνουν  
ελάχιστο ρεύμα,   
η οικονομία  γίνεται  
κάθε μέρα
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Μια κίτρινη καρδιά ως σύμβολο αναγνώρισης στο έργο 
που επιτελούν οι υπάλληλοι καθαριότητας των Δήμων 
άναψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την έναρξη  
της «Καθαρής εβδομάδας» που διοργανώνει η ΚΕΔΕ.  
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εκπροσώπησε την ένωση  
και δήλωσε ότι ο Δήμος των 3Β συμμετέχει στην 
καμπάνια φωτίζοντας το Δημαρχείο. 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 156η Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου διοργάνωσε 
στις 19/11 η Ένωση Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου, στην 
οποία μίλησε ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Νίκος 
Δερεδάκης

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ, ΠΑΝΤΑ 
ΣΕΜΝΟΣ, ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΑ ΠΙΣΩ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΝΑΝΑΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΣΕ 
ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ ΤΗΝ 1/11 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ 
ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΦΑΚΟΥ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Εκδήλωση για την 
Υπατία την Αλεξανδρινή 
διοργάνωσε ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας 
στις 26/11 με ομιλήτρια 
την ομότιμη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
και δημότισσα Βούλα 
Λαμπροπούλου

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
ΜΙΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
«ΤΡΙΛΟΓΙΑ» ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 
25/11

Η 17Η ΝΟΕΜΒΡΗ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ (ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥ 4ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ)













