
The Talk of 
The Town
Αν ένα ζήτημα έχει δεσπόζου-
σα σημασία για το μέλλον της 
πόλης, αυτό είναι η εκκλησια-
στική περιουσία στη Βουλιαγ-
μένη και η προοπτική αξιοποί-
ησής της, ωστόσο δεν υπάρχει 
ακόμα στην ατζέντα των υπο-
ψηφίων Δημάρχων, πλην του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που 
συγκρούεται με την ιεραρ-
χία σε όλα τα επίπεδα. Χρέος 
των ενδιαφερόμενων για τις 
δημοτικές εκλογές να τοπο-
θετηθούν, αντί να σωπαίνουν 
διπλωματικά.  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 4o ΒΟΥΛΑΣ

Ενημέρωση
επαγγελματιών 
για το νέο 
σύστημα  
χρέωσης τελών

Στειρώθηκαν
ήδη 700 
γάτες

Εκδήλωση 
επιβράβευσης 
στους επιτυχόντες 
των πανελληνίων

Κοινόχρηστα
ηλεκτρικά
πατίνια
για όλους

Βιωματικό
μάθημα για 
την ιστορία της 
διατροφής

Σελ. 12

Σελ. 19 Σελ. 15 Σελ. 8 Σελ. 21 Σελ. 3

Σελ. 10-11

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Οι σημαντικότερες τοπικές 
ειδήσεις της χρονιάς 
που φεύγει 
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

σελ. 16-17
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Δημοσιογράφος
σελ. 26

Χειμερινός 
κολυμβητικός
διάπλους του ΝΟΒ

Αναβαθμισμένος 
ρόλος 
ασφαλέστερες  
πόλεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Διαφάνεια 
και έλεγχος 
στους Δήμους

σελ. 9

Αυξημένες αρμοδιότητες και μέσα και επιπλέον 
προσωπικό εξασφαλίζει στις υπηρεσίες της 
Δημοτικής Αστυνομίας  το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Αξιολόγηση 
Δημάρχων και 
πολιτικών

σελ. 4

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΕΡΕΥΝΑ



@weswimgreece

#vouliagmeni @my_life_with_yiannis

@ax_koula

Τυχεροί όσοι μένουν Βούλα και ίσα πέρα. Θυμάμαι όταν 
έμενα Λαγονήσι και δούλευα Σύνταγμα, ειδικά μετά τη 
Βάρκιζα άδειαζε το κεφάλι μου στη θέα της θαλασσίτσας!

@npvogiatzis_yoga_fit

#limanakia

@OikonomouVasili

Ανάψαμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην Βούλα, μέσα 
σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα για παιδιά και μεγάλους… Ο 
οικοδεσπότης, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
φίλος, @g_konstantellos μας χάρισε στιγμές ανθρώπινες 
και γεμάτες απο το χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

@irtifry_greece

#voula

@HoppGreece

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι καθώς από 
σήμερα κάνουμε την μετακίνηση των πολιτών του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρκιζας πιο φιλική, 
οικολογική και οικονομική με τα νέα υπερσύγχρονα πατί-
νια της Hopp Greece

@ditocreativephoto

#vouliagmeni

@MakisVoridis

Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και του 5ου νηπιαγωγείου Βούλας διαβάσα-
με χριστουγεννιάτικες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους. 
Επέλεξα να αφηγηθώ το αγαπημένο παραμύθι της κόρης 
μου: Οι Καλικάντζαροι της Ίμβρου.

@truelifesports

#vouliagmeni

@paobcgr

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δίπλα στα @sosvillagesgr. Το Παι-
δικό Χωριό SOS της Βάρης επισκέφτηκε το μεσημέρι της 
Τρίτης (20/12) σύσσωμη η ομάδα μπάσκετ του Παναθη-
ναϊκού.

@nektariosstefanakis

#vouliagmeni

@PanosSkourolia1

Στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για την βράβευση των παιδιών που πέτυ-
χαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Συγχαρητήρια! 
Καλές σπουδές, καλό πτυχίο. Ευτυχισμένες/-οι σ’ όλη σας 
τη ζωή.

@mariayannetou

Υπέροχη πρώτη συνάντηση της καταπληκτικής μαθητικής 
Εικονικής Επιχείρησης του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης 
με τον Inspirational Mentor Λεωνίδα Κανελλόπουλο Chief 
Sustainability Officer του Ομίλου Titan!

@KaRaFLoXaiTaS

Είδα τον Παπακαλιάτη να κλαίει στην τηλεόραση και στε-
ναχωρέθηκα, τι έχει περάσει κι αυτός τόσα χρόνια στις 
μεζονέτες στη Βάρκιζα.

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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Η εκκλησιαστική περιουσία
και οι δημοτικές εκλογές

T ι δείχνει η πρωτοφανής κινητικότητα που παρου-
σιάζει τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος 
για την αξιοποίηση της περιουσίας της στη Βου-

λιαγμένη; Ότι ο στόχος της οικοδομικής και εμπορικής 
άλωσης της Βουλιαγμένης έχει τεθεί από το υψηλότατο 
επίπεδο της ιεραρχίας στην κορυφή των προτεραιοτήτων 
και προ του σκοπού αυτού οι ιεράρχες δεν ορρωδούν προ 
ουδενός. Πρόκειται για το μείζον ζήτημα της Βουλιαγμένης 
που απειλεί άμεσα τη φυσιογνωμία ολόκληρου του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και που μέχρι σήμερα απου-
σιάζει από την πολιτική ατζέντα των δημοτικών εκλογών. 

Οι εξελίξεις είναι μπροστά μας και η διαχείριση της υπό-
θεσης έχει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ο διαγω-
νισμός της Αρχιεπισκοπής για την μακροχρόνια μίσθωση 
του 1/5 κατ’ αρχάς του καταπράσινου λόφου του Ορφα-
νοτροφείου, που συνεπάγεται και το κλείσιμο της δομής 
παιδικής προστασίας και την επιχειρηματική αξιοποίηση 
του ακινήτου, ολοκληρώθηκε παρόλο που οι χρήσεις γης 
στο σημείο επιτρέπουν μόνο δραστηριότητες πρόνοιας. 
Πλειοδότης αναδείχθηκε επιχειρηματίας της παγκόσμιας 
κτηματαγοράς ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Forbes 
με τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη. Παράλληλα, 
η πίεση για την αποδέσμευση των αδόμητων εκκλησια-
στικών ακινήτων εντός του οικιστικού ιστού που ο πρώην 
Δήμος Βουλιαγμένης είχε δεσμεύσει ως κοινόχρηστους 
χώρους την δεκαετία του 1980 αλλά ποτέ δεν αποζημίωσε, 
είναι διαρκής. Η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου πέρασε 
στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας με μια καίρια και στιβα-

ρή νομική επιχειρηματολογία ότι τα ακίνητα αυτά πρέπει 
να περιέλθουν χωρίς αποζημίωση σε κοινή χρήση, κερδί-
ζοντας χρόνο σε αυτό το δύσκολο μπρα ντε φερ. 

Είναι σαφές ότι ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης στην εξέλιξη αυτών των δύο κορυφαίων υπο-
θέσεων για τη φυσιογνωμία και το μέλλον της περιοχής 
είναι κεντρικός. Ως προς το Ορφανοτροφείο, η Αρχιε-
πισκοπή δεν πιστεύει απλώς ότι οι υφιστάμενες πολε-
οδομικές ρυθμίσεις στο Λαιμό, που απαγορεύουν κάθε 
επιχειρηματική αξιοποίηση μπορούν να ανατραπούν. 
Κατόρθωσε επίσης να «πείσει» μεγάλους επιχειρηματίες 
ότι επίκειται τέτοια αλλαγή χρήσεων, ώστε να ρισκάρουν 
κάποια εκατομμύρια ευρώ. Οι υπερκείμενες ισχύουσες 
διατάξεις επί των χρήσεων γης, δηλαδή το ισχύον Γενι-
κό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής και το ΠΔ 254 του 
2004 περί προστασίας του παράκτιου αττικού μετώπου, 
δεν επιτρέπουν επ’ ουδενί μια επί τα χείρω πολεοδομι-
κή εξέλιξη. Ο Δήμος επίσης κρατά τα κλειδιά του Τοπικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου. Τυχόν εισήγηση για αλλαγή αυτού 

του υπερκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού τροποποι-
ώντας το ισχύουν ΓΠΣ είναι η μόνη που θα μπορούσε να 
ανοίξει τον δρόμο σε μια αλλαγή χρήσεων γης. Ως προς 
τα αδόμητα εκκλησιαστικά οικόπεδα, είναι ξεκάθαρο ότι 
η πολεοδομική ρύθμιση των εκτάσεων αυτών δεν προχω-
ρά, επειδή η δημοτική αρχή έχει δώσει σχετική ρητή και 
έγγραφη εντολή («Εντέλλεσθε»). Αν η εντολή Δημάρχου 
άλλαζε και αν η νομική αντεπίθεση τερματιζόταν, τότε ο 
δρόμος της ανοικοδόμησης των πολεοδομικών αρρύθμι-
στων εκτάσεων της εκκλησίας είναι διάπλατα ανοιχτός. 

Συνεπώς, αν υπάρχει ένα μείζων διακύβευμα για τις 
ερχόμενες δημοτικές εκλογές είναι η στάση της επόμενης 
διοίκησης απέναντι στο θέμα της εκκλησιαστικής περιου-
σίας. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δεν έχει απλώς δώσει 
δείγματα γραφής, αλλά στην πραγματικότητα έχει ανοίξει 
νέους δρόμους. Η προσφυγή κατά της εκλογής του Αντω-
νίου στη Μητρόπολη (μια κόντρα με αφορμή τις παλιές 
δηλώσεις του περί σχεδίων οικοδόμησης στην περιοχή), 
η αναζωπύρωση της διεκδίκησης για τα αδόμητα «πράσι-
να» οικόπεδα με ομάδα κορυφαίων νομικών, οι επιτυχείς 
μάχες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων που προσέφυγε το 2012 η Εκκλησία,  για να μη 
λάβει καμία αποζημίωση η Εκκλησία, οι προσφυγές για 
να ακυρωθεί η υπαγωγή των παραγκών του Ορφανοτρο-
φείου σε καθεστώς «τακτοποίησης», όλα δείχνουν έναν 
Δήμαρχο αποφασισμένο να συγκρουστεί μετωπικά και με 
κάθε διαθέσιμο μέσο με τα οικοπεδικά συμφέροντα της 
Εκκλησίας, χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Όσοι 
είναι ή απλώς δηλώνουν υποψήφιοι Δήμαρχοι Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης τι κάνουν άραγε; Διπλωματική σιωπή 
και αποφυγή οποιασδήποτε δεσμευτικής θέσης είναι η 
στάση των περισσότερων. Από τους εκλεγμένους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο μόνο οι παρατάξεις Ριζοσπαστική 
Κίνηση Πολιτών και Λαϊκή Συσπείρωση έχουν τοποθετη-
θεί με παρρησία κατά των συμφερόντων της Εκκλησίας. Η 
παράταξη Δαβάκη όταν η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου 
κήρυξε νέα απαλλοτρίωση στα αδόμητα οικόπεδα χωρίς 
αποζημίωση τον Ιούλιο του 2021, υιοθέτησε δημοσίως 
την άποψη της Εκκλησίας ότι η κίνηση του Δήμου συνι-
στά «αρπαγή περιουσίας». Άλλο πρόσωπο που δηλώνει 
ότι θα διεκδικήσει το τιμόνι του Δήμου δηλώνει ότι ανήκει 
στους «φίλους της Αρχιεπισκοπής» και σχετίζεται κοινω-
νικά με τον ομώνυμο σύνδεσμο. Το σενάριο να αναζητά 
στους πιθανούς αντιπάλους του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
η Εκκλησία της Ελλάδος τον δούρειο ίππο που θα επιχει-
ρήσει να εισέλθει στα δημοτικά πράγματα και θα ανοίξει 
τις πύλες ώστε να αλλάξει το πολεοδομικό καθεστώς της 
Βουλιαγμένης, υπό το πρίσμα των όσων διακυβεύονται, 
δεν θα πρέπει να θεωρείται τραβηγμένο, αλλά αρκετά ρεα-
λιστικό. Αυτό και μόνο είναι αρκετό ώστε να απαιτήσει το 
εκλογικό σώμα από τους όποιους υποψηφίους Δημάρχους 
τελικώς προκύψουν να λάβουν έγκαιρα και με παρρησία 
μια δημόσια και ξεκάθαρη θέση για το επίκαιρο και καυτό 
αυτό θέμα.

“Η Εκκλησία θα αναζητήσει 
στους αντιπάλους του 
Κωνσταντέλλου τον δούρειο 
ίππο για να ξεκλειδώσουν 
οι επενδύσεις

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τα 
ευρήματα δημοσκόπησης στην Ανατολή Αττική που 
διενήργησε η έγκυρη αυτοδιοικητική ιστοσελίδα 
aftodioikisi.gr για τους δημάρχους και τους υποψήφι-
ους βουλευτές της περιοχής. Η έρευνα πραγματοποι-
ήθηκε το διάστημα από 5 έως 16 Δεκεμβρίου 2022, σε 
ένα δείγμα 1.409 πολιτών. 

Όπως τονίζεται για τη μεθοδολογία που ακολουθήθη-
κε, «η έρευνα στόχευσε στην καταγραφή των στάσεων 
και δυνητικών εκλογικών συμπεριφορών κατοίκων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής στις βουλευτικές, στις 

περιφερειακές και στις δημοτικές εκλογές του 2023. 
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κλειστό  ερωτηματο-
λόγιο που συμπληρώθηκε διαδικτυακά από το κοινό 
αναφοράς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του έργου και προώθησης από 
την ερευνητική ομάδα σε παραδοσιακά μέσα ενημέ-
ρωσης».

65% ποσοστό ικανοποίησης  
για τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Ο βασικός δείκτης ικανοποίησης από την καθημερι-
νότητα των πολιτών στους δήμους της Ανατολικής 

Αττικής αποτυπώνει σημαντική ικανοποίηση. 
Σχεδόν ένας στους δύο ερωτώμενους θεωρεί 
πως η γεωγραφική του περιοχή έχει βιώσει 
μια γενικότερη βελτίωση την τελευταία τριε-
τία, ενώ μόλις ένας στους τρεις δηλώνει πως 
η περιοχή στην οποία διαμένει έχει βιώσει 
επιδείνωση. Ενώ παρατηρείται μια διακύ-
μανση στο ποσοστό εκείνων που εκφράζουν 
θετικές αξιολογήσεις για την καθημερινότητα 
από δήμο σε δήμο, το ποσοστό ικανοποίησης 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης φτά-
νει το 65%. 

Συνολικά το 40% των πολιτών δηλώνει πολύ 
ικανοποιημένο από το έργο των 13 δημάρχων 
της ανατολικής Αττικής, ενώ στον αντίποδα 
ένα 57% δηλώνει λίγο (25%) ή καθόλου (32%) 
ικανοποιημένο. Η ικανοποίηση από το έργου 
του Δημάρχου μεταφράζεται από στήριξη της 
άποψης ότι ο σημερινός Δήμαρχος πρέπει να 
επανεκλεγεί. Στο σύνολο του δείγματος, την 
άποψη αυτή μοιράζεται το 43% των ερωτηθέ-
ντων, ενώ κατά της επανεκλογής του Δημάρ-
χου τάσσονται το 35% των ερωτηθέντων. Από 
τους μεγάλους δήμους ξεχωρίζει και πάλι ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με το 
ποσοστό εκείνων που τάσσονται υπέρ της 
επανεκλογής του σημερινού Δημάρχου να 
φτάνει το 67%.

Πρωτοκαθεδρία  
της Γεωργίας Μαρτίνου
Η ίδια έρευνα κατέγραψε τη στάση του εκλο-

γικού σώματος έναντι των προσώπων που πιθανότατα 
θα διεκδικήσουν σταυρό στις ερχόμενες βουλευτικές 
εκλογές. Στην ερώτηση καταγραφής των θετικών και 
των αρνητικών αξιολογήσεων δεκαέξι προσώπων 
που δραστηριοποιούνται πολιτικά στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Αττικής ξεχώρισαν ως προς το συνολικό 
ύψος των θετικών αξιολογήσεων η Γεωργία Μαρτίνου 
(30%), ο Βασίλης Οικονόμου (25%) και η Σοφία Ζαχαρά-
κη (23%). Εκ των τριών ωστόσο, μόνο η Γεωργία Μαρ-
τίνου καταγράφηκε με θετικό ισοζύγιο αξιολογήσεων 
(+5%), καθώς οι άλλοι δύο κατέγραψαν ισχυρό ποσο-
στό αρνητικών αξιολογήσεων που κατέστησε το ισοζύ-
γιό τους αρνητικό (-23% για τον Β. Οικονόμου, -15% για 
την Σ. Ζαχαράκη). Σημειώνεται ότι με την εξαίρεση της 
Γεωργίας Μαρτίνου, όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα του 
ερωτηματολογίου κατέγραψαν υψηλότερες αρνητικές 
σε σύγκριση με τις θετικές αξιολογήσεις. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των κ.κ. Βορίδη και 
Πέτσα, οι αρνητικές αξιολογήσεις ξεπέρασαν το 50%. 
Η έρευνα επιπρόσθετα ξεχώρισε τη δημοφιλία των 
προσώπων λαμβάνοντας υπόψη τους ψηφοφόρους 
κάθε κόμματος. Μεταξύ εκείνων που ψήφισαν τη ΝΔ 
το 2019, στα ποσοστά θετικών αξιολογήσεων προη-
γούνται η Γεωργία Μαρτίνου (42%) και ακολουθούν ο 
Μάκης Βορίδης (36%) και ο Βασίλης Οικονόμου (34%). 

Μεταξύ εκείνων που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019, στα 
ποσοστά θετικών αξιολογήσεων προηγείται ο Χρήστος 
Σπίρτζης (46%) και ακολουθούν ο Γιώργος Καραμέρος 
(42%) και ο Πάνος Σκουρολιάκος (41%). Τέλος, μεταξύ 
εκείνων που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ το 2019, στα ποσοστά 
θετικών αξιολογήσεων προηγείται ο Μανώλης Χριστο-
δουλάκης (56%) και ακολουθεί ο Γιάννης Σμέρος (47%). 

Έρευνα  του aftodioikisi.gr 
Αξιολόγηση  Δημάρχων και πολιτικών  προσώπων 
στην ανατολική Αττική

3Β Αχαρνών Μαραθώνα Παλλήνης Ωρωπού

Πολύ 65 45 62 35 39

Λίγο 18 25 9 31 28

Καθόλου 15 27 27 27 31

ΔΞ/ΔΑ 2 3 2 7 2

Ικανοποίηση από το έργο των Δημάρχων των 5 μεγαλύτερων δήμων 
της ανατολικής Αττικής

Προοπτική επανεκλογής Δημάρχων των 5 μεγαλύτερων Δήμων  
της ανατολικής Αττικής

3B Αχαρνών Μαραθώνα Παλλήνης Ωρωπού

Σίγουρα ναι 67 42 63 35 38

Δεν είμαι 
σίγουρος/η

18 15 5 22 24

Σίγουρα όχι 13 34 30 35 36

ΔΞ/ΔΑ 2 9 2 8 2

«Κάνε εσύ καλέ Θεούλη, Να ‘χουν όλα 
τα παιδάκια, Ένα ποταμάκι γάλα, Μπόλικα 

αστεράκια, Μπόλικα τραγούδια»
Γιάννης Ρίτσος

Καλές Γιορτές!
Με Αλληλεγγύη και Ανθρωπιά!

Πέτρος Φιλίππου
Δήμαρχος Σαρωνικού

Αξιολόγηση για την εικόνα της πόλης, απαντήσεις στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 % αξιολόγηση

Καλύτερη 66

Ίδια 21

Χειρότερη 10

ΔΞ/ΔΑ 3
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Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο 
Βασίλης Φειδάς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 50 ετών. 
Ένας συμπολίτης μας ο οποίος είχε προσφέρει τα 
μέγιστα στον αθλητισμό της πόλης και ειδικότερα της 

Βάρης. Ο αείμνηστος υπήρξε αθλητής καλαθοσφαίρι-
σης, ήταν η ψυχή του Αναγυρούντα Βάρης αλλά και του 
ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθήνας) και παράλληλα μέλος 
της επιτροπής πρωταθλήματος του ΕΣΚΑΝΑ. 

Η αγάπη του για τον αθλητισμό 
αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμη-
ση για πολλά παιδιά του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
η απώλεια του προκάλεσε μεγάλη 
θλίψη σε όλη την αθλητική οικογέ-
νεια του Δήμου. 

Ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνω-
μοσύνης για τη μεγάλη προσφορά 
του, το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης αποφάσισε 
να ονομαστεί το κλειστό γυμναστή-
ριο της Μηλαδέζας σε «Δημοτικό 
Γυμναστήριο Βασίλειος Φειδάς». 

Μάλιστα, την πρόταση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για τη μετονομα-
σία την υποστήριξαν με ομόφωνες 
αποφάσεις των διοικητικών τους 
συμβουλίων πολλά σωματεία.

Ονοματοδοσία κλειστού γυμναστηρίου 
Μηλαδέζας σε «Βασίλης Φειδάς» 

Λήψη μέτρων 
για 

ασφαλέστερες
μετακινήσεις

Μονοδρομείται
η οδός Προόδου  
στα Δικηγορικά

Σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης έχει ξεκινήσει 
να υλοποιεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μια από αυτές 
αφορά τις συμβολές της οδού Προόδου με τις οδούς Σοφοκλέους, 
Δημητρακοπούλου και Βουτυρά που γειτνιάζουν με το χώρο λει-
τουργίας του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας και του 3ου Νηπι-
αγωγείου. Το έργο της συνολικής ανάπλασης της οδού Προόδου θα 
πραγματοποιηθεί σε πέντε συνολικά στάδια. Το πρώτο στάδιο που 
έχει ξεκινήσει αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 
την εργοταξιακή σήμανση κατά την εκτέλεση των έργων ανάπλασης 
της οδού Προόδου στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης και της οδού Απόλλωνος στα Δικηγορικά Βούλας. Συγκεκριμέ-
να, κατασκευάζεται το τμήμα της οδού Προόδου από τη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης μέχρι τη συμβολή της οδού Δημητρακοπούλου. Στο 
κομμάτι αυτό, θα κατασκευαστούν εσοχές στάθμευσης εκατέρωθεν 
καθώς επίσης και υπερυψωμένη διάβαση στη διασταύρωση των 
οδών Προόδου και Σοφοκλέους. Επιπλέον, το τμήμα της οδού Βου-
τυρά μεταξύ των οδών Δερβενακίων και Προόδου γίνεται αμφίδρο-
μης κυκλοφορίας με τα οχήματα να σταθμεύουν από την πλευρά 
των σπιτιών. Τέλος, τα οχήματα που κατέρχονται από την οδό Απόλ-
λωνος προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης θα συνεχίζουν την πορεία 
τους υποχρεωτικά στην οδό Βουτυρά είτε δεξιά προς Δερβενακίων 
είτε αριστερά προς την Πειραιώς. Ουσιαστικά, η οδός Προόδου στο 
ύψος των σχολείων μονοδρομείται με κατεύθυνση προς Πανόραμα 
Βούλας. Μόλις ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, θα 
ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο εργασιών. 

Στις οδούς Προόδου και Πειραιώς (θα ακολουθήσουν εργασίες ανά-
πλασης μελλοντικά) επιλέγεται η εφαρμογή μονόδρομων, καθώς οι 
συγκεκριμένοι δρόμοι βρίσκονται σε περιοχή με πυκνή δόμηση και 
κυκλοφορία. Στις παραπάνω οδούς που προωθείται η μονοδρόμη-

ση, προτείνεται επίσης η αναβάθμιση της διατομής με κύριο στόχο 
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (βελτίωση ορατότητας στις 
διασταυρώσεις, μείωση μήκους διαβάσεων πεζών, διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων ώστε οι πεζοί να μην βαδίζουν στο οδόστρωμα) και 
δευτερευόντως για βελτίωση λειτουργικότητας και αισθητικής. Η 
πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να λειτουργήσουν οι προτει-
νόμενες αναβαθμίσεις ως πιλοτικές επεμβάσεις οι οποίες εφόσον 
αξιολογηθούν θετικά και επιβεβαιώσουν την αποδοτικότητά τους, 
θα επεκταθούν και σε άλλες οδούς. Τέλος, μια ακόμα κυκλοφοριακή 
παρέμβαση πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στη Βάρκιζα και 
συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αχιλλέως και Θησέως με 
τη δημιουργία εσοχών στάθμευσης και την κατασκευή υπερυψωμέ-
νης τριγωνικής νησίδας.



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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Κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια
Μια εναλλακτική ευχάριστη μετακίνηση στις 3 πόλεις

Το φαινόμενο των ηλεκτρικών πατινιών έχει ήδη εξαπλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές 
πόλεις σημειώνοντας εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης τα τελευταία δύο χρόνια. 
Είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης που σε βάθος χρόνου θα 
μπορεί να συμβάλει στην αποφόρτιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμε-
τωπίζουν τα αστικά κέντρα. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εντάσσεται στους 
ευρωπαϊ-κούς Δήμους που προωθούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στην 
πόλη (ηλεκτρικά ποδήλατα, δημοτική συγκοινωνία, κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα). Στο πλαίσιο αυτό, από τις 6 Δεκεμβρίου ο Δήμος των 3Β διαθέτει κοινόχρηστο 
σύστημα μετακινήσεων με 75 ηλεκτρικά πατίνια 5ης γενιάς, αναβαθμίζοντας ακόμα 
περισσότερο την εμπειρία εναλλακτικών μετακινήσεων στην πόλη. Τα συγκεκριμένα 
πατίνια είναι διασκορπισμένα στις γειτονιές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και δεν μπορούν να βγουν από τα προκαθορισμένα όρια του Δήμου, τα οποία ο χρή-
στης μπορεί να τα δει μέσα από την εφαρμογή. 

Πώς λειτουργούν
Αρχικά το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή Hopp 
Scooters στο κινητό σας από το Google Playstore ή το Appstore της Apple. Την ανοί-
γετε και σας παρουσιάζονται όλα τα ηλεκτρικά πατίνια που είναι διαθέσιμα προς 
χρήση επάνω στο χάρτη της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσετε να εντοπίσετε εύκολα και 
γρήγορα το πλησιέστερο σε εσάς. Στη συνέχεια και ακολουθώντας κάποια πολύ απλά 
βήματα σκανάρετε το QR Code του πατινιού, το ξεκλειδώνετε με μια μικρή χρέωση 
(0,9€) μέσω της εφαρμογής, πατάτε επάνω σε αυτό και μπορείτε να μεταβείτε σε όποιο 
σημείο της πόλης θέλετε. Μόλις φτάσετε στον προορισμό σας το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να παρκάρετε το πατίνι χωρίς να μπλοκάρετε δρόμους, πεζοδρόμια, 
ράμπες ΑμεΑ και εισόδους κτιρίων. Μέσα σε κάθε πατίνι της Hopp βρίσκεται ένας 
ηλεκτρονικός εγκέφαλος με εξελιγμένο σύστημα GPS και ειδικό αντικλεπτικό σύστημα 
ασφάλειας, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να γνωρίζει ανά πάσα ώρα 
και στιγμή πού βρίσκεται το κάθε πατίνι και ποιος προσπαθεί να το μετακινήσει, ενώ 
το καθένα από αυτά κλειδώνει αυτόματα και παύει να λειτουργεί στην οποιαδήποτε 
προσπάθεια κλοπής. Η χρέωση του ηλεκτρικού πατινιού είναι 0,2€/λεπτό ενώ παράλ-
ληλα μπορείτε να κάνετε και παύση της διαδρομής όποτε θέλετε (π.χ. για να μπείτε 
σε ένα κατάστημα ή τράπεζα) χωρίς άλλος χρήστης να σας πάρει το πατίνι. Αυτή η 
διαδικασία έχει χρέωση 0,1€/λεπτό. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα πατίνια διαθέτουν μεγάλους τροχούς (ελαστικά 12×2.0), κεντρικό, διπλό σταντ, δύο 
μανέτες φρένων, ηλεκτροκινητήρα στο πίσω μέρος, φώτα εμπρός και πίσω αλλά και 
φλας στο πίσω μέρος και στα χερούλια του τιμονιού. Τα φλας ενεργοποιούνται μέσω 
δύο πλήκτρων στο αριστερό χερούλι και είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Στο εμπρός μέρος 
υπάρχει μια απλή ανάρτηση, η οποία βοηθάει λίγο με τους κραδασμούς. Η μπαταρία 
είναι τοποθετημένη όρθια μπροστά από το deck και είναι αφαιρούμενη (όχι από τον 

χρήστη). Έχει τάση λειτουργίας 48V και χωρητικότητα 14,4Ah, προσφέροντας αυτονο-
μία σχεδόν 40 Km. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται βάσει κανονισμών στα 25 χιλιόμε-
τρα την ώρα. Στην κολώνα του τιμονιού υπάρχει και βάση για το κινητό του χρήστη, 
σε landscape mode. Αυτή ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ασύρματος φορτιστής. 

Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών επιτρέπεται σε όσους είναι άνω των 18 ετών και 
είναι απαραίτητη η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως προβλέπεται για 
το εν λόγω μέσο μετακίνησης, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους (ποδηλατι-
κού τύπου). Τέλος, για τους δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που 
έχουν την κάρτα του δημότη προβλέπεται έκπτωση 10%. Για να είναι διαθέσιμη η 
έκπτωση θα πρέπει οι κάτοχοι καρτών να στείλουν email στο office@hopp-greece.
gr, φωτογραφία την κάρτα δημότη και τον αριθμό τηλεφώνου τους. Στη συνέχεια η 
Hopp Greece θα επιστρέφει το 10% από το συνολικό ποσό χρέωσης των διαδρομών 
του χρήστη κάθε μήνα. 

Βήματα για τη βιώσιμη κινητικότητα
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις ενέργειες του Δήμου για μια πόλη 
σύγχρονη, πράσινη και φιλική στον πολίτη που παρέχει εναλλακτικούς και βιώσιμους 
τρόπους μετακίνησης. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη καταγράψει 
αρκετές πρωτιές σε δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι από τους πρώ-
τους στην Ελλάδα που λειτούργησε σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων το 2016 και 
διαθέτει το μεγαλύτερο δημοτικό στόλο στην Αττική. Το σύστημα των κοινόχρηστων 
ποδηλάτων έχει αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί με 15 ηλεκτρικά ποδήλατα. Παράλ-
ληλα, είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που λειτουργεί σύστημα κοινόχρηστων 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2020. Διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο φορτιστών ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων με 55 φορτιστές συνολικά.
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Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
Διαφάνεια και όχι εντυπωσιοθηρία
Υπέρ των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου οι Δήμαρχοι

Απαιτείται 
βιωματική 
σχέση  με την 
πραγματικότητα  
και εγγύτητα στον 
πολίτη  για να 
προτείνουμε 
εφαρμόσιμες 
λύσεις
στα προβλήματα

Σαφές μήνυμα υπέρ των ουσιαστικών και δίκαιων διαδικασιών 
ελέγχου της αυτοδιοίκησης έστειλε εκπροσωπώντας την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο 2ο Φόρουμ 
Ακεραιότητας που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς στις 9 Δεκεμβρίου. Ο 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως πρόεδρος της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ κλήθηκε ως κεντρικός ομι-
λητής στην ενότητα με τίτλο «Σύγκρουση συμφερόντων, τοπική 
αυτοδιοίκηση και θεσμός συμβούλου ακεραιότητας», όπου τοπο-
θετήθηκε εκ βαθέων για την εμπειρία της καθημερινής λογοδοσίας 
των αιρετών αλλά και τη δυσπιστία έναντι του θεσμού της αυτοδι-
οίκησης, που τροφοδοτείται από άδικες επιθέσεις και γενικεύσεις. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος χαρακτήρισε «ευχάριστη έκπληξη» τη 
μέχρι σήμερα λειτουργία της Αρχής Διαφάνειας, κάνοντας λόγο για 
μια «θετική και παραγωγική εμπειρία». Αναφέρθηκε στις υπηρεσίες 
εσωτερικού ελέγχου που δημιουργούνται σε όλους τους δήμους, έναν 
σημαντικό θεσμό αυτοαξιολόγησης που όπως τόνισε πρέπει να προ-
χωρήσει. «Θέλουμε να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι ο εσωτε-
ρικός έλεγχος δεν είναι κακός, δεν είναι άλλη μία τοπική αστυνομία 
που σαν μπαμπούλας θα στέκεται πάνω από κάθε υπογραφή. Είναι 
ένας μηχανισμός που θα μας βοηθήσει με έναν θετικό τρόπο και όχι 
καταγγελτικό να μην κάνουμε το λάθος. Δεν είναι αντιπολίτευση, δεν 
είναι υπονομευτικός μηχανισμός, δεν είναι αστυνόμος ή εισαγγελέας».

Περαιτέρω, μίλησε βιωματικά για τους δεκάδες ελέγχους τους οποί-
ους κατά τη διάρκεια της θητείας του στη θέση του Δημάρχου κλή-
θηκε να υποστεί από τους διάφορους φορείς που έχουν σχετική 
αρμοδιότητα επί της αυτοδιοίκησης: Το Ελεγκτικό Συνέδριο, την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, τους 
επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης κ.ο.κ. «Είναι έλεγχοι χρονοβόροι 
και κυρίως ψυχοφθόροι», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και 
ανέλυσε: «Υπάρχουν κάποιοι λίγοι επιθεωρητές που θεωρούν ότι 
αν οι έλεγχοι αποδειχθούν άνευ ευρημάτων, τότε μπορεί να χάσουν 
τη θέση τους. Πρέπει κάτι να βρουν οπωσδήποτε. Έτσι το παρα-
μικρό εύρημα στέλνει αυτοδιοικητικούς στον εισαγγελέα, κρεμα-
σμένους στα μανταλάκια». Και συνέχισε: «Αυτό είναι άδικο για τον 
αυτοδιοικητικό που έχει να διοικήσει ένα πολυσχιδές και δύσκολα 
διοικούμενο μηχανισμό. Ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής όταν έχει 
ευρήματα, αλλά όταν είναι σωστός και δίκαιος. Αυτό πρέπει πρώτα 
να το καταλάβουν οι ίδιοι οι ελεγκτές». 

Οι σημερινές αστοχίες
Σχολιάζοντας τις αστοχίες του σημερινού συστήματος ελέγχων 
στην αυτοδιοίκηση, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στάθηκε σε δύο 
καίρια ζητήματα, την πολυνομία και την απουσία του τεκμηρίου 
αθωότητας για τους αιρετούς. Όπως είπε, «η αντινομία, η πολυ-
νομία και η έλλειψη κωδικοποίησης δημιουργούν το έδαφος για 
τη διαφθορά και τη διαπλοκή μέσα στις διαδικασίες». Ως προς την 
επανάσταση της ψηφιοποίησης, διερωτήθηκε κριτικά μήπως τελικά 
«ψηφιοποιείται η γραφειοκρατία». «Βελτιώνεται η αποτελεσματι-
κότητα; Έγιναν οι διαδικασίες πιο γρήγορες; Φοβάμαι πως όχι», 
σημείωσε, προσθέτοντας: «Μη νομοθετούμε μόνο για τις βιβλιο-
θήκες, αδιαφορώντας για την πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε βιω-
ματική σχέση με την πραγματικότητα για να προτείνουμε λύσεις. Η 
καθηγητική προσέγγιση δεν φέρνει λύση. Αυτή έρχεται στο πεδίο, 
πάνω στο πρόβλημα. Κοντά στον πολίτη».

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή που ανέδειξε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι η επιλεκτική αυστηρότητα των διαδικασιών εις 
βάρος των αιρετών. Αυτοί όπως είπε, «είναι οι μόνοι πολίτες που 
λειτουργούν μέσα στον δημόσιο χώρο για τους οποίους δεν ισχύει το 
τεκμήριο της αθωότητας». Τι σημαίνει αυτό; «Αν υπάρξει μια καταγ-
γελία του συμβούλου ακεραιότητας, του γραμματέα της αποκεντρω-
μένης διοίκησης, ή κάποιου στελέχους της αντιπολίτευσης και ασκη-
θεί ποινική δίωξη για κάτι κακουργηματικό, αυτόματα εγώ μπαίνω 
σε αργία», εξήγησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και πρόσθεσε: «Θεω-
ρούμαι εκ των προτέρων ένοχος, μέχρι να αποδείξω ότι είμαι αθώος. 
Ανατρέπουμε τη νομική αρχή, μια ραχοκοκκαλιά του δικαιακού μας 
συστήματος, μόνο για τους αιρετούς. Μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο 
πηγαίναμε και αυτόφωρο». Την προκατάληψη άλλωστε εναντίον των 
ανθρώπων της αυτοδιοίκησης δείχνουν, όπως ανέλυσε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, και οι «παρελκυστικές» όπως τις χαρακτήρισε ανα-
φορές για το μέγεθος της διαφθοράς στους δήμους. Όπως είπε, η 
αυτοδιοίκηση δεν διαχειρίζεται παρά το 2,8% των πόρων του κρά-
τους. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι Δήμαρχοι δυσφημούνται, επειδή 
ως «διαφθορά» ορίζεται κάθε κατηγορία για παράβαση καθήκοντος, 
όπως μια λακκούβα στο δρόμο. «Για απλά, ασήμαντα και μη οικονο-
μικού ενδιαφέροντος ζητήματα, οι Δήμαρχοι της χώρας θεωρούνται 
διεφθαρμένοι. Οι αυτοδιοικητικοί έχουν αρνητικό ρεκόρ από ασήμα-
ντες παραβάσεις», ανέλυσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Η τοποθέτηση Κωνσταντέλλου προκάλεσε αίσθηση για την αμεσό-
τητα και τον όγκο των βιωματικών πληροφοριών που εισέφερε στη 
συζήτηση. Είναι χαρακτηρι-
στική η αναφορά που έκανε 
για τον Δήμαρχο των 3Β ο 
αμέσως επόμενος ομιλητής, 
ο συντονιστής Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας Θράκης, Ιωάννης Σάββας 
ο οποίος τον έφερε ως εξαί-
ρεση στην αυτοδιοίκηση, 
για να τονίσει τη σημασία 
που έχει η εκπαίδευση των 
εκλεγμένων στην τέχνη της 
διοίκησης. «Ξέρει να διοικεί, 
είναι πιλότος και έχει εκπαι-
δευτεί. Αυτό είναι τύχη για 
τους δημότες του. Σε άλλες 
περιοχές δεν υπάρχει αυτό».
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Πολλά και σημαντικά θέματα απασχόλησαν το Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης και τους κατοίκους του κατά τη διάρκεια του 
2022. Ο «Δημοσιογράφος» θυμίζει τις σημαντικότερες ειδήσεις 
του 2022 που σε λίγα 24ωρα θα αποτελεί παρελθόν.

Ιανουάριος
Την κορυφαία διαδικασία των δημαιρεσιών διεξήγαγε όπως 
ορίζει ο νόμος για όλους τους Δήμους, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, εκλέγο-
ντας νέο πρόεδρο του ΔΣ τον Διονύση Γεωργουλόπουλο. Στις 13 
Ιανουαρίου νεκρός ανασύρθηκε ο Τζώρτζης Μονογυιός, αδερφός 
της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Μονογυιού, όταν το υπερπο-
λυτελές όχημα, μάρκας Φεράρι που οδηγούσε ο 45χρονος βγήκε 
εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε δέντρα στο 
διάζωμα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα 
και να τυλιχθεί στις φλόγες. Μαφιόζικη συμπλοκή με πυροβολι-
σμούς και τραυματίες σημειώθηκε στις 22 Ιανουαρίου σε φούρνο 
στα Δικηγορικά Βούλας. Στις 24 Ιανουαρίου ο λευκός επισκέπτης 
έκανε την εμφάνισή του στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
ντύνοντας με ένα πέπλο χιονιού ολόκληρη την περιοχή ακόμα 
και τις παραλίες και προκαλώντας τον ενθουσιασμό μικρών και 
μεγάλων οι οποίοι απόλαυσαν το αλπικό τοπίο που είχε στηθεί.

Φεβρουάριος
Την επέκταση του προγράμματος του καφέ κάδου για την ανακύ-
κλωση των υπολειμμάτων κουζίνας ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης καθώς τα Σαββατοκύριακα 12-13 και 19-20 
Φεβρουαρίου οι κάτοικοι των Δικηγορικών της Βούλας προμη-
θεύτηκαν από το δήμο τους καφέ κάδους για τα βιοαποδομήσι-
μα απόβλητα.Τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη 
που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών αποφάσισε να τιμήσει 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αποφασί-
ζοντας να μετονομάσει το κόκκινο κτίριο που βρίσκεται επί της 
συμβολής των οδών Βασιλέως Παύλου και Αισώπου στη Βούλα 
σε «Μίκης Θεοδωράκης». Την τελευταία του πνοή άφησε στις 16 
Φεβρουαρίου σε ηλικία 86 ετών ο Τάσος Καραγεώργος, ο άνθρω-
πος που συνέδεσε το όνομά του για πάντα με τη θάλασσα της Βου-
λιαγμένης και το άθλημα του θαλάσσιου σκι. Στις 28 Φεβρουαρίου 
το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) παρουσίασε 
τις επιστημονικές μετρήσεις 9 μηνών που αποδείκνυαν ότι τα νερά 
του όρμου Βουλιαγμένης είναι ασφαλή και καθαρά. 

Μάρτιος
Μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τον πληττό-
μενο ουκρανικό λαό έστησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
το διήμερο 4 και 5 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης ενώ το Δημο-
τικό Συμβούλιο με ψήφισμά του καταδίκασε τη ρωσική εισβολή. Η 
Βουλιαγμένη έγινε το επίκεντρο της αυτοδιοίκησης την Παρασκευή 
18 Μαρτίου, συγκεντρώνοντας όχι απλώς τους Δημάρχους όλης της 
χώρας, αλλά και το κεντρικό πολιτικό ενδιαφέρον μαζί με τα φλας 
των πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης καθώς φιλοξένησε την έκτα-
κτη συνέλευση που συγκάλεσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ). Στις 21 Μαρτίου το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας απέρριψε τις αιτιάσεις των έξι κατοίκων που προσέφυγαν κατά 

του έργου της αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης, κρίνοντας 
όλους τους ισχυρισμούς τους αβάσιμους και αόριστους.

Απρίλιος
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στις 15 Απριλίου αποφοίτησε από ένα 
απαιτητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που μέχρι τότε απευθυνό-
ταν αποκλειστικά σε ανώτερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) οι σπουδαστές διδάσκονται με 
διαλέξεις, βιβλιογραφική έρευνα και συγγραφή εργασιών, γεωπο-
λιτική - γεωστρατηγική, διαχείριση κρίσεων και ηγεσία (εφαρμο-
σμένη στρατηγική). Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 
κορυφαίων Ελλήνων και ξένων αθλητών πραγματοποιήθηκε από 
τις 15 μέχρι τις 17 Απριλίου το κορυφαίο διεθνές τριαθλητικό 
event XTERRA off Road Triathlon Championship στο Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον δοκιμα-
ζόμενο λαό της Ουκρανίας έδωσαν όλοι όσοι βρέθηκαν το Σαβ-
βατοκύριακο 16-17 Απριλίου στην πλατεία της Βάρκιζας όπου 
διοργανώθηκε ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Ουκρανία.  

Μάιος
Στις 21 Μαΐου άνοιξε και πάλι τις πύλες της για το κοινό η Λίμνη 
Βουλιαγμένης έπειτα από σχεδόν έξι μήνες εξαιτίας των εργασι-
ών που πραγματοποιούνταν και είχαν να κάνουν με κατεδαφίσεις 
και καθαιρέσεις παράνομων κατασκευών. Την Κυριακή 29 Μαΐου 
ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας σε ηλικία 101 ετών «έσβη-
σε» λίγα λεπτά αφότου κατέθεσε στεφάνι υπέρ των πεσόντων 
συναδέλφων του καταδρομέων στο Μνημείο Εθνικής Ενότητας 
στο Καβούρι. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης χτύπησε η 
καρδιά του Civitas, του ευρωπαϊκού δικτύου των 300 και πλέον 
Δήμων που έχουν εντάξει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο 
επίκεντρο των πολιτικών τους καθώς η Πολιτική Συμβουλευτική 
Επιτροπή του Civitas, στην οποία Αντιπρόεδρος έχει εκλεγεί ο 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, πραγματοποίησε διήμερη συνεδρίαση στο Δήμο των 3Β την 
Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Μαΐου.  

Ιούνιος
Στις 4 Ιουνίου η περιοχή της Βούλας έζησε την μεγαλύτερη κατα-
στροφή μετά το 1974. Η φωτιά που ξεκίνησε από την Άνω Γλυφάδα 
έφτασε στη Βούλα και ολοκλήρωσε το καταστροφικό της πέρασμα 
στη Βάρη. Η περιοχή του Πανοράματος Βούλας βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με ένα ακραίο φαινόμενο, καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι που 
τοπικά ξεπερνούσαν τα 8 μποφόρ, ενώ το ανάγλυφο του εδάφους 
δυσχέραινε τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων και 
ειδικότερα των εναέριων μέσων. Ο απολογισμός τραγικός. 4.000 
στρέμματα καμμένη γη. Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έκτα-
κτη συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργου Αμυρά και 10 δημάρχων που απαρτίζουν τον ΣΠΑΥ για 
τις συνθήκες που επέτρεψαν να εκδηλωθεί η καταστροφική για 
το δασικό περιβάλλον της Βούλας πυρκαγιά. Στις 23 Ιουνίου η 
δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι της κάρτας δημότη από 
τη Βούλα θα έχουν χωριστή χρέωση με σημαντική έκπτωση για 
την ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλώστρας εκτός από τη δεδομένη 
δωρεάν είσοδο στην Α’ πλαζ Βούλας.

Γεγονότα και στιγμιότυπα 
της χρονιάς που φεύγει
Το 2022 μέσα από τις ειδήσεις του «Δημοσιογράφου»

1. 23/8 Η περιοχή της Βούλας όπως 
προκύπτει και από το πλήθος των ζημιών 
χτυπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη 
πόλη, με τα επίσημα μετεωρολογικά 
στοιχεία να αναφέρουν ότι έπεσαν 41 
χιλιοστά νερού σε λιγότερο από μια ώρα.

2. Θα μπορούσε να είναι κάποιος δρόμος 
της Νορβηγίας αλλά είναι η λεωφόρος 
Καραμανλή στη συμβολή με τη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης στη Βούλα τη στιγμή της 
μεγάλης έξαρσης της χιονόπτωσης το 
μεσημέρι της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου 
2022.

3. Δέκα ώρες που φάνηκαν μια 
αιωνιότητα διήρκησε η καταστροφική 
φωτιά της 4ης Ιουνίου, μια ημερομηνία 
που έχει ήδη χαραχτεί ανεξίτηλα στις 
μνήμες όλων όσοι κατοικούν στην 
περιοχή.

4. Σοκαριστικό το τροχαίο που 
σημειώθηκε στις 13/1. Η σύγκρουση ήταν 
τόσο σφοδρή που το όχημα μετατράπηκε 
σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ 
ξέσπασε και φωτιά.

5. Πρωτοποριακό για τη χώρα, σύστημα 
εναέριας 24ωρης επιτήρησης του 
αστικού, περιαστικού και δασικού 
πράσινου της πόλης, με τη χρήση drone, 
για την έγκαιρη προειδοποίηση και 
αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων 
σχετιζόμενων με την κλιματική κρίση 
καταστάσεων.

6. Ο μεγαλύτερος και πιο απαιτητικός 
μονοήμερος αγώνας τριάθλου στον 
κόσμο πραγματοποιήθηκε στις 23/10 
στη Βάρκιζα και Βουλιαγμένη με τη 
συμμετοχή 1600 αθλητών από 65 χώρες. 

7. Στις 20/4 ο Άρης Βούλας αναδείχθηκε 
κυπελλούχος Ανατολικής Αττικής 
έπειτα από έναν αγώνα που διήρκησε 
περισσότερο από δυόμιση ώρες, 
νικώντας στην διαδικασία των πέναλτυ 
την αξιόμαχη ομάδα της Τριγλίας. Η 
στιγμή που περίμεναν στον σύλλογο 70 
ολόκληρα χρόνια.

8. Το χρυσό μετάλλιο της πόλης 
παρέδωσε ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος στην Νάνα Μούσχουρη 
σε μια συγκινητική βραδιά την 1η 
Νοεμβρίου.

9. Η ομιλία του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, 
ήταν αυτή που χρωμάτισε πιο έντονα την 
Έκτακτη Συνάντηση των Δημάρχων στη 
Βουλιαγμένη στις 18/3. Ως οικοδεσπότης 
και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της ΚΕΔΕ συγκέντρωσε το 
ζωηρό ενδιαφέρον του Τύπου.
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      Ιούλιος
Μια ιστορική στιγμή για το παραλιακό μέτωπο της Βούλας ήταν η έγκριση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 6 Ιουλίου, της 
μελέτης για τη διαμόρφωση της παραμελημένης επί 25 σχεδόν χρόνια ακτής 
Β’ πλαζ. Τον απολογισμό πεπραγμένων για την τριετία 2019-2021 παρου-
σίασε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε ειδική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 
14 Ιουλίου. Ένα υπερσύγχρονο μέσο (drone) διαρκούς επιτήρησης και δυνα-
τότητας άμεσης ενεργοποίησης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όταν 
παραστεί ανάγκη παρουσίασε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 15 
Ιουλίου.

Αύγουστος
Στις 5 Αυγούστου φωτιά ξέσπασε στη χερσόνησο του Λαιμού εντός των 
εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου Αστέρας χωρίς να πάρει διαστάσεις. Η 
μανία της φύσης ξαναχτύπησε αυτή τη φορά στις 23 Αυγούστου  με την 
ισχυρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ, να χτυπά την περιοχή 
της Βούλας. Συνέπεια της έντασης της καταιγίδας και της τεράστιας ποσό-
τητας νερού που έπεσε στην πόλη σε μόλις 55 λεπτά (υπολογίζεται πως 
ο συνολικός όγκος νερού έφτασε τα 1.500.000 κυβικά μέτρα βάσει των 
συντηρητικών μετρήσεων της ΕΜΥ) ήταν να σημειωθούν πλημμυρικά φαι-
νόμενα σε διάφορα σημεία της πόλης. Στις αρχές του Αυγούστου αναδα-
σωτέα κηρύχθηκαν 3.123 στρέμματα της Βούλας για την αποκατάσταση 
της καμένης δασικής έκτασης μετά από πιέσεις της δημοτικής αρχής ενώ 
με την απόφαση διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας της και αποκλείεται η 
διάθεσή της για άλλη χρήση. Η οργανωμένη παραλία της Βάρκιζας πέρασε 
στα χέρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έπειτα από πολύμηνες 
διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΔ.

Σεπτέμβριος
Ξεκίνησε η μεγαλύτερη πράσινη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στο Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη φύτευση περίπου 2.500 δέντρων μεσαί-
ας και μεγάλης ανάπτυξης. Με ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή δήλωσε ότι 
από τις 5 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει σε μείωση της έντασης των λαμπτή-
ρων οδοφωτισμού σταδιακά από 20% ως 30% κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες 
στο πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο εντός του αστικού ιστού, αρμοδιότητας 
του Δήμου. Την ίδια μέρα ο Δήμος ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία VHPH 
Properties Μονοπρόσωπη ΑΕ και του παραχωρούνται 11,5 στρέμματα στην 
περιοχή «Εξοχή» τα οποία θα γίνουν ελεύθεροι χώροι πρασίνου και αθλητι-
σμού. Πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά το πολιτιστικό φεστιβάλ «Η 
Μικρασία της καρδιάς μας» το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου στη Βούλα.

Οκτώβριος
Χιλιάδες υπεραθλητές συγκεντρώθηκαν στη Βάρκιζα την Κυριακή 23 Οκτω-
βρίου συμμετέχοντας στον μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό αγώνα τριά-
θλου στον κόσμο (ΙronMan) που πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά στην 
Ελλάδα και για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στην Αττική. Να παραμείνουν 
αμετάβλητα για μια ακόμα χρονιά τα οικιακά και εμπορικά δημοτικά τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης για το 2023, αποφάσισε η διοίκηση του Δήμου και ψήφισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου. Με κάθε επισημότητα και 
λαμπρότητα και τη μοναδική τοποθεσία της παραλιακής λεωφόρου τίμησε 
ο Δήμος 3Β την εθνική επέτειο του «Όχι» στις 28 Οκτωβρίου. 

Νοέμβριος
Επίτιμη δημότισσα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακηρύχθηκε η κορυ-
φαία ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη την 1η Νοεμβρίου σε ειδική εκδήλωση 
που έλαβε χώρα στη Βούλα. Ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου η προσχώρη-
ση του τοπικού συμβούλου Βούλας, Στέλιου Κλήμη στην παράταξη «Πόλη 
για να ζεις» του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Στις 4 Νοεμβρίου η Εκκλησία 
της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι βγάζει στο «σφυρί», το Ορφανοτροφείο Βου-
λιαγμένης με τις αντιδράσεις του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας να είναι 
αλυσιδωτές. Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δεντροφύτευση 
στην περιοχή των 124 στρεμμάτων στα Δικηγορικά Βούλας.

1

5

4

6

2

3

7

9 

8



Περιβάλλον1 2

Τη μετάβαση σε μια νέα σχέση των επιχειρήσεων της πόλης με 
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως προς τη διαχείριση 
απορριμμάτων ετοιμάζει μεθοδικά η δημοτική αρχή, βάσει μιας 
περισσότερο δίκαιης οικονομικά και βιώσιμης περιβαλλοντικά 
λύσης. Σε ενημερωτική συνάντηση με επιχειρηματίες της εστίασης 
που έγινε στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος ανέπτυξε τα σχέδια της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
να προσαρμοστεί από τον νέο χρόνο σε ένα νέο σύστημα χρέω-
σης δημοτικών τελών ξεκινώντας από τους μεγάλους παραγωγούς 
απορριμμάτων, το οποίο αντί για την επιφάνεια των ακινήτων 
θα μετρά την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων. Όπως τόνισε ο 
Δήμαρχος, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο μόνος στη 
χώρα που ήδη έχει δοκιμάσει πιλοτικά ένα ανάλογο σύστημα και 
μπορεί να εφαρμόσει σε μεγάλη κλίμακα όσα ορίζει η νέα περι-
βαλλοντική νομοθεσία. 

Ο Δήμαρχος ανέλυσε ότι με τον νόμο 4819/2021 (άρθρο 37) θεσπί-
στηκε το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» ως το σύστημα με το 
οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγ-
ματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων, ενώ 
σύμφωνα με τον ίδιο νόμο οι μεγάλοι παραγωγοί οφείλουν ως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022 να έχουν προσαρμοστεί σε ένα νέο σύστημα 
διαχείρισης των αποβλήτων τους, διαχωρίζοντας τα βιολογικά. Ως 
μεγάλοι παραγωγοί εννοούνται οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, τα 
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία και τα εμπορικά κέντρα. 
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά 
πόσο μπορούν οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας να προσαρμοστούν 
στη νέα φιλοσοφία, αλλά υπογράμμισε ότι «ο Δήμος μας έχει ρόλο 
πλέον πανελλαδικά, διότι μελετήσαμε και μετρήσαμε». 

Ανεξάρτητα από το βαθμό ετοιμότητας κάθε Δήμου, το κόστος 
πλέον για τη διαχείριση αποβλήτων μετά την επιβολή από την 
κυβέρνηση του πρόσθετου τέλους ταφής θα οδηγήσει σε αναγκα-
στικές προσαρμογές. Πρόκειται για πολύ σημαντικά κόστη που θα 
επιβαρύνουν τα δημοτικά τέλη. Η επιλογή πλέον τίθεται ως δίλημ-
μα: Θα προχωρήσει ένας Δήμος σε οριζόντια επιβολή της αύξη-
σης των τελών, διαιωνίζοντας ένα άδικο σύστημα χρέωσης ή θα 
αναπροσαρμόσει το σύστημα χρέωσης, ωθώντας στη μείωση των 
αποβλήτων που θάβονται; Η απάντηση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, όπως την παρουσίασε ο Δήμαρχος, είναι η αλλαγή 
νοοτροπίας και τρόπου δουλειάς στις επιχειρήσεις, η εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων που αποφεύγει την ταφή και η επιβρά-
βευση των συνεπών επαγγελματιών με μείωση στα δημοτικά τέλη. 

Εξατομικευμένοι κάδοι
Από τη νέα χρονιά οι επιχειρήσεις εστίασης θα πληρώνουν ένα 
«πάγιο» δημοτικών τελών, στο 60% του σημερινού τους ύψους 
βάσει τετραγωνικών, ενώ τα υπόλοιπα τέλη θα υπολογίζονται 
βάσει του όγκου των απορριμμάτων τους και τη συχνότητα της 
αποκομιδής. Με εξατομικευμένους και κλειδωμένους κάδους, κάθε 
επιχείρηση θα έχει χωριστή χρέωση (αυξημένη) για τα σύμμικτα 
απορρίμματα που οδεύουν προς ταφή και χωριστή (μειωμένη) για 
τον καφέ κάδο των υπολειμμάτων κουζίνας. Τα απόβλητα θα ζυγί-
ζονται και θα δίνονται κίνητρα αποφυγής της χρήσης του πράσινου 
κάδου με τα σύμμικτα. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις των οποίων 
ο καφέ και ο μπλε κάδος ζυγίζει περισσότερο από τον πράσινο (θα 
πραγματοποιείται φυσικά ποιοτικός έλεγχος), θα επιβραβεύονται 
με συνολική μείωση 50% στα τέλη. 

Εκτός από το οικονομικό κίνητρο, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε και 
ένα συμβολικό. Οι επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν στο νέο 
σύστημα θα λάβουν από τον Δήμο ένα νέο σήμα επιβράβευσης που 
θα πιστοποιεί ότι έχουν προσαρμοστεί στη νέα περιβαλλοντική 
φιλοσοφία του «Πληρώνω όσο πετάω» αποδεικνύοντας έμπρακτα 
ότι ενδιαφέρονται για το κοινωνικό σύνολο. Ο Δήμαρχος ανακοί-
νωσε ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και κάλεσε τους επαγγελ-
ματίες στην επόμενη συνάντηση που τοποθετείται στα μέσα Ιανου-
αρίου, να φέρουν και τους υπεύθυνους του προσωπικού καθώς οι 
επιχειρήσεις θα χρειαστεί να κάνουν αρκετές προσαρμογές στον 
τρόπο που εργάζονται.

Μια από τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν κάποιοι επαγγελματίες 
ήταν ότι «δεν υπάρχει σήμερα επαρκής χρόνος να διαχωρίζουμε τα 
απορρίμματα όταν καθαρίζεται ένα τραπέζι». Άλλος επιχειρηματίας 
σημείωσε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις οσμές που βγάζουν οι καφέ 
κάδοι ανακύκλωσης οργανικών. Τρίτη επιφύλαξη που ακούστηκε 
ήταν η δυσκολία να πλυθούν οι κάδοι από τις επιχειρήσεις, καθώς 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πού θα καταλήγουν τα βρώμικα νερά. 
Στην παραγωγική συζήτηση που ακολούθησε, στην οποία συμμε-
τείχε ο διευθυντής της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Μιλτιάδης Καβράκος, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος είπε ότι στους καφέ κάδους θα τοποθετηθεί βιοφίλ-
τρο το οποίο θα εγκλωβίζει τις οσμές για ένα διάστημα. Το ζήτημα 
της πλύσης των κάδων θα εξεταστεί στο πεδίο για να βρεθεί η καλύ-
τερη λύση, όπως υποσχέθηκε ο Μιλτιάδης Καβράκος. 

Έρχεται το «Πληρώνω όσο πετάω»  
στην εστίαση
Ενημερωτική συνάντηση Κωνσταντέλλου 
με επιχειρήσεις 

Με το νέο σύστημα χρέωσης, 
οι επιχειρήσεις σε πρώτη 
φάση και αργότερα τα 
νοικοκυριά, θα πληρώνουν 
μικρότερα τέλη αν 
διαχωρίζουν τα απόβλητα, 
τα οποία θα ζυγίζονται σε 
χωριστούς κάδους

Με ενημερωτικές  
συναντήσεις  

και μεταβατική  
περίοδο το νέο 

καθεστώς
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Το νέο έτος να φέρει υγεία,  αγάπη 
και ευημερία  σε κάθε σπίτι,  

σε κάθε οικογένεια.
Χρόνια πολλά!

Καλές Γιορτές!
Με Αλληλεγγύη και Ανθρωπιά!

Διονύσης Γεωργουλόπουλος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Πολιτική Προστασία 
Έτοιμος ο μηχανισμός του Δήμου ενόψει χειμώνα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ενόψει του επερχόμενου χειμώνα όλος ο μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς ήδη οι αρμόδιες 
υπηρεσίες έχουν προνοήσει για πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα τελευταία άλλω-
στε χρόνια έντονα φαινόμενα πλήττουν και την περιοχή των 3Β, όπως φέτος με την 
κακοκαιρία «Ελπίς» που έντυσε στα λευκά και τα 3Β. Η δημοτική αρχή έχει εκπονήσει 
σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «Βορέας» που αφορά την προε-
τοιμασία, τη διαχείριση φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού. Το συγκεκριμένο σχέ-
διο επικαιροποιείται κάθε χρόνο και αφορά την καταγραφή του μηχανισμού του Δήμου, 
τη συντήρηση και προετοιμασία του ανά διεύθυνση και τμήμα, τον τρόπο εμπλοκής 

και λειτουργίας στην κρίση καθώς και τη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς. Περιλαμβάνει ειδικό σχέδιο διαχείρισης για την περιοχή του Πανοράματος 
Βούλας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και του μεγάλου βαθμού δυσκολίας 
που παρουσιάζει. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει ήδη προμηθευτεί εικοσιπέντε τόνους αλάτι 
το οποίο φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένη αποθήκη στη Μηλαδέζα Βάρης. Επι-
πλέον, για πρώτη φορά θα τεθεί σε λειτουργία εφόσον χρειαστεί και το όχημα - πολυ-
μηχάνημα του Δήμου. Πρόκειται για ένα καινοτόμο όχημα που μπορεί πολύ γρήγορα 
και συγκεκριμένα σε μόλις 20 λεπτά να μετατραπεί από πυροσβεστικό σε εκχιονιστικό 
όχημα και αλατιέρα. Η μετατροπή του πολυμηχανήματος σε εκχιονιστικό και αλατιέρα, 
λύνει τα χέρια της δημοτικής αρχής. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει ποσότητα αλατιού 
από 2.100 κιλά έως 4.200 κιλά ανάλογα με την πυκνότητά του. Το πλέον σημαντικό είναι 
πως το όχημα έχει κίνηση στους τέσσερις τροχούς και μπορεί να ανεβαίνει δρόμους 
με κλίση έως 45%, όπως αυτοί στο Πανόραμα Βούλας. Υπενθυμίζουμε πως κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας ακραίας χιονόπτωσης για τα δεδομένα της περιοχής, αρκετά 
σημεία του Πανοράματος είχαν μείνει αποκλεισμένα για 24 ώρες καθώς τα οχήματα της 
Πολιτικής Προστασίας αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τα σημεία αυτά. 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προχωρά ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα σε καθαρισμούς φρεατίων, των αποχετευτικών δικτύων των σχο-
λείων της πόλης και στον καθαρισμό των ρεμάτων Κόρμπι Βάρης και Λυκορέματος στη 
Βούλα. Να σημειωθεί πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κάθε φορά που ακραία 
καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται στην περιοχή, διαθέτει για τους κατοίκους και τους 
άστεγους που χρειάζονται προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες, θερμαινόμενο 
χώρο φιλοξενίας ο οποίος λειτουργεί για όσες ημέρες διαρκεί το κρύο.

Άστραψε και βρόντηξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) που πραγματοποιή-
θηκε στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή των 
αρμοδίων φορέων, εκπροσώπων του Δασαρχεί-
ου, της Περιφέρειας Αττικής, του 8ου Πυροσβε-
στικού Σταθμού, της ΣΜΥ Καβουρίου, της Σχολής 
Ευελπίδων, του Λιμεναρχείου, του Αστυνομικού 
Τμήματος 3Β, κ.ά. 

Ο Δήμαρχος έκανε μία αποτίμηση των τριών μεγά-
λων γεγονότων που έπληξαν την πόλη το 2022, 
την καταστροφική πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου στη 
Βούλα, την σφοδρή χιονόπτωση της 24ης Ιανου-
αρίου, καθώς και την καταιγίδα της 23ης Αυγού-
στου, που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα. 

Έκανε αυστηρή κριτική στην Πυροσβεστική για 
την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ειδικά κατά το 
πρώτο κρίσιμο 40λεπτο, αλλά και για την έλλειψη 
του γενικότερου συντονιστικού πλάνου και σχε-
διασμού που υπάρχει αυτή την στιγμή, γεγονός 
που οφείλεται στον κατακερματισμό των αρμο-
διοτήτων σε πολλούς διαφορετικούς φορείς, 
αλλά και στην έλλειψη αρμονικής και διεξοδικής 

συνεργασίας μεταξύ τους. Αποτέλεσμα όπως είπε 
είναι η αυτοδιοίκηση να καλείται να διαχειριστεί 
δύσκολες καταστάσεις χωρίς τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους και εξοπλισμό, αλλά και να 
ακροβατεί σε λεπτό σκοινί, όταν πρακτικά πρέ-
πει να επέμβει σε συμβάντα για την διαφύλαξη 
της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, χωρίς να 
υπάρχει ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέ-
λεσμα να κινδυνεύει από πειθαρχικές και νομικές 
κυρώσεις. 

Στη συζήτηση παρενέβη ο εκπρόσωπος του 
Δασαρχείου Γεώργιος Παπαδιάς με απαξιωτικό 
ύφος ως προς την αναγκαιότητα ανεξάρτητης 
συνεργασίας για τη μελέτη θωράκισης της πόλης, 
σε σχέση με την εγκυρότητα των απόψεων του 
δασαρχείου. Αυτό προκάλεσε την αγανάκτηση του 
Δημάρχου, ο οποίος απάντησε σε ιδιαίτερα έντο-
νο ύφος και άσκησε οξεία κριτική στον ρόλο του 
Δασαρχείου και στο πόσο ρεαλιστικά τοποθετεί-
ται στα προβλήματα της κοινωνίας που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων του. «Δείχνετε πόσο μακριά 
από τη δασική πραγματικότητα βρίσκεστε», είπε 
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, σχολιάζοντας τα αιτή-
ματα του Δήμου προς το Δασαρχείο που μένουν 
αναπάντητα ή που συναντούν «τοίχο».

Ομοβροντία Κωνσταντέλλου 
Στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 
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Ένα τοπικό χρονογράφημα 
Περιήγηση στη Βουλιαγμένη και τη Βάρη του 1924
Οι αρχαιότητες τραβούσαν ανέκαθεν τα βλέμματα των επισκεπτών

Ένα σημαντικό  
τεκμήριο  για τη 

φυσιογνωμία  της 
περιοχής 

αλλά και  για τα 
τοπωνύμια

που ήταν τότε σε 
χρήση

Τον Υπήρξε μια εποχή που ο καλύτερος δρόμος να φτάσει κανείς 
στις ακτές του σημερινού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν 
διά θαλάσσης. Ημερήσιες εκδρομές με ατμόπλοιο ξεκινούσαν από 
το Φάληρο προς το «ρωμαντικώτατον δάσος Βουλιαγμένης», όπως 
αναγράφεται σε διαφημιστική καταχώρηση εφημερίδας του 1910. 
Το πόσο ξεχωριστή εμπειρία πρέπει να υπήρξε για εκείνη την εποχή 
η συγκεκριμένη εκδρομή, φαίνεται από το γεγονός ότι ένας από 
τους τακτικούς χρονικογράφους της εφημερίδας Σκριπ με την υπο-
γραφή «ο Καθημερινός» (δεν είναι γνωστή σήμερα η ταυτότητά του) 
αφιέρωσε ένα εκτενές κείμενό του με τίτλος «Φλέβες» που δημοσι-
εύτηκε σε δύο συνέχειες (21 και 24 Αυγούστου 1924) στο πρωτο-
σέλιδο του εντύπου στην περιήγηση που έκανε στη Βουλιαγμένη, 
τη Βάρκιζα και τη Βάρη. Το χρονογράφημα υπήρξε παλαιότερα μια 
πολύ δημοφιλής μορφή δημοσιογραφικού κειμένου, καθώς συνδυ-
άζει τη λογοτεχνικότητα με την παρατήρηση, χωρίς τις δεσμεύσεις 
της επικαιρότητας. Από τη διερευνητική ματιά και την περιέργεια 
του αρθρογράφου σώζεται στις σελίδες αυτές του Σκριπ ένα σημα-
ντικό τεκμήριο για τη φυσιογνωμία της περιοχής αλλά και για τα σε 
χρήση τότε τοπωνύμια. 

Ο «Καθημερινός» ξεκίνησε με βάρκα από το Φάληρο και η πρώτη του 
στάση ήταν το νησάκι της Βούλας το οποίο ονομάζει «Κατραμόνη-
σο» και για το οποίο αναφέρει ότι «το όνομά του οφείλει εις τους 
ναυτικούς, τους λεγόμενους κατραμοκώλους, οι οποίοι κατοικούσαν 
το νησάκι» (σ.σ. η λέξη κατραμόκωλος χρησιμοποιείται στη σχετική 
ορολογία και σημαίνει ναύτης καταστρώματος). Το κείμενο συνεχί-
ζει: «Επίσης λέγεται απλώς Νησί, αλλά και Πρασσονήσι. Το αρχαίον 
του όνομα ήτο Υδρούσα». Ο πλους συνεχίζεται μέχρι την αποβί-
βαση. Στη Βουλιαγμένη, συνεχίζει ο χρονογράφος, «ο τοπογράφος 
συναντά πλείστας περιεργότητας υπό γεωλογικήν, φυτολογικήν και 
αρχαιολογικήν έποψιν. Τα δύο ακρωτήρια του όρμου της Βουλιαγμέ-

νης είναι το Μεγάλο Καβούρι 
(Κάβουρας) ενούμενον με 
τον πευκόφυτον λόφον διά 
στενού αμμώδους λαιμού και 
το Μικρό Καβούρι (Ζωστήρ) 
ή Ουρά, αλβανιστί Μπίστι». 
Περιγράφοντας τη Λίμνη 
αναφέρει: «Η γραφικότης του 
βαράθρου της Βουλιαγμένης 
είνε από τας πλέον ιδιαζού-
σας της Αττικής. Βαθύτατα τα 
ύδατα της σεισμικής ταύτης 
λεκάνης υπό τους αγερώχους 
βράχους προς βορράν και εις 
το νοτιοδυτικόν σχίσμα βρά-
χου, δι’ ου εισδύουν επίσης 
ως εις στενήν διώρυγα [...] 
Εις την ακτήν όπου επί τινα 
μέτρα αβαθή τα ύδατα είναι 
οι παλαιοί ξύλινοι λουτρώνες. 
Επίκειται τροποποίησις και 
βελτίωσις των ιαματικών λου-
τρών, υδραυλικοί δε εργασίαι 
γενόμεναι απέφεραν ύδωρ, 
ενώ μέχρι της σήμερον ο θερι-
νός εκεί μικροσυνοικισμός 

υδρεύεται από το πηγάδι του δίωρον απέχοντος Κίτσι». Το ενδιαφέ-
ρον του επισκέπτη εστιάζεται σε ευρήματα που θεωρεί αρχαιότητες: 
«Πολλά αρχαιολογικά λείψανα επί της ακρογιαλιάς της Βουλιαγμένης 
και εις τα πλησίον μέρη τα οποία ηυτύχησα να ίδω προ πολλών ετών, 
εξέλιπον σήμερον. Ήσαν ταύτα συνέχεια των όσων απέμειναν εις την 
περιοχήν της Βάρης. Ούτως εις την ακτήν του όρμου προς το μέρος 
του Λαιμού μόλις διακρίνεται πλέον η βάσις αρχαίου στρογγυλού 
πυργωτού φυλακίου. Δεξιά δε του θελκτικωτάτου δρόμου διά μέσου 
πευκώνων εκ Βουλιαγμένης προς Βάρην, όπου αρχαίον φρέαρ, μόλις 
φαίνονται πλέον ίχνη τάφων τινών, ως αρχαίων και νεώτερων συνοι-
κισμών». 

Η περιήγηση συνεχίζεται με τα πόδια προς τη Βάρκιζα και τη Βάρη: 
«Εις την νοτίως της Βάρης Βάρκεζαν με τον χαριέστατον όρμον της 
βλέπωμεν ίχνη ανδήρων (σ.σ. υψωμάτων), οικοδομημάτων και μέγα 
εσκαφέν κτίριον. Ανευρέθησαν και επιγραφαί αναφερόμεναι εις 
τον Ήφαιστον, την Αθηνάν και τους Διοσκούρους. Κέντρον αρχαί-
ου δήμου ήτο εκεί. Μόλις διακρίνονται σήμερον οι βορείως του 
χωρίου Βάρης εγγύτατα τούτου εξ αρχαίοι τύμβοι. Σχεδόν εξηφα-
νίσθησαν εντελώς τα ίχνη των τειχών των με τους συνδετικούς 
κυκλικούς λίθους. Πλείστοι άλλοι τάφοι επί των γηλόφων εξέλιπον 
εξ ολοκλήρου. Τινάς τούτων επρόφθασα προ ετών, περιγράψας 
κατά τα κυνήγια μου. Έπειτα νοτίως της Βάρης οι λόφοι λέγονται 
Λαθούρεζα, η δε έναντι τούτων εις την δυτικήν κλιτύν του περιγρα-
φέντος άλλοτε βουνού Κεραμότι η θέσις λέγεται Κόρμπι, άλλως δε 
Μυγδαλέζα. Εις το μέρος εκείνο, χιλιόμετρον εκ Βάρης, είνε αρχαίον 
φρέαρ. Ώμορφος ωριαία πορεία εκ Βάρης προς το Κιτς ή πηγάδι το 
αρχαίον φρέαρ με το περίφημον νερόν του και τον ύπερθεν παρά-
δοξον κωνοειδή βράχον».

Ο περιηγητής περπατά στους γύρω λόφους και καταγράφει στη 
μνήμη ή στο σημειωματάριό του αρκετές λεπτομέρειες. Προφανώς 
έκανε μια σειρά επισκέψεων στην περιοχή που κατέληξαν σε ένα 
ενιαίο ταξιδιωτικής φύσης ρεπορτάζ που αναδεικνύει τον εξωτικό 
χαρακτήρα του προορισμού για τους περισσότερους αναγνώστες 
της εφημερίδας. Το χρονογράφημα καταλήγει: «Αρχαίοι περιηγη-
ταί ανέφερον εις το μέρος τούτο, όπου τοποθετείται ο δήμος Αλαί 
Αιξωνίδες, πλείστα ευρήματα ως και μαρμάρινον λέοντα. Τώρα ορα-
ταί είνε αι θεριναί κατασκηνώσεις του αθηναϊκού λαού».

Το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ 
του χρονογράφου με 
ψευδώνυμο «Καθημερινός» 
για την περιοχή του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
δημοσιεύτηκε σε δύο 
συνέχειες στο πρωτοσέλιδο 
της εφημερίδας Σκριπ  
τον Αύγουστο του 1924

Λουόμενοι στη Βάρκιζα τη δεκαετία του 1920 από τον φακό του 
Πέτρου Πουλίδη (Πηγή: Αρχείο ΕΡΤ)
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Βραδιά επιβράβευσης 
Πρωταγωνιστές οι νέοι φοιτητές της πόλης

Μια χρονιά γεμάτη με ελπίδα και φως  
μας περιμένει, ας την υποδεχτούμε  

με χαρά και ανοιχτές καρδιές. 
Καλά Χριστούγεννα! 

Δημοσθένης Βαμβασάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Εντεταλμένος Υπηρεσίας Πρασίνου

90% το ποσοστό 
εισαγωγής  στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση  
από τα σχολεία των 3Β

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στο Riviera Coast 
στη Βούλα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
βράβευσε τους 265 μαθητές της πόλης, που πέτυ-
χαν στις πανελλήνιες εξετάσεις και κατάφεραν 
την εισαγωγή τους σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στην όμορφη εκδήλωση που διοργά-
νωσε η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης το «παρών» έδωσαν καθηγητές από τα σχο-
λεία της περιοχής, γονείς των επιτυχόντων μαθη-
τών, δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές και φυσικά ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος κατά 
τον χαιρετισμό του συνεχάρη όλους τους μαθητές 
για την επιτυχία τους καθώς επίσης και όλους τους 
καθηγητές για την ανεκτίμητη συμβολή τους στις 
διακρίσεις που σημείωσαν οι μαθητές. 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και τους 
γονείς που βρίσκονται εδώ μαζί μας, αλλά και τους 
ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσο-
στό συμμετοχής στην επιτυχία των παιδιών μας, 
που είναι οι δάσκαλοι και καθηγητές. Οι διευθυ-
ντές οι οποίοι κατάφεραν μέσα από πρωτόγνωρες 
έως και αντίξοες συνθήκες να στηρίξουν τα παιδιά 
μας ώστε το καθένα από αυτά να πετύχει τους στό-
χους που είχε θέσει μέσα από ένα πραγματικά πολύ 
δύσκολο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Ως είθισται τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος 
οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σημειώνουν μεγάλες 
επιτυχίες. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσουμε ότι τα σχολεία της περιοχής μας έχουν 
σημειώνει για μια ακόμα φορά εξαιρετικές επιτυ-
χίες. Τα ποσοστά υπερβαίνουν το 90%, το οποίο 
δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο. Είναι κάτι 
πολύ σύνθετο και κάτι το οποίο απαιτεί πολύ μεγά-
λη προσοχή και ένταση προσπάθειας από όλους 
όσοι εμπλέκονται. Οι πρωταγωνιστές της επιτυχί-
ας είναι τα παιδιά μας, είναι τα παιδιά τα οποία 
σήμερα επιλέγουμε να βραβεύσουμε, τα περισσό-
τερα εξ αυτών είναι σήμερα εδώ, είναι τα παιδιά 
τα οποία θα περάσουν από τη σχολική ζωή στον 
κόσμο τον φοιτητικό όπου ανοίγει σιγά σιγά τους 
ορίζοντες της επαγγελματικής καταξίωσης αλλά και 
κατεύθυνσης, κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνθετο 

και το οποίο απαιτεί και γνώση και συγκεκριμένη 
προσπάθεια για να ολοκληρωθεί πλήρως και να 
ολοκληρωθεί με τρόπο θετικό και παραγωγικό». 

Απευθυνόμενος στους μαθητές που βρίσκονταν 
στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ανέφερε: «Ανοίγει ένας καινούργιος 
κύκλος της ζωής σας και αυτό το οποίο λέω κάθε 
χρονιά που μαζευόμαστε με τους παλαιότερους 
συμμαθητές σας και νυν συμφοιτητές σας, είναι 
το εξής:  Ελπίζω να είστε τόσο τυχεροί όσο ήμουν 
εγώ στη ζωή μου καθώς κατάφερα και επέλεξα να 
κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Εύχομαι να έχετε 
επιλέξει και εσείς αυτό που σας αντιπροσωπεύει, 
αυτό το οποίο είστε διατεθειμένοι να το φέρετε 
εις πέρας. Εύχομαι να τα καταφέρετε καλύτερα απ’ 
ό,τι τα καταφέραμε εμείς και οι παππούδες σας, 
γιατί είστε η ελπίδα του έθνους. Είστε η νέα γενιά 
και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι δρόμοι είναι 
ανοικτοί για εσάς, οι ουρανοί είναι δικοί σας, διεκ-
δικήστε τα όνειρα σας, απολαύστε τη ζωή σας και 
όταν με το καλό θα ολοκληρώσετε αυτό το πολύ 
όμορφο ταξίδι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 
της εκπαίδευσης, της μάθησης, της γνώσης και της 
παραγωγής, να γυρίσετε στο παρελθόν, να δείτε τη 
ζωή σας και να πείτε ναι, άξιζε αυτή η διαδρομή».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τους επιτυχόντες 
μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων να 
λαμβάνουν εκτός από την τιμητική διάκριση, ένα 
συμβολικό και χρήσιμο δώρο (ασύρματα ακουστι-
κά). Τα βραβεία απένειμαν εκτός του Δημάρχου 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ο 
βουλευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονό-
μου, οι αντιδήμαρχοι Δήμητρα Σουτόγλου, Βίκυ 
Σφήκα, Μαίρη Κανέλλου, Δημήτρης Γεωργιάκος, 
ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Μαρόπουλος, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Όλγα Πολίτη, Βασίλης Παπα-
μιχαήλ, Nατάλης Πέτροβιτς (πήρε το βραβείο του 
υιού του) οι τοπικοί σύμβουλοι Ασπασία Αντωνί-
ου, Ζωή Χριστοδούλου, Δημήτρης Κακογιαννάκος 
κ.ά. Η βραδιά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για δύο μαθητές από το 2ο Λύκειο Βούλας 
και το Λύκειο Βάρης καθώς έπειτα από κλήρωση 
που πραγματοποιήθηκε, κέρδισαν δύο ηλεκτρικά 
ποδήλατα. 

Αξίζει να τονιστεί για όσα παιδιά δεν μπόρεσαν να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση -αρκετά από αυτά 
ζουν πλέον σε διάφορα σημεία της Ελλάδος- ότι 
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης θα επικοινωνήσει μαζί τους 
προκειμένου με κάποιο τρόπο να παραλάβουν τον 
αναμνηστικό έπαινο και το δώρο. Στο τέλος της 
εκδήλωσης όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν 
νόστιμους μεζέδες, κρασί και φυσικά δεν έλειψαν 
οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
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Μια ουσιαστική ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητές 
του για την επιτήρηση του δημόσιου χώρου έδωσε η 
κυβέρνηση στο θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας, με 
την ψήφιση του νόμου 5003 που δημοσιεύτηκε στις 
14 Δεκεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πρό-
κειται για τον πιο ταλαιπωρημένο δημοτικό θεσμό, ο 
οποίος το 2013 από την κυβέρνηση τότε της ΝΔ καταρ-
γήθηκε ολοσχερώς για να επανασυσταθεί δύο χρόνια 
αργότερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το ένα τρίτο 
του προσωπικού που υπηρετούσε. Τα πολλαπλά αδιέ-
ξοδα στη λειτουργία των υβριδικών αυτών δημοτικών 
υπηρεσιών δημιουργούσαν προβλήματα στους Δήμους 
και δυσαρέσκεια στους πολίτες που είχαν πολύ αυξη-
μένες προσδοκίες από ένα σώμα με ελάχιστο προσωπι-
κό και πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες. Τα προβλή-
ματα αυτά κλήθηκε να θεραπεύσει η σημερινή κυβέρ-
νηση με τη διεξοδική διαβούλευση για το νέο θεσμικό 
πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργεί στο εξής η Δημοτική 
Αστυνομία και την τελική νομοθέτηση. Εκ μέρους της 
αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος των Δημάρχων στην επι-
τροπή που επεξεργάστηκε τις αλλαγές του πλαισίου 
ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ και 
Δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος 
κατόρθωσε να περάσει κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. 

Τα νέα δεδομένα
Μια από τις σημαντικότερες και εμφανείς αλλαγές που 
χαρακτηρίζουν τη νέα λειτουργία της υπηρεσίας είναι 
η πρόβλεψη στο άρθρο 5 του νόμου ότι ο δημοτικός 
αστυνομικός πλέον θα φέρει ειδικό αμυντικό εξοπλι-
σμό και μέσα δέσμευσης: Αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειρο-
πέδες και αστυνομική ράβδο. Ο νέος νόμος ορίζει ότι 
ο δημοτικός αστυνομικός «τελεί σε διαρκή ετοιμό-
τητα για την ταχεία επέμβασή του, σε κάθε τόπο και 
χρόνο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις 
εντολές των προϊσταμένων», καθώς και ότι «κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του δύναται να χρησιμοποιεί 
τεχνολογικά μέσα, εφαρμοζομένης της κατά περίπτωση 
κείμενης νομοθεσίας». Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο 
προβλέπεται ότι «για αξιόποινες πράξεις αρμοδιότητας 
της δημοτικής αστυνομίας, το προσωπικό της ενεργεί 
καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου» και ότι η 
υπηρεσία πλέον, «για την εκπλήρωση της αποστολής 
της, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, προ-
βαίνει σε συλλήψεις».  

Μια σημαντική προσθήκη, την οποία επισήμανε ως 
έλλειψη του θεσμικού πλαισίου εξαρχής ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος κατά τη φάση της διαβούλευσης, είναι 
η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυ-

νομίας στα εν κινήσει οχήματα. Ακούγεται παράξενο, 
όμως μέχρι σήμερα, η υπηρεσία περιοριζόταν στον 
έλεγχο των σταθμευμένων μόνο αυτοκινήτων, χωρίς 
τη δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων στα ΙΧ με 
αναμμένη μηχανή. Πλέον ορίζεται με σαφήνεια ότι η 
αρμοδιότητα των δημοτικών αστυνομικών επεκτείνε-
ται στην «κίνηση, στη στάση και στάθμευση, καθώς και 
στην ελεγχόμενη στάθμευση οχημάτων» (άρθρο 3). Από 
τις παραβάσεις που προσδιορίζει το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο προκύπτει ότι πλέον οι ένστολοι δημοτικοί 
υπάλληλοι θα μπορούν να βεβαιώνουν με πρόστιμο 
την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, τη μη χρήση 
κράνους στις μηχανές και ζώνης στα αυτοκίνητα, την 
αντίθετη διέλευση σε μονοδρόμους, την είσοδο στο 
δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας αλλά και τα έγγραφα 
σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων (ΚΤΕΟ). 

Πλέον η νομοθεσία ξεκαθαρίζει και τα όρια δικαιοδοσί-
ας του δημοτικού αστυνομικού, διαλύοντας την «γκρί-
ζα ζώνη» που επέτρεπε την αμφισβήτηση του κύρους 
του. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 «κάθε 
ελεγχόμενος από το προσωπικό της δημοτικής αστυ-
νομίας υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα, γραπτά 
ή προφορικά, στοιχεία ή την οφειλόμενη συνδρομή, 
καθώς και να επιτρέπει την είσοδο στους χώρους 
στους οποίους διεξάγεται έλεγχος, άλλως υποπίπτει 
στο αδίκημα της απείθειας». Στο εξής, «κάθε αντίστα-
ση, απείθεια, εξύβριση, άσκηση ή απειλή βίας εναντί-
ον του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του», περιστατικά που 
έχουν καταγραφεί ανά την Ελλάδα συχνά, και στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θα οδηγεί τους 
παραβάτες στον εισαγγελέα. 

Τέλος, ένα σύνολο προβλέψεων συμβολικής περισ-
σότερο τάξης έρχεται να ολοκληρώσει τη νομοθετική 
παρέμβαση που έχει εμφανώς χαρακτήρα να προσδώ-
σει στην υπηρεσία μια εντονότερη αστυνομική φυσι-
ογνωμία. Ορίζονται πλέον ιεραρχικοί βαθμοί στους 
υπαλλήλους: Δημοτικοί Αστυνόμοι Α’ και Β’ στην 
κορυφή, Δημοτικοί Αστυνομικοί Α’, Β’ και Γ’ στη βάση. 
Για την κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού στις 
βαθμίδες ρόλο παίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης και 
τα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι βαθμοί προβλέπεται στο 
προσεχές διάστημα να ξεχωρίζουν για στις στολές των 
δημοτικών αστυνομικών που θα φέρουν «γαλόνια». Ο 
νόμος σημειώνει ότι με απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών θα καθοριστούν το ειδικό διακριτικό σήμα της 
δημοτικής αστυνομίας στη στολή του ειδικού ένστολου 
προσωπικού καθώς και τα διακριτικά όλων των βαθ-
μών της ιεραρχίας.

Νέα σελίδα για τη 
Δημοτική Αστυνομία

Αυξημένες αρμοδιότητες δίνει  το νομοθετικό  
πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο

Οι δημοτικοί αστυνομικοί στο εξής θα φέρουν 
αμυντικό εξοπλισμό, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, 
αστυνομική ράβδο και χειροπέδες καθώς 
θα επιτρέπεται να προβαίνουν σε συλλήψεις 
παραβατών

Με παρέμβαση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που 
υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η Δημοτική 
Αστυνομία βάσει του νέου νόμου θα προβαίνει στο έλεγχο 
και των εν κινήσει οχημάτων εκτός από τα σταθμευμένα, 
βεβαιώνοντας για παράδειγμα τις παραβιάσεις του ερυθρού 
σηματοδότη ή κόβοντας πρόστιμο σε μοτοσικλετιστές 
χωρίς κράνος 

Στο πλαίσιο της 
απόδοσης στην 
υπηρεσία καθαρότερων 
αστυνομικών 
χαρακτηριστικών, το νέο 
θεσμικό πλαίσιο προβλέπει 
βαθμούς δημοτικών 
αστυνομικών με τα 
ανάλογα διακριτικά στις 
στολές τους 
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Έρχονται προσλήψεις
Τη Την πρόθεση της κυβέρνησης να προικίσει τις αναβαθμισμένες υπη-
ρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας με νέο προσωπικό ανακοίνωσε ο αρμόδιος 
υπουργός Μάκης Βορίδης από το βήμα της Βουλής, επαναλαμβάνοντας 
τη δέσμευσή του για 1.214 νέες θέσεις δημοτικών αστυνομικών, οι οποί-
οι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ. Μπορεί ο αριθμός να φαίνεται υψηλός, 
η πλήρης αλήθεια όμως είναι ότι ακόμη και με το προσωπικό αυτό, η 
Δημοτική Αστυνομία θα παραμείνει «φάντασμα» του παλιού της εαυ-
τού, πριν την κατάργησή της το 2013 από τον τότε υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 
αριθμοί είναι σαφείς: Προ της κατάργησης από την κυβέρνηση Σαμαρά, 
υπηρετούσαν 3.750 δημοτικοί αστυνομικοί. Μετά την «ανασύσταση» 
της υπηρεσίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015 επέστρεψαν στις θέσεις 
τους 1.100 υπάλληλοι. Οι νέες προσλήψεις θα αυξήσουν τον αριθμό των 
δημοτικών αστυνομικών σε συνολική δύναμη 2.314 ατόμων, επομένως 
με το κύμα των νέων υπαλλήλων οι υπηρεσίες θα φτάσουν το 60% της 
παλιάς τους δυναμικότητας. 

Κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ
Η κριτική της αντιπολίτευσης που καταψήφισε το νομοσχέδιο εστιά-
στηκε στα νέα κατασταλτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και ειδι-
κότερα στην πρόβλεψη του αμυντικού εξοπλισμού και τη δυνατότητα 
των υπαλλήλων να προβαίνουν σε συλλήψεις. Όπως είπε στη Βουλή ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης κατά τη 
συζήτηση του νομοσχεδίου, «θα ακούσουν οι πολίτες ότι από αύριο οι 
Δήμοι έχουν Δημοτική Αστυνομία που μπορεί να κάνει συλλήψεις και 
ανακριτικές πράξεις και μετά θα έχετε προκαλέσει τη μεγαλύτερη βλάβη 
που μπορούσατε να προκαλέσετε στη σχέση της Αυτοδιοίκησης με τους 
πολίτες, ακριβώς γιατί οι πολίτες θα πιάνουν για κάθε θέμα που τους 
απασχολεί τον Δήμαρχο και θα του λένε ‘‘έλα εδώ, έκανε αυτός σε εμένα 
αυτό, ήρθε στο χωράφι μου, μου πέταξε σκουπίδια εκεί, μπορείς να τον 
συλλάβεις, γιατί δεν τον συλλαμβάνεις;’’». 

Επίσης, η αξιωματική αντιπολίτευση καυτηρίασε το γεγονός ότι η εκπαί-
δευση των δημοτικών αστυνομικών που θα κληθούν να πραγματοποιούν 
συλλήψεις και να χειρίζονται τον νέο αμυντικό εξοπλισμό προβλέπεται 
να διαρκεί μόλις 6 μήνες. Ο Γιάννης Ραγκούσης παρομοίασε τους δημο-
τικούς αστυνομικούς με τους «ανεκπαίδευτους» όπως τους χαρακτήρισε 
Ειδικούς Φρουρούς της ΕΛΑΣ, που επίσης λαμβάνουν εξάμηνη κατάρτι-
ση. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στηλίτευσε τη μεγάλη 
βαρύτητα που θα έχει η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων για 
πρόσληψη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σκοπεύει να στελεχώσει 
το σώμα «με ρουσφετολογικές, κομματικές προσλήψεις».

Ενδιαφέρον έχει η άποψη των ίδιων των δημοτικών αστυνομικών, όπως 
εκφράζει τουλάχιστον την πλειοψηφία τους το Πανελλήνιο Σωματείο 
Δημοτικών Αστυνομικών. Η συνδικαλιστική έκφραση των υπαλλήλων με 
ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την ψήφιση του νόμου ως «επισφράγιση 
μιας επίμονης προσπάθειας» που «στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία». Το 
Σωματείο θεωρεί ότι οι περισσότερες προτάσεις του έγιναν δεκτές και 
ότι «με τον νόμο αυτό εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του θεσμού μας, 
αναβαθμίζεται η υπηρεσία μας», παρόλο που εντοπίζει «σημεία τα οποία 
θέλουν διορθώσεις». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, Απόστο-
λο Κόσσυβα, ο εξοπλισμός των δημοτικών αστυνομικών συνιστά θετικό 
βήμα που «σε κάνουν πιο δυνατό στον δρόμο, σου δίνουν περισσότερο 
κύρος», όπως είπε σε διαδικτυακή του συνέντευξη. Ο εκπρόσωπος του 
κλάδου θεωρεί ότι δυνατότητα των συλλήψεων είναι φυσικό επακόλου-
θο των ανακριτικών αρμοδιοτήτων που έχει ο δημοτικός αστυνομικός 
και ότι ο αμυντικός εξοπλισμός θα περιορίσει τα φαινόμενα επιθέσεων 
που δέχονται οι συνάδελφοί του. Πάντως, εξέφρασε τη διαφωνία του 
σχετικά με το βαθμό επιρροής της συνέντευξης για τις νέες προσλήψεις, 
ενώ είπε ότι η πρόβλεψη για τα διακριτικά στις στολές των υπαλλήλων 
δεν είχε συζητηθεί κατά τη διαβούλευση, αφήνοντας να διαφανεί ότι 
υπάρχουν διαφωνίες στο σημείο αυτό. 

Το Σωματείο των Δημοτικών Αστυνομικών τάσσεται υπέρ των αλλαγών θεωρώντας 
ότι διασφαλίζεται το μέλλον του θεσμού και ότι τα βασικά αιτήματα του κλάδου 
εισακούστηκαν από την κυβέρνηση 

Αριθμός δημοτικών αστυνομικών

2012: 3.750 �(10�χρόνια�μετά�την�ίδρυση� 
του�θεσμού)

2013: 0 (κατάργηση�υπηρεσίας)
2015: 1.100 �(επανασύσταση)
2023:  2.300  (ανακοίνωση�1.200�προσλήψεων)
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Μια από τις πιο όμορφες και επιτυχημένες δρομικές 
διοργανώσεις της Αττικής, το Run the Lake  που έχει ως 
σημείο αφετηρίας τη Λιμνη Βουλιαγμένης ακυρώθηκε 
φέτος, παρόλο που οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή 
του στις 18 Δεκεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί σε πολύ ικα-
νοποιητικό βαθμό. 

Η φετινή διοργάνωση θα ήταν η 9η του θεσμού, που 
διακόπηκε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω των περιο-
ρισμών της πανδημίας. Την οργανωτική ευθύνη της 
συνάντησης έχουν ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προ-
αστίων Αττικής «Ευκλής», η Λίμνη Βουλιαγμένης και ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα έσοδα της διορ-
γάνωσης κατευθύνονται κάθε χρόνο σε φιλανθρωπικό 
σκοπό, προσδίδοντας έτσι στον αγώνα έναν όμορφο 
σκοπό στον οποίο παραδοσιακά ανταποκρίνονται εκα-
τοντάδες δρομείς. 

Από πλευράς του Δήμου, όλα θεωρούνταν έτοιμα. Μετά 
τη φιλοξενία του Ιron Man 70.3, στο πλαίσιο του οποίου 
έγιναν δύο δρομικοί αγώνες σε παραλιακούς δρόμους 
της Βάρκιζας και της Βουλιαγμένης, τη διοργάνωση του 
Ladies Run με τρέξιμο στο Λαιμό και τη φιλοξενία στη 
Βούλα της κολυμβητικής διοργάνωσης Xterra Open 
Water Swimming Challenge, το Run the Lake θα έκλεινε 
μια πολύ γεμάτη αθλητική χρονιά με τη συνδρομή της 
δημοτικής αρχής που πιστεύει ότι η φιλοξενία τέτοιων 
εκδηλώσεων προσδίδουν αξία στην πόλη και την προ-
βάλλουν με πολύ θετικό τρόπο. Γι’ αυτό άλλωστε και ο 
Δήμος αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά όπως κάθε 
χρόνο τον «Ευκλή» με κονδύλι που ήταν έτοιμο προς 
εκταμίευση. 

Ωστόσο, σε οργανωτική συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, οι εκπρόσωποι του «Ευκλή» 

εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις δυνατό-
τητες επιτυχίας του αγώνα. Είπαν πως το «καλεντά-
ρι» είναι επιβαρυμένο και ότι η διοργάνωση της 18ης 
Δεκεμβρίου δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Δεν υπο-
δείχθηκε νέα ημερομηνία. Το νέο κυκλοφόρησε από 
στόμα σε στόμα στις κοινότητες των δρομέων, ώσπου 
στις 29 Νοεμβρίου, μια λιτή ανακοίνωση του Ευκλή ενη-
μέρωνε ότι «τεχνικοί λόγοι επέβαλαν την ματαίωση της 
φετινής διοργάνωσης». Η ανακοίνωση έφερε παράπονα 
από πολλούς ενδιαφερόμενους που προετοιμάζονταν 
επί μήνες για το Run the Lake. Και δυστυχώς, ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Θοδωρής Ακερμάνογλου με επιστο-
λή του σε δρομείς, η οποία αναπαράχθηκε σε διδικτυα-
κές κοινότητες δρομέων, ακατανόητα επέρριψε ευθύνες 
στον Δήμο, καλώντας τους δρομείς να κατευθύνουν εκεί 
τα παράπονά τους. Τίποτα πιο άδικο και ανακριβές!

Επανήλθε με επικίνδυνα ψέματα κατά του εμβολια-
σμού για τον COVID-19 η εφημερίδα Εβδόμη διαδίδο-
ντας αδιανόητες ανακρίβειες χωρίς ίχνος απόδειξης ή 
παραπομπής, σε ένα σύντομο σχόλιο λίγων λέξεων. Ανέ-
φερε ότι «ακούγονται» (από ποιους; και γιατί να τους 
πιστέψουμε;) ότι «απόρροια των εμβολίων» είναι το 
γεγονός ότι «πολλοί συνάνθρωποί μας χάνουν αιφνίδια 
και αναίτια τη ζωή τους» ενώ άλλοι που απέφυγαν τον 

θάνατο «απέκτησαν περίεργα και παράξενα νοσήματα». 
Ποια απύθμενη ανευθυνότητα μπορεί να καθοδηγεί ένα 
χέρι να αναπαράγει τέτοιους μύθους δημοσίως, με το 
καθεστώς αυξημένης νομιμοποίησης που προσδίδει ο 
Τύπος; 

Ας πληροφορηθεί η εφημερίδα ότι μέχρι τις 15 Δεκεμ-
βρίου είχαν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 7,6 εκα-

τομμύρια ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί και δεν έχουν 
αναφερθεί ούτε θάνατοι ούτε παράξενα νοσήματα. Και 
βέβαια, δεν υφίσταται καμία «υποχρεωτικότητα» όταν 
το 18% περίπου του πληθυσμού παραμένει ανεμβολία-
στο. Για τις προσωπικές επιλογές καθενός δεν χωράει 
λόγος, για τις δημόσιες τοποθετήσεις του ωστόσο ελέγ-
χεται και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και υπόλογος 
έναντι του νόμου.

Run the Lake 
Ο «Ευκλής» ακύρωσε τον φετινό αγώνα δρόμου

Πανδημία 
Νέα τοπικά αντιεμβολιαστικά σκοταδιστικά σχόλια

«Νόμος Θεοδωρικάκου» 
Η αντισυνταγματικότητα δεν ακουμπά τα 3Β
Αφού δεν μπόρεσαν ποτέ να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, ονειρεύονται ότι θα «πριονίσουν» τις αποφάσεις της δημοτικής 
αρχής με πλάγιο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 
απόφαση 2377/2022 έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του υπουργείου 
Εσωτερικών το 2019 με τις οποίες αφενός άλλαξε η σύνθεση των Οικονομικών 
Επιτροπών στους Δήμους ώστε να διαθέτει η κάθε δημοτική αρχή εξασφαλι-
σμένη πλειοψηφία σε αυτές και αφετέρου μεταβίβασε σε αυτές τις Επιτροπές 
αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων. Επρόκειτο για μια σπασμωδική και 
όπως αποδεικνύεται νομικά λάθος απόφαση προκειμένου να ξεπεραστούν τα 
αδιέξοδα των αδύναμων δημοτικών διοικήσεων που προέκυψαν από το εκλο-
γικό σύστημα της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση. 

Ο αντιπολιτευόμενος την κυβέρνηση της ΝΔ Τύπος έκανε την απόφαση αυτή 
«σημαία», υπερτονίζοντας τις λίγες προσφυγές που κατατέθηκαν κατά απο-
φάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ενός Δήμου, μετά την έκδοση της από-

φασης του ΣτΕ. «Εδώ στον Δήμο 3Β η μείζων αντιπολίτευση τι κάνει;» ρώτησε 
χαιρέκακα στο διαδίκτυο ένας τοπικός σχολιαστής, προτρέποντας προφανώς 
την παράταξη Δαβάκη να προσφύγει με στόχο να σταματήσει η λειτουργία της 
Οικονομικής Επιτροπής και άρα του Δήμου. 

Η πραγματικότητα είναι ότι το ΣτΕ έχει δημοσιεύσει μόνο την περίληψη της 
απόφασης στην ιστοσελίδα του και δεν έχει εκδώσει το πλήρες σκεπτικό της 
απόφασης, το μόνο δηλαδή κείμενο που μπορεί να ωθήσει την κυβέρνηση να 
τροποποιήσει τις αποφάσεις της. Αλήθεια είναι επίσης ότι το εκλογικό απο-
τέλεσμα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το 2019 έδωσε τέτοια άνετη 
πλειοψηφία στη διοικούσα παράταξη που οι προβλέψεις του νόμου Θεοδω-
ρικάκου ήταν πρακτικά ανώφελες, αφού διέθετε ήδη ευρεία πλειοψηφία τόσο 
στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην Οικονομική Επιτροπή. Τι ακριβώς θα 
πετύχει όποιος προσφύγει κατά αποφάσεων μιας δημοτικής αρχής με τόσο 
ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση;
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Το σιωπηλό θαύμα της αγάπης 
ας γεμίσει τις ψυχές μας...  

Ας γίνει η πραγματικότητά μας  
αυτές τις άγιες μέρες. Εύχομαι αγάπη,  

υγεία, αφθονία από καρδιάς  
σε όλο τον κόσμο! 

Ζωή Χριστοδούλου Χατζηστεφάνου
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Η αύξηση του πρασίνου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται στην 
κορυφή των προτεραιοτήτων της διοίκησης του Δήμου, γεγονός που αποδεικνύε-
ται έντονα με τις εθελοντικές δράσεις δεντροφύτευσης που διοργανώνει ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Μετά τη δράση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2022 
στα Δικηγορικά Βούλας με την φύτευση 600 περίπου δέντρων, μια ακόμα δεντροφύ-
τευση έχει προγραμματίσει ο Δήμος των 3Β. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το «Όλοι 
μαζί μπορούμε» και τον Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού, το Σάββατο 15 
Ιανουαρίου 2023 στις 10 π.μ. οργανώνουν δράση δεντροφύτευσης σε δύο σημεία 
εντός αστικού ιστού της πόλης. Συγκεκριμένα, θα φυτευθούν 1.000 δέντρα μικρής 
ανάπτυξης στον Λόφο Ξάνθου στη Βούλα, με σημείο συνάντησης στον παράδρομο 
της λεωφόρου Καλύμνου και στους πρόποδες του λόφου Πευκωτό στη Βάρη με 
σημείο συνάντησης στο πολυκατάστημα My Market. 

Εκτός από τις δράσεις δεντροφύτευσης, η δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει ένα εκτετα-
μένο πρόγραμμα φυτεύσεων με 2.684 δέντρα, από τα οποία 2.300 είναι υψηλής ανά-
πτυξης 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 περισσό-
τερα από 40 στρέμματα φυσικού χλοοτάπητα. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι οι 
φυτεύσεις να πραγματοποιούνται εντός της πόλης και όχι απαραίτητα στους ορει-
νούς όγκους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το σχεδιασμό που έχει γίνει είναι 
ο προγραμματισμός κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη 
να φυτευθούν δεκάδες δέντρα δεξιά και αριστερά, με ταυτόχρονη ανακατασκευή 
των πεζοδρομίων ώστε να μεγαλώσουν προκειμένου να δημιουργηθεί ο κατάλλη-

λος χώρος για τα δέντρα. Όπως τονίζουν στελέχη του Δήμου, «ο σχεδιασμός ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου, αστικού και περιαστικού πρασίνου από τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι σε συνεχή εξέλιξη με στόχο την προστασία του περι-
βάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του».

Ραντεβού για δεντροφύτευση
1.000 νέα δέντρα σε Βούλα και Βάρη 

«Οι γάτες μας» 
Απολογισμός του προγράμματος στειρώσεων
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε για το 2022 
το πρωτοποριακό δημοτικό πρόγραμμα στείρω-
σης 700 αδέσποτων γατών που εφάρμοσε ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την 1η Ιουνίου. 
Σκοπός του προγράμματος που πήρε το όνομα «Οι 
γάτες μας» και θα συνεχιστεί και το 2023 είναι η 
καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού 
των αδέσποτων γατών, μέσω της σήμανσης, στεί-
ρωσης και υιοθεσίας τους και αφετέρου η ευζω-
ία τους με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση 
κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα 
της πόλης, η εξασφάλιση τροφής και νερού και οι 
παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους. 

Για την επιτυχία του προγράμματος πολύτιμη ήταν 
η συμμετοχή αρκετών φιλοζωικών σωματείων του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, των δημοτών 
και κατοίκων της πόλης οι οποίοι συνέβαλαν τα 
μέγιστα ώστε το δημοτικό πρόγραμμα στείρωσης 
να πιάσει τον στόχο που έθεσε η διοίκηση του 
Δήμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Δήμος των 3Β έλαβε 
261 αιτήσεις δημοτών για περίθαλψη αδέσποτων 
γατών, εκ των οποίων διεκπεραιώθηκαν οι 240. 
Να τονίσουμε ότι κάθε αίτημα αφορούσε για φρο-

ντίδα τριών αδέσποτων γατών κατά μέσο όρο. Ο 
τελικός αριθμός γατών που στειρώθηκαν και γενι-
κότερα θεραπεύτηκαν έφτασε τις 668, αγγίζοντας 
το στόχο των 700 στειρώσεων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο Δήμος των 3Β για την φροντίδα των αδέσπο-
των δαπάνησε συνολικά το ποσό των 130.000 ευρώ, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 60.000 ευρώ 
διατέθηκαν αποκλειστικά για τη στείρωσή τους.

Τα φιλοζωικά σωματεία με έδρα το Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, οι ενδιαφερόμενοι δημότες 
και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που επιθυμούν να 
στειρώσουν αδέσποτη γάτα της περιοχής που δια-
μένουν μπορούν να επικοινωνούν στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο oigatesmas@vvv.gov.gr. 

Τα φιλοζωικά σωματεία με έδρα το Δήμο, οι δημό-
τες και οι μόνιμοι κάτοικοι θα παραλαμβάνουν ένα 
ηλεκτρονικό κουπόνι από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου, που θα επιτρέπει τη δωρεάν εκτέλε-
ση του συνόλου των κτηνιατρικών εργασιών που 
απαιτούνται εκ του νόμου για τη στείρωση αδέ-
σποτων γατών, σε έναν εκ των τριών συμβεβλημέ-
νων με το Δήμο κτηνιάτρων που θα υποδειχθεί από 
την υπηρεσία. 
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Αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής υγείας του κάθε ατό-
μου, είναι η υγεία της στοματικής κοιλότητας. Ο σύγχρο-
νος οδοντίατρος έχει ως πεδίο δράσης τους σκληρούς και 
μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας και ο στόχος 
του είναι όμορφα και υγιή χαμόγελα. Έτσι βελτιώνει την 
υγεία του ασθενή αλλά και ανεβάζει την ψυχολογία του 
και τη αυτοπεποίθηση του. Η οδοντιατρική έχει δεχτεί τα 
τελευταία χρόνια μεγάλη εξέλιξη και μετάλλαξη λόγω της 
εφαρμογής της Βιοτεχνολογίας και της Ψηφιακής Τεχνο-
λογίας. Έτσι λοιπόν ένας οδοντίατρος που θέλει να σέβε-
ται τους ασθενείς του παρέχοντας τους υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου, οφείλει εκτός από ενημερωμένος, να έχει 
και ένα χώρο άρτια εξοπλισμένο, τόσο σε μηχανήματα, 
όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι χώροι ενός σύγχρο-
νου οδοντιατρείου οφείλουν να είναι καθαροί, απόλυτα 
αποστειρωμένοι και απολυμασμένοι εξασφαλίζοντας 
στον ασθενή ευχαρίστηση και σιγουριά μέσω των υπη-
ρεσιών που τους προσφέρονται. Τομείς που έχουν εξε-
λιχθεί τα τελευταία χρόνια είναι τα οδοντιατρικά laser. 
Χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της οδοντιατρικής 
παρέχοντας, με την κατάλληλη εκπαίδευση, ασφαλείς 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Χρησιμοποιούνται στην 
ενδοδοντία για την απολύμανση και τον καθαρισμό των 
ριζικών σωλήνων,  την λεύκανση, την χειρουργική. Μπο-
ρούμε κάνοντας χρήση laser να προβούμε στην αποκο-
πή σκληρών και μαλακών ιστών εντελώς ανώδυνα τόσο 
σε ενήλικες ασθενείς όσο και σε νεαρούς. Δεν γίνεται 
δηλαδή χρήση αναισθησίας και με αυτόν τον τρόπο οι 
ασθενείς αποβάλουν το άγχος τους μιας και η οδοντική 
αναισθησία είναι ένα αγχώδες στάδιο της θεραπείας του 
ασθενούς. Στην περιοδοντολογία, επίσης, μειώνοντας το 
μικροβιακό φορτίο αλλά και βελτιώνοντας την ανάπλαση 
των ιστών χωρίς να αλλάξουμε τη φαρμακευτική αγωγή 
τους. Ιδίως σε ασθενείς με αντιπηκτική αγωγή, που είναι 
πολλοί στις μέρες μας, δεν διακόπτουν την θεραπεία τους 
καθώς υποβάλλονται σε αιματηρές οδοντιατρικές θερα-
πείες. Έτσι παρέχουμε ασφαλείς θεραπείες χωρίς άγχος.

Άλλος τομέας εκτός των εφαρμογών laser, είναι η ψηφι-
ακή απεικόνιση με υπολογιστικές μεθόδους, ιδίως στον 
τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής και ορθοδοντικής. Οι 
ενδοστοματικοί σαρωτές μας προσφέρουν υψηλής ακρί-
βειας και γρήγορη αποτύπωση, ενώ ταυτόχρονα έχουμε 
τη δυνατότητα με την τρισδιάστατη εκτύπωση οι εργασίες 
που γίνονται στο ιατρείο να ψηφιοποιούνται με τη λιγότε-
ρη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Μετά από κάποιες αρχικές 
φωτογραφίες που λαμβάνουμε,  υπολογίζουμε και δίνουμε 
στον ασθενή το τελικό του αποτέλεσμα από το πρώτο μας 
ραντεβού. Έτσι με απόλυτο τρόπο ο ασθενής είναι πληρο-

φορημένος για το προσδόκιμο της θεραπείας του. Επίσης, 
τα τελευταία χρόνια στην οδοντιατρική, και ιδίως στην 
οδοντική χειρουργική και περιοδοντολογία, εφαρμόζο-
νται τα PRF και PRP. Στην συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται 
αιμοληψία στο οδοντιατρείο και μετά από φυγοκέντρηση 
του αίματος και διαχωρισμό των παραγώγων του, λαμβά-
νουμε βλαστοκύτταρα που είναι με τη μορφή σπόγγων 
πλάσματος, είτε με τη μορφή μεμβρανών αναλόγως με τη 
χρήση που επιλέγεται. Τα PRF και PRP στοχεύουν στην ανά-
πλαση και στη βελτίωση της ποιότητας οδοντικών ιστών.

Η ψηφιακή οδοντιατρική ακτινολογία επίσης έχει παρου-
σιάσει αλματώδη ανάπτυξη με τις αξονικές και πανορα-
μικές οδοντιατρικές ακτινογραφίες. Δεν μπορούμε χωρίς 
αξονική να προβούμε σε τοποθέτηση οδοντικών εμφυ-
τευμάτων με ασφάλεια. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο γίνε-
ται διάγνωση παθολογικών καταστάσεων στις γνάθους 
καθώς υπολογίζουμε την ακριβή θέση και το μέγεθος της 
βλάβης και προγραμματίζεται η ανάλογη θεραπεία. Έτσι 
σε όλα τα στάδια της οδοντιατρικής θεραπείας που παρέ-
χουμε ο ασθενής είναι ενημερωμένος και αισθάνεται 
ασφαλής. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν ενημέρωση 
από τη μεριά του οδοντιάτρου ώστε να μπορεί να χαρίζει 
όμορφα χαμόγελα με ασφάλεια στους ασθενείς του. 

* Dental Surgeon - DDS, MSC in Laser at University  
of Vienna, tsintzouvasiliki.gr

Γράφει η Βασιλική Τσίντζου*

Σύγχρονη οδοντιατρική για υγιή και όμορφα χαμόγελα

Νέο έτος, νέα αρχή, νέα όνειρα,  
νέες δημιουργίες.

Εύχομαι από καρδιάς το 2023 να μας βρει 
όλους με υγεία, ευτυχία και ευημερία  

στα υλικά και ψυχικά αγαθά  
που ο καθένας έχει ανάγκη.

Χρόνια πολλά!
 

Άρτεμις Σαχατζιάν
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Στις πρώτες θέσεις των δήμων της χώρας ως προς 
την ποσότητα των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρε-
σιών προς τους πολίτες βρίσκεται ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με έρευνα του 
Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών σε 
συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. 

Η έρευνα η οποία διεξήχθη κατά την περίοδο 
Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2022 αφορά στο σύνολο 
των ιστοτόπων των 332 δήμων της χώρας. Η έρευ-
να κατέληξε σε μια λίστα των κορυφαίων 25 Δήμων 
ως προς την ψηφιοποίηση και την απομακρυσμένη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει τις περισσότερες σε 
απόλυτο αριθμό υπηρεσίες (166) και ταυτόχρονα 
-σε σχέση με το σύνολο των 552 υπηρεσιών- εμφα-
νίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ολοκληρωμένων 
ψηφιακών υπηρεσιών. Δεύτερος στη χώρα είναι 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 46 ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες και ένα σύνολο 79 παρεχό-
μενων υπηρεσιών μέσα από την ιστοσελίδα του. 
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι 20 
δήμοι δεν προσφέρουν καμία ολοκληρωμένη υπη-

ρεσία. Σε αυτή την αρνητική λίστα έκπληξη αποτε-
λεί η παρουσία μεγάλων δήμων της χώρας όπως 
του Δήμου Νεάπολης Συκεών, Τρίπολης, Άργους 
και Φλώρινας. Όπως επίσης έκπληξη προκαλεί το 
γεγονός ότι ο πολυδιαφημισμένος Δήμος Τρικκαί-
ων απουσιάζει από την ομάδα των 25 Δήμων με 
προχωρημένη ψηφιοποίηση. 

Οι πολίτες των 3Β έχουν σήμερα μέσω της ιστο-
σελίδας vvv.gov.gr πρόσβαση σε 102 διαφορετικές 
αιτήσεις που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
24 ώρες το 24ωρο, αποφεύγοντας τη μετακίνηση 
και την ουρά στα δημοτικά κτήρια. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της δημοτικής ιστοσελίδας οι πιο συνη-
θισμένες αιτήσεις είναι η χορήγησης αντιγράφων 
για οικοδομικές διοικητικές πράξεις, τα πιστοποι-
ητικά οικογενειακής κατάστασης, οι βεβαιώσεις 
για το ΤΑΠ, πιστοποιητικά γέννησης, ληξιαρχικές 
πράξεις γάμου κ.λπ. 

Στελέχη που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα τόνι-
σαν στον «Δημοσιογράφο» ότι κατά μέσο όρο κατα-
τίθενται 200 αιτήσεις κάθε μήνα ψηφιακά σε όλο το 
φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Δεύτερος στη χώρα σε ψηφιακές 
υπηρεσίες προς τους πολίτες 
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Πρόσκληση σε δείπνο με τους αρχαίους
Βιωματικό μάθημα ιστορίας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Γνώσεις για τα γεύματα της αρχαίας Ελλάδας απέκτησαν 
οι μαθητές της Στ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Βούλας στο μάθημα της γλώσσας. Στις 21 Νοεμβρίου 
2022 εκπαιδευτικοί και μαθητές οργάνωσαν ένα τρα-
πέζι γεμάτο φαγητά με ιστορία δύο χιλιάδων ετών, τα 
οποία μοιράστηκαν και γεύτηκαν από κοινού. Τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των 
προγόνων τους αλλά και τη διατροφή των ανθρώπων 
από πολλά μέρη της Ελλάδας. Την ημέρα του γεύματος 
υπήρχαν πολλά φαγητά στο τραπέζι, όλα από διαφορε-
τικούς μαθητές. Συγκεκριμένα, διέκρινε κανείς γλυκά 
του κουταλιού, γαλατόπιτες, τυροπιτάκια, ελιές, ψωμιά, 
καρύδια και αμύγδαλα, πλιγούρι με λαχανικά, παστέλια, 
μέλι, αυγά, σαλιγκάρια κ.ά. 

Αρχικά ανατέθηκε στους μαθητές να βρουν πληροφορί-
ες για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων. Ύστερα, 
οι εργασίες παρουσιάστηκαν στην τάξη με σκοπό να 
εμπλουτιστούν οι γνώσεις των μαθητών για τα υλικά 
που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή. Αργότερα, 
οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν φαγητά με τα 
υλικά που νωρίτερα είχαν ψάξει και παρουσιάσει. Αφού 

στήθηκε το τραπέζι, μία μία κάθε ομάδα από τις τάξεις 
κλήθηκε να δοκιμάσει. Τελικά, όλοι ευχαριστήθηκαν το 
αρχαιοελληνικό γεύμα και έμεινε σε όλους μια αξέχα-
στη εμπειρία. Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, η διευ-
θύντρια του σχολείου, Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου τόνισε: 

«Τέτοιες δράσεις είναι μάθημα για όλους μας. Η διατρο-
φή των αρχαίων είναι ένα στοιχείο πολιτισμού που δια-
τηρούμε μέχρι σήμερα. Τρεφόμαστε με τα ίδια προϊόντα 
ως πρώτες ύλες ακόμα και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια 
που η τεχνολογία εξελίσσεται». Η δασκάλα της Στ’ τάξης 
Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είναι απαραίτητο να σπάμε 
το φράγμα των παραδοσιακών μορφών διδιασκαλίας 
με κάθε ευκαιρία, γιατί έτσι δίνεται στα παιδιά η δυνα-
τότητα να σκέφτονται δημιουργικά και παραγωγικά». 
Η άποψη του δασκάλου της Στ’ τάξης Αντώνη Σκέλλα: 
«Είναι σίγουρο ότι θα επαναληφθούν τέτοιες εργασίες 
καθώς θέλουμε το σχολείο να υλοποιεί δράσεις μέσα από 
τις οποίες θα αποκτήσουν οι μαθητές νέες δεξιότητες». 
Μία μητέρα μαθητή είπε για το μάθημα αυτό: «Τα παιδιά 
έμαθαν να αξιοποιούν απλές γεύσεις και φρέσκες φυσι-
κές τροφές και μέσα από μια διασκεδαστική εμπειρία 
γνώρισαν τη διατροφή των προγόνων μας». Οι μαθητές 
πάντως μετά το πρόγραμμα αυτό ήταν μάλλον στενοχω-
ρημένα διότι, όπως είπαν, τελείωσε μία απίθανη ημέρα 
και νόμιζαν ότι δεν θα ξαναγινόταν κάτι παρόμοιο. Ήταν 
μια δραστηριότητα που συνέδεσε το μάθημα με τη δια-
σκέδαση και έμεινε μια υπέροχη ανάμνηση σε παιδιά και 
δασκάλους.

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του 4ου Δημοτικού ΒούλαςΤο παραπάνω ρεπορτάζ συντάχθηκε αποκλειστικά από τους μαθητές στο πλαίσιο ενός 
εργαστηριακού μαθήματος για τον δημοσιογραφικό λόγο. Με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών 
της τάξης, Αντώνη Σκέλλα και Σοφίας Ζαχαράκη, τα δύο τμήματα της Στ’ χωρίστηκαν σε ομάδες 
και εφάρμοσαν στην πράξη - και στο χαρτί - τις βασικές αρχές που διέπουν τη γλώσσα της 
δημοσιογραφίας, όπως τη χρήση εμφατικών σχημάτων λόγου, την αποστασιοποιημένη σύνταξη, 
τη χρήση δηλώσεων ενώ βίωσαν και την πίεση των δημοσιογραφικών περιορισμών στο χρόνο 
παράδοσης και στην έκταση του κειμένου. Ο «Δημοσιογράφος» ζήτησε πληροφορίες για τη δράση 
του αρχαιοελληνικού γεύματος και έλαβε ένα ολοκληρωμένο και πολύ κατατοπιστικό κείμενο από 
φιλόδοξους νέους συναδέλφους. 

Για τρίτη φορά συμμετέχει το 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Βούλας στο στο διακρατικό δίκτυο περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου «Χρυσο-
πράσινο φύλλο», έχοντας στενή συνεργασία με το 
Δημοτικό Σχολείο «Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος» 
της Λευκωσίας. Τα δύο σχολεία θα υλοποιήσουν 
κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα στη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς πραγματοποιώντας έρευ-
να, συνεντεύξεις, πειραματικές δραστηριότητες, 
μετρήσεις, καλλιτεχνικές αποτυπώσεις και λοι-
πές εκπαιδευτικές δράσεις. Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει και μαθητικές ανταλλαγές. Στο πλαίσιο 
αυτό από τις 8 ως τις 12 Δεκεμβρίου το σχολείο 
της Βούλας φιλοξένησε την κυπριακή αποστολή 
από το Δημοτικό Σχολείο «Χατζηγεωργάκης Κορ-
νέσιος», αποτελούμενη από 24 μαθητές της Στ΄ 
τάξης, τη Διευθύντρια του σχολείου Μαρία Κάρε-

νου, 4 εκπαιδευτικούς και ένα μέλος της σχολικής 
κοινότητας. Τον προσεχή Μάρτιο η ελληνική απο-
στολή θα ανταποδώσει την επίσκεψη στην Κύπρο.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας περιελάμβανε επίσκεψη 
στο 2ο Δημοτικό Βούλας και εκδήλωση γνωριμίας 
με τα παιδιά της Ε’ τάξης που υλοποιούν το πρό-
γραμμα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς, εκπαιδευ-
τικούς και ψυχαγωγικούς χώρους. Οι μαθητές και 
εκπαιδευτικοί από την Κύπρο επισκέφτηκαν το 
Μουσείο Ακρόπολης, το θέατρο Διονύσου, το Ηρώ-
δειο και την Ακρόπολη, ξεναγήθηκαν στον ναό του 
Ποσειδώνα, παρακολούθησαν θεατρική παράστα-
ση, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 
Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου ενώ πήραν και μία 
γεύση Χριστουγέννων από τις εκδηλώσεις στην 
Τεχνόπολη στο Γκάζι και περιηγήθηκαν στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εκπαιδευτική συνεργασία Λευκωσίας - Βούλας 
Χρυσοπράσινο φύλλο άνθισε και φέτος

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή  
ψυχής, ας βιώσουμε τη χαρά  
στο αυθεντικό της πνεύμα  

για να έχουμε μια χρονιά γεμάτη 
υγεία, ελπίδα και χαρά. 
Καλές γιορτές σε σας  

και τις οικογένειές σας.
 

Έλενα Μανιάτη
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Η επένδυση στο Ελληνικό και το brand name «Athens»
Η φιλοσοφία του παγκοσμιοποιημένου τουρισμού θα ρίξει τη σκιά της στην Ακρόπολη 

Το λογικό και αναμενόμενο διεθνώς από ανθρώπους με 
στοιχειώδη καλλιέργεια και ανθρώπους που σκέφτο-
νται με κριτήρια όχι στενά οικονομικά αλλά ευρύτερα, 
θα ήταν, όταν η Αθήνα αποφασίζει να κατασκευάσει 
ένα τόσο μεγάλο και εμβληματικό έργο όπως αυτό του 
Ελληνικού, να είναι αυτό κάτι διαφορετικό από τα συνη-
θισμένα έργα που βλέπουμε στα Εμιράτα. Βεβαίως όλοι 
αναγνωρίζουμε ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται 
κάτι μεγάλο για να πάρει μπροστά αλλά αυτό το κάτι 
πολλοί θα περίμεναν, δεδομένης της ιστορίας της Αθή-
νας, να πάει -έστω λίγο- και την ανθρωπότητα μπροστά, 
να είναι κάτι το πρωτοπόρο και διαφορετικό και που 
να εμπεριέχει ένα διεθνές μήνυμα όπως κάποτε ήταν η 
εφεύρεση της δημοκρατίας και οι διαχρονικές αλήθειες 
των φιλοσόφων της. Από τους Έλληνες και τους Αθηναί-
ους θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν περιμένουν απλά να 
αντιγράψουμε μία παραλία του Rio de Janeiro. 

Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε να ετοιμάζεται να υλοποι-
ηθεί δεν περιέχει ίχνος πρωτοτυπίας, δεν δίνει απάντη-
ση σε κανένα από τα σύγχρονα προβλήματα της ανθρω-
πότητας, με ίσως μέγιστο αυτό της κλιματικής αλλαγής, 
το οποίο φανερά αγνοεί όπως φαίνεται από την πρό-
βλεψη για κατασκευή ουρανοξυστών δηλαδή των πλέον 
ενεργοβόρων κτισμάτων, και ας μη μας πει κάποιος ότι 
θα μπούν φωτοβολταϊκά στην ταράτσα γιατί βέβαια 
θα αποπειράται σίγουρα να μας κοροϊδέψει. Έτσι αντί 
να δείξουμε το δρόμο για έναν πιο διατηρήσιμο τρόπο 
δόμησης, αντιγράφουμε ίσως τα χειρότερα πρότυπα 
υπερκατανάλωσης και σπατάλης πόρων διεθνώς. 

Ολόκληρη η επένδυση στο Ελληνικό μπορεί να αποδο-
μηθεί -και έχει εν μέρει ήδη γίνει αυτό- σε ό,τι αφορά 
στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 
και το μόνο που παραμένει θα είναι τα πρόσκαιρα βρα-
χυπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία και ένας αριθμός 
θέσεων εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης και αμοιβών 
όπως ξενοδοχοϋπάλληλοι, κρουπιέρηδες, κηπουροί, 
φύλακες και τα λοιπά σχετικά. Στον μετακατασκευα-
στικό ορίζοντα αυτό που θα παραμείνει όχι μόνον θα 
αποφέρει λιγοστά οικονομικά οφέλη χωρίς άλλες θετι-
κές παρενέργειες (όπως απόκτηση νέας τεχνογνωσίας 
αιχμής) αλλά υπάρχει η πιθανότητα ή και η βεβαιότητα 
να αποβεί αρνητικό για την εικόνα της Αθήνας ή αλλιώς 
για το brand name «Athens». 

Γιατί επισκέπτονται σήμερα τουρίστες την Αθήνα; Με τι 
είναι συνδεδεμένο το όνομα Αθήνα; Η απάντηση είναι 
μάλλον εύκολη. Σαν τουριστικός προορισμός η Αθήνα 
προσφέρει ποικίλες δυνατότητες αναψυχής συμπερι-
λαμβανομένης της μοναδικής θάλασσας του Σαρωνι-
κού, συγκοινωνιακές διασυνδέσεις με όλη την Ελλά-
δα, ξενοδοχειακή υποδομή για όλα τα βαλάντια αλλά 
κυρίως, και πάνω από όλα, οι περισσότεροι έρχονται 
για να δουν τα αρχαία μνημεία καθώς και τη συνέχιση 
του αρχαίου μας πολιτισμού για τον οποίον ακούν από 
μικρά παιδιά και να δουν με τα μάτια τους τι σημαίνει 
σύγχρονος Έλληνας και σύγχρονη Ελλάδα. Τώρα στο 
brand name Athens έρχεται να προστεθεί με τραντα-

χτό τρόπο, λόγω της θέσης και του μεγέθους του, το 
φαραωνικό έργο του Ελληνικού κατασκευασμένο στη 
φιλοσοφία του παγκοσμιοποιημένου αμερικανικής 
εμπνεύσεως τύπου τουρισμού που έρχεται να πει για 
τη σύγχρονη Ελλάδα ότι απλά, ίσως από επιλογή, ίσως 
από ανωτέρα βία, ασπάστηκε και αυτή την θεοποίηση 
του χρήματος ασχέτως προέλευσης και χρώματος. Και 
ναι, όσο και αν αμφισβητείται, η σκιά του θα πέσει και 
πάνω από την Ακρόπολη. 

Η Αθήνα ως ένα βαθμό μέχρι τώρα διατήρησε τη μονα-
δικότητά της και το χρώμα της σαν κάτι ιδιαίτερο και 
αυτός είναι ο βασικός μαγνήτης για τους επισκέπτες 
όπως άλλωστε εξόφθαλμα συμβαίνει με τα νησιά κυρί-
ως του Αιγαίου τα οποία έχουν αναδειχθεί παγκοσμίως 
σε τοπ τουριστικούς προορισμούς λόγω της αυθεντι-
κότητάς τους και του μοναδικού τους αρχιτεκτονικού 
ύφους. Το ίδιο πλεονέκτημα είχε η Αθήνα μέχρι σήμερα 
και αυτό θα τείνει τώρα να περιοριστεί. 

Υπάρχει βέβαια και ο «κράχτης» του πάρκου και το οξυ-
γόνο με το οποίο θα τροφοδοτεί το λεκανοπέδιο αλλά 
και σαν προορισμός αναψυχής με περίπατο και ίσως 
κάποιες ακόμη λειτουργίες. 

Για το πρώτο σκέλος έγκυρες κλιματολογικές μελέτες 
έχουν αποδείξει ότι το όφελος σε ό,τι αφορά στην ποι-
ότητα της ατμόσφαιρας για τις επιβαρυμένες περιοχές 
της Αθήνας θα είναι από ελάχιστο έως μηδενικό, δεδο-
μένου ότι οι επικρατούντες άνεμοι είναι βορεινοί και 
επομένως το μόνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε 
βασίμως είναι ότι τα ψάρια του Σαρωνικού θα έχουν 
εφεξής άφθονο οξυγόνο. 

Για το δεύτερο σκέλος τώρα, αναρωτιέται κανείς ποιος 

θα προτιμούσε να περπατήσει σε πάρκο όταν βρίσκεται 
δίπλα στη θάλασσα και μπορεί αυτό να το κάνει στην 
παραλία εφόσον αυτή βέβαια είναι κατάλληλα διαμορ-
φωμένη και το επιτρέπει; Μάλλον πολύ λίγοι και αυτοί 
από περιέργεια και μόνο για τα πρώτα χρόνια της λει-
τουργίας του. Έπειτα και το άλλο. Διαβάσαμε τελευταία 
ότι η διαχείριση του πάρκου θα γίνεται από την εται-
ρεία εκμετάλλευσης του Ελληνικού και θα είναι στη δική 
της προαίρεση εάν και πότε θα το παραχωρήσει στο 
Δημόσιο. Άρα ας ξεχάσουμε και τις βόλτες εκεί. Μάλλον 
προορίζεται για το Jet set που θα κατοικεί στην περιο-
χή. Και αυτό το Jet set αρέσκεται σε περιφραγμένους 
και φυλασσόμενους χώρους χωρίς πολλές επαφές με 
τους γείτονες των λοιπών προαστίων. Ακατανόητο αλλά 
ίσως έχει τους λόγους του για να επιδιώκει κάτι τέτοιο. 
Είναι οι άνθρωποι μάλλον δεν θα βγουν ποτέ έξω από 
τα όρια του «χωριού» τους για να ψωνίσουν, ή να φάνε 
και αυτό λέει πολλά για τα αναμενόμενα οφέλη για τις 
τριγύρω περιοχές. 

Τρανταχτό παράδειγμα: Είναι τώρα αρκετός καιρός που 
λειτουργεί ο Αστέρας Βουλιαγμένης με τη νέα του διεύ-
θυνση και δεν έχετε παρά να ρωτήσετε οποιονδήποτε 
μαγαζάτορα Βουλιαγμένης εάν είδε ποτέ κανέναν από 
τους κατοικούντες ή φιλοξενούμενους εκεί. 

Μιχάλης Λομβαρδέας,  
πολιτικός μηχανικός, Βουλιαγμένη

Στείλτε μας τις απόψεις σας 
για τη σελίδα διαλόγου στο  
editor@dimosiografos.com



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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Ένα διαφορετικό ράλι αυτοκινήτων πραγματοποιήθη-
κε στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας την Κυριακή 
4 Δεκεμβρίου 2022. Ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής 
έως το 1999 αγωνίστηκαν στο «ΣΙΣΑ Grand Prix», σε 
έναν αγώνα ταχύτητας και δεξιοτήτων που διοργανώ-
νει για 5η συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ 
Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ). Τα 110 πληρώματα έσπασαν κάθε 
ρεκόρ συμμετοχών και συγκεντρώθηκαν το ηλιόλου-
στο πρωινό για να εκτελέσουν τρία χρονομετρημένα 

περάσματα και να δείξουν τις ικανότητες και την δεξι-
οτεχνία τους. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προετοίμασε το χώρο τις προηγούμενες μέρες και 
καθάρισε τα πλημμυρισμένα σημεία από τη μεγάλη 
νεροποντή της προηγούμενης Τετάρτης. 

Οι αγωνιζόμενοι ήταν χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες, 
στην «κλασική» Regularity µε χαμηλότερη αλλά πάντα 
σβέλτη ταχύτητα και στη «γρήγορη» Super Sport που 
κινήθηκε στις επιτρεπόμενες ταχύτητες με υψηλά 
µέτρα ασφαλείας. Στον αγώνα συμμετείχε όπως κάθε 
χρόνο ο ∆ήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος και ο τοπικός σύμβουλος Βάρης 
Παναγιώτης Παπάς. Στις 09:00 ακριβώς ξεκίνησαν οι 
αναγνωρίσεις της πίστας και στις 09:30 ο αγώνας. Τα 
τρία σκέλη εκτελέσθηκαν χωρίς απρόοπτα και καθυ-
στερήσεις και οι οδηγοί προσέφεραν πλούσιο θέαμα 
στους θεατές, που αγκάλιασαν την εκδήλωση µε την 
µαζική παρουσία τους.

Τα πληρώματα που διαγωνίσθηκαν στην κατηγορία 
Super Sport και στην κατηγορία Regularity έκαναν 
σπουδαίους χρόνους, με μερικούς να καταρρίπτουν 
τα παλιά προσωπικά ρεκόρ τους και κάποιους άλλους 
να χάνουν θέσεις στην κατάταξη. Στην πρώτη θέση 

του βάθρου στη γενική κατάταξη ανέβηκαν οι Χατζη-
κωνσταντίνου Χρίστος και Δημακαρέας Μανώλης με 
Volkswagen Golf. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι 
Βαξεβανίδης Γιώργος και Ηλίας με Lancia Delta ενώ 
στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Παναγιώτης 
Παπάς και Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με BMW 318i. Αξί-
ζει να αναφερθεί ότι τις επιδόσεις των νικητών χώρι-
ζαν μόλις λίγα δέκατα του δευτερολέπτου.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Παναγιώτης Παπάς 
που αγωνίστηκε μαζί με τον Δήμαρχο τόνισε: «Οι 
δύο αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στον Δήμο μας 
στην Βούλα και στην Βάρκιζα έχουν ύψιστη σημασία 
για εμάς που αγωνιζόμαστε. Έτσι και φέτος όπως και 
πέρυσι επικράτησε ο νόμος της έδρας που σημαίνει 
ότι πάντα κοιτάμε την κορυφή της γενικής κατάταξης 
αλλά και της κατηγορίας διότι παίζουμε στο σπίτι μας. 
Απλώσαμε την τακτική μας με τρεις συμμετοχές, τις 
δύο για να διασκεδάσουμε και την άλλη για να χτυπή-
σουμε την νίκη και αυτό απέδωσε, κατακτώντας την 
πρώτη θέση στην κατηγορία των 2000 κυβικών και 
την τρίτη θέση γενικής κατηγορίας. Έτσι το 2022 κλεί-
νει όμορφα με δύο νίκες στην έδρα μας. Ραντεβού το 
2023».

Με κεντρικό μήνυμα «Λέμε ΟΧΙ στα ναρκωτικά, 
Ναι στον αθλητισμό» ολοκληρώθηκε το εξαιρετικό 
μίνι πρωτάθλημα στίβου που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητι-
σμού (Be Active) στο δημοτικό στάδιο «Κωνστα-
ντίνος Μπαγλατζής» στη Βάρη με διοργανωτές 
το σωματείο ΑΟ Βάρης Δρομέας, τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, την Περιφέρεια Αττικής και 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής 
Δράσης PADA, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022. 
Γονείς και παιδιά συμμετείχαν στο πρωτάθλη-
μα σκυταλοδρομίας και σε παιχνίδια μάχης, ενώ 
έγινε και μίνι εσωτερικό πρωτάθλημα ταχυτήτων 
και αντοχής. 

Η πρέσβειρα του BeActive και παγκόσμια πρωτα-
θλήτρια στο ταεκβοντό, Μαρία Καρπαθάκη, βρέ-
θηκε στην εκδήλωση και μίλησε στα παιδιά για τη 
σπουδαιότητα του αθλητισμού, τη σωματική και 
ψυχική υγεία που προσφέρει αλλά και τη δύναμη 
που δίνει στα άτομα να προχωρήσουν στη ζωή 
ενάντια σε κάθε είδους καταχρήσεις και εξαρτή-
σεις. Μετά το τέλος των αγωνισμάτων, όλοι όσοι 
συμμετείχαν στους αγώνες έλαβαν τα αναμνηστι-
κά τους μετάλλια. Στην όμορφη εκδήλωση μεταξύ 
άλλων το «παρών» έδωσαν και δημοτικοί σύμβου-
λοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στέλ-

νοντας το μήνυμα ότι και οι θεσμοί είναι δίπλα 
στους νέους της πόλης. 

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού είναι μια νέα 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής 
άσκησης σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η πανευρωπα-
ϊκή εκστρατεία αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 
Ευρωπαίους ώστε να ενεργοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας και για να ενθαρρυνθούν 
να παραμείνουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Να σημειωθεί πως η δράση Be Active που 
πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο Βάρης 
ήταν η δεύτερη μετά από αυτή που διοργάνωσε ο 
Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης από τις 7 έως τις 
11 Νοεμβρίου.

Ιστορικά αυτοκίνητα 
Εντυπωσίασε το ΣΙΣΑ Grand Prix στη Βάρκιζα 

ΑΟ Δρομέας Βάρης 
Δράση αφιερωμένη κατά των ναρκωτικών 

Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν 
το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων,  
ας ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές  

και ας χαρίσουν σ’ αυτούς που αγωνίζονται  
τη ζωή που τους αξίζει!!!

Ευτυχισμένο και Καλότυχο το Νέο Έτος!!!

ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΑΡΊΝΌΠΌΥΛΌΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΒΒΒ



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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Xειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης
Αγάπη για τη θάλασσα που δεν κρύβεται

Τον πιο ιστορικό κολυμβητικό θεσμό αγκάλιασαν για 17η φορά εκατοντάδες φίλοι της 
θάλασσας και της χειμερινής κολύμβησης ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ναυ-
τικού Ομίλου Βουλιαγμένης στις 4 Δεκεμβρίου. Μετά από μια αναγκαστική δίχρονη 
ανάπαυλα, το 2020 λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και το 2021 λόγω 
της τοπικής κακοκαιρίας κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ο Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγ-
μένης επανήλθε σε μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση που μοίρασε χαμόγελα. 

Συμμετοχές και επιδόσεις
Οι καιρικές συνθήκες στη Βουλιαγμένη ήταν ιδανικές από το πρωί της Κυριακής 4 
Δεκεμβρίου με ηλιοφάνεια και χαμηλούς ανέμους, αν και η θερμοκρασία του νερού 
ήταν αισθητά πεσμένη τις τελευταίες ημέρες πριν τον αγώνα λόγω των συνεχών βοριά-
δων που έπνεαν κατά το διάστημα που προηγήθηκε και μετρήθηκε στους 19 βαθμούς 
Κελσίου. Η λεπτομέρεια αυτή φαίνεται να μέτρησε πολύ λίγο για τους συμμετέχοντες 
στον Διάπλου, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία επέλεξαν τις μεγάλες διαδρομές 
που εκθέτουν το σώμα στο κρύο νερό για αρκετά μεγαλύτερη ώρα. Στον αγώνα μπο-
ρούσε κανείς να συμμετάσχει κολυμπώντας 750, 1.500 ή 3.000 μέτρα, σε έναν ορισμένο 
από σημαδούρες κολυμβητικό διάδρομο εντός του κόλπου της Βουλιαγμένης. Είναι 
ενδεικτική η κατανομή των κολυμβητών για τη φυσιογνωμία του αγώνα. Στη μικρή 
απόσταση των 750 μέτρων τερμάτισαν 85 κολυμβητές, τη μεσαία απόσταση των 1.500 
μέτρων επέλεξαν και τερμάτισαν 160, ενώ στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων αγωνίστη-
καν αναλογικά οι περισσότεροι, με 168 τερματισμούς. Ένας αριθμός συμμετεχόντων 
για διάφορους λόγους δεν έφτασε στον τερματισμό. Συνολικά, χρονομετρήθηκαν 413 
κολυμβητές. Οι γρηγορότεροι βραβεύθηκαν ανά ηλικιακή κατηγορία, ενώ χωριστές 
κατηγορίες διαμόρφωσαν όσοι φορούσαν ισοθερμική στολή. 

Στον στίβο των 750 μέτρων χωρίς στολή καλύτερος χρόνος του αγώνα από όλες τις 
ανδρικές ηλικιακές κατηγορίες έγινε από τον Γιώργο Κοτζακωνσταντίνου της κατη-

γορίας 50-59 ετών (10 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα) και από τις γυναίκες η Κέλλυ Λια-
κοπούλου (10 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα) από την κατηγορία 40-49. Στα 1.500 μέτρα 
χωρίς στολή πρώτος ήρθε ο Χρήστος Ινγκλέζος της κατηγορίας 30-39 (23:09) και από 
τις γυναίκες η Μάνια Μπικώφ (25:45) από την κατηγορία 50-59. Στην απόσταση των 
3.000 μέτρων χωρίς στολή χρυσό μετάλλιο έλαβε ο Δημήτρης Γκοτζιάς της κατηγορίας 
30-39 (χρόνος 40:50) και από τις γυναίκες η Βίκυ Κουβέλη (41:08) από την κατηγορία 
50-59. Μια μελέτη των αποτελεσμάτων πάντως δείχνει ότι ο αγώνας αφορούσε ένα 
μεγάλο εύρος κολυμβητών που διαχώρισαν τη θέση τους από το ανταγωνιστικό πλαί-
σιο και απόλαυσαν μια όμορφη διαδρομή στη θάλασσα με την ασφάλεια που προ-
σφέρει η διοργάνωση (ναυαγοσωστική κάλυψη, απουσία ταχύπλοων σκαφών) και μια 
σπάνια συλλογική εμπειρία, από αυτές που χαρίζει ο μαζικός αθλητισμός για όλους. 

Εμπειρία και ιστορία
Κομμάτι αναπόσπαστο της εμπειρίας έχει καταστεί και η ζεστή ψαρόσουπα για κάθε 
κολυμβητή στο τέλος της διαδρομής, ενώ χορηγοί του αγώνα προσέφεραν και σαλάτα 
ζυμαρικών για μια θρεπτική αποκατάσταση των ενεργειακών απωλειών. Η αρτιότητα 
της διοργάνωσης οφείλεται φυσικά και στους δεκάδες αθλητές και προπονητές του 
ΝΟΒ που στελέχωσαν εθελοντικά όλα τα απαραίτητα πόστα για να εξυπηρετηθούν 
όλοι οι συμμετέχοντες, δείχνοντας μια όμορφη και επαγγελματική εικόνα συλλογικής 
προσφοράς στο σκοπό του Ομίλου που με αυτή τη διοργάνωση χρηματοδοτεί τη 
λειτουργία των αθλητικών του σχολών «ώστε να φέρουμε ακόμη περισσότερα παιδιά 
στον αθλητισμό του υγρού στίβου», όπως τονιζόταν στην προκήρυξη του αγώνα. 
Πρωτεργάτρια του θεσμού υπήρξε η Βουλιαγμωνιώτισσα Λίλα Κολοκοτρώνη «η οποία 
μύησε πριν από 19 χρόνια τα μέλη μας στην ενασχόληση της χειμερινής κολύμβησης», 
όπως ανέφερε στην ανακοίνωση του αγώνα ο ΝΟΒ. Στη μνήμη της απονεμήθηκε τιμη-
τική πλακέτα στον γιο της, Ορέστη Καμπάνη.

Για τον «αυθεντικό χειμερινό διάπλου της χώρας», έκανε λόγο η πρόεδρος του Ομί-
λου Στέλλα Λαζάρου Τίγκα που δήλωσε σχετικά: «Με συγκινεί η αγάπη του κόσμου 
προς τον αγώνα αυτό, δεδομένου ότι και φέτος έγινε sold out. Είναι φανερό και αδι-
αμφισβήτητο πως η χειμερινή κολύμβηση έχει ένθερμους υποστηρικτές και λάτρεις. 
Από τη δική μας πλευρά, τους ενθαρρύνουμε και θα συνεχίσουμε  να τους δίνουμε 
ερεθίσματα να συνεχίζουν την ενασχόλησή τους με τη θάλασσα», δίνοντας ραντεβού 
για τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Όπως κάθε φορά, ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης ήταν ο μεγάλος υποστηρικτής της διοργάνωσης, ενώ ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν παρών στις απονομές όπου συνεχάρη όλους τους 
συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση έδωσαν ακόμη το «παρών» ο γενικός γραμματέας 
Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Διονύσης 
Γεωργουλόπουλος, η τέως αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλος Μαίρη Φουρ-
ναράκη, η πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης Λιάνα 
Σκουλάξενου, ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου Δημήτρης Κακογιαννάκος (ο οποίος 
κολύμπησε κιόλας) και η σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, Άρτεμις 
Σαχατζιάν.   Φωτογραφίες: foto-trexoume.gr



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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Optimist 
Στη Βούλα το πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
Τίμησαν με αγώνες τη μνήμη του Άκη Τσαταλιού

155 νεαροί  
ιστιοπλόοι

από όλη
την Αττική

Οι κορασίδες 
του Πανιωνίου  

νικήτριες
στο καθιερωμένο  

τουρνουά

Με τη συμμετοχή 155 ιστιοπλόων, 100 αγοριών και 55 κοριτσιών 
από συνολικά 18 ναυτικούς ομίλους πραγματοποιήθηκε από την 
Πέμπτη 8 έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 στις εγκαταστά-
σεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας το περιφερειακό πρω-
τάθλημα Αθηνών για την κατηγορία ιστιοπλοϊκών σκαφών Optimist 
υπό την αιγίδα της ΕΙΟ. 

Η πρώτη μέρα του αγώνα εξελίχθηκε σε μια δοκιμασία για γερά νεύρα. 
Το σύνολο των σκαφών χωρίστηκε σε δυο γκρουπ, τον λευκό και τον 
κίτρινο στόλο. Μετά από αναβολή για την πρώτη εκκίνηση που διήρ-
κησε περίπου δύο ώρες, ολοκληρώθηκαν δύο κούρσες με ιδιαίτερα 
χαμηλή ένταση στον άνεμο και σημαντικές αλλαγές στη διεύθυνση 
οι οποίες μάλιστα προκάλεσαν και τη διακοπή σε δύο ιστιοδρομίες. 
Με λίγο καλύτερες συνθήκες αέρα από την πρεμιέρα συνεχίστηκε 
η δεύτερη αγωνιστική μέρα του περιφερειακού πρωταθλήματος. Η 
ένταση του ανέμου κυμάνθηκε από 6 έως 8 μίλια με σχετικά σταθερή 
κατεύθυνση, γεγονός που επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τέσσερις 
ιστιοδρομίες για κάθε έναν από τους δύο στόλους. Κατά τη διάρκεια 
της τρίτης μέρας διεξαγωγής οι συνθήκες άλλαξαν τελείως με ανέμους 
έντασης από 10 έως 14 μίλια που δοκίμασαν τη δύναμη και την αντοχή 
των 155 νεαρών ιστιοπλόων. Ολοκληρώθηκαν 3 ακόμη ιστιοδρομίες 
αντίστοιχα για τον λευκό και τον κίτρινο στόλο.

Την τέταρτη και τελευταία μέρα οι δύο στόλοι κατάφεραν να ολο-
κληρώσουν από μια ιστιοδρομία. Η πρώτη αυτή κούρσα της ημέρας 
διεξήχθη με άνεμο έντασης 18 μιλίων και το πρωτάθλημα ολοκλη-
ρώθηκε τελικά με 10 επιτυχημένες ιστιοδρομίες. Δόθηκε εκκίνηση 
και για μια ακόμη ιστιοδρομία, την 11η, κατά τη διάρκειά της όμως 
η ένταση του ανέμου αυξήθηκε αρκετά ξεπερνώντας τα 27 μίλια, σε 

συνδυασμό με έντονο κυματισμό. Ο πρόεδρος της επιτροπής αγώ-
νων Γιώργος Σκλαβούνος με μεγάλη υπευθυνότητα διέκοψε τον 
αγώνα και έκρινε αναγκαίο για την ασφάλεια των αθλητών να επι-
στρέψουν πίσω στην στεριά. Έτσι όλα τα σκάφη με την καθοδήγηση 
των προπονητών και των υπευθύνων του ΝΑΟ Βούλας κατευθύνθη-
καν με ασφάλεια μέσα στο λιμάνι. 

Να σημειωθεί πως η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για πρώτη 
φορά εμπιστεύτηκε τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας για τη 
διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού αγώνα, ενώ αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός πως οι λάτρεις του σπορ είχαν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν το σύνολο των ιστιοδρομιών του περιφερειακού 
πρωταθλήματος οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω της ιστοσε-
λίδας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αλλά και μέσα από 
τη σελίδα του ΝΑΟΒ καθώς επίσης και από το κανάλι της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας στο YouTube.

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 12ο τουρνουά «Άκης 
Τσαταλιός», που έχει κάνει παράδοση ως διοργάνωση ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης, τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου προπονη-
τή της. Στο τουρνουά το οποίο διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαι-
μού το Σαββατοκύριακο 17-18 Δεκεμβρίου συμμετείχαν οκτώ ομάδες 

στην κατηγορία μίνι κορασίδων και 
νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Πανι-
ώνιος, με τη Βουλιαγμένη να κατακτά 
τη δεύτερη θέση.

Ο Άκης Τσαταλιός έφυγε πριν από 20 
χρόνια σε ηλικία 33 ετών, ενώ βρισκό-
ταν στο κολυμβητήριο του Πειραιά 
για αγώνα πρωταθλήματος της γυναι-
κείας ομάδας του ΝΟΒ ενάντια του 
Εθνικού, όπου ως προπονητής καθο-
δηγούσε τις παίκτριές του. Δυστυχώς, 
η καρδιά του τον πρόδωσε, παγώνο-
ντας το σύνολο του ελληνικού υγρού 
στίβου. «Παιδί της Βουλιαγμένης», ο 
Άκης Τσαταλιός ξεκίνησε από τις ακα-

δημίες της Βουλιαγμένης σε ηλικία 10 ετών, αγωνίστηκε στις ομάδες 
υποδομής, για να εξελιχθεί στην Α1 ανδρών όπου αγωνίστηκε μέχρι 
το 1996. Στις επιτυχίες του ως μέλος της ομάδας ανδρών του ΝΟΒ 
περιλαμβάνονται η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1991 και το 
Κύπελλο Ελλάδος το 1996. Από 23 ετών, ανέλαβε υπεύθυνος υποδο-
μών υδατοσφαίρισης γυναικών στον ΝΟΒ, νεανίδων και κορασίδων. 
Με την καθοδήγησή του, οι παίκτριες του σημείωσαν πολυάριθμες 
επιτυχίες, ενώ παράλληλα πέτυχε αθλήτριες του να αγωνιστούν με 
το σκουφάκι της εθνικής ομάδας, κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα του 1997 και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2001. Αργότερα, 
ως προπονητής της Α1 γυναικών της Βουλιαγμένης, πανηγύρισε με 
την ομάδα του την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος. Ήταν 
ο άνθρωπος που πρώτος κατάφερε να οδηγήσει στον πρώτο –από 
πολλούς που ακολούθησαν– ευρωπαϊκό τελικό στην ιστορία της.

Η μνήμη του τιμάται από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης με τουρ-
νουά πόλο γυναικών που διοργανώνει κατά καιρούς, ενώ το όνομά 
του ακόμα συζητείται ανάμεσα σε συμπαίκτες που έχουν αγωνιστεί 
στο πλευρό του, παίκτριες που έχουν πρωταγωνιστήσει υπό τις οδη-
γίες του και φίλους που έκανε όλα τα χρόνια που πέρασε εντός και 
εκτός αγωνιστικών χώρων.
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Ρομποτική για όλους
Τα πρώτα βήματα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 
στην επιστήμη των υπολογιστών μέσα από εύκολες και 
διασκεδαστικές δραστηριότητες φιλοδοξεί να οδηγήσει 
το τρίτομο νέο έργο του Αναστάσιου Κόλλια με τίτλο 
Προγραμματισμός και ρομποτική στο σχολείο και στο σπίτι, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Φιλοσοφία 
του βιβλίου είναι να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή υπο-
δομή από τους αναγνώστες, δηλαδή ένα υπολογιστή ή 
τάμπλετ καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Προσπάθεια του συγγραφέα ήταν να γράψει σε γλώσσα 
κατανοητή και απλή, με βήμα προς βήμα οδηγίες, ενώ 
το έργο του είναι δομημένο σε χωριστές δραστηριότη-
τες που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 40 με 50 λεπτά 
περίπου. Το βιβλίο στοχεύει να «εισέλθει» και στη διδα-
κτική πράξη εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου και 
του γυμνασίου. Οι δραστηριότητες «θα σας οδηγήσουν 
έξω από τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας, θα τονώ-
σουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την παι-
γνιώδη διάσταση της μάθησης και θα δώσουν σε όλους 
την ευκαιρία να συνδέσουν τη μάθηση και την τεχνο-
λογία με εφαρμογές του πραγματικού κόσμου», τονίζει 
εισαγωγικά ο συγγραφέας. 

Ο Αναστάσιος Κόλλιας είναι εκπαιδευτικός στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση έχοντας λάβει διδακτορικό 
δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συνδέσει 
το όνομά του με την εκπαιδευτική ρομποτική. Το 2016 
βραβεύτηκε ως προπονητής μέντορας στο διαγωνισμό 
First Lego League, ενώ το 2019 ακτέκλτησε το χάλκινο 
μετάλλιο στον μηχανικό σχεδιασμό και την 6η θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη ως προπονητής μέντορας της 
Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής First Global στην Ολυμπιά-
δα ρομποτικής του Ντουμπάι.

Η ιστορία μιας Ιδέας
Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ανα-
νεώνεται η συζήτηση για το γεγονός, τις αιτίες και τις 
συνέπειές του. Μια εναλλακτική θεώρηση προσφέρει 
το νέο βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου, Μεγάλη Ιδέα που έχει 
ως υπότιλο «από τους εθνικούς μύθους στη φωτιά της 
Σμύρνης» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. 

Το διάβασμά του είναι επίκαιρο όχι μόνο λόγω της επε-
τείου, αλλά και επειδή το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον 
και οι ομοιότητές του με το κλίμα που επικρατούσε τις 
παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οξύνουν τη 
σύγκρουση των ιδεολογικών ρευμάτων. Ο ρόλος των 
πολιτικών παρατάξεων και η στάση των μεγάλων δυνά-
μεων αποτελούν βασικό πεδίο αντιπαράθεσης. Το σημα-
ντικότερο είναι πώς η Μικρασιατική Καταστροφή δεν 
αποτέλεσε μια ιστορική «στιγμή», αλλά την κορύφωση 
της Μεγάλης Ιδέας, του κυρίαρχου στην ελληνική κοι-
νωνία ιδεολογικού σχήματος από τη γέννηση του ελλη-
νικού κράτους μέχρι και το 1922.

Η ανάδειξη αυτής της συνέχειας, η οποία οδήγησε στις 
φλόγες της Σμύρνης, αποτελεί βασικό στόχο του βιβλί-
ου. Υπηρετείται με την παρουσίαση των σημαντικότε-
ρων ιστορικών γεγονότων της περιόδου 1844-1922. Από 
τον Κωλέττη και τον Κριμαϊκό Πόλεμο μέχρι τα Λαυρε-
ωτικά και τον πόλεμο του 1897 και από τον Μακεδονι-
κό Αγώνα στον Εθνικό Διχασμό, στην εκστρατεία στην 
Ουκρανία και στην τραγική κατάληξη στη Μικρά Ασία. 
Η σχέση μεταξύ των γεγονότων αυτών και της Μεγά-
λης Ιδέας αποδεικνύει όχι μόνο την ανεδαφικότητά της 
αλλά και –κυρίως– την επικινδυνότητά της για τους 
λαούς της περιοχής, πρωτίστως φυσικά για τον ελλη-
νικό.

Η αστεία πλευρά 
του αστυνομικού ρεπορτάζ
Δεν έχει μόνο αγωνία και κινδύνους η επαγγελματική 
ζωή των αστυνομικών συντακτών. Ένας από τους πιο 
γνωστούς Έλληνες δημοσιογράφους, ο Πάνος Σόμπο-
λος, θυμάται και συγκεντρώνει τα πιο ανάλαφρα περι-
στατικά της καριέρας του, συγκεντρώνοντάς τα στο 
βιβλίο με τίτλο άμεση δράση, παρακαλώ! Που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη. Αναφέρει για τη δουλειά του 
αυτή ο ίδιος ο συγγραφέας: «Θυμάμαι ότι, παλαιότερα, 
περνούσαμε καθημερινά από το κέντρο της Άμεσης Δρά-
σης και, αργότερα, από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και παίρναμε από τον αρμόδιο αξιωματικό το 
λεγόμενο «δελτίο αδικημάτων και συμβάντων». Σ’ αυτό 
το δελτίο υπήρχαν καταγεγραμμένα όλα τα περιστατικά 
του εικοσιτετραώρου, ανάμεσα στα οποία πολλά ήταν 
αστεία και παράξενα. Αρκετά απ’ αυτά τα «περίεργα» 
τα γράφαμε σε ειδικές χιουμοριστικές στήλες στις εφη-
μερίδες ή στα περιοδικά στα οποία εργαζόμασταν, και 
μάλιστα μπορώ να πω ότι διαβάζονταν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από το αναγνωστικό κοινό. Ξεχώρισα λοι-
πόν από το αρχείο μου αυτές τις ευτράπελες ιστορίες, 
κι αφού τις επεξεργάστηκα, διαπίστωσα ότι μπορούν να 
εκδοθούν σε ένα ενδιαφέρον και για τον σημερινό ανα-
γνώστη βιβλίο, ο οποίος θα διασκεδάσει, θα μυρίσει το 
άρωμα μιας εποχής και, ίσως, κατανοήσει λίγο καλύτερα 
την ανθρώπινη φύση.

Στο βιβλίο αυτό, που το κρατάτε τώρα στα χέρια σας, 
έχω καταγράψει πάνω από τριακόσια περιστατικά, όλα 
τους πραγματικά, από σαράντα χρόνια δημοσιογραφι-
κής πορείας, από την περίοδο δηλαδή 1970-2010. Δεν 
πρόκειται για περίεργα, ευτράπελα και διασκεδαστικά 
γεγονότα που θα σας φτιάξουν απλώς το κέφι και τη 
διάθεση· κατά τη γνώμη μου είναι επίσης διδακτικά, 
κάτι που το έχω επιδιώξει όχι μόνο σε τούτο, αλλά και 
σε όλα τα βιβλία που έχω γράψει έως σήμερα. Χωρίς να 
με ενδιαφέρει σε καμιά περίπτωση να κάνω τον δάσκα-
λο, προσπαθώ ο αναγνώστης να ωφελείται από την ανά-
γνωση, ώστε να μη γίνεται εύκολο θύμα των απατεώνων 
και των κάθε λογής παρανόμων».
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Η δυστοκία των αφηγημάτων
 
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Στέρεψαν τα αφηγήματα των αντιπολιτευόμενων ατό-
μων περί καταστροφής του περιβάλλοντος και της τσι-
μεντοποίησης. Τα υποστήριζαν για να κρατηθούν στην 
επιφάνεια της επικαιρότητας με σκοπό να δηλητηριά-
ζουν την τοπική κοινωνία με πικρόχολα σχόλια μόνο και 
μόνο για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους επικοινωνια-
κά συμφέροντα με ορίζοντα τις επερχόμενες δημοτικές 
εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023.

Η αρχή της επαναστατικής τους γυμναστικής ξεκίνη-
σε το καλοκαίρι του 2020 με τις αντιδράσεις τους περί 
καταστροφής της θάλασσας της Βουλιαγμένης και τη 
δημιουργία μεγάλου λιμανιού στη μαρίνα. Η πραγματι-
κότητα είναι τελείως διαφορετική και αυτό μπορεί να το 
διαπιστώσει ο καθένας, αρκεί να αφιερώσει λίγο χρόνο 
και να περπατήσει στο σημείο. Καμία περιβαλλοντική 
επιβάρυνση δεν έχουν υποστεί τα νερά (έχουν δημο-
σιευθεί τα αποτελέσματα ερευνών) και φυσικά κανένα 

λιμάνι δεν έχει κατασκευαστεί. Σειρά πήρε η ανάπλα-
ση της πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη. Γράφτηκαν 
τέρατα χωρίς αιδώ. Ανέφεραν ότι η νέα πλατεία θα θυμί-
ζει πλατεία Ομονοίας με το τσιμέντο να δεσπόζει και 
το πράσινο να μειώνεται. Και σε αυτή την περίπτωση, 
διαψεύστηκαν πανηγυρικά και η λάσπη που έριχναν 
τους γύρισε πίσω. Ένα σημείο όασης πρασίνου έχει 
δημιουργηθεί.

Ωστόσο, δεν σταμάτησαν εδώ και ανακάλυψαν ένα νέο 
αφήγημα που ήπλιζαν ότι με αυτό θα κρατηθούν στην 
τοπική επικαιρότητα για να καλύψουν τις δικές τους 
ανύπαρκτες πολιτικές τους φιλοδοξίες. Τόνιζαν ότι το 
πράσινο μειώνεται συνεχώς και ότι ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης σφυρίζει αδιάφορα. Παρέλειψαν να 
αναφέρουν ότι η δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει εδώ και 
δύο μήνες το μεγαλύτερο έργο πράσινης ανάπλασης της 
πόλης με τη φύτευση περίπου 2.500 δέντρων μεσαίας 
και υψηλής ανάπτυξης. Δεν πτοήθηκαν όμως και συνέ-
χιζαν να διασπείρουν τις ψευδείς ειδήσεις μέσω συγκε-
κριμένων τοπικών μέσων ενημέρωσης που ενδεχομέ-
νως να διατηρούν πολύ στενές φιλικές επαφές. Αυτή 
τη φορά το χτύπημα τους - ευτυχώς γίνεται με νεροπί-

στολα - αφορούσε στο νέο δημοτικό χώρο στάθμευσης 
στην κεντρική πλατεία της Βάρκιζας. Και τι δεν έγραψαν. 
Θα δημιουργηθεί θερμική νησίδα τους καλοκαιρινούς 
μήνες, θα κοπούν δέντρα και θα αλλοιωθεί το μικρο-
κλίμα της Βάρκιζας. Κατέρρευσε και αυτό το αφήγημα 
τους καθώς το σημείο στρώθηκε με κυβόλιθους, προ-
στέθηκαν και άλλα δέντρα, δημιουργώντας ένα πράσινο 
σημείο στο κέντρο της Βάρκιζας το οποίο παράλληλα θα 
διευκολύνει και τους κατοίκους της περιοχής με τις νέες 
θέσεις στάθμευσης που δημιουργήθηκαν. Στο σημείο 
αυτό να τονίσω πως το συγκεκριμένο οικόπεδο αν δεν 
το αγόραζε ο Δήμος προκειμένου να το παραδώσει προς 
χρήση στους κατοίκους, θα κατέληγε σε κάποιον κατα-
σκευαστή και θα χτιζόταν πολυκατοικία πέντε ορόφων. 
Ψιλά γράμματα για τους αιώνια αποτυχημένους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αναμένουμε λοιπόν το νέο τους πόνημα, το οποίο και 
αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει στον κάλαθο 
των αχρήστων. Θα μου πείτε, εδώ ανακοίνωσαν υπο-
ψήφιο και συνδυασμό χωρίς να παρουσιάσουν συνερ-
γάτες και πρόγραμμα. Στη διασπορά ψευδών ειδήσεων 
θα κολλήσουν;

bullets

••• Κάποιοι προκαλούν χωρίς καμία ντροπή  

• Διοργάνωσαν στο όνομα της Νέας Δημοκρα-
τίας μία όπως την ονομάσαν «φιλανθρωπική» 
εκδήλωση • Αλλά τελικά η φιλανθρωπία δεν 
ήταν παρά ένα πρόσχημα αυτοπροβολής • Διότι 
προσέξτε τι έγινε • Η εκδήλωση, που έγινε σε 
μία πιτσαρία της Βουλιαγμένης, είχε ελεύθερη 
είσοδο  • Όμως ο χώρος κοστίζει, τα ποτά που 
προσφέρθηκαν κοστίζουν, η ορχήστρα που έπαι-
ξε κοστίζει, ο φωτογράφος που ήρθε κοστίζει  

• Ποιος πλήρωσε για αυτά; • Μα, κάποιος ανώ-
νυμος (ή και πολύ γνωστός) χορηγός • Για τα 
μάτια του κόσμου, υπήρχε και ένας πάγκος όπου 
κάποιος μπορούσε να αγοράσει κάτι για την ενί-
σχυση ενός φιλανθρωπικού σωματείου • Ποτέ 
δεν ανακοινώθηκε, ούτε πριν, ούτε μετά, ποιο 
σωματείο είναι αυτό • Ούτε φυσικά αν συγκε-
ντρώθηκε κάποιο ποσό για τον υποτιθέμενο 
φιλανθρωπικό σκοπό.

••• Τι κατάφεραν οι ματαιόδοξοι αυτοί 
άνθρωποι που λένε ότι εκπροσωπούν το κυβερ-
νών κόμμα στην ανατολική Αττική; • Πήραν μια 

παχυλή χορηγία που θα μπορούσαν ταπεινά και 
ουσιαστικά να κατευθύνουν σε έναν πραγματικό 
φιλανθρωπικό σκοπό • Και υπάρχουν πολλές 
δομές της ευρύτερης περιοχής σε μεγάλη ανάγκη  

• Και την σπατάλησαν για να δημιουργήσουν ένα 
(τρομάρα τους) κοσμικό event και να γεμίσουν τα 
προφίλ τους στα social media με πολλές φωτο-
γραφίες • Δυσφημίζοντας την έννοια της φιλαν-
θρωπίας και της αλληλεγγύης • Μόνο αυτάρεσκα 
χαμόγελα, κενά περιεχομένου • Φωτογραφίζο-
μαι, άρα υπάρχω • Αυτοθαυμάζομαι, δίνω στους 
φίλους μου συγχαρητήρια, άρα κάνω πολιτική  

• Μα καλά, νομίζουν ότι απευθύνονται σε ηλί-
θιους;

••• Εντωμεταξύ, η Νέα Δημοκρατία και ο 
πρωθυπουργός δίνουν μάχη με την ακρίβεια  

• Ζούμε στην εποχή που η πλειοψηφία χρειάζεται 
επιδότηση για το σούπερ μάρκετ και την πληρωμή 
του ηλεκτρικού • Οι εκπρόσωποι του οικονομικού 
φιλελευθερισμού κάνουν πρωτοφανείς παρεμβά-
σεις στην αγορά με το «καλάθι του νοικοκυριού» 

• Και οι νομαρχιακοί εκπρόσωποι του κόμματος 
λικνίζονται με τα καλά τους ρούχα και ένα ποτήρι 
σαμπάνια στο χέρι, υπό τους ήχους σαξοφώνου, 
προσποιούμενοι τους φιλάνθρωπους μεγαλοα-
στούς • Δεν είναι πρόκληση; • Είναι, γι’ αυτό 
και δεν κατάφεραν ούτε 80 άτομα να μαζέψουν 

• Όταν είχε αγώνα του μουντιάλ, περισσότεροι 
συγκεντρώνονταν στο συγκεκριμένο κατάστημα.

  
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
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Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο υπουργός 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, οι ηθοποιοί Πυγμαλίων 
Δαδακαρίδης και Γιώργος Γεροντιδάκης και ο πολίστας 
Αντώνης Βλοντάκης διάβασαν  χριστουγεννιάτικα 
παραμύθια στα μικρά παιδιά της πόλης μας σε μια 
πρωτότυπη εκδήλωση στις 18/12

Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη 
μετεγκατάσταση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη 
Βάρη πραγματοποίησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού στις 1/12 
με παρουσία της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και του 
Δημάρχου, όπου παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα ιστορικά 
στοιχεία 

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ 
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΕΡΗΣΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ΣΤΙΣ 10/12 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 
ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΚΕΤΑ

Δυόμισι τόνους γαλοπούλες 
και κρασιά μοίρασε ο 
Δήμαρχος και το ΔΣ του 
Συλλόγου Υπαλλήλων 
Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στις 19 και 
20/12  στους εργαζόμενους 
του Δήμου για τα «χρόνια 
πολλά»

ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 3Β «INVENTORS» ΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 17/12 ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ MAKE A WISH ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΙ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Η ΦΩΤΟ ΣΤΙΣ 11/12) 
ΓΕΜΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΤΟΝ 
ΟΡΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ













