
The Talk of 
The Town
Η εκτός ιστορικού πλαισίου 
αναφορά στους «άστεγους» 
της Βουλιαγμένης μόνο χλευ-
ασμό προκαλεί προς δεκάδες 
αξιοπρεπείς οικογένειες, ενώ 
χρησιμοποιείται και για μικρο-
πολιτικούς λόγους στο κοκτέ-
ιλ αρνητισμού που σερβίρει η 
υποψήφια δημοτική αντιπο-
λίτευση. Η ιστορική αλήθεια 
για το τοπικό αυτό ζήτημα της 
δεκαετίας του 1970 είναι απλή 
και η γνώση της δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο για παρερ-
μηνείες.  
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@katerinafakinou87

#Varkiza

@OikonomouVasili

Συγχαρητήρια στην πολύ επιτυχημένη εκδήλωση της 
ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης! Η πανστρατιά της @neademokratia θα δώσει 
στις εκλογές την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση του @
kmitsotakis!

@purpleflame_melody

#varkiza

@kiria_kouli

Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα 
σε μια στιγμή. Πάρτε για παράδειγμα εμένα, που βγήκα 
σήμερα από το σπίτι κυριλάτη, με τα Ντιόρ μου και τα 
kayali μου να κάνω βόλτα στον Σαρωνικό και τελικά βρέ-
θηκα Βάρη στα Βλάχικα να καταπίνω παΐδια βουτηγμένα 
στο τζατζίκι.

@n_mo_ments

#Voula
 
@anynewsgr

Η κλιματική αλλαγή απασχόλησε ιδιαίτερα το 2ο Forum 
του ΣΠΑΥ, μέσα από την ενότητα «Οι σύγχρονες προκλή-
σεις της κλιματικής αλλαγής. Το μεγάλο στοίχημα της 
συντήρησης και αποκατάστασης των δασών», όπου προ-
εδρεύων ήταν ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

@ZiouTsitsou

Αύριο έχουμε νοτιάδες. Όλοι το ξέρουν αυτό. Φοράμε τις 
στολές μας, παίρνουμε τη σανίδα μας και κατεβαίνουμε 
Βουλιαγμένη για την ψυχανάλυσή μας. Σερφ.

@thebeautifulathens

#voula #panorama

@vvv.gov.gr

#smartcity

@karameros

Χρόνια πολλά με Φώτιση Υγεία, Ειρήνη, Ευημερία και 
Δικαιοσύνη. Σήμερα στον αγιασμό των υδάτων σε Βάρκι-
ζα, Βούλα και Βουλιαγμένη. 

@spyros.pantazis

#vouliagmeni

@anastasios_tsoukalas

#voula

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)



The talk of the town 3

Τι είναι και τι δεν είναι 
ο «Συνεταιρισμός Στεγάσεως Βουλιαγμένης»

M ια από τις πλέον αποτελεσματικές τακτι-
κές παραπλάνησης είναι να αφαιρείς μια 
πληροφορία από το ιστορικό της πλαίσιο 

και να την σχολιάζεις κάτω από το σύγχρονο φως, με 
ριζικά διαφορετικά δεδομένα. Αυτή η πρόθεση παρα-
πλάνησης χρωματίζει και τις καυστικές αναφορές σε 
διάφορες τοπικές αντιπολιτευτικές παρέες της ιστορί-
ας του «Εξωραϊστικού και Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
των Αστέγων Δημοτών Κοινότητος Βουλιαγμένης», 
όπως ήταν ο πλήρης τίτλος ενός φορέα που υφίσταται 
ακόμη νόμιμα με σημερινό τίτλο «Αστικός Οικοδομι-
κός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Δημοτών Βουλιαγμέ-
νης», αν και σε ένα πλαίσιο κοσμογονικών αλλαγών 
στην περιοχή σε σχέση με το 1978, όταν ιδρύθηκε. Στο 
θέμα αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Ιανουαρί-
ου, ενημερώνοντας για κάποιες πρόσφατες εξελίξεις 
και ξεκαθαρίζοντας τη θέση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. 

Η ίδρυση του συνεταιρισμού δεν ανήκει σε κάποια 
πρωτοβουλία επίδοξων οικοπεδοφάγων, όπως δια-
στρεβλωτικά παρουσιάζεται σήμερα, θίγοντας ανθρώ-
πους και λοιδορώντας οικογενειακές ιστορίες. Ο όρος 
«άστεγος» όπως χρησιμοποιήθηκε τότε δεν περιέγρα-
φε τους κοινωνικούς παρίες που σήμερα φέρνουμε 
στο νου, αλλά οικογένειες που ζούσαν σε αυθαίρετα 
παραπήγματα και παράγκες μέσα σε καταπατημέ-
νους ή κοινόχρηστους χώρους, χωρίς να διαθέτουν 

άλλη ακίνητη περιουσία. Κάποιες τέτοιες «παράγκες», 
αυθαίρετα σπίτια σε εκκλησιαστική και κοινόχρηστη 
ιδιοκτησία υφίστανται μέχρι σήμερα στο Λαιμό. Το 
1978 οι υπηρεσίες του Δήμου, θέτοντας αυστηρά κρι-
τήρια, όρισαν 74 οικογένειες ως δικαιούχους ενός προ-
γράμματος απόκτησης κατοικίας, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο διάσημα ονό-
ματα Βουλιαγμενιωτών. Η διαδικασία να βρεθεί για τις 
οικογένειες αυτές ένας χώρος μόνιμης κατοικίας, ώστε 
να απελευθερωθούν οι κοινόχρηστοι και άλλοι χώροι 
που καταλάμβαναν οι παράγκες, ακολούθησε μια πολι-
τική κοινωνικής στέγης, απόηχος της οποίας υφίστα-
ται μέχρι σήμερα σε κάποιο βαθμό. Τότε βέβαια η αξία 
της γης στη Βουλιαγμένη δεν είχε εκτιναχθεί, ενώ η 
ατομιστική ιδεολογία που φέρνει φθόνο για τη μικρή 
ωφέλεια του γείτονα δεν ήταν κυρίαρχη στην περιοχή. 

Το σχέδιο άλλωστε αυτό συγκέντρωσε μια πρωτόγνω-
ρη συναίνεση, τοπική και ευρύτερη. Αρχικά της κυβέρ-
νησης Καραμανλή, που μέσω του υπουργείου Γεωρ-

γίας παραχώρησε 15 στρέμματα στο τέλος της οδού 
Πανός στη Βουλιαγμένη, κοντά στο νεκροταφείο, και 
έπειτα της Εκκλησίας που επίσης παραχώρησε άλλα 
γειτονικά 25 στρέμματα, στα οποία σχεδιάστηκε να χτι-
στούν μικρές κατοικίες των 80 τετραγωνικών. Ο τότε 
Κοινοτάρχης Πατρίκιος Καραγεώργος ως επικεφαλής 
της προσπάθειας να εκλείψουν τα παραπήγματα από 
τη Βουλιαγμένη εκλεγόταν άλλωστε με δυσθεώρη-
τα ποσοστά (82%). Για λόγους που μέχρι σήμερα δεν 
έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά μάλλον εντοπίζονται στη 
δύσκολη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτού-
νταν, με την επέκταση του σχεδίου πόλεως, τη σύνταξη 
μελετών και τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος, το 
σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η αλλαγή σκυτάλης 
στη δημοτική διοίκηση, με την ανάληψη της δημαρχί-
ας από τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα το 1986 έθεσε τέλος 
στην ιδέα, αν και αρχικά ο ίδιος είχε αποδεχτεί το σχέ-
διο, υποσχόμενος να το ολοκληρώσει.   

Από τότε μέχρι σήμερα μια επίσημα διατυπωμένη 
υπόσχεση του κράτους προς κάποιους πολίτες έμει-
νε ανεκπλήρωτη. Οι τότε δικαιούχοι και οι κληρονό-
μοι τους μάλλον σήμερα, έμειναν με ένα κιτρινισμένο 
χαρτί στο συρτάρι τους που φέρει τον τίτλο «παραχω-
ρητήριο» και το οποίο υπόσχεται «εν καιρώ» την υπο-
γραφή ενός «οριστικού συμβολαίου». Τόσο ο σύλλογος 
των ανθρώπων αυτών όσο και οι ίδιοι σήμερα βρίσκο-
νται σε μια μάλλον άχαρη θέση να διαχειριστούν αυτή 
την αλλόκοτη κληρονομιά του παρελθόντος. Άραγε οι 
σημερινοί επικριτές και φιλόδοξοι δημόσιοι κατήγοροι 
θα πέταγαν στα σκουπίδια ένα τέτοιο παραχωρητήριο, 
αν το είχαν στα χέρια τους;

Η ζωή φυσικά εξελίσσεται και δεν αφήνει κενά πίσω 
της. Όπως είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει τη 
διαδικασία ανάκλησης της παραχώρησης, αφού ο σκο-
πός της δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η περιοχή παραμένει 
εκτός σχεδίου και όλα δείχνουν ότι τα παραχωρητήρια 
δεν θα χρησιμεύσουν σε τίποτα περισσότερο από το 
να γεμίσουν απλώς μία ακόμη σελίδα στη μοναδική 
ιστορία της Βουλιαγμένης. Όπως ξεκαθάρισε άλλωστε 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στις 19 Ιανουαρίου, «δεν 
υπάρχει κάποιο διακύβευμα μεταξύ του Δήμου και του 
συλλόγου, μόνο μεταξύ του συλλόγου και του υπουρ-
γείου, του συλλόγου και της Εκκλησίας». Ωστόσο, οι 
προεκλογικές ανάγκες εξεύρεσης αφηγημάτων που 
έχουν κάποιες αντιπολιτευόμενες περσόνες, δεν θα 
άφηναν αυτό το περίεργο κομμάτι ιστορίας ανεκμε-
τάλλευτο. Στο μπλέντερ για τη σκοτεινή μετα-αλήθεια 
που σερβίρουν, τα υλικά των περίπλοκων πολεοδομι-
κών ζητημάτων και των εκκλησιαστικών διεκδικήσεων 
είναι περιζήτητα μαζί με μία συνωμοσιολογική σάλτσα 
που δένει ένα ψευδέστατο αντιπολιτευτικό στόρυ.

“Μια επίσημα διατυπωμένη
υπόσχεση του κράτους 
προς κάποιους πολίτες 
έμεινε για πάντα 
ανεκπλήρωτη

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Με σύμμαχο τον καιρό και με ευχάριστη διάθεση, περισ-
σότεροι από 200 πολίτες, μικρά παιδιά και οικογένειες 
έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη δεντροφύτευση που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στο 
Χέρωμα Βάρης, σε μια πρωτοβουλία του «Όλοι μαζί Μπο-
ρούμε» και του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σε 
μια έκταση περίπου δύο στρεμμάτων, φυτεύτηκαν 500 
πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια και σπόροι βελα-
νιδιάς με στόχο σε λίγα χρόνια να γίνουν δέντρα και η 
συγκεκριμένη δασική περιοχή η οποία σήμερα είναι 
χέρσα να μετατραπεί σε ένα πάρα πολύ όμορφο δάσος. 
Να σημειωθεί πως η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσέφερε σακιά με το 
οργανικό εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας Vita Green 
παραγωγής του Δήμου. 

Στη δεντροφύτευση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος δήλωσε: «Το κοντράστ 
συναισθημάτων είναι μεγάλο καθώς ακριβώς δίπλα από 
το σημείο που φυτεύουμε βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα 
από τα καμμένα εξαιτίας της πυρκαγιάς της 4ης Ιουνί-
ου του 2022. Από την μια τα καμμένα και από την άλλη 
μικρά παιδιά και οικογένειες να έχουν έρθει εδώ και να 
φυτεύουν για να δουν μετά από λίγα χρόνια όλοι αυτή 
την προσπάθεια να μετατρέπει μια άγονη περιοχή σε 
ένα όμορφο μικρό περιαστικό δάσος. Ως δημοτική αρχή 

έχουμε θέσει από την αρχή της θητείας μας ως προτεραι-
ότητα, την προστασία, την ανάδειξη και την επέκταση 
του δασικού κεφαλαίου της πόλης μας», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, προγραμματίζονται και 
άλλες φυτεύσεις και αναδασώσεις στο περιαστικό πράσι-
νο και σε αλσύλλια και στις τρεις δημοτικές ενότητες, με 
στόχο να ενισχυθεί ο δασικός χαρακτήρας τους ». 

Έξυπνη πόλη 
της χρονιάς

η Βάρη Βούλα 
Βουλιαγμένη

Δώδεκα βραβεία απονεμήθηκαν στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης στα Best City Awards 2023, τα κορυφαία βραβεία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις καλύτερες 
πρακτικές και λύσεις που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πολεις 
να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Επίσης, ο 
Δήμος των 3Β έλαβε την κορυφαία διάκριση «Smart Town of the 
Year», που αποτελεί ένα συγκεντρωτικό βραβείο επίδοσης στα βρα-
βεία και αναδεικνύει τον κορυφαίο Δήμο της χρονιάς. 

Στο βραβείο «Smart Town of the Year» ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης συγκέντρωσε την υψη-
λότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 
πόλεις με πληθυσμό από 40.000 
έως 80.000 κατοίκους. Τα πέντε 
χρυσά βραβεία αφορούσαν τις 
εξής κατηγορίες: «Έργα στάθμευ-
σης αυτοκινήτων», για την πρώτη 
θέση στάθμευσης ηλεκτρικού αυτο-
κινήτου για ΑμεΑ της χώρας στην 
Πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη, 
«Προσβασιμότητα χώρων» για τη 
σύνδεση προσβάσιμων διαδρομών 
ΑμεΑ στην πόλη.  «Εφαρμογές ΤΠΕ, 
IoT Applications & City Dashboard» 
για τις πληροφορίες της πόλης και 
τις συναλλαγές που μπορούν να 
πραγματοποιούν οι πολίτες μέσω 
τηλεφώνου,«Δράσεις & έργα για 
την παρακολούθηση και έλεγχο / 
προστασία σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης» για την εκπόνηση 

ολοκληρωμένης επιχειρησιακής μελέτης αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στην κατη-
γορία Smart Waste Management ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης μαζί με την Cosmote κέρδισαν το χρυσό βραβείο για το έργο 
που υλοποιείται στον Δήμο με έξυπνους κάδους απορριμμάτων. Τα 
τρία αργυρά βραβεία αφορούσαν τις εξής δράσεις: Τη διοργάνω-
ση κορυφαίου τριαθλητικού αγώνα Iron Man 70.3 Vouliagmeni, το 
δημοτικό πρόγραμμα για την καταγραφή, τη σήμανση και τη στεί-
ρωση των αδέσποτων γατών «Οι Γάτες μας» και τη βελτιστοποίηση 
ενεργειακής αποδοτικότητας της Στέγης Υπερηλίκων στη Βούλα. 
Τέλος, με τρία χάλκινα βραβεία ο Δήμος βραβεύτηκε για τις πρωτο-
βουλίες του: Το ολοκληρωμένο δίκτυο ηλεκτρικών οχημάτων, την 
ηλεκτρονική παρακολούθηση διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών 
υπογραφών και το σύγχρονο σύστημα 24ωρης εναέριας επιτήρησης 
του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 16 Ιανουαρίου 2023 στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή των νικητών, των 
μελών της κριτικής επιτροπής, εκπροσώπων δημοσίου και επιχει-
ρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων δήλωσε σχετικά: «Στα 6 χρυσά, 3 
ασημένια και 3 χάλκινα βραβεία που κέρδισε ο Δήμος μας, αντανα-
κλάται η ομαδική δουλειά που πραγματοποιείται από τους συνερ-
γάτες μου, τη δημοτική ομάδα και τους εργαζόμενους που έχω την 
τιμή να καθοδηγώ. Τα 12 βραβεία που κερδίσαμε δεν μας εφησυ-
χάζουν. Αντιθέτως μας δίνουν δύναμη, να προχωρήσουμε το έργο 
μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και στρατηγική, διαφυλάττοντας τον 
φυσικό πλούτο της περιοχής μας, καθιστώντας σταδιακά τον δήμο 
μας πόλη πρότυπο σε όλη την Ελλάδα και βελτιώνοντας διαρκώς την 
ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».

Βάρη 
Φυτεύτηκαν πάνω από 1.000 δενδρύλλια στο Χέρωμα



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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Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά του 
δημοτικού συμβούλου Νατάλη Πέτροβιτς, καταγγέλ-
λοντάς τον μεταξύ άλλων για προσβλητική συμπερι-
φορά απέναντι σε εργαζόμενο του Δήμου. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο των εργαζόμενων Μανώλη Λουδάρο, 
είναι η δεύτερη φορά που ο δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης του Δημήτρη Δαβάκη επιτίθεται φραστικά 
σε υπάλληλο. Πρόσφατο περιστατικό ήταν η ανάρμο-
στη συμπεριφορά που επέδειξε ο Νατάλης Πέτροβιτς 
σε υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και στάθηκε η 
αφορμή για να φέρει την άμεση αντίδραση του Συλ-
λόγου των εργαζομένων. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Το ΔΣ του Συλ-
λόγου Υπαλλήλων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης 
- καταγγελίας κατά του δημοτικού συμβούλου Νατάλη 
Πέτροβιτς για αντεργατική και προσβλητική συμπε-
ριφορά. Με μεγάλη μας λύπη και αγανάκτηση καταγ-
γέλουμε για άλλη μια φορά τον δημοτικό σύμβουλο 
Νατάλη Πέτροβιτς για την αχαρακτήριστη συμπερι-
φορά του σε βάρος των συναδέλφων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας με απαράδεκτες εκφράσεις, ύβρεις και 
απειλές. Ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος 
συνεπής στην αντιεργατική του συμπεριφορά, έχει 
απασχολήσει και κατά το παρελθόν με αρνητικούς 

χαρακτηρισμούς τις υπηρεσίες του Δήμου και το Δ.Σ 
του Συλλόγου μας τον έχει καταγγείλει ομόφωνα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο στις 29/1/20 για τον ίδιο λόγο. 
Τον καλούμε άμεσα να ζητήσει συγνώμη από το εργα-
ζόμενους που εξύβρισε με απαράδεκτους και μειωτι-
κούς χαρακτηρισμούς θίγοντας την αξιοπρέπεια τους, 
την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελμα-
τική τους επάρκεια. Επίσης καλούμε τον επικεφαλής 
της παράταξης του κ. Δημήτρη Δαβάκη να δηλώσει αν 
συμφωνεί με τέτοιες συμπεριφορές. Οι εργαζόμενοι 
του Δήμου μας, πιστεύουν πως ήρθε η ώρα ο «κατή-
φορος» του συγκεκριμένου δημοτικού συμβούλου να 
σταματήσει εδώ. Αυτού του είδους οι επιθέσεις στους 
υπαλλήλους είναι επικίνδυνο φαινόμενο που πρέπει 
να τελειώσει σήμερα κιόλας και σας δηλώνουμε πως 
τέτοιες συμπεριφορές δεν μας κάμπτουν το ηθικό και 
θα συνεχίζουμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα των 
δημοτών. Κατηγορηματικά λέμε πως οι εργαζόμενοι 
δεν τρομοκρατούνται ούτε εκβιάζονται και τέτοια 
φαινόμενα μας κάνουν πιο ενωμένους και πιο δυνα-
τούς».

Η επιστολή αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 19ης Ιανουαρίου. Μετά από προτροπή του Δημάρ-
χου, δεν δόθηκε συνέχεια στο θέμα, με τις δύο πλευ-
ρές να συμφωνούν ότι θα συζητήσουν την επίλυση 
της παρεξήγησης. 

Απρεπής συμπεριφορά δημοτικού συμβούλου σε υπάλληλο 

Τροχαίο 
με παράσυρση

πεζής
μαθήτριας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Ιανουαρί-
ου στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού 
Πειραιώς στη Βούλα, όταν αυτοκίνητο παραβίασε τον κόκκινο 
σηματοδότη και παρέσυρε μια 15χρονη μαθήτρια που διέσχιζε 
την στιγμή εκείνη τη διάβαση πεζών προκειμένου να πάει στο 2ο 
Λύκειο Βούλας. Αρχικά, οι πληροφορίες ήθελαν την οδηγό του ΙΧ 
να εγκαταλείπει την μαθήτρια, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε 
πως η 59χρονη οδηγός η οποία στο όχημά της είχε και δύο ανήλικα 
παιδιά, παρέμεινε στο σημείο. Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε την 15χρονη, 
που ήταν χτυπημένη στο οδόστρωμα και τη μετέφερε στο νοσοκο-
μείο «Παίδων». Ευτυχώς, ο τραυματισμός της άτυχης μαθήτριας 
δεν αποδείχθηκε σοβαρός με αποτέλεσμα μετά από δύο μέρες να 
πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της. 

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο φανάρι τη στιγμή του 
τροχαίου ατυχήματος περιέγραψε το χρονικό της παράσυρσης. 
Αρχικά ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη τραυματία 
και πως η οδηγός βοήθησε από την πρώτη στιγμή. «Δεν είχαμε εγκα-
τάλειψη τραυματία. Σταμάτησε το αυτοκίνητο απλά λίγο πιο κάτω 
και μετά ήρθε η οδηγός, ήταν παρούσα και έδωσε κατάθεση στο 
ανακριτικό της τροχαίας», είπε χαρακτηριστικά. Για το τι συνέβη 
στον τόπο του τροχαίου ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε όσα 
είδε τονίζοντας ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα: «Είδα ένα αυτοκίνητο 
πολύ γρήγορα σαν φλας όλη η σκηνή, να χτυπάει κάποιον άνθρωπο 
και να τον πετάει στον αέρα πάνω από το ύψος του καπό, σχεδόν 
δύο μέτρα πετάχτηκε ο άνθρωπος. Ερχόταν στο ρεύμα από Βουλιαγ-
μένη προς Αθήνα. Φαινόταν αρκετά δυνατό το χτύπημα»,  πρόσθε-

σε. «Εγώ άφησα το αμάξι στο φανάρι. Έβαλα αλάρμ και κατέβηκα 
και πήγα να δω τι έγινε. Η κοπέλα ήταν μπρούμυτα αρχικά. Μετά 
κατάλαβα ότι έχει τις αισθήσεις της. Είδα τραύματα στο πρόσωπο. 
Είδα αίμα μόνο σε μύτη και στόμα. Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα», 
ανέφερε ο μάρτυρας. Η οδηγός που παρέσυρε την μαθήτρια στην 
κατάθεση που έδωσε στις αρχές, υποστήριξε ότι δεν πρόλαβε να 
σταματήσει την στιγμή που άναψε ο ερυθρός σηματοδότης. Σε κάθε 
περίπτωση, φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το 
τροχαίο ατύχημα, αναμένεται να ρίξει η κάμερα κυκλοφορίας που 
είναι τοποθετημένη στη διασταύρωση. 



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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Δυναμική παρέμβαση για να βρεθεί άμεσα λύση στη διευθέτηση του ρέματος στο 
Κόρμπι Βάρης πραγματοποίησε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στις 
22 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μαζί με τους συνεργάτες του 
επισκέφτηκαν τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ζητώντας του να ολοκλη-
ρωθούν τάχιστα οι διαδικασίες για την άμεση επανεκκίνηση του έργου, καθώς εδώ και 
1,5 χρόνο έχουν σταματήσει. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Γιώργο Πατούλη ήταν 
τέτοιες όπου ο περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της συνάντησης οριστικοποίησε και 
δρομολόγησε επί τόπου τα βήματα και τις διαδικασίες για την άμεση συνέχιση του 
έργου. Μάλιστα οι δύο πλευρές, Δήμος και Περιφέρεια, συμφώνησαν να συστήσουν ο 
καθένας ξεχωριστά από ένα παρατηρητήριο με στόχο την καθημερινή παρακολούθη-
ση του έργου. «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα της Περι-
φέρειας στην περιοχή το οποίο θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά το Δήμο και είμαστε 
αποφασισμένοι, παρά τις όποιες δυσκολίες να το ολοκληρώσουμε τάχιστα» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πατούλης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος φανερά ικανοποιη-
μένος από τη θετική έκβαση της συνάντησης και από τη στιγμή που ο Περιφερειάρχης 
κίνησε τις διαδικασίες επανεκκίνησης του έργου, δήλωσε ότι υπάρχει καλή πρόθεση 
από την Περιφέρεια για να ολοκληρωθεί το έργο που είναι νευραλγικής σημασίας για 
την περιοχή. Σημειώνεται πως το έργο προϋπολογισμού περίπου 20 εκ. ευρώ χρημα-
τοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής.

Επιπλέον, συζητήθηκαν και άλλα έργα όπως η κατασκευή παιδικού σταθμού στην 
πόλη για το οποίο άμεσα θα υπογραφεί η σχετική προγραμματική σύμβαση αλλά 
και έργα διευθέτησης ομβρίων. «Έργα που θωρακίζουν τις ζωές και τις περιουσί-
ες των πολιτών παραμένουν στις απόλυτες προτεραιότητες μας», υπογράμμισε σε 
δηλώσεις του ο Γιώργος Πατούλης και πρόσθεσε πως τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα 

του Δήμου αλλά και άλλα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα 
προχωρήσουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η παροιμία «όταν δεν πάει ο Μωάμεθ 
στο Βουνό πάει το Βουνό στον Μωάμεθ», ταιριάζει απόλυτα στην πρωτοβουλία του 
Δήμου να επισκεφτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής. 

Μια ακόμα δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απέναντι στη 
διοίκηση του νομικού προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή τη σοβαρή 
διαμάχη που έχει ξεσπάσει από το 2020, όταν η Εκκλησία ζήτησε την άρση της απαλ-
λοτρίωσης 46 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του Ασκληπιείου Νοσοκομείου, με 
σκοπό να τα εκποιήσει ή να ζητήσει από το ελληνικό Δημόσιο περίπου 80 εκατομμύ-
ρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της έκτασης. 

Από την πλευρά του ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έθεσε σε «συναγερμό» όλο 
το νομικό του επιτελείο, προκειμένου να ερευνήσει κατά πόσο η συγκεκριμένη έκταση 
ανήκει στην Εκκλησία. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση, το νομικό τμήμα του Δήμου 
κατέθεσε στην αίθουσα του δικαστηρίου πλήθος ευρημάτων τα οποία αποδείκνυαν 
τα προφανή, ότι δηλαδή η Εκκλησία δεν μπορεί να ζητά δικαιώματα στο Ασκληπιείο 
έναν αιώνα μετά. 

Έτσι, την Παρασκευή 20 Ιανουρίου 2023 εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Πειραιά η απόφαση για την προσφυγή της Εκκλησίας της Ελλάδος για άρση απαλ-
λοτρίωσης για το Ασκληπιείο. Στην περίληψη της απόφασης η οποία αναμένεται να 

καθαρογραφεί το προσεχές διάστημα αναφέρεται ότι απορρίπτεται στην ουσία η 
προσφυγή λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος, καθώς δεν προέκυψε κυριότητα 
της Εκκλησίας της Ελλάδος στην επίμαχη έκταση των 46 στρεμμάτων. Σε περίπτωση 
που το Πρωτοδικείο αποδεχόταν την προσφυγή της Εκκλησίας, θα σηματοδοτούσε 
ουσιαστικά την οριστική διάλυση του Ασκληπιείου Βούλας, αφήνοντας χωρίς Γενικό 
Νοσοκομείο όλη την Νοτιοανατολική Αττική. 

«Η Εκκλησία δεν είναι αήττητη. Υπάρχουν ζητήματα πολύ μεγάλα τα οποία η Εκκλη-
σία τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο ιδιαίτερα υπεροπτικό», σχολίασε ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Να τονιστεί ότι η υπόθεση 
χρονολογείται από το 1925, όταν και απαλλοτριώθηκε από το ελληνικό Δημόσιο το 
συγκεκριμένο τμήμα γης που ανήκε στην Εκκλησία της Ελλάδος και αντιστοιχεί στη 
μισή περίπου έκταση του Ασκληπιείου. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Μονή 
Πετράκη σε πλήθος αναφορών της αναφέρει το Ασκληπιείο Νοσοκομείο ως μία από 
τις κοινωφελείς «δωρεές» από την περιουσία της. 

Ρέμα Κόρμπι 
Άμεση επανεκκίνηση των εργασιών

Ασκληπιείο Βούλας 

Απορρίφθηκε η προσφυγή 
της Εκκλησίας

Δεσμεύτηκε για ταχεία επανέναρξη εργασιών 
ο Γιώργος Πατούλης

Απετράπη μετά από παρέμβαση του Δήμου 
η ιδιοκτησιακή περιπέτεια για το νοσοκομείο



M
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Panayiotis Tsakiris
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Vouliagmeni Port, 16671 Vouliagmeni
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Προοδευτική 
διακυβέρνηση
για περισσότερη
δημοκρατία

Γιώργος Καραμέρος  
Δημοσιογράφος, υποψήφιος 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ  
στην ανατολική Αττική “Όπου χάνεται το μέτρο 

των επενδύσεων υποβαθμίζεται 
και η ποιότητα ζωής

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Οι οικονομικές παροχές και διάφορες έκτακτες ενισχύσεις της κυβέρνη-
σης φαίνεται να εξισορροπούν κάποιες απώλειες των νοικοκυριών από 
την ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας. Πάντως απομακρύνουν 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ταμπέλα του ακραιφνούς νεοφιλελεύ-
θερου. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλειοδοσία σε οικονομικά μέτρα;

Κ. Λαουτάρη πρόκειται για επιδότηση της αισχροκέρδειας που ενισχύει το ακραιφ-
νώς νεοφιλελεύθερο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα δημόσια έσοδα από τους 
έμμεσους φόρους λόγω και του πληθωρισμού, έχουν εκτοξευθεί προς τέρψιν της 
κυβέρνησης που αντί να παρέμβει στην πηγή της αισχροκέρδειας, είτε μιλάμε για τον 
τρόπο διαμόρφωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είτε για την ασυδοσία στην 
βιομηχανία τροφίμων όπως αυτή εκφράζεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιλέγει 
την επιδότηση κρατώντας ακέραια τα υπερκέρδη των λίγων στέλνοντας παράλληλα 
τους περισσότερους στο gov να αναζητήσουν την τύχη τους με τα διάφορα χαρτζιλί-
κια που μοιράζονται. Ο έλεγχος και η λελογισμένη ρύθμιση της αγοράς με παρέμβαση 
στον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η υποχρέω-
ση των σουπερμάρκετ να παρουσιάζουν στις ελεγκτικές αρχές φάκελο τεκμηρίωσης 
κάθε αύξησης των τιμών θα μπορούσαν μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ και βασικά και 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα καύσιμα να σταματήσουν την νεοφιλελεύθερη 
επίθεση στα εισοδήματα όλων και κυρίως της μεσαίας τάξης.
Σε ό,τι αφορά μισθούς και συντάξεις και εκεί υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι. Η αύξηση 
του κατώτατου μισθού αφορά 1 στους 4 εργαζόμενους με παγωμένες όμως τις τριε-
τίες μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%. Αυτό βέβαια ακούγεται λεπτομέρεια 
για όσους δεν είναι «εξαρτημένοι το μισθό τους», όπως είπε στο παρελθόν ο πρω-
θυπουργός αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Για τους δε συνταξιούχους, μολονότι 
δεν είμαστε πια σε μνημονιακή εποπτεία δεν έχει γίνει τίποτα στην κατεύθυνση της 
απαλοιφής της προσωπικής διαφοράς ή της επαναφοράς μέρους του ΕΚΑΣ για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το 7,5% της αύξησης που προ-
έβλεπε ο νόμος του 2017 να το πάρουν μόνο οι μισοί συνταξιούχοι, σε συνθήκες 
ασφυκτικού πληθωρισμού. Συνταξιούχοι που είδαν να κόβεται η 13η σύνταξη του 
2019 και να μην δίνονται πίσω τα αναδρομικά.

Το ζήτημα της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, όπως αναδεικνύεται 
από την υπόθεση των υποκλοπών, θεωρείτε τελικά ότι μπορεί να καθο-
ρίσει την πολιτική ατζέντα, όπως έγινε σε παλαιότερες εποχές;

Ελπίζω και οι νεότερες εποχές να συμπεριλαμβάνουν στην εκτίμηση όλων μας ως 
σταθερή, την αξία της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χωρίς Δημο-
κρατία και Δικαιοσύνη δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ευημερία. Εδώ δεν μιλάμε 

απλώς για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αλλά για ένα λογισμικό που χρησιμοποί-
ησε η κυβέρνηση προκειμένου να καταγράφει την προσωπική ζωή και στιγμές των 
«στόχων», πολιτικών της αντιπάλων, υπουργών της, δημοσιογράφων επιχειρημα-
τιών, στρατιωτικών. Ξεκάθαρος στόχος του Μεγάρου Μαξίμου ήταν μέσω της συλλο-
γής αυτών στοιχείων ο έλεγχος της ροής του χρήματος, δεδομένου ότι αυτά τα τρία 
χρόνια με τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς, με πρόσχημα 
και τον κορονοϊό, ξοδεύτηκαν 8,5 δισ. σε δαπάνες της κεντρικής και γενικής διακυ-
βέρνησης και άλλα 14 δισεκατομμύρια ευρώ για τους εξοπλισμούς.
Οι παρακολουθήσεις είναι κακούργημα και εδώ αναζητείται πέρα από τους φυσικούς 
αυτουργούς και ο ηθικός αυτουργός. Από τον Αύγουστο γίνεται μία συστηματική 
προσπάθεια συσκότισης της υπόθεσης. Το ζήτημα καθορίζει την πολιτική ατζέντα 
αλλά θα είχε μεγαλύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία εάν τα μέσα ενημέρωσης λει-
τουργούσαν όπως σε κάθε έγκλημα. Φανταστείτε τις κάμερες στραμμένες στα θύματα, 
π.χ. τις συζύγους των υπουργών που ήταν στη λίστα της ΕΥΠ, με δηλώσεις, πλάνα, 
ρεπορτάζ και συζητήσεις επί αυτού του θέματος στα πάνελ. Βλέπετε ότι υπάρχουν 
πολλοί τομείς της δημόσιας σφαίρας που λειτουργούν με στρεβλώσεις και αυτό συν-
διαμορφώνει το γενικότερο κλίμα.

Μια «δεύτερη φορά Αριστερά» θα φέρει αναπροσαρμογή θέσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την κυβερνητική θητεία των ετών 2015-2019;

Εκ των πραγμάτων είναι διαφορετικά πλέον τα ζητούμενα στην Ελλάδα. Η χώρα βγήκε 
με την συνέπεια και την διαχειριστική ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ από τα μνημόνια αλλά 
πλέον πέντε χρόνια μετά είμαστε σε διαφορετική εποχή. Υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ μεγα-
λύτερη ωριμότητα και ενισχυμένο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διαχειριστεί τις 
νέες προκλήσεις. Αναμφισβήτητα τότε έγιναν λάθη 
αλλά το πρόσημο ήταν θετικό υπό ασφυκτικές 
συνθήκες. Εκτιμώ δε ότι αυτά τα τέσσερα χρό-
νια της κυβέρνησης Μητσοτάκη απλά γυρίσα-
με στις κακές συνήθειες και πρακτικές που 
μας οδήγησαν στην οικονομική καταστρο-
φή, έστω και αν η αμετροέπεια προκαλεί 
σε κάποιους από τους ωφελούμενους μία 
προσωρινή ευφορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν 
είναι μόνο Αριστερά, εκφράζει τις δυνάμεις 
του Κέντρου, της Οικολογίας αλλά ακόμα και 
αστούς ψηφοφόρους σε ανώτερα οικονομικά 
στρώματα που εκτιμούν ότι είναι απαραίτητη 
μία προοδευτική διακυβέρνηση για περισσό-
τερη δημοκρατία, μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, 
σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Υπο-
χωρούμε καθημερινά σε 
αυτά και μετά αναρω-
τιόμαστε γιατί συμβαί-
νουν τόσο σκληρά και 
αποτρόπαια γεγονότα 
γύρω μας.
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Ένα από τα κορυφαία ζητήματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
είναι η διακηρυγμένη επιθυμία της Εκκλησίας της Ελλάδος να αξιοποιή-
σει την αδόμητη σήμερα περιουσία της σε πράσινα σήμερα σημεία που ο 
Δήμος θεωρεί κοινόχρηστα. Ποια είναι η θέση σας πάνω στο θέμα αυτό;
Χρειάζεται σεβασμός στην περιβαλλοντική νομοθεσία προκειμένου να έχουμε μία 
βιώσιμη ανάπτυξη για την Ανατολική Αττική και το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Είμαι σίγουρος ότι η εκκλησία βάζει τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη και 
σέβεται τη νομοθεσία. Και τοποθετούμαι συγκεκριμένα με ένα παράδειγμα: Ο λόφος 
του Ορφανοτροφείου είναι σημαντικός αρχαιολογικός χώρος και προστατεύεται από 
συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Κατανοώ την ανάγκη κάθε ιδιοκτήτη να αξιοποι-
εί την περιουσία του αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μπετόν και πισίνες. Σε 
αυτά τα θέματα η δημοτική αρχή έχει ευήκοα ώτα στις προτάσεις και τις παρεμβά-
σεις της ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό είναι θετι-
κό. Όποιος υπερασπίζεται το περιβάλλον και τον πολιτισμό δεν είναι εμπόδιο στην 
ανάπτυξη, αλλά τροχοπέδη στην ασυδοσία και την τελική καταστροφή. Η κεντρική 
κυβέρνηση πρέπει να νομοθετεί με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι βαθμοί 
αυτοδιοίκησης, πρώτος και δεύτερος, να την εφαρμόζουν συνετά και με διαφάνεια. 
Όσο διατηρείται αυτή η αλυσίδα, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι μακροπρόθεσμα.

Η Αριστερά παραδοσιακά στέκεται επιφυλακτικά απέναντι στις ιδιωτι-
κές επενδύσεις. Εσείς πώς βλέπετε το Ελληνικό και το κύμα επενδύσεων 
στη λεγόμενη αττική ριβιέρα;
Εδώ είχαμε μία ...οικολογική επιτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καθώς 
για τέσσερα χρόνια πέρα από τις κατεδαφίσεις που έγιναν με επιτυχία, τίποτα άλλο 
δεν προχώρησε στο Ελληνικό παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες. Πόσες φορές δεν 
επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κράνη και γιλέκα το εργοτάξιο; Προχώρη-
σαν οι διαγωνισμοί αλλά από έργα, πολύ λίγα πράγματα. Προσωπικά κ. Λαουτάρη 
δεν βλέπω αρνητικά τις επενδύσεις. Δεν φοβάμαι τον όρο. Έχοντας όμως διοικητική 
εμπειρία και γνώση όλων των πτυχών της καθημερινότητας και των αναγκών των 
πολιτών, δεν μπορεί να μην επισημάνω τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτό 
το εύηχο αφήγημα της Αττικής Ριβιέρας. Δείτε για παράδειγμα το ζήτημα της αύξη-
σης των λεγόμενων αντικειμενικών αξιών. Σε κάποιες περιοχές έφτασαν και το 55%, 
με ιδιοκτήτες που έχουν μία και απρόσοδη κατοικία να πλήττονται σημαντικά εκτός 
από τους φόρους και από απώλεια διαφόρων επιδομάτων ευνοϊκών τιμολογίων ενέρ-
γειας, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κ.λπ. Πολλοί επίσης συμπολίτες που επί 

χρόνια νοίκιαζαν σπίτια άκουσαν από τους ιδιοκτήτες ότι τα ενοίκια τους θα έπρεπε 
αυξηθούν από 20% - 40%. Επίσης, λόγω αύξησης των αξιών των ακινήτων και των 
ευνοϊκών προβλέψεων του νέου νόμου για την οικοδόμηση με σημαντική αύξηση 
της δόμησης, πυκνώνουν οι κατεδαφίσεις κατοικιών για ανοικοδόμηση πολυώροφων 
κτιρίων. Η έκρηξη ανοικοδόμησης προκαλείται από την προσδοκώμενη υπεραξία 
από τα νεόδμητα κτήρια, την τουριστική αξιοποίηση με βραχυχρόνιες μισθώσεις, και 
τις πωλήσεις για έκδοση της «χρυσής βίζας». Όπου χάνεται το μέτρο υποβαθμίζεται 
μεσοπρόθεσμα και η ποιότητα ζωής κ. Λαουτάρη.

Μετά από τις θητείες σας στην περιφερειακή αρχή Αττικής αλλά και 
στον Δήμο Αμαρουσίου, πιστεύετε ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να φέρει 
ουσιαστικές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών;
Ξεκάθαρα ναι, αρκεί η αυτοδιοίκηση να ενισχύεται με οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους, να λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία. Και εδώ η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας με νόμο που κρίθηκε αντισυνταγματικός προσπάθησε να παρέμβει στη 
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης υποτίθεται για να διορθώσει τα προβλήματα 
που είναι η αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησε το εκλογικό σύστημα 
του 2019. Η σχέση της αυτοδιοίκησης γενικά πρέπει να είναι αμφίδρομη με τους 
πολίτες οι οποίοι και αυτοί, εμείς, όλοι, έχουμε ευθύνη για τα κριτήρια επιλογής των 
εκπροσώπων.

Η ανακοίνωσή σας να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών στις προσε-
χείς βουλευτικές εκλογές φαίνεται να επιβεβαιώνει έναν κανόνα της 
δημόσιας ζωής που θέλει τη δημοσιογραφία να δημιουργεί συγκοινω-
νούντα δοχεία με την κεντρική πολιτική. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση;
Ποτέ δεν έκρυψα τις απόψεις και την πολιτική αυτοδιοικητική δράση μου. Έχοντας 
πλέον 10 χρόνια εμπειρίας στον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, δεν 
αισθάνομαι ότι κάνω τώρα, όψιμα, τη μετάβαση από τη δημοσιογραφία στην πολιτι-
κή. Θεωρώ ότι έχω καλή γνώση των ανοιχτών ζητημάτων της Ανατολικής Αττικής και 
την απαραίτητη αφοσίωση για να συμβάλλω με μία δυναμική παρουσία στη Βουλή 
όσο μπορώ στην βελτίωση των συνθηκών της ζωής των κατοίκων της.

Η φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ένα φάσμα απόψεων και στά-
σεων που έχουν ιστορικές αναφορές σε διάφορα ρεύματα της Αριστεράς 
και της σοσιαλδημοκρατίας. Εσείς πού τοποθετείτε τον εαυτό σας κάτω 
από αυτή τη μεγάλη ιδεολογική ομπρέλα; 
Προέρχομαι από μία κεντρώα οικογένεια και προσωπικά έχω από τα φοιτητικά μου 
χρόνια μία υπερδεκαετή διαδρομή στο χώρο της πολιτικής οικολογίας. Παράλληλα, 
τόσο οι σπουδές μου σε Ελλάδα και Αγγλία όσο και οι επαγγελματικές μου παραστά-
σεις για 3 δεκαετίες στο χώρο των μέσων ενημέρωσης και της επιχειρηματικότητας 
με έχουν κάνει πιο ρεαλιστή και αποτελεσματικό. Το ζήτημα όμως δεν είμαι εγώ, που 
ζητώ την στήριξη των πολιτών για να λειτουργήσω ως μία δυνατή φωνή των κατοίκων 
της Ανατολικής Αττικής αλλά η συλλογική προσπάθεια που κάνουμε με εντιμότητα, 
σχέδιο και δικαιοσύνη παντού. 

Ο Γιώργος Καραμέρος συνιστά την οικολογική «συνιστώσα» του ΣΥΡΙΖΑ, μια 
ταυτότητα που του προσέδωσε χαρακτηριστικά «ρεαλιστή και αποτελεσματικού» 
όπως τονίζει

Έχοντας ήδη 10 χρόνια θητεία στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
ο Γιώργος Καραμέρος δηλώνει ότι δεν έκανε όψιμα τη μετάβαση από τη 

δημοσιογραφία στην πολιτική
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Σε πολιτικό γεγονός με ευρύτερα τοπικά και υπερτοπικά μηνύματα εξελίχθηκε η 
εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής βασιλόπιτας από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου. Στην 
ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων του Riviera Coast στη Βούλα και με καλεσμέ-
νους ομιλητές δύο από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς της κυβέρνησης, τον Άδωνι 
Γεωργιάδη και τον Νίκο Χαρδαλιά, τα παριστάμενα μέλη και οι φίλοι του κυβερνώ-
νοντος κόμματος έλαβαν γερές ...δόσεις πολιτικής αυτοπεποίθησης και πυρομαχικά 
επιχειρημάτων στην προεκλογική περίοδο που προφανώς έχει ήδη ξεκινήσει. Τους 
παριστάμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ, Νίκος Μακρής, σημειώνοντας 
τη χαρά του για τη γεμάτη αίθουσα, καθώς η περσινή βασιλόπιτα είχε κοπεί λόγω της 
πανδημίας υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε κλειστή εκδήλωση. 

Εμφάνιση έκπληξη ήταν αυτή του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αφού είχε προγραμμα-
τιστεί η εκδήλωση με εκείνον συμμετέχοντα, κλήθηκε να μεταβεί μαζί με τον πρω-
θυπουργό στο Νταβός, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Καθώς δεν θέλησε να 
απογοητεύσει τους πολυάριθμους φίλους του στα 3Β, ο Άδωνις Γεωργιάδης τήρησε 
την υπόσχεσή του και εμφανίστηκε ζωντανά με τηλεδιάσκεψη και με φόντο το χιο-
νισμένο Νταβός στην εκδήλωση, στέλνοντας έναν ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό που 
είχε έντονα τοπικά χαρακτηριστικά: «Τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο τον ξέρω 
πολλά χρονιά, όμως σε αυτήν μου τη θητεία είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί 
του σε διάφορα δύσκολα πράγματα. Και τον είδα στη δράση και οφείλω να σας πω ότι 
άνθρωπο που να νοιάζεται για τα συμφέροντα των κατοίκων του Δήμου του σε τέτοιο 
βαθμό και τέτοια δυνατότητα, ομολογώ ότι δεν έχω ξαναδεί. Δεν μπορώ να περιγρά-
ψω με λεπτομέρειες δημοσίως αυτό που έχουμε ζήσει στο γραφείο μου, όμως ήταν 
όλες πολύ επιτυχημένες τελικά για τους δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» είπε, 
ο υπουργός Αναάπτυξης. Και κατέληξε: «Ο Δήμος σας είναι ένας από τους πρώτους 
στην Ελλάδα στην απορρόφηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είναι από τους πρώτους 
έξυπνους Δήμους στην Ελλάδα, ένας Δήμος πρότυπο. Αυτά θα ήθελα να τα καταθέσω 

και ενώπιον της ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας και ως ένας εκ των δύο 
αντιπροέδρων του κόμματος». 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, παίρνοντας το κομμάτι του από τη βασιλόπιτα ευχήθηκε 
η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και οι πολιτικές εξελίξεις να 
φέρουν κάλυψη των αναγκών των πολιτών και της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 

Μια έντονη ομιλία, που τελείωσε υπό παρατεταμένο χειροκρότημα και όρθιο ακρο-
ατήριο, έκανε ο υφυπουργός Εθνικής άμυνας Νίκος Χαραδαλιάς. Εισαγωγικά μίλησε 
για την περιοχή του Δήμου που «στο δικό μου ταξίδι, δένει τις τρεις μεγάλες μου 
αγάπες, την αυτοδιοίκηση, την πολιτική προστασία και την εθνική άμυνα» στο πρό-
σωπο του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου: «Μας ενώνει μια ξεχωριστή σύνδεση 
στα αυτοδιοικητικά φόρα, στον ΣΠΑΥ για την αγάπη μας για το δάσος και στην άμυνα 
με τον τρόπο που έχει αγκαλιάσει τη Σχολή Ευελπίδων, όντας και απόφοιτος της 
Σχολής Εθνικής Άμυνας» όπως είπε. Μεταξύ άλλων ο υπουργός τόνισε ότι το κόμμα 
του υπηρετεί «αξίες και αρχές που συνθέτουν μια μεγάλη παράταξη και ένα μεγάλο 
στοίχημα». Ως αυτοκριτική ξεχώρισε το γεγονός ότι «τα σημαντικά επιτεύγματα της 
κυβέρνησης που προκύπτουν με μετρήσιμα στοιχεία και δεν είναι κομπασμοί δεν τα 
έχουμε επικοινωνήσει». Ζήτησε από τα μέλη της ΝΔ να μην εφησυχάζουν κλείνοντας 
ότι «οι επόμενες 100 περίπου ημέρες θα κρίνουν την πορεία της χώρας».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε στους παριστάμενους ο αναπληρωτής υπουργός Εσω-
τερικών Στέλιος Πέτσας: «Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά γιατί θα φέρει σε 
όλους μας μεγαλύτερη ευημερία, υψηλότερο εισόδημα, αλλά και περισσότερη ασφά-
λεια», τόνισε, προσθέτοντας: «Προϋπόθεση είναι να είναι αυτοδύναμος πρωθυπουρ-
γός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στο χέρι μας». Παίρνοντας το δικό της κομμάτι η 
Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη μίλησε για την περιοχή τονίζοντας ότι έχει 
«ένα ξεχωριστό αποτύπωμα ποιότητας» και ζήτησε «να μεταφέρουμε το μήνυμα της 
κυβέρνησης σε όλους τους πολίτες ώστε  να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις εκλο-
γές». Θερμό χαιρετισμό απηύθυνε και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Στους παρευρισκόμενους ακόμη μίλησαν οι βουλευτές του κόμματος, Γιώργος Βλά-
χος, Βασίλης Οικονόμου, Διονύσης Χατζηδάκης και Χάρης Θεοχάρης, οι αντιπεριφε-
ρειάρχες Νίκος Πέππας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ από κομματικά στελέχη μίλησαν 
ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δημήτρης Καρράς, εκπρόσωπος 
της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής και η πολιτευτής της περιοχής Βάσω Κόλλια.

ΝΔ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Αισιοδοξία και εκλογική ετοιμότητα
Μεγάλη πολιτική εκδήλωση η κοπή πίτας της ΔΗΜΤΟ

Ο πρόεδρος της τοπικής ΝΔ, Νίκος Μακρής, επί το εθιμοτυπικό έργο

Με παρατεταμένα χειροκροτήματα και όρθιο ακροατήριο τελείωσε την ομιλία του  
ο Νίκος Χαρδαλιάς



1 3

«Ανασχηματισμός» στο Δημαρχείο 
Νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι

Νέο διοικητικό σχήμα αντιδημάρχων ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος την 1η Ιανουαρίου 2023. Η θητεία των νέων αντιδη-
μάρχων είναι ετήσια και αναμένεται να λήξει με το τέλος της θητείας της δημοτικής 
αρχής στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (και ενώ θα έχουν μεσολαβήσει οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Οκτωβρίου). 

Τα νέα πρόσωπα που φέρουν τον τίτλο του αντιδημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
είναι οι παρακάτω: Ο Μιχάλης Ανδριόπουλος (Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τεχνολο-
γίας), ο Κώστας Σφέτσας (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Συνεργείων και Καθημερινότητας 
του Πολίτη), ο Νίκος Ζαχαράτος (Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Προϋπολογισμού), η Κατερίνα Σταμπέλου (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ο 
Τέμου Λέχτινεν (Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων, Εσωτερικού Ελέγχου και Απόδοσης 
των Υπηρεσιών), ο Αντώνης Κουσαθανάς (Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματι-
κότητας) και η Όλγα Πολίτη (Αντιδήμαρχος Παιδείας).

Συνεπής στη δέσμευσή του να αξιοποιεί όλο το δυναμικό της διοικούσας παράταξης 
σε θέσεις ευθύνης, ανεξαρτήτως του ρόλου των αντιδημάρχων, ο Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλλος επίσης καθόρισε αναδιανέμοντας αρμοδιότητες, ξεχωριστούς ρόλους για κάθε 
δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. Έτσι, υπό το καθεστώς του εντεταλμένου δημο-
τικού συμβούλου θα ασκούν διοίκηση οι εξής:

Ο Λευτέρης Αργυρουδάκης εντεταλμένος σύμβουλος λειτουργίας υποστήριξης οχημά-
των και Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας. Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης εντεταλμένος 
σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει και το Τμήμα Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Κοιμητηρίων,  τη λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκατα-
στάσεων του Δήμου και τη λειτουργία λαϊκών αγορών. Ο Νίκος Βάσης εντεταλμένος 
σύμβουλος Υπηρεσίας Δόμησης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ ορίζεται υπεύθυνος για 
την παρακολούθηση και τον συντονισμό όλων των πρότυπων προγραμμάτων ανακύ-
κλωσης και διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου. Ο Δημήτρης Γεωργιάκος εντεταλμένος 
σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Σωτήρης Ελευθερίου εντεταλμένος σύμβουλος 
συντήρησης δημοτικών κτηριακών υποδομών, αθλητικών εγκαταστάσεων και παι-
δικών χαρών. Ο Παντελής Κασιδόκωστας εντεταλμένος σύμβουλος συντονισμού του 
έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Η Νανά Καραγιάν εντεταλμένη 
σύμβουλος Λεσχών Φιλίας και Υγείας. Η Μαρία Μπραϊμνιώτη εντεταλμένη σύμβουλος 
πολιτισμού και αθλητισμού. Ο Βασίλης Παπαμιχαήλ εντεταλμένος σύμβουλος τοπικής 
οικονομίας, οικονομικών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Δημοτικής Αστυνομίας. Ο 
Κυριάκος Κικίλιας εντεταλμένος σύμβουλος νεολαίας και διά βίου μάθησης. Η Μαίρη 
Κανέλλου εντεταλμένη σύμβουλος καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής και σχολικής 
βίας. Η Δήμητρα Σουτόγλου εντεταλμένη σύμβουλος εθελοντισμού και απασχόλησης. 
Η Βίκυ Σφήκα εντεταλμένη σύμβουλος προσχολικής αγωγής. Ο Παναγιώτης Σωτηρό-
πουλος εντεταλμένος σύμβουλος αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινο-
χρήστων χώρων. Η Μαίρη Φουρναράκη εντεταλμένη σύμβουλος για την εναρμόνιση 
δράσεων και έργων για Άτομα με Αναπηρίες. Και ο Νίκος Ψαλλίδας εντεταλμένος σύμ-
βουλος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και για τη λειτουργία των 
Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Με την ίδια απόφαση αναπληρωτής δημάρχου ορίστηκε ο Μιχάλης Ανδριόπουλος. 
Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Ανδριόπουλος, Κατερίνα Στα-
μπέλου, Αντώνης Κουσαθανάς και Τέμου Λέχτινεν.

Τα αποτελέσματα της απογραφής του έτους 2021 που 
αφορούν στον νόμιμο πληθυσμό της χώρας ανακοίνωσε 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 29 Δεκεμβρίου 2022. Ο 
νόμιμος πληθυσμός αποτελεί ένα μέρος του ήδη κατα-
γεγραμμένου μόνιμου πληθυσμού και ο αριθμός αυτός 
αξιοποιείται από τις κρατικές αρχές κατά κύριο λόγο για 
να υπολογιστεί η κατανομή των εδρών του ελληνικού 
κοινοβουλίου. Μετά την ανακοίνωση αυτή της ΕΛΣΤΑΤ, 
το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάστηκε τα στοιχεία 
και επαναχάραξε τον εκλογικό χάρτη της χώρας. Μια 
αξιοσημείωτη αλλαγή ήταν ότι η εκλογική περιφέρεια 
Α’ Ανατολικής Αττικής, στην οποία ανήκει ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, από 10 έδρες μέχρι σήμε-
ρα, θα εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο από το 2023 
με 12 έδρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας 
απογραφής, ο νόμιμος πληθυσμός του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ανέρχεται σε 45.031 άτομα, τα 
οποία κατανέμονται ανά δημοτική ενότητα ως εξής: 
25.418 κάτοικοι στη Βούλα, 13.802 κάτοικοι στη Βάρη 

και 5.811 κάτοικοι στη Βουλιαγμένη. Στον νόμιμο πλη-
θυσμό προσμετρώνται όσοι δηλώνουν δημότες κάθε 
Δήμου της χώρας ανά δημοτική ενότητα, έχοντας ελλη-
νική υπηκοότητα και διαμένοντας μόνιμα στην Ελλάδα. 
Διαχωρίζονται δηλαδή από τους μετανάστες και τους 
μόνιμους κατοίκους που είναι πολίτες άλλων χωρών. 

Υπενθυμίζεται ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 
όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ με τα αποτελέ-
σματα της Απογραφής την Τρίτη 19 Ιουλίου ανέρχεται 
πλέον σε 50.585 κατοίκους. Στα δεδομένα του μόνιμου 
πληθυσμού ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η κατανομή 
των μόνιμων κατοίκων ανά δημοτική ενότητα. Αξίζει 
επίσης να επισημανθεί ότι τα δεδομένα της Απογραφής, 
βάσει της νομοθεσίας, δεν συμπίπτουν ούτε επηρεά-
ζουν τους εκλογικούς καταλόγους βάσει των οποίων θα 
διεξαχθούν οι εθνικές, οι περιφερειακές και οι δημοτι-
κές εκλογές το 2023. Σε αντίθεση με τις απογραφές που 
διεξάγονται κάθε δεκαετία, οι εκλογικοί κατάλογοι ενη-

μερώνονται 6 φορές μέσα σε ένα έτος. Επίσης, τα εκλο-
γικά δικαιώματα κάθε ατόμου είναι ανεξάρτητα από τη 
μόνιμη κατοικία του. 

ΕΛΣΤΑΤ

Μετρήθηκε και ο νόμιμος, εκτός από τον μόνιμο πληθυσμό
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Στις παντέρημες 
αμμουδιές
της Βούλας 

και της 
Βουλιαγμένης 
επιτρέπονταν 

ακόμη 
και τα μικτά 

μπάνια 
ανδρών και 

γυναικών, 
όταν αλλού 
διώκονταν 

από τη 
Χωροφυλακή

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στην πλήρη του μορφή στο Αθηνα-
ϊκό Ημερολόγιο των εκδόσεων Φιλιππότη για το έτος 2023. Ο Αθανάσης 
Απέργης από τη Βουλιαγμένη, καταγράφει τις αναμνήσεις του από τον 
πατέρα του που ήταν πρόσφυγας της Μικράς Ασίας και παραθέτει ενδι-
αφέροντα αποσπάσματα από το ημερολόγιο της μητέρας του, Φωτεινής 
Κολλάρου, σχετικά με τα μικτά μπάνια (μπαιν μιξτ) δηλαδή την πρωτό-
γνωρη τότε παρουσία ανδρών και γυναικών στην ίδια παραλία. 

Ο πατέρας μου όντας πρόσφυγας και παρόλες της τραγικές συνθή-
κες διαβίωσης της οικογένειάς του, το πρώτο καλοκαίρι στην Αθήνα 
θέλησε σαν έμπειρος κολυμβητής να κάνει μπάνιο στο Φάληρο. Είχε 
όμως την οδυνηρή εμπειρία της παραλίγο σύλληψής του, με κίνδυ-
νο να δικαστεί στο Πταισματοδικείο του Πειραία, γιατί κολυμπώ-
ντας πλησίασε στις καμπίνες των γυναικών! Συνθήκες άγνωστες 
και συντηρητικές για έναν Σμυρνιό. Μέχρι και τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1920 στην Αθήνα, ακόμη και η συνάντηση ανδρών και 
γυναικών στα ανοιχτά της θάλασσας θεωρούνταν μέγα σκάνδαλο. 
Κυριολεκτικά σηκωνόταν ο κόσμος στο πόδι. Οι πρόμαχοι της ηθι-
κής κραύγαζαν με ιερή αγανάκτηση. Οι αρχές επιτηρούσαν και οι 
χωροφύλακες, άγρυπνοι φρουροί της ηθικής, φύλαγαν τις φαληρι-
κές ακτές. Αρκετοί «τολμηροί» θιασώτες της νέας μόδας του μπαιν 
μιξτ συλλαμβάνονταν και καταδικάζονταν από το Πταισματοδικείο 
Πειραιώς.  Έκτοτε ο πατέρας μου με ανδρική παρέα, δυο-τρεις φίλοι 
και συμφοιτητές από το πολυτεχνείο, έφταναν με ένα υποτυπώ-
δες λεωφορείο μέχρι τη Γλυφάδα και μετά με τα πόδια κατέληγαν 
στις παντέρημες αμμουδιές της Βούλας ή της Βουλιαγμένης, για να 
κάνουν μπάνιο με την ησυχία τους. 

Όμως, όπως όλες οι μόδες, έτσι και τα μπαιν μιξτ, παρά τις αντι-
δράσεις διαδίδονταν όλο και περισσότερο. Ήδη είχαν εφαρμοσθεί 
σε λουτροπόλεις του εξωτερικού της εποχής. Στη συνέχεια εμφα-
νίσθηκαν σε απομακρυσμένα σημεία των ακτών της Αττικής, όπως 
θεωρούνταν τότε οι ακτές της Βούλας και της Βουλιαγμένης, πάντο-
τε όμως με αρκετές προφυλάξεις. Το 1925 μάλιστα, επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος για τις παρέες ήταν το Καλαμάκι, όπου κατέβαιναν 
τη νύχτα και έκαναν μπάνιο στην ίδια παραλία άνδρες και γυναίκες. 
Το 1926 άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα μπαιν μιξτ και 
την ημέρα. 

Το 1927 λοιπόν πρέπει να θεωρηθεί έτος καθιέρωσης των μικτών 
μπάνιων στην Αθήνα. Το Νέο και το Παλιό Φάληρο παρέμεναν ο 
αγαπημένος θερινός προορισμός των Αθηναίων, αλλά εκεί τα μπαιν 

μιξτ άργησαν να καθιε-
ρωθούν. Τρεις ήταν τότε 
οι πιο πολυσύχναστες 
και κοσμικές παραλίες 
για τους οπαδούς τους. Η 
Γλυφάδα, η Βούλα και η 
Βουλιαγμένη. Εκεί συγκε-
ντρώνονταν εκατοντά-
δες λουόμενοι, οι οποίοι 
ανέρχονταν τις Κυρια-
κές σε χιλιάδες. «Δεν 
είναι απίθανον να εύρη 
κανείς στα Μπαιν Μιξτ 
και αυτόν τον πταισμα-
τοδίκην του Πειραιώς, ο 

οποίος προ μερικών ετών κατεδίκαζε τους κολυμβητάς του Φαλή-
ρου, διότι εσυνάντησαν εις τα ανοιχτά γυναίκες», έγραφαν διακω-
μωδώντας την κατάσταση οι εφημερίδες της εποχής. Παρόλα αυτά 
υπήρχαν, όπως και πάντα υπάρχουν, επιφυλάξεις και δυσκολίες 
εξοικείωσης από ορισμένα άτομα να συμμετάσχουν στις κοινωνικές 
εξελίξεις. Γι’ αυτό παραθέτω αποσπάσματα από το προσωπικό ημε-
ρολόγιο του 1930 μιας νέας μοντέρνας και εργαζόμενης κοπέλας, 
που τότε ήταν 25 ετών και που παρεμπιπτόντως ήταν μητέρα μου.

10/07/1930
Παραθερίζω στη Bουλιαγμένη. Είναι μια πρωτόγονη λουτρόπολις. Με 
συνόδευσε ο Νίκος. Kατεβήκαμε στο Τέρμα, και προχωρήσαμε προς μια 
τοποθεσία που λέγεται «Λαιμός». Ο Νίκος, μου την είχε περιγράψει γιατί 
είχε ξαναπάει. Πράγματι είναι ένα θαυμάσιο τοπείον που συγκεντρώνει 
το γαλανό χρώμα της θάλασσας, την απέραντη πρασινάδα των πεύκων, 
και το χρυσό της τεράστιας αμμουδιάς. [...] Η κυρία Ποδηματά δυσαρε-
στήθηκε σαν με είδε να διστάζω να πάρω bain-mixt. 

Δεν θέλω να πιστέψω πως είμαι σεμνότυφη. Όχι, κάθε άλλο, εκείνο που 
διακρίνω στον εαυτό μου είναι πως νοιώθω βαθιά την απόλυτη ελευθε-
ρία! Μα να, γιατί διστάζω; Βλέπω στην ακρογιαλιά ξαπλωμένες προκλη-
τικά γυναίκες, ενώ κύριοι πηγαινοέρχονται φορώντας πιτζάμες. Μου 
κάνει κακό, δεν ξέρω γιατί.

12/07/1930
Σήμερα πήρα το πρώτο μπάνιο στην ακρογιαλιά της Βουλιαγμένης. Από 
το σπίτι φόρεσα το μαγιό μου, και από πάνω τη ρόμπα μου τη μακριά, 
και είμαι χωρίς κάλτσες με ένα ζεύγος σανδάλια. Μόλις φθάσαμε στην 
αμμουδιά ενώ όλοι οι άλλοι άρχισαν να πέφτουν στην θάλασσα, εγώ 
κάθισα στην άμμο διστάζοντας ακόμα εάν έπρεπε να τραβήξω τη ρόμπα 
μου. Όλοι πια είχαν πέσει στο νερό και όλοι παίζανε με μια λαστιχένια 
μπάλα. Σαν είδα πως κανείς δεν με πρόσεχε τράβηξα τη ρόμπα μου. [...]

13/07/1930
Σήμερα ήμουν πιο θαρρετή. Μόλις έφτασα στην ακρογιαλιά ξεπέρασα 
τη ρόμπα μου κι ευθύς μπήκα στη θάλασσα. Μα καθώς ύστερα βγήκα 
και κάθισα στην αμμουδιά περιμένοντας να στεγνώσω λίγο, για να ξανα-
περάσω τη ρόμπα μου, κάποιος ως εκεί πάνω νεαρός που περνούσε με 
μια παρέα, έσπρωξε ένα διπλανό του λέγοντας «Να το καλύτερο πόδι της 
Βουλιαγμένης!». Μου ήρθε να πάρω μια φούχτα βρεμένη άμμο και να 
του την πετάξω στη μούρη!

Μπαιν μιξτ το 1930  
στη Βουλιαγμένη

Ο Νίκος Απέργης, 20 
ετών (φωτογραφία 

του 1924) στη παραλία 
της Βουλιαγμένης, 
εκεί όπου σήμερα 

βρίσκονται τα όρια 
της πλαζ

Γράφει ο Αθανάσης Απέργης

Σημειώσεις από ένα ημερολόγιο του 1930 
Τα μπαιν μιξτ στη Βουλιαγμένη
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Ένοπλη ληστεία, η οποία παραπέμπει σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, σημει-
ώθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Βάρης. Οι δύο δράστες 
φορώντας υγειονομικές μάσκες και γάντια εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο που 
βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου ακινητοποιώντας με την απειλή όπλου τους ιδιο-
κτήτες, αφαιρώντας κασετίνες με κοσμήματα. Στην συνέχεια τα τοποθέτησαν σε 
σακίδιο και σακούλα και βγήκαν από το κοσμηματοπωλείο, όπου τους περίμενε το 
τρίτο μέλος της συμμορίας, που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Οι ιδιοκτήτες του 
κοσμηματοπωλείου με τη συνδρομή περίοικων κατάφεραν να εμποδίσουν έναν από 
τους δράστες να διαφύγει και έτσι οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν 
στο σημείο, τον συνέλαβαν. 

Ο άνθρωπος που κατάφερε και ακινητοποίησε τον ληστή ανέφερε: «Μπήκαν στην 
αρχή ως πελάτες, η σύζυγος του ιδιοκτήτη τους άνοιξε και μόλις βγήκε ο ιδιοκτήτης 
από την τουαλέτα τους απείλησαν με το όπλο και τον έριξαν κάτω. Εγώ άκουσα τη 
γυναίκα να φωνάζει πιάστε τους κλέφτες και έτρεξα με όση δύναμη είχα να τους 
κυνηγήσω. Μάλιστα με τη βοήθεια δύο ακόμα ατόμων καταφέραμε και τον ακινητο-
ποιήσαμε με κίνδυνο την ίδια μου τη ζωή. Τον πιάσαμε τον έναν και μάλιστα είχε και 
πολλά κλοπιμαία πάνω του», είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Στο σημείο βρέθηκε 
και ο Παναγιώτης Παππάς, τοπικός σύμβουλος Βάρης και ιδιοκτήτης καταστήματος, 
ο οποίος έτρεξε στη συνέχεια να βοηθήσει. «Το Αστυνομικό Τμήμα που βρισκόταν 
στην περιοχή 50 μέτρα από το σημείο που έγινε η ληστεία, έκλεισε πριν έξι χρόνια 
με τον καλλικρατικό νόμο. Δεν μπορούμε οι ίδιοι οι πολίτες να παίρνουμε το νόμο 
στα χέρια μας. Το Αστυνομικό Τμήμα που υπάρχει στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη έχει 
στελέχωση μόνο 40% και έχουν δωρίσει τέσσερα περιπολικά, δύο ο δήμος και δύο 
γνωστός εφοπλιστής περιοχής από το 2019», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δράστης οδηγήθηκε στην έδρα της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιανατολικής 
Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 
τρεις δράστες σύστησαν συμμορία με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της και 
καλά οργανωμένο σχέδιο, με σκοπό τη διάπραξη ληστείας σε κοσμηματοπωλείο 
στην περιοχή της Βάρης. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικο-
γραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Οι έρευνες για τον 
εντοπισμό των δύο συνεργών του συνεχίζονται. 

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 θα συνεχιστεί η διαδικασία της δημόσιας διαβού-
λευσης για την κατάρτιση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με το νέο ΤΠΣ θα αντιμετωπιστούν θέματα οργάνω-
σης και λειτουργίας της πόλης, με καθορισμό αναγκαίων υποδομών και εναρμόνι-
ση των θεσμοθετημένων χρήσεων γης τόσο με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθήνας όσο και με τις λειτουργικές ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης 
του Δήμου. Στο νέο ΤΠΣ θα εξεταστούν συνολικά και ολοκληρωμένα τα ζητήματα 
κοινωφελούς εξοπλισμού της πόλης, όπως Δημαρχείο, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, και θα αντιμετωπιστούν συνολικά 
θέματα εξεύρεσης χώρων πρασίνου. Θα δοθούν οι κατευθύνσεις και θα καθορι-
στούν οι όροι δόμησης σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες στα εγκεκριμένα 
Γενικά Πολεοδομική Σχέδια αλλά δεν έχουν συνταχθεί πολεοδομικές μελέτες.

Η μελέτη του νέου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιλαμβάνει την Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών 
Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, και την Μελέτη 
Οριοθέτησης των Υδατορεμάτων των νέων προς πολεοδόμηση οικιστικών περι-
οχών του ΤΠΣ. Να σημειωθεί ότι η μελέτη συντάσσεται σε τρεις φάσεις, με την 
πρώτη να περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τη δεύτερη 

φάση (που είναι σε εξέλιξη) να περιλαμβάνει την πρόταση της μελέτης η οποία 
δημοσιοποιείται και κοινοποιείται σε αρμόδιους φορείς για απόψεις και παρατη-
ρήσεις και η τρίτη φάση περιλαμβάνει την οριστική μελέτη μετά την ενσωμάτωση 
των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων της προηγούμενης φάσης. Όπως τονίζει 
ανακοίνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όσοι κάτοικοι ενδιαφέρονται 
να στείλουν προτάσεις επί του σχεδίου, να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση poleodomia@vvv.gov.gr με τα σχετικά αρχεία να βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου vvv.gov.gr.

Ληστεία στη Βάρη 
Οι ήρωες της διπλανής πόρτας 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Διαβούλευση για το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Οι περίοικοι ακινητοποίησαν 
έναν από τους τρεις δράστες

Ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον 
και τις ανάγκες της πόλης
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Τη δραστική μείωση στις αντικειμενικές αξίες των ακινή-
των του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αιτήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης 
στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου. Με μια τεκμηριωμένη 
τεχνικά και πολιτικά απόφαση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα 
από το σώμα, η δημοτική αρχή αξιοποίησε το «παράθυρο» 
που άφησε η πρόσφατη νομοθεσία ώστε οι Δήμοι να υπο-
βάλουν τη γνώμη τους για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους 
αρμοδιότητας, οι οποίες ισχύουν από τις αρχές του 2022. Ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζήτησε την αναίρεση των 
αυξήσεων που επιβλήθηκαν και επιπλέον τη μεσοσταθμική 
μείωση κατά 13% στις αξίες που ίσχυαν πριν την 1η Ιανου-
αρίου 2022. Η γνωμοδότηση των δήμων οφείλει βάσει των 
σχετικών διατάξεων να είναι αιτιολογημένη και να συνοδεύ-
εται από αποδεικτικά στοιχεία. Αφού το κείμενο της απόφα-
σης υποβληθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μια Επιτροπή του 
Υπουργείου Οικονομικών θα εξετάσει τις γνώμες των Δήμων 
και θα εισηγηθεί στον Υπουργό σε ποιες περιοχές χρειάζεται 
να επαναληφθεί η διαδικασία ώστε να προσδιοριστούν νέες 
τιμές ζώνης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης απόψεων 
ορίστηκε, μετά από παράταση, η 6η Φεβρουαρίου 2023. 

Η δημοτική αρχή εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια 
αμιγώς τεχνική έκθεση 12 σελίδων η οποία εξετάζει διαχρονι-
κά τα δεδομένα της κτηματαγοράς στην περιοχή και ευρύτερα 
στη χώρα, από το 2015 μέχρι τις μέρες μας, με ορόσημο την 
πανδημία. Ως χαρακτηριστικό της προ της πανδημίας περιό-
δου επισημαίνεται η διαμόρφωση δύο διακριτών ρευμάτων 
της αγοράς: Αφενός το κομμάτι που απευθύνεται στη διεθνή 
ζήτηση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ακίνητα επενδυτι-
κού ενδιαφέροντος καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, και 
αφετέρου το κομμάτι της αγοράς που απευθύνεται μόνο στην 
εγχώρια ζήτηση. Η έρευνα εστίασε στις κατοικίες, τα επαγγελ-
ματικά ακίνητα και τα οικόπεδα, καταγράφοντας τις τάσεις 
στις αγοραπωλησίες και τις ενοικιάσεις αλλά και τους παρά-
γοντες που επηρεάζουν τις αυξομειώσεις των τιμών. 

Έπειτα από συγκριτική μελέτη των στοιχείων που εκδίδει η 
Τράπεζα της Ελλάδος για τον δείκτη τιμών των ακινήτων, η 
εισήγηση της δημοτικής αρχής κατέληξε στα εξής συμπερά-
σματα: Οι τιμές των καταστημάτων παρουσιάζουν αυξητική 
τάση στο 3,2% από το 2020 μέχρι σήμερα, έχοντας επανέλθει 
στα επίπεδα του 2011, αλλά υπολειπόμενες σημαντικά σε 
σχέση με την περίοδο 2008-2009. Οι τιμές διαμερισμάτων 
αυξήθηκαν κατά ποσοστό 10,9% σε σχέση με το 2020, με την 
ανοδική τάση να συνεχίζεται και το 2022, όπου επίσης παρα-
τηρείται επαναφορά στα επίπεδα του 2011. Τέλος, οι τιμές 
γραφείων αυξήθηκαν μέσα στο 2021 κατά ποσοστό 5%. 

Υπερβολικές αυξήσεις
Από την ανά ζώνες σύγκριση των αντικειμενικών αξιών 
που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022 προκύπτουν αξιοσημείωτες διαφορές, που 
σύμφωνα με τη μελέτη δεν συμβαδίζουν με τις τάσεις της 
αγοράς. Η συγκριτική αξιολόγηση αποκαλύπτει ότι ο μέσος 
όρος των αυξήσεων στις κατώτερες τιμές είναι 42,31% και ο 
μέσος όρος των αυξήσεων στις ανώτερες τιμές είναι 13,3%. 
Παρατηρείται επίσης ότι η Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα 
η ζώνη του Λαιμού και του Μικρού Καβουρίου αποτελεί την 
ακριβότερη περιοχή στη χώρα. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι 
«ενώ οι εμπορικές αξίες δεν έχουν αυξηθεί περισσότερο από 
10%, οι αντικειμενικές αξίες δέχονται μια υπέρμετρη αύξηση 
από 4,92% ως 70,83%».

Η εισήγηση σημειώνει ότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
αποφασίστηκε πριν από τον πόλεμο στην Οκυρανία, μια εξέ-
λιξη που είχε δυσμενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό και 
επέφερε παγκόσμια αύξηση των επιτοκίων. «Ενόσω λοιπόν τα 
επιτόκια καθίστανται υψηλότερα, οι πιέσεις στην αγορά ακι-
νήτων θα γίνονται ολοένα και εντονότερες, καθώς το κόστος 
των στεγαστικών δανείων θα αυξάνεται και η ζήτηση θα βαίνει 
μειούμενη. Την ίδια στιγμή σημαίνοντα ρόλο στην πορεία του 
real estate θα διαδραματίσει και η ευρύτερη κατάσταση της 
οικονομίας. Εάν για παράδειγμα επιβεβαιωθούν οι φόβοι για 
ύφεση κατά τη διάρκεια του 2023, αυτό αναπόφευκτα θα επι-
δράσει δυσμενώς και τα ακίνητα». Η εισήγηση της δημοτικής 
αρχής καταλήγει: «Αξιολογώντας τα ανωτέρω, οι αυξήσεις των 
αντικειμενικών αξιών στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης κρίνονται υπερβολικές, δημιουργούν πλήθος 
προβλημάτων στους ιδιοκτήτες ακινήτων με τη φορολογική 
αφαίμαξη που θα υποστούν και εντείνουν την ανισορροπία 
στην αγορά ακινήτων ενόψει οποιασδήποτε μελλοντικής κρί-
σης». Η πρόταση του Δημάρχου είναι να γίνει δεκτή από το 
υπουργείο Οικονομικών «μεσοσταθμική μείωση των αντικει-
μενικών αξιών των ακινήτων κατά 13%».

Το πρόβλημα στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών εντο-
πίζεται στο γεγονός ότι αποτελούν βάση υπολογισμού μιας 
μεγάλης σειράς από φόρους. Κυριότερος και καθολικός είναι 
ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος 
υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο ακινήτου, ανάλογα με 
το ύψος της τιμής ζώνης που έχει οριστεί σε κάθε περιοχή 
και με βάση διάφορες φορολογικές κλίμακες. Συμπληρωμα-
τικό ΕΝΦΙΑ καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αξία 
περιουσίας άνω των 500.000 ευρώ, σε διάφορα ποσοστά. 
Καθολική είναι και η επιβολή βάσει αντικειμενικών αξιών 
του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που αποτελεί έσοδο 
των Δήμων και εισπράττεται από τους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης οι αντικειμενικές αξίες παρα-
σέρνουν μεταξύ άλλων τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, το 
δημοτικό φόρο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, το τέλος για 
τη μεταγραφή συμβολαίων, τον φόρο για τις γονικές παρο-
χές και κληρομιές, τις για την ένταξη σε στο σχέδιο πόλης, τα 
πολεοδομικά πρόστιμα κ.ά.

Ομόφωνο αίτημα μείωσης 
των αντικειμενικών αξιών

Eξορθολογισμό των φόρων ζήτησε τεκμηριωμένα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Νέες αντικειμενικές αξίες
• Βάρη: 17% αύξηση αξιών
•  Βούλα: 15,6% αύξηση αξιών
•  Βουλιαγμένη: 27,2% αύξηση αξιών

Αίτημα Δήμου  
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
•  Αναίρεση όλων των αυξήσεων 

•  -13% μεσοσταθμική μείωση στις  
προηγούμενες τιμές

Βάρη

Ζώνη
Τιμή ως 

31/12/2021 
€/τ.μ.

Τιμή 
από 

1/1/2022 
€/τ.μ.

Μεταβολή 
%

Α Βάρκιζα 
Λιμάνι

3.050 3.200 4,92%

Β Βάρκιζα 
ανατολικά

2.300 2.600 13,04%

Γ Βάρκιζα 
παραλιακά

2.000 2.450 22,50%

Δ Βάρκιζα 
εσωτερικά

1.850 2.100 13,51%

Ε Βάρκιζα 
Καμίνι

1.800 2.400 33,33%

ΣΤ Βάρη 
Μηλαδέζα

1.400 1.550 10,71%

Ζ 
Ασύρματος

1.600 1.800 12,50%

Η Βάρη 
Δίλοφο

1.400 1.600 14,29%

Θ Βάρη 
Δίλοφο

1.300 1.500 15,38%

Ι Βάρη 
Κόμρπι

1.300 1.500 15,38%

ΙΑ Βάρη 
Κόρμπι

1.300 1.500 15,38%

ΙΒ Βάρη 
Κόρμπι

1.300 1.500 15,38%

ΙΓ Βάρη 
Υπάτης

1.400 1.600 14,29%

Ε5 500 750 50,00%

Ε6 1.200 1.300 8,33%

ΙΔ Βάρκιζα 
δυτικά

1.450 1.650 13,79%

ΙΑ1 Βάρη 
Κόρμπι

1.150 1.350 17,39%

ΙΑ2 Βάρη 
Κόρμπι

1.300 1.500 15,38%

ΙΕ Βάρη 
Μηλαδέζα

- 1.600
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Κωνσταντέλλος: «Ο ΕΝΦΙΑ καταστρέφει  
την παραδοσιακή ιδιοκτησία»
Το πολιτικό σκεπτικό πίσω από την τεχνική τεκμηρίω-
ση ανέπτυξε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση που κατέληξε σε 
απόφαση να προταθεί μείωση 13% στις παλιές αντικειμε-
νικές αξίες των ακινήτων της περιοχής. Περιγράφοντας τις 
σημερινές τάσεις τόνισε ότι οι αγοραπωλησίες στον Δήμο 
τον τελευταίο καιρό δεν γίνονται από ιδιώτες αλλά από 
εταιρείες με την golden visa να αποτελεί ένα από τα κυρί-
αρχα «καύσιμα» του real estate. «Οι αντικειμενικές τιμές 
στον Δήμο μας είναι πράγματι ένας δείκτης της αξίας της 
περιοχής που ανεβαίνει. Όμως αυτή την υπεραξία όσοι 
διαμένουν στον Δήμο ως ιδιοκτήτες και δεν στοχεύουν να 
πουλήσουν το ακίνητό τους δεν την καρπώνονται ποτέ και 
αντιθέτως καταβάλλουν μεγαλύτερο φόρο σαν ενοίκιο». Ο 
Δήμαρχος πρόσθεσε ότι το επιχείρημα πως οι αντικειμενι-
κές αξίες ανεβάζουν τις εμπορικές τιμές των ακινήτων δεν 
στέκει για τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών που δεν 
προτίθενται να πουλήσουν την ιδιοκτησία τους. 

«Κάποιοι δεν αντέχουν να τους κατατρώνε οι φόροι τα 
εισοδήματά τους. Δεν είναι πλούσιοι όλοι. Η ιδιοκτησία 
τείνει να γίνει άγος στη χώρα μας», σημείωσε ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος και συνέχισε: « Δεν κατανοώ αυτό τον φόρο 
διακατοχής. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξοικονομήσει 
τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ από τον φόρο μεταβίβασης. Τώρα πλη-
ρώνουν οριζόντια όλοι. Κατανοήσαμε την έκτακτη επιβολή 
του φόρου την περίοδο 2010-12 όπως πλέον δεν έχει λόγο 
ύπαρξης». Και επιπλέον υπογράμμισε: « Ο ΕΝΦΙΑ καταστρέ-
φει την παραδοσιακή ιδιοκτησία της χώρας, για να πάμε 
σε εδαφονόμιο και μακροχρόνιες μισθώσεις ώστε να απο-
φύγουμε τη βαριά φορολογία. Η πρόκληση της εποχής μας 
είναι πώς θα διαχειριστούμε την οικογενειακή ιδιοκτησία. 
Και υπάρχει αγωνία για το τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας».

Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε παρενέβη 
ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, Θάνος 
Ματόπουλος ο οποίος παραστατικά είπε: «Το 1964 όταν η 
οικογένειά μου ήρθε στη Βούλα μας είπαν ότι θα μας φάνε 
οι λύκοι. Τότε δεν μας έφαγαν, αλλά ήρθε η εποχή που μας 
απειλούν οι λύκοι των αγορών». Ο δημοτικός σύμβολος 
ανέφερε ότι «την τελευταία 12ετία ο δείκτης ιδιοκατοίκη-
σης μειώθηκε στην περιοχή μας κατά 10%», επισημαίνο-
ντας ότι πυκνώνει το φαινόμενο των εξώσεων σε παλαιούς 
ενοικιαστές και του γκρεμίσματος παλαιών μονοκατοικιών 
για την ανέγερση νέων διαμερισμάτων. «Δεν έχει σχέση η 
αντικειμενική αξία με το σπίτι όπου διαμένω και το οποίο 
δεν ενδιαφέρομαι να πουλήσω», τόνισε προσθέτοντας 
το αίτημα της παράταξης για εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία 
από τον ΕΝΦΙΑ και κάθε φορολόγηση και να επιστρέψουν 
οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στις τιμές προ του 
2021. «Η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν έχει εμπο-
ρικό χαρακτήρα», συμπύκνωσε ο Θάνος Ματόπουλος το 
σκεπτικό του. 

Επιδιώκοντας μια ομόφωνη απόφαση, ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος δεσμεύτηκε να ενσωματώσει στην εισήγηση που 
θα αποσταλεί στο υπουργείο Οικονομικών τα αιτήματα της 
ΡΙΚΙΠ καθώς και να συμπληρώσει στην τεχνοκρατική ανά-
λυση της εισήγησης την πολιτική λογική των αιτημάτων. 
Δεχόμενη η ΡΙΚΙΠ την πρόταση Κωνσταντέλλου, υπερψήφι-
σε το θέμα, όπως έπραξε και το Κύμα Ενωμένων Πολιτών. Η 
Ιωάννα Δόγκα είπε ως τάσσεται με την προσθήκη της κοινω-
νικής πλευράς του θέματος και υπερψήφισε την εισήγηση.

Ενότητες Παλαιές τιμές Νέες τιμές Διαφορποίηση

Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη

Βάρη 1.150 3.050 1.350 3.200 17,39% 4,92%

Βούλα 1.550 3.600 2.150 3.150 38,71% -12,5%

Βουλιαγμένη 2.400 8.900 4.100 10.800 70,83% 21,35%

Μέσος όρος

42,31% 13,13%

Βούλα Βουλιαγμένη

Ζώνη
Τιμή ως 

31/12/2021 
€/τ.μ.

Τιμή 
από 

1/1/2022 
€/τ.μ.

Μεταβολή 
%

Α Παραλιακή 
λεωφόρος

3.450 3.150 -8,70%

Β Πηγαδάκια 
(κάτω από 
παραλιακή)

3.600 3.050 -15,28%

Γ Πηγαδάκια 2.250 2.400 6,67%

Δ1 Εξοχή 2.250 2.600 15,56%

Ε1 Πανόραμα 1.750 2.500 42,86%

ΣΤ1 Ευρυάλη 
- Πολιτεία

2.150 2.800 30,23%

Η1 Νέα 
Κάλυμνος

1.550 2.400 54,84%

Ζ Πηγαδάκια 
(λεωφόρος 
Βάρης)

1.550 2.150 38,71%

Β1 
Πηγαδάκια 
(λεωφόρος 
Καραμανλή)

2.950 2.350 -20,34%

Δ2 
Δικηγορικά

2.000 2.600 30,00%

Β2 
Πηγαδάκια 
(λεωφόρος 
Καραμανλή)

2.500 2.650 6,00%

Γ1 1.125 1.200 6,67%

Ζώνη
Τιμή ως 

31/12/2021 
€/τ.μ.

Τιμή 
από 

1/1/2022 
€/τ.μ.

Μεταβολή 
%

Α Λαιμός 
- Μικρό 
Καβούρι

8.900 10.800 21,35%

Β Λητούς & 
Καβουρίου

5.900 7.200 22,03%

Γ Λαιμός 
Λητούς - 
Δεκελείας

5.200 7.250 39,42%

Δ Καβούρι - 
Ακτής

4.600 5.200 13,04%

Ε Κάτω από 
λεωφόρο 
Αθηνάς

4.150 5.400 30,12%

ΣΤ Λεωφόρος 
Αθηνάς

3.150 4.100 30,16%

Ζ Μεγάλο 
Καβούρι

3.550 3.800 7,04%

Η Κεντρική 
Βουλιαγμένη

3.150 4.100 30,16%

Θ Ιάσονος & 
Παναγούλη

2.700 3.950 46,30%

Ι Παναγούλη 2.400 3.850 60,42%

ΙΑ Λιμανάκια 4.200 4.150 -1,19%



Fake news 1 8

Στην αποτυχία του μεγαλύτερου και κρισιμότερου 
τεχνικού έργου του Δήμου, την κατασκευή του ρέματος 
Κόρμπι, ποντάρει συστηματικά όλη της την πολιτική 
υπόσταση μια τοπική παρέα. Κάθε φορά που βρίσκε-
ται μια διέξοδος στα πολλαπλά αδιέξοδα στα οποία 
έχει πέσει το έργο, η παρέα βγαίνει και καταγγέλλει την 
«κοροϊδία», όπως έγραψε και φαρδιά πλατιά σε άρθρο 
στη γνωστή τοπική εφημερίδα των fake news, εξέχον 
στέλεχος της εν λόγω συντροφιάς. 

Η επιδερμικότητα και η αφέλεια με την οποία ο αρθρο-
γράφος αντιμετωπίζει το όλο θέμα αποδεικνύεται από 
τα πολύ σοβαρά λάθη που γράφει τα οποία θα μπορού-
σαν να του κοστίσουν και δικαστικές περιπέτειες, όταν 

για παράδειγμα αναφέρει την ανακριβέστατη (και συκο-
φαντική) πληροφορία ότι ο ανάδοχος που εγκατέλειψε 
το έργο στο 10% περίπου της ολοκλήρωσής του «τσέπω-
σε όλο το χρήμα του έργου, περίπου 12 εκατ. ευρώ», ενώ 
η πραγματικότητα είναι ότι το κομμάτι της εργολαβίας 
που πληρώθηκε ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. 
Ούτε λόγος για τη στοιχειώδη υποχρέωση της εφημε-
ρίδας να ελέγξει την ορθότητα των γραφομένων, εφό-
σον φέρει και η ίδια νομική ευθύνη και κυρίως ευθύ-
νη έναντι των αναγνωστών της να τους μεταφέρει την 
αλήθεια. Όχι άδικα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατα-
λόγισε στον αρθρογράφο «ασχετοσύνη στον υπερθετι-
κό βαθμό» σχολιάζοντας το δημοσίευμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 19ης Ιανουαρίου. 

Εκείνο που προκαλεί όμως επιπλέον εντύπωση είναι η 
ακραία υποτίμηση μιας θετικής εξέλιξης, της  συνεννό-
ησης δηλαδή που επιτεύχθηκε μετά από μια συνάντηση 
πολιτικών και τεχνικών κλιμακίων του Δήμου και της 
Περιφέρειας στις 22 Δεκεμβρίου. Αντί να ενημερώσει 
τους αναγνώστες του ότι τα εμπόδια της νέας εξεύρεσης 
πόρων αίρονται και ότι οι διαδικασίες ανάδειξης νέου 
αναδόχου βρέθηκε φόρμουλα να επιταχυνθούν, έστω 
με μια απλή πληροφοριακή αναφορά, ο αρθρογράφος 
περιορίστηκε να κατηγορήσει τον Κωνσταντέλλο και 
τον Πατούλη ότι πολιτεύονται «μοιράζοντας τις ίδιες 
υποσχέσεις στο πόπολο». Τουλάχιστον οι υποσχέσεις 
έχουν κάποια πραγματική βάση σε αντίθεση με τον 
σκέτο σανό που σερβίρει ο αρθρογράφος.

Κάτω από ένα πέπλο πλήρους αδιαφάνειας και απο-
σιώπησης των εξελίξεων, πίσω από ερμητικά κλειστές 
πόρτες, η Αρχιεπισκοπή συνέχισε και φαίνεται ότι ολο-
κλήρωσε τη διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης τριών 
ακινήτων στο λόφο του Ορφανοτροφείου στο Λαιμό, 
καταλήγοντας σε νέο πλειοδότη ο οποίος κατέβαλε σημα-
ντικά υψηλότερο τίμημα. Η ουσία φυσικά παραμένει, ότι 
δηλαδή πλην των τεσσάρων οικιών και του εστιατορίου 
Ιθάκη, που ήδη αξιοποιούνται εμπορικά, τα κτήρια που 
στεγάζουν σήμερα το Ορφανοτροφείο δεν επιτρέπεται 
να αλλάξουν χρήση, καθώς προορίζονται βάσει προε-
δρικού διατάγματος και σχετικής απόφασης του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας αποκλειστικά για την κοινωνική 
πρόνοια. Η δε αλλαγή των χρήσεων επί τα χείρω θα απαι-
τούσε κάποιο «συνταγματικό πραξικόπημα» όπως έχουν 

σχολιάσει άνθρωποι που μελετούν νομικά και τεχνικά 
το συγκεκριμένο ζήτημα, και βέβαια κάποια - αδιανόητη 
σύμφωνα με όλα τα δεδομένα - νέα απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, κόντρα στο Σύνταγμα και στη 
νομολογία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα. 

Δυστυχώς, στην προεκλογική περίοδο που διανύου-
με, δεν ξεφεύγει ούτε το θέμα αυτό από τα λαγωνικά 
του αρνητισμού που παρά την ξεκάθαρη (όσο δεν πάει 
άλλο) στάση της δημοτικής αρχής απέναντι στο θέμα, 
δεν διστάζουν να αφήσουν συνωμοσιολογικά αόριστα 
υπονοούμενα ότι «εκλογές έρχονται και όλα παίζονται», 
όπως έγραψε ελλείψει οποιασδήποτε τεκμηρίωσης, 
στοιχείου ή ένδειξης, η Εβδόμη. Έτσι, σκέτο δηλητήριο 
να υπάρχει.

Αναφορά έκανε στο θέμα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνοντας 
τη δεδομένη θέση του Δήμου και σημειώνοντας το αυτο-
νόητο: Ότι η Εκκλησία, όπως κάθε ιδιώτης διαχειρίζεται 
την περιουσία της, κρινόμενη φυσικά από τους πιστούς, 
όμως ο Δήμος σε αυτή τη φάση δεν έχει μεγαλύτερη 
δυνατότητα επέμβασης, πλην της δημόσιας καταγγελίας 
των εξελίξεων και την επιχείρηση να γίνουν οι ενδια-
φερόμενοι επενδυτές γνώστες της κάθετης αντίρρησης 
της τοπικής κοινωνίας. «Πότε θα δράσουμε; Όταν επι-
χειρήσουν να κάνουν οτιδήποτε», τόνισε ο Δήμαρχος. 
Και υπενθύμισε ότι δεν μισθώνεται όλη η έκταση του 
λόφου, αλλά μόνο τα 17 στρέμματα. Στα υπόλοιπα περί-
που 80 στρέμματα της έκτασης, όπου βρίσκονται και οι 
παράγκες, ο Δήμος έχει την ψιλή κυριότητα. 

Ρέμα Κόρμπι 
Κάποιοι δυσαρεστούνται από την επανεκκίνηση του έργου

Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης 
Ο πλειοδότης άλλαξε, η ουσία όχι

Φασκομηλιά 
«Κλειδώνει» η προστασία του Λόφου
Όταν η ασχετοσύνη συναντά την πολιτική εμπάθεια, γεννιούνται τέρατα. Και 
κάποιοι όψιμοι «εραστές» της Βουλιαγμένης δεν έχουν καμία συστολή να δημο-
σιεύουν τις τερατολογίες τους, εν είδει περισπούδαστων αποκαλύψεων, μόνο 
και μόνο για να κερδίσουν λίγα κλικ δημοσιότητας. Αυτή είναι η περίπτωση του 
συσχετισμού μεταξύ του νέου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που βρίσκεται 
υπό διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη δημοτική θητεία, και της 
ενδεχόμενης οικοδόμησης στη Φασκομηλιά. 

Μόνο άσχετοι με την περιοχή και την ιστορία της δεν γνωρίζουν ότι σε μέρος 
της Φασκομηλιάς από τη δεκαετία του 1930 αναγνωρίζεται ιδιοκτησία της 
Εκκλησίας και από τη δεκαετία του ’50 έχουν χαραχθεί οικοδομικά τετράγωνα 
που βρίσκονται εντός σχεδίου. Το γεγονός ότι δεν έχουν οικοδομηθεί ακόμα 
οφείλεται στις διαχρονικές παρεμβάσεις του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης αλλά 
και στο σωτήριο Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης του 2004, που απαγόρευσε 

κάθε επέμβαση στην περιοχή. Οι κακεντρεχείς κυνηγοί σκανδάλων και συνω-
μοσιών είδαν κάποιες αποτυπώσεις της υφιστάμενης πολεοδομικής κατάστα-
σης στους χάρτες προς διαβούλευση και όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
«άρχισαν να βαράνε το συναγερμό, μπας και βρεθεί κάποιος να τους πιστέψει». 

Η αλήθεια είναι ότι η υιοθέτηση του νέου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι 
ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος να μονιμοποιηθεί και να αποτυπωθεί διά παντός 
η βούληση της τοπικής κοινωνίας να μείνει για πάντα αδόμητη η Φασκομηλιά. 
«Στη συζήτηση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα προτείνουμε να καταργή-
σουμε τη δυνατότητα οικοδόμησης στη Φασκομηλιά, καταργώντας τον συντελε-
στή δόμησης και τις υφιστάμενες οικοδομικές γραμμές», επανέλαβε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, σχολιάζοντας παράλληλα ότι όσα γράφονται περί 
του αντιθέτου είναι «εφευρήματα εγκεφάλων χωρίς περιεχόμενο και μεγάλης 
διαστροφής».



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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Ένας ακόμη θεσμός του μαζικού αθλητισμού «μετακομίζει» στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης και στη μαγευτική παραλιακή διαδρομή του Καβουρίου, στοχεύοντας να μεγι-
στοποιήσει τη δύναμη του κοινωνικού του μηνύματος. Ο αγώνας Race for Autism (που 
σημαίνει «αγώνας για τον αυτισμό») μετά την πρώτη του διεξαγωγή στο πάρκο Τρίτση, 
προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις αρχές Απριλίου στη Βουλιαγμένη, σε μια διαδρομή 5 
χιλιομέτρων στην οποία καλείται κάθε πολίτης ανεξαρτήτως του επιπέδου του να συμμετά-
σχει. Τα έσοδα από τη διοργάνωση χρηματοδοτούν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
Race for Autism, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των δημόσιων 
φορέων για τα αυτιστικά άτομα και την παροχή βοήθειας σε αυτά. 

Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής είναι η Άδα Σταματάτου, ένα εμβληματικό πλέον πρό-
σωπο στο αναπηρικό κίνημα, μητέρα και φροντιστής αυτιστικού, που έχει ταυτίσει τη 
δημόσια παρουσία της με συμμετοχή σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως μαραθώνιοι και 
αγώνες τριάθλου, καθιστώντας τον αυτισμό δημόσια ορατό, σε αντίθεση με μια υπαρκτή 
τάση απόκρυψής του ή αποστροφής του βλέμματος. Τη δημόσια προσοχή κέρδισε η Άδα 
Σταματάτου δημοσιοποιώντας βιωματικές λεπτομέρειες από την καθημερινότητά της με 
τον αυτιστικό γιο της στη σελίδα του Facebook «Η ζωή μου με τον Γιάννη», ένα τολμηρό 
και πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο 
κενό γνώσης του ευρύτερου κοινού γύρω από τον αυτισμό. Άλλωστε, όπως σημειώνει στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στον «Δημοσιογράφο», η περιέργεια και οι διευκρινιστικές 
ερωτήσεις γύρω από τον αυτισμό και τις ιδιαιτερότητες των αυτιστικών είναι το πρώτο 
βήμα για τη γνωριμία με αυτή τη μορφή αναπηρίας.

Πώς θα μπορούσατε να κωδικοποιήσετε το μήνυμα του αγώνα Race for 
autism;
Είναι ένας αγώνας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τοποθετείται χρονικά κατά προσέγγιση την Κυριακή 
2 Απριλίου 2023, που είναι η παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. 
Το μήνυμα που πρωταρχικά θέλουμε να περάσουμε είναι «κάνε καλό στον εαυτό σου 
και τρέξε 5 χιλιόμετρα, μακριά από τον καναπέ». Βεβαίως θέλουμε να ευαισθητο-
ποιήσουμε για τα αυτιστικά παιδιά. Μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας, με τρέξιμο 
ή περπάτημα, σε μια απόσταση που πιστεύω ότι βγαίνει εύκολα, διότι δεν υπάρχει 
κάποιο χρονικό όριο. 

Τι σας οδήγησε στην επιλογή της Βουλιαγμένης ως τόπου διεξαγωγής 
της διοργάνωσης;
Η πρώτη διοργάνωση έγινε στον Δήμο Ιλίου και στο πάρκο Τρίτση. Είμαστε πολύ 
ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση και από το πώς η εκεί δημοτική αρχή αγκάλια-
σε το θέμα. Όμως τεχνικά ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε εκεί, αφού επιθυμούμε να 

αυξήσουμε τις συμμετοχές. Επίσης, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν αθλητές με 
αμαξίδια, καθώς δυσκολεύονταν στο χώμα. Βγαίνουμε λοιπόν στον δρόμο στη Βου-
λιαγμένη για να έρθουν αμαξίδια με ΑμεΑ, καρότσια με μωρά, ακόμη και σκυλιά. Καλώ 
επίσης τους αθλητές με αναπηρία, με χειρήλατα ποδήλατα. Θα ήθελα να έρθει όλος ο 
κόσμος, να κάνει καλό στον εαυτό του, φορώντας και μια μπλούζα με το σύμβολο του 
αυτισμού. Επέλεξα τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επειδή η διαδρομή αυτή 
είναι από τις αγαπημένες μου. Αθλούμαι στην περιοχή, μου αρέσει που είναι δίπλα 
στη θάλασσα. Θα ξεκινήσουμε από την «Τρύπια Βάρκα», στην παραλία του Καβου-
ρίου, κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο Divani, γίνεται αναστροφή και βγαίνουμε για 
λίγο στη λεωφόρο Αθηνάς και τερματίζουμε στη θάλασσα. Επίσης, σχεδιάζουμε και 
δωρεάν περίπατο στον πεζόδρομο της παραλίας Καβουρίου για τους ωφελούμενους 
δομών της Αττικής. Είναι μια ονειρεμένη διαδρομή, ακόμα και με κακοκαιρία, την 
βρίσκω πολύ θεραπευτική. 
Ελάτε με τις οικογένειές σας, με μωρά και σκυλιά, μία Κυριακή για όλους. Γνωρίζω 
ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχεδιάζει πολλές διαδρομές ΑμεΑ και είναι 
ανοιχτός σε αθλητικούς αγώνες και μεγάλες διοργανώσεις. Όταν ζήτησα από τους 
αρμόδιους του Δήμου να δοθεί προτεραιότητα στα αμαξίδια και σε αθλητές με ανα-
πηρία, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία, πήρα αμέσως όλες 
τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και τη βοήθεια. 

Ποιους περιορισμούς ή δυσκολίες συναντούν στον δημόσιο χώρο οι 
αυτιστικοί;

Ένας αυτιστικός άνθρωπος, βαριά ή ελαφριά, δεν μπορεί να περιμένει. Στις ουρές 
λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει προτεραιότητα. Ο αυτισμός είναι μια αόρατη αναπη-
ρία. Έχει καθιερωθεί να θεωρείται ανάπηρο μόνο ένα άτομο με κινητική αναπηρία 
ή με προβλήματα όρασης και αυτές είναι οι πιο αναγνωρίσιμες αναπηρίες που γίνο-
νται και σεβαστές. Άτομο με εμφάνιση τυπικής ανάπτυξης δεν θεωρείται από τους 
περισσότερους ότι πρέπει να έχει κάποια προτεραιότητα. Όμως ο αυτιστικός άνθρω-
πος, ακόμη και υψηλής διανόησης και ικανοτήτων, έχει πρόβλημα στο να περιμένει, 
στρεσάρεται πολύ. Σε υπηρεσίες αλλά και γήπεδα ο αυτιστικός χρειάζεται γρήγορη 
είσοδο και έξοδο. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποιο διαδεδομένο διακριτικό. Υπάρχει 
ένα κολιέ με έναν ηλίανθο που χρησιμοποιούν σε κάποια αεροδρόμια. Αυτό όμως 
είναι θέμα κάθε εταιρείας αν θα το δεχτεί. Την προηγούμενη εβδομάδα μας προσκά-
λεσαν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου συζητήθηκε και αυτό το θέμα, ως 
προς τη συμπεριφορά των αστυνομικών υπαλλήλων. Άλλη μία δυσκολία είναι ότι ο 
αυτιστιστικός άνθρωπος δεν φορά πράγματα πάνω 
του, όπως μια κονκάρδα ή ταυτότητα. Δεν μπο-
ρούν όλοι. Οι χαμηλής διανόησης αυτιστικοί 
χρειάζονται φροντιστή πάντα δίπλα τους. 
Προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζου-
με φυσικά ως πεζοί όλοι παντού με την 
κυριαρχία των αυτοκινήτων. 

Συναναστρεφόμενοι ένα αυτιστι-
κό άτομο υιοθετούμε ένα μεγάλο 
φάσμα στάσεων έναντί του: Από 
συγκατάβαση ως λύπηση. Ποια 
θεωρείτε την πιο ενδεδειγμένη;

Την περιέργεια. Αυτό προσπαθώ κι 
εγώ στη ζωή μου, όταν βλέπω 
κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω 
ούτε να το κοροϊδέψω, ούτε 
να το αγνοήσω. Το πιο 
σωστό είναι να ρωτήσεις 
«έχεις κάτι;», «θες βοή-
θεια;». Ο περισσότε-
ρος κόσμος ντρέπεται 
επειδή θεωρεί ότι θα 
σε φέρει σε δύσκο-
λη θέση. Αν έρθω σε 
δύσκολη θέση, θα το 
πω. Υπάρχει μια ντρο-

Τρέξιμο 
ευαισθητοποίησης
για τον αυτισμό
στη Βουλιαγμένη

Άδα Σταματάτου  
Πρόεδρος RaceForAutism.gr
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πή σχετικά με την αναπηρία, αλλά και με κάθε δυσκολία. Οι περισσότεροι αποφεύ-
γουν το συναίσθημα για τους ίδιους πρωτίστως και έπειτα για τους άλλους. Ρώτα με 
λοιπόν «πώς είναι ο αυτισμός;». Κάποιοι άλλοι βγάζουν χαρά και πάνε να αγκαλιά-
σουν τον Γιάννη. Όχι, ποιο παιδί που δεν γνωρίζεις θα το αγκάλιαζες; Πρέπει να δεις 
αν είναι δεκτικό. Οπότε, πρώτα ρώτα. 

Και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καμιά φορά υψώνει τείχη. Υπάρχουν 
λέξεις που σε ενοχλούν όταν μιλούν για τον αυτισμό; Ποιες λέξεις είναι 
οι ενδεδειγμένες;
Όταν βρω λάθη, τα επισημαίνω. Το «άτομα με ειδικές ανάγκες» εννοείται ότι είναι 
λάθος. Είναι μια κακή ελληνική μετάφραση από τον αγγλικό όρο special needs, που 
αναφέρεται όμως στις μαθησιακές δυσκολίες και την εκπαίδευση. Κατανοώ ότι ο 
κόσμος προσπαθεί να είναι ευγενικός με την αναπηρία. Για παράδειγμα χρησιμοποιεί 
υποκοριστικά, αναφέρονται ορισμένοι σε «παιδάκια με αναπηρία». Ποια παιδάκια; 
Παιδιά είναι. Και οι μανάδες δεν είναι «μανούλες». Αυτά, ναι, μου τη σπάνε. Ακούμε 
επίσης το «ειδικές δεξιότητες». Αν είναι δυνατόν! Ειδική δεξιότητα έχει ο σούπερ 
μαν που πετάει. Οι λέξεις πρέπει να κυριολεκτούν. Ανάπηρος, αναπηρία, νοητική 
υστέρηση. Δεν λες φυσικά «χαζός» ή «καθυστερημένος». 

Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σας κατανοεί ότι για να εξασφαλίσει 
όρους ευζωίας σε ένα αυτιστικό άτομο, πρέπει να διαθέτει μια οικονο-
μική επιφάνεια. Ισχύει;
Για οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή ισχύει το ίδιο. Εννοείται ότι ο πιο ευκατάστατος 
θα κάνει κολύμπι σε ιδιωτική πισίνα, οι υπόλοιποι πάμε σε δημόσια. Όχι, δεν είμαι 
ευχαριστημένη από το επίπεδο παροχών του κράτους. Το επίδομα αναπηρίας είναι 
πάρα πολύ χαμηλό, παρά τις όποιες αυξήσεις έγιναν. Επίσης, εγώ δεν εργάζομαι από 
τότε που πήρα τη διάγνωση του Γιάννη. Ουσιαστικά όμως δουλεύω ως φροντιστής. 
Δεν θα έπρεπε να πάρω σύνταξη γι’ αυτό; Αναγκάστηκα να κάνω αυτή τη δουλειά επει-
δή δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Στο εξωτερικό αναγνωρίζεται το καθεστώς του φρο-
ντιστή σε συγγενείς των ασθενών. Βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Στα παιδιά 
με 67% αναπηρία έκοψαν πρόσφατα την κάρτα απεριορίστων διαδρομών στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. Αυτό επίσης που με ενοχλεί είναι ότι οι παροχές αποδίδονται με 
εισοδηματικά κριτήρια. Και ο εφοπλιστής μπορεί να κάνει παιδί με αναπηρία, όπως 
και ο εργάτης σε ορυχείο. Η πολιτεία οφείλει να δώσει το ίδιο. Είμαι σίγουρη ότι ο 
εφοπλιστής δεν θα στηθεί στην ουρά για να πάρει κάρτα για τη συγκοινωνία. Μιλώ 
συγκεκριμένα για την αναπηρία, μου φαίνεται ακατανόητο.

Ο αθλητισμός είναι σημαντικό κομμάτι του μηνή-
ματός σας προς τις οικογένειες με αυτιστικά 
άτομα. Ποιες προσαρμογές χρειάζονται οι αθλη-
τικές υποδομές ώστε να γίνει πράξη η συμπερι-
ληπτικότητα;
Κατ’ αρχάς πιστεύω ότι ο αθλητισμός δεν κάνει καλό μόνο 
στις οικογένειες που έχουν ανάπηρο μέλος αλλά και στις 
νευροτυπικές οικογένειες, γιατί όλοι έχουν θέματα. Προ-
τρέπω όλο τον κόσμο να αθληθεί για να αποβάλει το άγχος, 
τη θλίψη και τα προβλήματα. Απευθυνόμενη λοιπόν στους 
αναγνώστες σας, λέω «ξεκινήστε να τρέχετε, είναι η πιο 
φτηνή ψυχοθεραπεία, χρειάζεται μόνο ένα ζευγάρι παπού-
τσια». Τους καλώ επίσης να έρθουν στο Race For Autism, 
να κάνουν το χόμπι τους και να βοηθήσουν για ένα καλό 
σκοπό. Με όσα έσοδα μείνουν από τη διοργάνωση, βοη-
θάμε μεταξύ άλλων αθλητές με αναπηρίες που δεν είναι 
διάσημοι, δεν έχουν χορηγούς και δεν τους βοηθούν οι 
ομοσπονδίες, να συμμετάσχουν σε αγώνες.
Ως προς την καταλληλότητα των υποδομών, όλα ξεκινούν 
από τους υπεύθυνους όποια και αν είναι αυτή: Σχολείο, 
μαγαζί, εστιατόριο, κολυμβητήριο, αθλητικό κέντρο. Αν η 
διεύθυνση δεν είναι δεκτική να αγκαλιάσει έστω και έναν 

άνθρωπο με διαφορετικότητα, τότε το περιβάλλον γίνεται εχθρικό. Αυτή είναι η θετι-
κή εμπειρία μας με τον Γιάννη από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλλιθέας. Από τον 
υπεύθυνο έχουν δοθεί οδηγίες στους προπονητές, οι προπονητές το περνάνε στους 
αθλούμενους. Σήμερα όλοι το έχουν μάθει. Κι εγώ ηρεμώ, διότι δέχονται τον Γιάννη, 
νιώθω ότι δεν είναι πρόβλημα. 

H Άδα Σταματάτου έτρεξε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου 
τον Οκτώβριο του 2022 για τη βρετανική οργάνωση 
ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό

Μεγαλώνοντας 
ένα αυτιστικό 
παιδί
Μια πολύτιμη κατάθεση βιωμάτων 
και συναισθημάτων που αξίζει να 
διαβάσει καθένας ώστε να γνωρί-
σει καλύτερα τον αυτισμό, εξέδωσε 
η Άδα Σταματάτου το 2020 με το 
βιβλίο της Μεγαλώνοντας ένα αυτι-
στικό παιδί (εκδόσεις Memento). Βλέ-
ποντας την επιτυχία της σελίδας «Η 
ζωή μου με τον Γιάννη», την οποία 
σήμερα ακολουθούν 133.000 χρή-
στες του Facebook, συγγενείς νευ-
ροδιαφορετικών ανθρώπων αλλά 
και νευροτυπικοί, η συγγραφέας 
αποφάσισε να εκθέσει με μια βαθιά 
θεραπευτική ειλικρίνεια τις δυσκο-
λίες και τις επιτυχίες που σημάδε-
ψαν την καθημερινότητά της από 
τη στιγμή που έλαβε τη διάγνωση 
για το παιδί της, ως την ενηλικίωση 
του Γιάννη. Οι αρνητικές εμπειρίες 
και οι μεγάλες νίκες της, η μύησή 
της στο τρέξιμο μεγάλων αποστά-

σεων και την κολύμβηση ανοιχτής 
θάλασσας, ο χειρισμός του τραύ-
ματος και η αποφασιστικότητα για 
μια αξιοπρεπή και χαρούμενη ζωή, 
παρά τις δυσκολίες, δεν είναι απλώς 
μια προσέγγιση στο «απέραντο χάος 
του ακατανόητου αυτισμού», όπως 
γράφει, αλλά ταυτόχρονα ένας οδη-
γός αυτοβελτίωσης για κάθε μικρό ή 
μεγάλο εμπόδιο.
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2ο Γυμνάσιο Βούλας 
Έργα τέχνης θα κοσμούν τις τάξεις

4ο Δημοτικό Βούλας 
Αποκρυπτογραφώντας τις πληροφορίες

Προσφορά 
πινάκων 

από την Κορίννα 
Κώσταινα

Βιωματική 
προσέγγιση 

της δύναμης 
των μέσων

Σε μια ζεστή εκδήλωση στην Πνευματική Εστία της 
Βούλας παραδόθηκαν το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 
στους μαθητές των 5μελών συμβουλίων του 2ου 
Γυμνασίου Βούλας τα έργα τέχνης που φιλοτέχνησε η 
εικαστικός Κορίννα Κώσταινα. Τα έργα προορίζονται 
να αναρτηθούν στις αίθουσες του σχολείου, σε μια 
προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τα 
παιδιά να εκτίθενται σε διάφορες μορφές τέχνης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του σχολείου, Δρ Γεώργιος Γουρλάς 
καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους σε μια πρω-
τοβουλία που, όπως είπε, είναι πρωτοποριακή τόσο 
για την περιοχή, όσο και για τη συνολική εκπαιδευ-
τική κοινότητα. Στην εισαγωγική του ομιλία ανέφερε τις προσπά-
θειες τόσο του προηγούμενου ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, όσο και 
του παρόντος για τη μείωση του φαινομένου της σχολικής βίας και 
το σημαντικό ρόλο της τέχνης σε αυτή. Θύμισε πως το 2ο Γυμνά-
σιο Βούλας στο παρελθόν υπήρξε πρότυπο σχολείο και εξέφρασε 
την ισχυρή βούληση του Συλλόγου να αποκτήσει το σχολείο την 
καλύτερη δυνατή φήμη.  Εν συνεχεία, πήρε το λόγο ο αντιδήμαρχος 
Μιχάλης Ανδριόπουλος, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου, ο οποίος 
εξήρε τις προσπάθειες του Συλλόγου και επεσήμανε πως ταυτίζο-
νται με τους στόχους του Δήμου για ανάπτυξη του Πολιτισμού. 
Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ευχήθηκε αυτή η πρωτοβουλία να 
βρει μιμητές. Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βούλας, Χριστι-
άννα Απέργη με τη σειρά της ευχαρίστησε θερμά την καλλιτέχνι-
δα για την προσφορά των καλαίσθητων έργων και για τη σκέψη 
της να τα προσφέρει, καθώς όπως είπε τα δημόσια σχολεία έχουν 

ανάγκη υποστήριξης. Είναι προφανές –συνέχισε– ότι η τοποθέτηση 
των έργων στις αίθουσες διδασκαλίας θα συμβάλει στην αισθη-
τική, θα προάγει τον πολιτισμό και θα συντελέσει στην επίτευξη 
των στόχων του σχολείου, με κυριότερο την πνευματική ανέλιξη 
των παιδιών. Αναφέροντας, τα λόγια του Γάλλου ζωγράφου, γλύπτη 
και χαράκτη, Ντεγκά, πως «τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά 
αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν», ευχήθηκε πολλά παιδιά να 
δουν σε αυτά τα έργα τα στοιχεία εκείνα που θα τα βοηθήσουν να 
δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνοντας την ομιλία της, 
εξήρε το γεγονός ότι η δημιουργός και δωρήτρια είναι μητέρα και 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ευχήθηκε να 
βρει μιμητές από τους υπόλοιπους γονείς και την κοινωνία γενικό-
τερα. Τέλος, η Κορίννα Κώσταινα έδωσε το καλλιτεχνικό στίγμα της 
εκδήλωσης, καθώς με έμμετρο λόγο περιέγραψε τη σημειολογία 
των έργων.

Ερωτήματα που έχουν σχέση με την αναζήτηση, δημιουργία, διακί-
νηση και αξιοποίηση της πληροφορίας μέσω των ψηφιακών μέσων 
προβλημάτισαν τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ’ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου Βούλας, συνεχίζοντας το Πρόγραμμα του Ιδρύ-
ματος Λαμπράκη «Ενεργώ ως πολίτης». Στόχος της ενασχόλησης 
αυτής ήταν να απαντήσουν σε μία σειρά από σύγχρονες προκλήσεις: 
Ποιος παράγει σήμερα την πληροφορία; Πώς μπορώ να αποδομήσω 
μηνύματα που εκπέμπουν φωτογραφίες; Πώς σχετίζεται η λεζάντα 
με τη φωτογραφία και πόσο αυτή επηρεάζει αυτό που αντιλαμβανό-

μαστε; Με την αξιοποίηση φωτογραφιών οι μαθητές προσέγγισαν 
βιωματικά τη δύναμη των μέσων. Κατάφεραν έτσι να αποκτήσουν 
μία πρώτη ιδέα για το πώς χτίζεται μια εικόνα του κόσμου από τα 
μέσα.

Το πρόγραμμα «Ενεργώ Ως Πολίτης» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2022 και μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε σε 50 σχολεία της Ελλάδας, ως 
πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή στο πλαίσιο ευέλικτου χρό-
νου που προσφέρεται στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς και διαθεματι-

κά σε επιμέρους διδακτικά αντικείμενα. Σύμφωνα με 
το Ίδρυμα Λαμπράκη που σχεδίασε το πρόγραμμα, 
«στόχος του είναι να εμπνεύσει μαθητές και μαθή-
τριες όλων των τάξεων, από το νηπιαγωγείο μέχρι 
και τη Γ’ Λυκείου να γίνουν ενεργοί πολίτες, αντί να 
μείνουν παθητικοί θεατές της ζωής. Εκπαιδευτικές 
δράσεις διερεύνησης και βιωματικές δραστηριότη-
τες ενθαρρύνουν τους μαθητές να παρατηρούν, να 
εκφράζονται, να διεκδικούν και να ενεργούν υπεύ-
θυνα για όσα τους αφορούν, να συνδέουν την ατομι-
κή τους ευθύνη με τη συλλογική και, τέλος, να εφαρ-
μόζουν αυτές τις αξίες στην καθημερινότητά τους».



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

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

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Η αλλαγή του ημερολογίου στον καινούργιο χρόνο 
μας επηρεάζει όλους. Το τέλος του χρόνου είναι συνή-
θως μια εποχή όπου οι περισσότεροι στρέφονται στον 
εσωτερικό τους κόσμο και αναρωτιούνται πώς είναι η 
ζωή τους και πώς θα ήθελαν να εξελιχθεί. Φυσικά, τα 
προηγούμενα χρόνια μας έφεραν αντιμέτωπους με 
πολλές έντονες δοκιμασίες, χτυπήματα και μαθήματα 
για όλους. Είναι απόλυτα κατανοητό κάποιος να έχει τη 
θέληση να κάνει ένα διάλειμμα από μια σκληρή χρονιά 
γεμάτη αρνητικότητα και αναποδιές. Η αλήθεια είναι 
ότι αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να μην είμαστε πάντα σε 
θέση να ελέγξουμε αυτό που μας φέρνει η ζωή, αλλά 
το πώς θα σχετιζόμαστε με αυτό βρίσκεται στα χέρια 
μας. Αναρωτηθείτε: Είστε δίκαιοι στη ζωή σας; Αυτά για 
τα οποία είστε ευγνώμονες είναι ανάλογα αυτών για τα 
οποία παραπονιέστε; 

Το παράπονο οδηγεί σε περισσότερους λόγους για 
παράπονο. Είναι η καλύτερη συνταγή για να βλέπετε 
τα πράγματα αρνητικά. Μετράτε όμως τις ευλογίες σας; 
Πολύ συχνά παραπλανάμε τον εαυτό μας και πιστεύου-
με ότι η ζωή είναι άδικη και άλλοι άνθρωποι ζουν μια 
καλύτερη ζωή από εμάς. Εγώ λέω ότι ξεγελιέστε, γιατί 
ισχύει κάτι μόνο αν το πιστεύεις πως είναι έτσι. «Αυτός 
που δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που έχει, δεν θα 
είναι ευχαριστημένος ούτε και με ό,τι θα ήθελε να έχει», 
έλεγε ο Σωκράτης. 

Νέες συνάψεις, νέες στάσεις
Ο εγκέφαλός μας είναι ρυθμισμένος για να επιβιώ-
νει, ωστόσο έχει και την καταπληκτική ικανότητα να 
αλλάζει τις ρυθμίσεις του. Οι συνάψεις του εγκεφάλου 
μας που είναι οι μικρές ηλεκτρικές παρορμήσεις που 
κάνουν μια σκέψη να υποστεί διανοητική επεξεργασία, 
μπορούν να μας αλλάξουν μόνιμα. Οι νευροεπιστήμες 
έχουν αποδείξει πως χρειάζονται 21 συνεχόμενες μέρες 
για να επηρεαστούν οι νευρώνες του εγκεφάλου μας. 
Νευροπλαστικότητα σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας είναι 
πάντα ικανός να μεταμορφώνεται. Αυτό επιτυγχάνεται 
με την εφαρμογή μιας νέας πληροφορίας και την θέλησή 
μας (προθυμία) να επανεξετάσουμε την πληροφορία. 
Σκεφτείτε το σαν μικρούς σπινθήρες που συνδέονται 
σε μια ακτίνα και γεφυρώνουν δύο εγκεφαλικά κύτταρα, 
εκπέμποντας μια ιδέα, μια σκέψη ή μια πληροφορία. Η 
μετάδοση αυτή δημιουργεί κυριολεκτικά μια νέα μάζα 

εγκεφάλου. Όποτε λοιπόν ακούτε πως οι σκέψεις επηρε-
άζουν τη ζωή μας, τώρα ξέρετε πως επίσης δημιουργούν 
νέες συνάψεις στον εγκέφαλό μας! Μόλις έχει δημιουρ-
γηθεί μια ισχυρή σύναψη, η σκέψη αυτή γίνεται μέρος 
της γενικής σας άποψης για τη ζωή. 

Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιο άτομο που βλέπει τη 
θετική πλευρά ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές; Ή 
κάποιον που πραγματικά εκτιμά μια πράξη που έχετε 
κάνει και σας κοιτάει στα μάτια και σας ευχαριστεί; Αυτοί 
οι άνθρωποι έχουν εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό τους να 
επικεντρώνεται στις θετικές πτυχές μιας κατάστασης. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε αφελείς ή 
να αγνοούμε άλλες εμπειρίες, αλλά να ξέρετε πως μας 
δίνει δύναμη και ανθεκτικότητα όταν καταλαβαίνουμε 
ότι πράγματι υπάρχει πάντα κάτι για το οποίο πρέπει 
να είμαστε ευγνώμονες. Η ικανότητα να επηρεάζουμε 
τις συνδέσεις του εγκεφάλου μας και τις νοητικές μας 

διεργασίες είναι αμφίδρομη. Μπορούμε εξίσου καλά να 
διαμορφώσουμε μια νοοτροπία στην οποία κυριαρχεί 
η αρνητικότητα, που μπορούμε να επισημάνουμε μόνο 
ό,τι είναι ελλιπές και κακό. Η επιλογή είναι δική σας. 
Κάποιες φορές όμως μπορούμε να δούμε μια ατυχία 
σαν κάτι που μας προετοίμασε για κάτι καλύτερο. «Να 
είσαι ευγνώμων για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, 
γιατί επιφυλάσσουν ευλογίες. Στην πραγματικότητα ο 
άνθρωπος χρειάζεται δυσκολίες, είναι απαραίτητες για 
την υγεία, την εξατομίκευση και την αυτοπραγμάτωση», 
όπως είπε και ο Καρλ Γιουνγκ.

Μηνύματα στον εαυτό μας
Μια υπέροχη και παιχνιδιάρικη τεχνική που μπορεί 
κάποιος να ξεκινήσει σαν μια νέα συνήθεια στο 2023 
είναι να έχει ένα βάζο ευγνωμοσύνης. Πολύ απλά πάρτε 
ένα άδειο βάζο και μια φορά την εβδομάδα, η μια φορά 
την μέρα, ανάλογα την θέληση σας, γράψτε σε ένα από-
κομμα χαρτιού κάτι για το οποίο είστε ευγνώμονες. 
Μπορεί να μοιάζει κάπως έτσι: «Σήμερα είμαι ευγνώ-
μων που έχω ένα σώμα που έχει κινητικότητα». «Σήμερα 
είμαι ευγνώμων που ζω σε μια χώρα που έχει ειρήνη». 
«Σήμερα είμαι ευγνώμων για το υπέροχο γέλιο που 
έκανα με έναν φίλο μου». «Αυτή την εβδομάδα, είμαι 
ευγνώμων που βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν και 
να αναπτύσσονται». Φανταστείτε να το κάνετε αυτό για 
ολόκληρη τη νέα χρονιά. Μια χρονιά όπου υπάρχουν 
τόσες πολλές δυνατότητες. Μια χρονιά με εμπειρίες που 
μόνο εσείς μπορείτε να νιώσετε και να ζήσετε. Έτσι μια 

μέρα μπορείτε να επιστρέψετε στο βάζο, τις μέρες που 
το μυαλό σας τρέφεται περισσότερο με αρνητικές σκέ-
ψεις και να διαβάσετε αυτά τα μικρά χαρτιά που έχει 
γράψει ο παρελθοντικός σας εαυτός. 

Ένα διασκεδαστικό οικογενειακό τιπ είναι το εξής: Μπο-
ρείτε να προσκαλέσετε και άλλα άτομα της οικογένειάς 
σας να παίξουν μαζί σας, είτε έχοντας το δικό τους βάζο 
ευγνωμοσύνης ή να γεμίσετε όλοι μαζί ένα μεγαλύτερο 
οικογενειακό βάζο και μια φορά την εβδομάδα να κάθε-
στε όλοι μαζί και να μοιράζεστε τα θετικά σημεία σας. 
Σας το υπόσχομαι, θα γίνετε πιο χαρούμενοι! Train your 
brain to remain on the happiness train... 

Γράφει η Αλεξάνδρα Λιάκου*

* Η Αλεξάνδρα Λιάκου γεννήθηκε στην Φραν-
κφούρτη της Γερμανίας από Έλληνες γονείς. 
Τελείωσε ένα αμερικάνικο κολλέγιο και εν συνε-
χεία σπούδασε στο Λονδίνο πολιτιστικές επιστή-
μες, ανθρωπολογία και φιλοσοφία. Σπούδασε 
μετά στην Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο σκη-
νοθεσία, ΜΜΕ και πολιτισμικές επιστήμες. Έχει 
ιδρύσει την Soul Surfer, μια πλατφόρμα που 
εστιάζει στην ενσυνείδητη ζωή, στην αυτογνω-
σία, στο mindfulness, το διαλογισμό. Εμπνευσμέ-
νη από την κυματολίσθηση, μεταφέρει την φιλο-
σοφία ότι τα κύματα και τις τρικυμίες της ζωής 
μπορεί να μην τα σταματήσουμε, αλλά μπορούμε 
να μάθουμε να έχουμε ελευθερία στο πώς θα τις 
αντιμετωπίσουμε. 

Η Αλεξάνδρα Λιάκου είναι κάτοικος της Βου-
λιαγμένης και του Βερολίνου και εργάζεται ως 
σύμβουλος συνείδησης. Στους πελάτες της ανή-
κουν η Adidas, ποδοσφαιριστές της Bundesliga, 
καλλιτέχνες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο. Διορ-
γανώνει retreats προσωπικής ανάπτυξης και 
αυτογνωσίας και προσφέρει online και διά ζώσης 
συνεδρίες. 

Ο εγκέφαλός μας  
έχει την ικανότητα να 
μεταμορφώνεται με νέες 
συνάψεις που αλλάζουν 
τη σκέψη μας

Το βάζο της ευγνωμοσύνης για τη νέα χρονιά
Πώς η νευροπλαστικότητα μπορεί να αλλάξει την ζωή μας
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Μια φρέσκια φωνή ξεκίνησε να εκπέμπει στο διαδίκτυο, μεταδίδοντας μια αυθεντική 
δημιουργική φλόγα. Οι μαθητές της λογοτεχνικής ομάδας του Λυκείου Βουλιαγμένης 
μαθαίνουν να ακονίζουν το λόγο τους, επιλέγουν τα τραγούδια τους και βγαίνουν 
στον διαδικτυακό αέρα. Το Lake Radio, όπως αποφάσισαν να ονομάσουν το νέο ραδι-
οσταθμό, έχει ήδη 24ωρη λειτουργία, μεταδίδει δελτίο ειδήσεων ανά ώρα και σχεδι-
άζει να εμπλουτίσει το πρόγραμμά του, φιλοξενώντας όλες τις φωνές, απόψεις και 
ανησυχίες της μαθητικής κοινότητας της Βουλιαγμένης. 

Η ομάδα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και ο «Δημοσιογράφος» παρακολούθησε 
μια εσωτερική συζήτηση, μετά το σχόλασμα, στην οποία ακόμη πέφτουν ιδέες σαν 
βροχή: «Να βγάλουμε προς τα έξω τις δράσεις του σχολείου μας», «να ακουστεί η 
φωνή μας», «να πάρουμε συνεντεύξεις», «να βάλουμε ανεβαστική μουσική», «να επι-
κοινωνήσουμε με τους γονείς μας», «να πούμε για την ιστορία της περιοχής», είναι 
μερικοί από τους πληθωρικούς στόχους των μαθητών. Στην ερώτηση ποιο είναι το 
κοινό-στόχος του ραδιοσταθμού, οι απαντήσεις κυμαίνονται από το «όλοι πρέπει να 
μας ακούσουν» μέχρι το «αρχικά η περιοχή μας». Αυτό το εύρος αποτυπώνεται και 
στις συνεντεύξεις που σχεδιάζονται: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι το πρώτο 
όνομα που ακούγεται, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο γείτονας Λευτέρης 
Πανταζής, ο Κώστας Καραγκούνης που είναι πατέρας ενός μαθητή. «Επειδή όμως 
είμαστε λογοτεχνική ομάδα, πρώτη συνέντευξη θα πάρουμε από τη συγγραφέα Λένα 
Διβάνη που έγραψε για τη Διδώ Σωτηρίου, την οποία φέτος μελετάμε», αναφέρει απο-
φασιστικά μία μαθήτρια. 

Η Σχολική Επιτροπή του Δήμου αγόρασε σχετικό εξοπλισμό και μέρος της βιβλιο-
θήκης του σχολείου φιλοξενεί πλέον ένα μικρό αυτοσχέδιο στούντιο. Οι εκφωνητές 
κάνουν ακόμη πρόβες τη φωνή τους για τη μετάδοση των ειδήσεων, ενώ πίσω από 
τη μικρή κονσόλα βρίσκονται συμμαθητές τους, που προσέγγισαν την τεχνολογία με 
την αφάνταστη εξοικείωση της γενιάς Z στο να κατακτά νέα λογισμικά και να αυτο-
σχεδιάζει μπροστά από οθόνες. 

Περήφανος για το αποτέλεσμα ο φιλόλογος του σχολείου και ψυχή του εγχειρήμα-
τος, καθότι ο ίδιος λάτρης του διαδικτυακού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Γκίκας, εξη-
γεί τη φιλοσοφία του όλου σχεδίου ως εξής: «Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε 
την τέχνη του λόγου με την ευρεία έννοια. Το μάθημα μέσα στην τάξη δεν επιτρέ-
πει συνήθως στους μαθητές να μιλούν, οι καθηγητές παραδίδουν. Το διαδικτυακό 
ραδιόφωνο καλεί έναν νέο άνθρωπο να μιλήσει για τα πάντα, να επικοινωνήσει, να 
απελευθερωθεί». Η διευθύντρια του σχολείου και ιδρύτρια της λογοτεχνικής ομάδας, 
Νίκη Μανώλη, σημειώνει: «Σε αυτή τη λογοτεχνική ομάδα οι μαθητές αναπτύσσουν 
όλες τις δεξιότητές τους: Μια μαθήτρια σχεδίασε γραφιστικά το σήμα του σταθμού, 
άλλος μαθητής βάζει τη μουσική, μια συντακτική ομάδα γράφει τις ειδήσεις. Είναι ένα 
πρωτότυπο πείραμα και μας έχει εκπλήξει ήδη η επιτυχία του». Η ομάδα ετοιμάζει 
μία πλήρη εκπομπή μιας ώρας με πρωτότυπα κείμενα και σχετικά τραγούδια, καθώς 

στις 9 Φεβρουαρίου η συχνότητα του δημοτικού ραδιοφώνου της Αθήνας, ο «9,84», 
θα παραδώσει τα μικρόφωνα και τα ακουστικά του στους μαθητές και τις μαθήτριες 
του Λυκείου Βουλιαγμένης. 

Οι μαθητές και μαθήτριες έχουν απόλυτη συνείδηση της πολιτικής τους ωρίμαν-
σης. Στην ερώτηση «πόσοι από εσάς έχετε δικαίωμα ψήφου στις ερχόμενες εκλογές;» 
σηκώνονται 6-7 χέρια. Η συζήτηση αποκαλύπτει ότι όλοι έχουν μια δική τους οπτι-
κή για τον κόσμο και τα πολιτικά τεκταινόμενα, ανεξάρτητη από την οικογενειακή 
παράδοση. «Είναι λάθος η δημοσιογραφία, δεν εμπιστεύομαι την τηλεόραση και τα 
δελτία ειδήσεων, θέλω να διασταυρώνω αυτό που διαβάζω στο κινητό», αναφέρει 
ο πιο ψαγμένος της παρέας. Στην ερώτηση αν θα επιτραπεί να ακουστούν όλες οι 
απόψεις του σχολείου από το μικρόφωνο, ακόμη και οι ακραίες, η ώριμη απάντηση 
έρχεται από τα παιδιά: «Ναι, όλες οι απόψεις, αρκεί να διατυπώνονται με ευγενικό 
τρόπο και σεβασμό». Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς τους, οι μαθητές και 
μαθήτριες της Βουλιαγμένης μαθαίνουν τα νέα από τη χώρα τους και τον κόσμο μέσα 
από μια κινητή συσκευή. Σε λίγα σπίτια ανοίγει η τηλεόραση την ώρα του δελτίου 
ειδήσεων και οι περισσότεροι και περισσότερες ανοίγουν τα social media ως παρά-
θυρο στον κόσμο. Τώρα που οι ίδιοι θα αναλάβουν το ρόλο 
να ενημερώνουν τους ακροατές τους, οι συντελεστές του 
Lake Radio δείχνουν έτοιμοι να έρθουν αντιμέτωποι με τις 
προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας. 

Εδώ ...Βουλιαγμένη
Εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λυκείου Lake Radio 

Ο σταθμός εκπέμπει διαδικτυακά όλο το 24ωρο με μουσική, 
δελτία ειδήσεων και σύντομα με κανονικό πρόγραμμα
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Επιτραπέζια αντισφαίριση
Ο αιώνιος έφηβος Σταύρος Πλακαντωνάκης
Μια τεράστια επιτυχία σημείωσε ο πρώην 
πρόεδρος του Άρη Βούλας, Σταύρος Πλακα-
ντωνάκης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης βετεράνων 2023 
που πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ από 
τις 16 έως τις 21 Ιανουαρίου. Ο 83χρονος 
Σταύρος Πλακαντωνάκης, ο γηραιότερος 
από τους πέντε αθλητές της εθνικής ομάδας 
που έζησαν την υπέροχη εμπειρία, πήρε το 
ασημένιο μετάλλιο στο διπλό ανδρών της 
κατηγορίας 80-84 ετών με συμπαίκτη τον 
Γερμανό Βόλφγκανγκ Βενκ. 

Στον ημιτελικό σημείωσαν την πέμπτη σερί 
νίκη τους στο αγώνισμα και λίγες ώρες 
αργότερα κάμφθηκαν δύσκολα στον τελικό 
από γερμανικό δίδυμο. Στο ίδιο αγώνισμα 
ο αξιοθαύμαστος παλιός πρωταθλητής Ελλάδας είχε κατακτήσει τον περασμένο Ιού-
λιο την 3η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων στο Ρίμινι της Ιταλίας, ενώ 
στο Σουλτανάτο του Ομάν κατάφερε να πάρει και το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό 
μικτό της ίδιας κατηγορίας με την Ατσούκο Σιρέι από την Ιαπωνία. 

Είναι μία σπουδαία διπλή επιτυχία σε αυτό το επίπεδο, που πέρα από τα ξεχωρι-
στά συναισθήματα στον ίδιο τον ακούραστο αθλητή, δίνει μεγάλη χαρά στην πλατιά 
ελληνική κοινότητα των βετεράνων, την Ομοσπονδία του πινγκ πονγκ και όλους τους 
ανθρώπους του αθλήματος.

Ο Σταύρος Πλακαντωνάκης και ο Γερμανός Βόλφγκανγκ Βενκ είχαν εξασφαλίσει από 
την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου τη θέση στο βάθρο όταν μπήκαν στην 4άδα. Στον τελι-

κό κυνήγησαν μεγαλύτερη διάκριση, την πέτυχαν και ήταν ικανοί ακόμα και για την 
πρωτιά. Η απονομή των επάθλων, λίγη ώρα μετά, ήταν το αποκορύφωμα στις υπέ-
ροχες στιγμές, που έζησε ο 83χρονος βετεράνος αθλητής και παράλληλα σημαντικός 
παράγοντας του αθλήματος. Στο διπλό μικτό είχε κατακτήσει το μετάλλιο και η στιγμή 
ήταν επίσης ιδιαίτερη, καθώς η Ελλάδα είχε θέση στο βάθρο στην πρώτη φορά που 
παίχτηκε το συγκεκριμένο αγώνισμα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων. Επιπλέ-
ον, τα δύο μετάλλια στέλνουν το μήνυμα ότι όσο υπάρχει θέληση, δεν χρειάζεται να 
σταματά ποτέ αυτή η θαυμάσια ενασχόληση με την επιτραπέζια αντισφαίριση.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το νέο έτος για την καλλιτεχνική κολύμβη-
ση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Το αθλητικό τμήμα του ΝΟΒ συμμετείχε με 
πολυάριθμη αποστολή αθλητριών στην πρώτη ημερίδα Ορίων / Αστεριών για όλες 
τις κατηγορίες, που διεξήχθη στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Χαλανδρίου το Σαββα-
τοκύριακο 14 και 15 Ιανουαρίου. Συμμετείχαν 438 αθλήτριες από όλα τα σωματεία 
της Αθήνας και τις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Η συμμετοχή του ΝΟΒ 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς όλες οι αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες, αγω-
νιστικές και προαγωνιστικές, πέρασαν επιτυχώς τα αγωνιστικά όρια. 

Ξεχώρισε η πρωτιά της αθλήτριας Μαρίας Αλζιγκούζη στο 7ο αστέρι κατηγορίας Open 
Γυναικών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πρώτη δεκάδα της κατηγορίας ήταν 
και οι αθλήτριες Φραγκάκη Έλενα και Κρομμυδάκη Ιφιγένεια, με τον ΝΟΒ να έχει 
τρεις αθλήτριες στην πρώτη δεκάδα. Ακόμη, στο 6ο αστέρι κατηγορίας Νεανίδων δύο 
ακόμα  αθλήτριες του Ομίλου ήταν στην πρώτη πεντάδα με την Ιφιγένεια Κρομυδάκη 
να καταλαμβάνει την 3η θέση και την Ελένη Φραγκάκη την 5η θέση. Αλλά και σε όλες 
τις υπόλοιπες κατηγορίες οι αθλήτριες είχαν πολύ καλά πλασαρίσματα και θέσεις. 

Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Στέλλα Λαζάρου, 
τόνισε: «Η ομάδα μας ξεκινάει τη χρονιά με τον στόχο που έχουμε κάθε χρόνο και 
δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της κορυφής. Με την αμέριστη συμπαράσταση 

και υποστήριξη της διοίκησης του Ομίλου μας δουλεύουμε καθημερινά για το παρόν 
και επενδύουμε στο μέλλον. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις προπονήτριες και 
στα παιδιά μας και με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά ευελπιστούμε ότι και φέτος 
θα μας οδηγήσουν σε επιτυχίες. Παράλληλα, στηρίζουμε και επενδύουμε όπως τόσα 
χρόνια στα προαγωνιστικά μας τμήματα και τα εξαιρετικά οργανωμένα φυτώριά μας». 

2ος στον κόσμο στο πρωτάθλημα 
βετεράνων πινγκ πονγκ

Πρωτιά για την Μαρία Αλιγκούζη

Καλλιτεχνική κολύμβηση
Επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 



2 7

Με μια πολύ σημαντική και τιμητική διάκριση επισφρα-
γίζεται η επιτυχημένη χρόνια του 2022 για το αθλητικό 
τμήμα του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας, αυτή 
τη φορά από την πλευρά της προπονητικής οικογένει-
ας. Πρόκειται για τον προπονητή του Ομίλου, Γιώργο 
Φλωρίδη, ο οποίος ηγείται της ομάδας αθλητών και 
αθλητριών στα σκάφη τύπου ILCA. Ο Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας ανακήρυξε τον Γιώργο 
Φλωρίδη «Καλύτερο Προπονητή της Χρονιάς 2022». Ο 
Γιώργος Φλωρίδης γνώρισε την ιστιοπλοΐα σε ηλικία 
9 ετών και έκανε τις πρώτες του πλεύσεις ως αθλητής 
με σκάφη τύπου optimist στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο 
Αιγυπτιωτών. Γεμάτος εμπειρίες από συμμετοχές και 
διακρίσεις σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλή-
ματα, το 1998 άρχισε την προπονητική του πορεία στον 
ΕΝΟΑ αναπτύσσοντας τις ακαδημίες των νέων ιστιοπλό-
ων οι οποίες μάλιστα γνώρισαν σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα πανελλήνιες νίκες και προκρίσεις στην 
Εθνική Ομάδα. 

Ιδιαίτερα αγαπητός σε γονείς και αθλητές, δέχθηκε 
πρόταση το 2000 παράλληλα με την προπόνηση των 

ομάδων του, να εκπροσωπήσει και να προπονήσει την 
ελληνική ιστιοπλοϊκή ομάδα των Special Olympics Hellas 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Χρόνινγεν της Ολλαν-
δίας. Την εποχή εκείνη εργαζόταν στον Αθλητικό Ναυ-
τικό Όμιλο Γλυφάδας χτίζοντας μια δυνατή ομάδα στην 
κατηγορία optimist με νέους αθλητές και αθλήτριες, οι 
οποίοι μάλιστα έφεραν γρήγορα σημαντικές διακρίσεις. 
Το 2002 και 2003 ανέλαβε καθήκοντα εθνικού διαιτητή 
- κριτή (NDO) στα δυο Test Events της Ολυμπιάδας και 
το 2004 συνεχίζει με τον ίδιο ρόλο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας.

Από το 2006 έως και σήμερα εργάζεται στον Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Βούλας. Από την πρώτη στιγμή ο Γιώρ-
γος Φλωρίδης ταυτίστηκε με τις αρχές και το όραμα του 
ΝΑΟ Βούλας να προάγει τον αθλητισμό και να ενισχύει 
την αγάπη για την ιστιοπλοΐα στα νέα παιδιά. Ηγείται 
της ομάδας τύπου σκαφών ILCA, υποδέχεται τους νέους 
και μελλοντικούς ιστιοπλόους διδάσκοντας και εμπνέο-
ντάς τους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σε αυτά 
τα χρόνια παρουσίας του στο ΝΑΟ Βούλας κέρδισε 
δικαίως με πολλή προσωπική δουλειά και διατηρώντας 

πάντα χαμηλούς τόνους, την εκτίμηση και τον σεβασμό 
όλων. «Είναι μεγάλη τιμή για τον Όμιλο να συνεργάζεται 
με προπονητές των οποίων το έργο εκτιμούν και βρα-
βεύουν οι ίδιοι οι συνάδελφοί τους. Να θυμίσουμε ότι 
και στο παρελθόν για το έτος 2013 την αντίστοιχη βρά-
βευση έλαβε ο προπονητής μας Ζαννέτος Μαλατέστας 
με τον οποίο συνεργαζόμασταν επί σειρά ετών», ανέφε-
ρε η διοίκηση του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο 
μεγαλύτερος τριαθλητικός αγώ-
νας θα διεξαχθεί στη Βουλιαγμένη 
και τη Βάρκιζα στις 22 Οκτωβρί-
ου 2023. Αθλητές από την Ελλάδα 
και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς 
επίσης και χιλιάδες επισκέπτες 
θα ξαναζήσουν την αξέχαστη τρι-
αθλητική εμπειρία που προσφέ-
ρει το IRONMAN. «Κολυμπάμε σε 
κρυστάλλινα ήρεμα νερά, κάνουμε 
ποδήλατο κατά μήκος της δαντε-
λωτής ακτογραμμής του Αιγαίου, 
τρέχουμε μέσα στο μαγευτικό 
τοπίο της Βουλιαγμένης και της 
Βάρκιζας χωρίς να χάνουμε ποτέ 
από τα μάτια μας το γαλάζιο της 
θάλασσας και διασχίζουμε τη 
γραμμή τερματισμού σε μια χρυ-

σαφένια, αμμώδη παραλία», αναφέρουν οι διοργανωτές. 

Τα Night Run Vouliagmeni (5 χιλιόμετρα τρέξιμο για όλους) και IRONKIDS Vouliagmeni (παιδικές 
αθλητικές δραστηριότητες) θα επιστρέψουν στην Ακτή Βουλιαγμένης την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 
και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου αντίστοιχα, για να ολοκληρώσουν την οικογενειακή αθλητική εμπει-
ρία. Οι εγγραφές για όλους τους αγώνες άνοιξαν στις 25 Ιανουαρίου. Σημαντικό να γνωρίζουν ότι 
όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέχρι τις 25 Απριλίου 2023, θα επωφεληθούν από το νέο πρόγραμ-
μα 90 ημερών «πρόωρης εγγραφής» του IRONMAN 70.3, που συμπεριλαμβάνει προνόμια όπως η 
μεταφορά αγώνα χωρίς χρέωση και η μερική επιστροφή χρημάτων. Η αντίστροφη μέτρηση για το 
πιο γαλανό IRONMAN της Ευρώπης ξεκίνησε. 

Μέσα και στους τρεις στόχους της παραμένει η γυναικεία ομάδα 
υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, στοχεύ-
οντας όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό στην κατάκτηση του-
λάχιστον ενός από τους τρεις τίτλους. Η γυναικεία ομάδα της 
Βουλιαγμένης μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας πανηγύρισε 
δύο μεγάλες προκρίσεις. Αρχικά, στις 14 Ιανουαρίου ο ΝΟΒ πήρε 
την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup καταλαμβάνοντας 
την πρώτη θέση του ομίλου. Στη φάση των «8» της Ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Έγκερ από την Ουγγαρία. 
«Είμαστε χαρούμενες με τις εμφανίσεις μας μέχρι στιγμής στη 
διοργάνωση. Θέλουμε να βελτιώσουμε την τακτική μας προσέγ-
γιση και να παίξουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Μέχρι 
στιγμής πιστεύω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά και το ίδιο 
θέλουμε να κάνουμε και στα παιχνίδια απέναντι στην Έγκερ», 
δήλωσε η αθλήτρια του ΝΟΒ, Έμα Ράιτ. 

Μόλις τέσσερις μέρες αργότερα, ο ΝΟΒ εξασφάλισε την συμμετο-
χή του στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας τη Γλυφάδα 
σε έναν αγώνα με συνολικό σκορ 12-11 στα πέναλτι (κανονική 
διάρκεια 8-8). Έτσι, η Βουλιαγμένη μετά την περσινή της απου-
σία από την τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λάρισα, 
επιστρέφει σε αυτή και στο Final 4, που έχει προγραμματιστεί 
να γίνει στην Πάτρα (3-4 Φεβρουαρίου). Τέλος, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι ο ΝΟΒ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας για το 
πρωτάθλημα της Α1 γυναικών.

Πρωτάθλημα, 
κύπελλο και 
ευρωπαϊκό οι στόχοι 
του ΝΟΒ

Άνοιξαν οι εγγραφές για το 
IRONMAN 70.3 Vouliagmeni

Σπουδαία διάκριση για προπονητή του ΝΑΟΒ
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Αστέρας Βάρης - Άρης Βούλας 
Κυανόλευκο βάφτηκε το τοπικό ντέρμπι

2-0 επιβλήθηκε 
στην έδρα του  

ο Αστέρας 
πλησιάζοντας ξανά 

τον στόχο  
της ανόδου

στη Γ’ Εθνική

Νικητής αναδείχθηκε ο Αστέρας Βάρης απέναντι στον 
Άρη Βούλας με σκορ 2-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 15ης 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας 
ΕΠΣΑΝΑ που διεξήχθη την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
στο δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» 
στη Βάρη. Οι «κυανόλευκοι» διαγράφουν μια εξαι-
ρετική πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς βρί-
σκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 
13 νίκες σε 15 αγώνες, με τον στόχο της κατάκτησης 
του τίτλου και τη συμμετοχή της ομάδας στα μπαράζ 
της ανόδου για την Γ’ Εθνική κατηγορία να είναι όλο 
και πιο εφικτός. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης Βού-
λας παρέμεινε στην 11η θέση, μένοντας ουσιαστικά 
χωρίς κάποιο στόχο, καθώς το τρένο της ανόδου έχει 
χαθεί ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε απόσταση ασφα-
λείας από τις θέσεις που οδηγούν στη Β’ κατηγορία 
της ΕΠΣΑΝΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης Βούλας 
κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο προχώρησε 
σε ριζική ανανέωση του ρόστερ του, με αποτέλεσμα η 
ομάδα να θέλει χρόνο για να «δέσει», γεγονός που φάνηκε και στον 
αγώνα απέναντι στον Αστέρα Βάρης. 

Απόλυτος κυρίαρχος
Εμφανής ήταν η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, με 
τον Αστέρα Βάρης να επιβάλει τον ρυθμό του από το πρώτο λεπτό 
της αναμέτρησης. Η πρώτη ευκαιρία ήρθε μόλις στο 5’ για τους 
γηπεδούχους, με τον Χριστίνη να κάνει τη σέντρα από δεξιά, ο Μεϊ-
μάργολου να πιάνει την κεφαλιά αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη 
Βούλας απέκρουσε εντυπωσιακά, κρατώντας το μηδέν για την εστία 
του. Η υπεροχή του Αστέρα καρποφόρησε στο 33’ όταν ο Μάγγος 
έβγαλε καταπληκτική μπαλιά στον Μπελαβράκη και εκείνος από 
δεξιά έκανε τη σέντρα στον Καλλιμάνη και με σουτ στη κίνηση έκανε 
το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, νέα μεγάλη ευκαιρία για τους γηπε-
δούχους, Ερρίκος και Ντούλιας συνεργάστηκαν ο Μπελαβράκης 
έκανε το σουτ, αλλά ο Γκόλφης απέκρουσε και πάλι. Στα τελευταία 
λεπτά του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι πίεσαν για ένα δεύτερο τέρμα 
χωρίς αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές του 
Άρη Βούλας ισορρόπησαν το παιχνίδι, με αποτέλεσμα στο 60’ να 
σημειώσουν την πρώτη τους ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ωστόσο, 
πέντε λεπτά αργότερα, ο Αστέρας Βάρης πέτυχε και δεύτερο γκολ 
όταν ο Σακελλαρίου κέρδισε φάουλ, ο Ερρίκος έκανε τη σέντρα και ο 
Χριστίνης με πλασέ στη κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, πανη-

γυρίζοντας έξαλλα μπροστά στους περίπου 250 φίλους του Αστέ-
ρα Βάρης που βρέθηκαν στις εξέδρες του σταδίου «Κωνσταντίνος 
Μπαγλαντζής». Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης οι γηπεδού-
χοι έδωσαν χώρο στον αντίπαλο, δίχως οι ποδοσφαιριστές του Άρη 
Βούλας να δημιουργήσουν κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά 
από τα καρέ του Μαρινάκη. Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, 
οι παίκτες του Αστέρα Βάρης έγιναν ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας 
με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν, ενώ οι ποδοσφαι-
ριστές του Άρη Βούλας αποχώρησαν φανερά απογοητευμένοι από 
την κακή εμφάνιση που πραγματοποιήσαν.

Στηρίζει ο κόσμος της Βάρης
Ο αρχηγός και τερματοφύλακας του Αστέρα Βάρης Γιώργος Μαρι-
νάκης μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Άρη Βούλας, που βρήκε 
την ομάδα να επικρατεί άνετα με 2-0 τόνισε: «Αυτά τα παιχνίδια 
κρύβουν μεγάλο κίνδυνο. Ήμασταν έτοιμοι όπως φάνηκε μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, κάναμε αυτά που μας είπε ο προπονητής, δώσαμε 
τα πάντα και φάνηκε από τη θέληση που δείξαμε. Είναι μια μεγάλη 
νίκη και τώρα πάμε για το ντέρμπι με τον Αχαρναϊκό, για το τρίπο-
ντο και εκεί», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον κόσμο της 
Βάρης που στηρίζει την ομάδα, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Τα τελευταία χρόνια είχε σταματήσει ο κόσμος να έρχεται, αλλά 
φέτος δείχνουμε ότι με τη δουλειά, τη θέληση που έχουμε, αρχίζει 
να μαζεύεται και πάλι και αυτό μας δίνει ώθηση για να κάνουμε 
αυτά που πρέπει. Γι’ αυτό είναι ένας λόγος που είμαστε πρώτοι. 
Θέλω να πω, πως ο κόσμος δεν έρχεται μόνο στα εντός έδρας, αλλά 
μας ακολουθεί και στα εκτός έδρας παιχνίδια και αυτό μας δίνει μία 
παραπάνω ώθηση, όπως και θέλω να το κάνει και μέσα στο γήπεδο 
του Αχαρναϊκού».

Το σημαντικό για τον Αστέρα Βάρης είναι το γεγονός ότι οι ταλα-
ντούχοι ποδοσφαιριστές του, έκαναν πράξη το όραμα της διοίκη-
σης που εφαρμόζεται πλήρως μετά τη δημιουργία της β’ ομάδας. 
Από το καλοκαίρι, προωθήθηκαν αρκετοί παίκτες από τη β’ ομάδα 
και απέδειξαν στον αγώνα με τον Άρη Βούλας ότι μεγάλωσαν ποδο-
σφαιρικά. Ο Χριστίνης πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση τη 
φετινή σεζόν, ενώ και οι Σακελλαρίου, Μπάκας, Φαμέλης και Μπε-
λαβράκης επιβεβαίωσαν ότι το μέλλον της ομάδας ανήκει στα νέα 
παιδιά της περσινής β’ ομάδας. 
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Δέσποινα Χατζηνικολάου

Από τη Βουλιαγμένη 
στα γήπεδα 
της Ιταλίας

Ξεδιπλώνει το ταλέντο της στα γήπεδα της Ιταλίας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της θρυλι-
κής Νάπολι πριν πάρει μεταγραφή στη Λάτσιο. Αποστολή της είναι να φορτώνει με γκολ τα 
αντίπαλα δίχτυα, κάνοντας του φιλάθλους να πανηγυρίζουν στις κερκίδες. Αναμφισβήτη-
τα, θεωρείται η κορυφαία Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, γεγονός που πιστοποιείται από την 
διεθνή της καριέρα. Ο λόγος για την Δέσποινα Χαντζηνικολάου. Γεννημένη και μεγαλωμένη 
στην Αθήνα, γνώρισε τη στρογγυλή θεά σε ηλικία 5 χρόνων από τις ακαδημίες της Βουλιαγ-
μένης. Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια είναι δεμένη συναισθηματικά με την Βουλιαγμένη καθώς 
εκεί πήγε σχολείο. Η Δέσποινα Χαντζηνικολάου μίλησε στον «Δημοσιογράφο».   

Πώς μπήκε το «μικρόβιο» του ποδοσφαίρου μέσα σου; Πως επέλεξες να 
ασχοληθείς επαγγελματικά;
Τα ερεθίσματα που παίρνεις όταν είσαι μικρή προέρχονται από το περιβάλλον σου. 
Το δικό μου περιβάλλον ήταν γεμάτο με αθλητισμό και κυρίως με ποδόσφαιρο και 
αυτό το χρωστάω στον πατέρα μου και τον αδερφό μου και την μητέρα μου που ήτανε 
πάντα δίπλα μου σε αυτό που θέλω να κάνω. 

Στην Ευρώπη οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μια γυναίκα που θέλει να 
παίζει ποδόσφαιρο; Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα; 

Γενικά στην Ευρώπη οι συνθήκες μπορώ να πω πως είναι ευνοϊκές για τις γυναίκες 
που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι τόσο 
ανεπτυγμένο το γυναικείο ποδόσφαιρο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην 
Ελλάδα υπάρχει τρομερό ταλέντο αλλά δεν υπάρχει τόσο η κατάλληλη υποστήριξη 
ώστε να δούμε αυτήν την άνοδο του αθλήματος και στην χώρα μας. 

Ποια η συμβουλή σου στα νεαρά κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν 
με το ποδόσφαιρο;
Θα τις συμβούλευα αν αυτό είναι το όνειρό τους, να το κυνηγήσουν μέχρι τέλους γιατί 
αξίζει. Είναι μια πανέμορφη εμπειρία και να μην κάνουν πίσω για κανένα εμπόδιο.

Ποιο είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ιταλία; Ο 
κόσμος έρχεται να παρακολουθήσει τους αγώνες; 
Στην Ιταλία το επίπεδο είναι υψηλό και υπάρχει η υποστήριξη από ανθρώπους για 
να ανέβει ακόμα περισσότερο. Οι Ιταλοί λατρεύουν το ποδόσφαιρο, έχουν πάθος γι’ 
αυτό,  και αυτό είναι ένα από τα όμορφα που θα έχω να θυμάμαι από την Ιταλία. Η 
τρέλα και το πάθος τους για το ποδόσφαιρο. 

Αγωνίζεσαι σε μια παραδοσιακή δύναμη του ιταλικού ποδοσφαίρου 
όπως είναι η Λάτσιο. Τι στόχους έχεις, σαν ομάδα αλλά και προσωπι-
κούς;
Σαν ομάδα ο στόχος μας είναι καθαρά το πρωτάθλημα. Είμαστε πρώτες στην κατάταξη 
και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Σε προσωπικό επίπεδο 
μου αρέσει να βάζω στόχους για το άμεσο μέλλον, οπότε κοιτάω κάθε μέρα να γίνομαι 
καλύτερη, σήμερα να είμαι καλύτερη από ό,τι ήμουν χθες και βήμα βήμα να φτάσω 
τον μεγάλο μου, στόχο που είναι να παίξω στο μέγιστο επίπεδο. 

Πέρασες τρία χρόνια στη Νάπολι, πριν πάρεις μεταγραφή στη Λάτσιο. 
Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πόλεις και τους συλλόγους;
Θέλω να πω ότι την Νάπολι την έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Πέρασα τρία 
χρόνια υπέροχα εκεί. Στην Λάτσιο είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ και είμαι πολύ καλά. 
Οι διαφορές τους ως πόλεις είναι ότι η Νάπολι είναι μια πανέμορφη γραφική πόλη 
με αξιολάτρευτους ανθρώπους και φιλόξενους. Η Ρώμη είναι σαν ένα μουσείο, είναι 
η πόλη του έρωτα όπως λένε. Και για τους ρομαντικούς, σας την προτείνω ανεπιφύ-
λαχτα. Ως ομάδες ξεχωρίζω την Νάπολι για το πάθος που είχαν για την ομάδα. Δεν 
θα ξεχάσω αυτήν την τρέλα τους και την αγάπη για την ομάδα και για τις παίχτριες. 
Εξίσου την Λάτσιο για την αφοσίωσή τους, τον σεβασμό και τη στήριξη που έχουμε 
ως ομάδα από τη διοίκηση, τους προπονητές και τον κόσμο. 

Έχεις φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο. Τι σημαίνει αυτό για σένα;
Όταν φοράω το εθνόσημο και να εκπροσωπώ την χώρα μου, μόνο περηφάνεια μπορώ 
να νιώσω, τιμή και συγκίνηση. Ειδικά όταν λέμε τον εθνικό ύμνο μέσα στο γήπεδο, 
συγκινούμαι κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη μου φορά και εκεί καταλαβαίνω πραγ-
ματικά ότι είναι η καλύτερη μου ανταμοιβή το να είμαι στην εθνική ομάδα.

«Η καλύτερή μου ανταμοιβή είναι η συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα»

«Ξεχωρίζω την ομάδα της Νάπολι για το πάθος τους» 

 
Συνέντευξη στον Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Μια νέα ποιητική συλλογή ιστορικού 
περιεχομένου και ηθικού - διδακτικού 
ύφους με θέμα τη Μικρά Ασία εξέδω-
σε ο Βουλιώτης ενεργός πολίτης και 
πρώνη δημοτικός σύμβουλος, Δημο-
σθένης Δόγκας. Το βιβλίο που έχει 
τίτλο «Μικράς Ασίας 22, 1922-2022» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οσελότος 
και έλαβε την αιγίδα του Πολεμικού 
Μουσείου. 

Μεταξύ των ποιημάτων στην προσεγ-
μένη αυτή έκδοση περιέχονται και 70 
φωτογραφίες από το ιστορικό φωτο-
γραφικό αρχείο του Μουσείου, με θέμα 
τη μικρασιατική εκστρατεία. Η αφορμή 
των 100 ετών από την καταστροφή της 
Σμύρνης έδωσε το έναυσμα για έναν 
ποιητικό αναστοχασμό στα περασμέ-
να. Όπως έχει τονίσει σε συνεντεύξεις 
του ο Δημοσθένης Δόγκας, στο νέο του 
έργο αποτύπωσε με το δικό του καλ-
λιτεχνικό φίλτρο εκτός από ιστορικά 

αναγνώσματα και διηγήσεις που άκου-
σε πρωτογενώς στη Βούλα, ενός τόπου 
που υποδέχτηκε το 1922 προσφυγικές 
οικογένειες. 

Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε μια μεγά-
λη εκδήλωση στην αίθουσα Ιωνία της 
Βούλας, υπό την αιγίδα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τον 
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, να 
βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές. 
Το μήνυμα του Δημοσθένη Δόγκα στην 
εκδήλωση εκείνη ήταν «να μη ζήσει 
ξανά κανείς τον πόνο της προσφυγιάς 
και των συνεπειών της, να μαθαίνου-
με από τα λάθη αλλά ταυτόχρονα να 
τιμούμε όσους θυσιάστηκαν στον 
αγώνα για την ελευθερία αλλά και να 
μην ξεχάσουμε ποτέ τις αγαπημένες 
μας πατρίδες και την ιστορία μας». 

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί επίσης τη 
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 στις 6.30 
μ.μ. στην κεντρική αίθουσα (αμφιθέα-

τρο) του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών 
(Ριζάρη 2 και λεωφόρος Βασ. Σοφίας, 
Αθήνα). Θα μιλήσουν ο αρχιμανδρίτης 
Νικόδημος Καβαρνός, ο υποστράτη-
γος ε.α. Παναγιώτης Μαυρόπουλος, ο 
δικηγόρος Παναγιώτης Λασκαρίδης, 
το στέλεχος των προσκόπων Χρήστος 
Λυγερός και η εκδότρια Λένα Παντο-
πούλου. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρόε-
δρος του Πολεμικού Μουσείου, Ανα-
στάσιος Λιάσκος ενώ η συζήτηση θα 
πλαισιωθεί από μουσικό πρόγραμμα 
με τραγούδια από τη Μικρά Ασία και 
τη Σμύρνη. Στην εκδήλωση προσκαλεί 
και το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βούλας Υπατία, το οποίο ενημερώνει 
ότι θα διατεθεί δωρεάν πούλμαν για 
τη μετάβαση στο Πολεμικό Μουσείο 
και την επιστροφή που θα αναχωρή-
σει στις 6 μ.μ. από την οδό Ζεφύρου 2 
στη Βούλα. 

Ο όρος πρεκαριάτο ακούγεται συχνά σε πολιτικές αναλύσεις σήμερα, ωστόσο το 
βιβλίο που τον εισήγαγε δεν είχε μεταφραστεί στη γλώσσα μας μέχρι πρότινος. 
Πρωτοδημοσιευμένο το 2011, Το Πρεκαριάτο αποτελεί τον πρώτο απολογισμό μιας 
αναδυόμενης τάξης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρωτοφανή εργασιακή και συνο-
λική ανασφάλεια, μπαινοβγαίνοντας σε «μικρές», επισφαλείς θέσεις εργασίας που 
δίνουν μηδενική σταθερότητα και ελάχιστο νόημα στη ζωή τους. Ο συγγραφέας Γκι 
Στάντινγκ προειδοποιεί ότι η ανάδυση του πρεκαριάτου παράγει αστάθεια στην κοι-
νωνία. Πέρα από την καταδικασμένη ζωή που επιφυλάσσει για τους πρεκάριους η 
παρούσα «μετάλλαξη» του καπιταλισμού όπως χαρακτηρίζεται η σύγχρονη φάση, οι 
εσωτερικές διαιρέσεις του πρεκαριάτου έχουν οδηγήσει στη στοχοποίηση των μετα-
ναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων, ενώ πολλοί πρεκάριοι είναι επιρρεπείς στους 
κινδύνους του πολιτικού εξτρεμισμού. Ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί υπέρ μιας 
νέας πολιτικής η οποία θέτει τους φόβους και τις προσδοκίες του πρεκαριάτου στο 
επίκεντρο μιας προοδευτικής στρατηγικής. Η έκδοση επικαιροποιημένη του Τόπου 
περιλαμβάνει έναν νέο πρόλογο, όπου ο Γκι Στάντινγκ αναλύει τις πρόσφατες πολι-

τικές εξελίξεις της πανδημίας του COVID-19 
και τις επιπτώσεις της στο πρεκαριάτο. Μετά 
από δέκα χρόνια κρίσης, δύο χρόνια πανδη-
μίας και την πολεμική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης που χειροτερεύουν δραστικά τη 
θέση της εργασίας, η συγκεκριμένη ανάλυση 
είναι αρκετά επίκαιρη στη σημερινή Ελλάδα. 
«Το πρεκαριάτο είναι οικουμενικό», αναφέρει 
εισαγωγικά ο συγγραφέας. Και προσθέτει ορι-
οθετώντας την έννοια: «Πολλά εκατομμύρια 
ανθρώπων ζουν σε συνθήκες ασταθούς, ανα-
σφαλούς δουλειάς (αμειβόμενης) και εργα-
σίας (απλήρωτης), στερούμενοι επαγγελμα-
τικής ταυτότητας, χάνοντας τα δικαιώματα 
της υπηκοότητας και όντας εξαρτημένοι από 
χαμηλά και κυμαινόμενα μεροκάματα». Θέση 
του βιβλίου είναι ότι «η πτώση στο πρεκαριά-
το μπορεί να συμβεί στους περισσότερους 
από εμάς»

Το βιβλίο αυτό αφηγείται την ιστορία του πολιτισμού που συνέβαλε περισσότερο 
από οποιονδήποτε άλλον στον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα στη Δύση. Μας 
ταξιδεύει σε όλη την υδρόγειο και σε τέσσερις χιλιετίες, από τους αρχαιολογικούς 
θησαυρούς του Αιγαίου της Εποχής του Χαλκού και από τους μύθους για θεούς και 
ήρωες έως τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτή η πορεία είναι μια ιστορία επινοήσεων, όπως του αλφαβήτου, της φιλοσοφίας 
και της επιστήμης, αλλά και επανεπινοήσεων, καθώς οι  Έλληνες πάντα προσαρμό-
ζονταν σε καταστροφικές αλλαγές και έβρισκαν νέους τρόπους να επιβιώνουν και 
να βάζουν τη σφραγίδα τους στον κόσμο γύρω τους, ακόμη και σήμερα μέσω της 
ελληνικής διασποράς στις πέντε ηπείρους.

Ο συγγραφέας του, Ρόντρικ Μπίτον είναι ένα Βρετανός νεοελληνιστής που έχει 
εκδώσει μεγάλο αριθμό βιβλίων για τη σύγχρονη και τη μεσαιωνική ελληνική 

λογοτεχνία. Όπως επισημαίνει: «Η μακρά 
ιστορία των Ελλήνων είναι σίγουρα μια 
από τις πλουσιότερες, αν όχι η πλουσιότε-
ρη, σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Τούτο 
το βιβλίο υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι 
αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τους Έλλη-
νες, αλλά είναι μια ιστορία για τον κόσμο. 
Όμως ελαχιστότατοι άνθρωποι σε όλον 
τον κόσμο εκτιμούν σωστά αυτό το γεγο-
νός. Ακόμη και αν το εκτιμούν, μπορεί να 
μην κατανοούν πλήρως το πώς και το γιατί. 
Για να το κατανοήσουμε αυτό, δεν αρκεί να 
επαναλαμβάνουμε την παλιά ρήση για τους 
«αρχαίους προγόνους». Πράγματι δεν αρκεί 
ούτε απλώς να τιμούμε και να μελετούμε τον 
πολιτισμό της «κλασικής αρχαιότητας», αν 
απομονώνουμε αυτή την περίοδο της ελλη-
νικής ιστορίας από την πολύ μεγαλύτερη 
αφήγηση της οποίας αποτελεί μέρος». 

Μια νέα κοινωνική τάξη Τέσσερις χιλιετίες 
που σημάδεψαν τον κόσμο

Στίχοι αφύπνισης 
για τη Μικρά Ασία
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Ο Κωνσταντέλλος και οι πιθανοί υποψήφιοι
 
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Έντονη αρχίζει και γίνεται η οσμή των εκλογών και στο 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τις πρώτες πιθα-
νές υποψηφιότητες να έχουν ανακοινωθεί και όταν γρά-
φουμε πιθανές, εννοούμε ότι δεν είναι απόλυτα σίγουρο 
ότι τα πρόσωπα που εξέφρασαν την επιθυμία τους να 
διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών, θα καταφέρουν 
τελικά να φτάσουν μέχρι το Πρωτοδικείο για να καταθέ-
σουν τα ψηφοδέλτιά τους. Μη ξεχνάμε ότι η κατάρτιση 
ενός πλήρους ψηφοδελτίου με σοβαρές υποψηφιότητες 
πραγματικά μπορεί να αποδειχθεί αξεπέραστο εμπόδιο 
καθώς δεν είναι εύκολο να βρεθούν τουλάχιστον 63 
άτομα που θα θέλουν να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα 
κοινά. 

Τέτοιο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Γιώργος 
Κοκολέτσος. Έξι μήνες μετά την ανακοίνωσή του ότι 
κατεβαίνει στις εκλογές για να διεκδικήσει τον Δήμο, 
δεν έχει καταφέρει να πείσει ανθρώπους να συμπο-

ρευτούν μαζί του, βυθίζοντάς τον στην εσωστρέφεια, 
κάνοντας ακόμα και δεύτερες σκέψεις περί απόσυρσης 
της υποψηφιότητας του. Η εικόνα που βγάζει προς τα 
έξω σε καμία περίπτωση δεν μαρτυρά έναν δραστήριο, 
νέο υποψήφιο. 

Η δεύτερη πιθανή υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε 
είναι αυτή της Κλαίρης Σαραντάκου. Θα μπορούμε να 
γράψουμε για τη συγκεκριμένη κίνηση περισσότερα 
μετά την επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού που θα 
γίνει τον Φεβρουάριο. Η ίδια τονίζει ότι θα εμφανίσει 
τους πρώτους συνεργάτες της στη συγκεκριμένη εκδή-
λωση με τα πρώτα ονόματα που έχουν διαρρεύσει να 
φανερώνουν την πολύ μικρή δυναμική που θα έχει η 
υποψηφιότητά της. Πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει 
αρκετές φορές στις δημοτικές εκλογές με τις επιδόσεις 
τους να είναι απογοητευτικές. Το γράψαμε και παραπά-
νω. Είναι δύσκολο να πείσεις σοβαρούς ανθρώπους να 
κατέβουν στις εκλογές, αν πρώτα ο ίδιος ο υποψήφιος 
δεν αποπνέει σιγουριά και εμπιστοσύνη. 

Και πάμε στον αιώνιο υποψήφιο Δήμαρχο του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημήτρη Δαβάκη. Ο επι-

κεφαλής της παράταξης Κύμα Ενωμένων Πολιτών, με 
συνέντευξη που έδωσε στις 21 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε 
την κάθοδο του στις εκλογές. Θα είναι η 4η φορά που θα 
επιδιώξει να γίνει Δήμαρχος, αλλά γνωρίζει πολύ καλά 
και ο ίδιος ότι στόχος του είναι να εκλεγεί 2ος. Και αν 
καταφέρει να καταρτίσει ψηφοδέλτιο και να συμμετά-
σχει στις εκλογές, θα εκλεγεί στη δεύτερη θέση με δια-
φορά. 

Όσον αφορά τον σημερινό Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλο είναι προφανές ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την 
ψήφο των δημοτών. Άλλωστε, το έχει δηλώσει αρκετές 
φορές. Είναι δεδομένο ότι θα παρουσιάσει ένα μεγά-
λο, πλήρες και δυνατό ψηφοδέλτιο. Αυτό σημαίνει ότι 
θα κινηθεί στους μέγιστους επιτρεπόμενους αριθμούς 
υποψηφίων συμβούλων. Οι πιθανότητες για πιο δυνατό 
ψηφοδέλτιο από το 2019 είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Πιθανολογώ τέλος ότι ο Κώστας Πασακυριάκος της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης μετά από 13 χρόνια στα έδρανα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα είναι υποψήφιος Δήμαρ-
χος. Εύχομαι να διαψευστώ. 

bullets

•••  Κάποιοι άνθρωποι δεν γίνεται να κρύ-
ψουν, να καμουφλάρουν το επίπεδό τους - Όσο 
εκτίθενται στα κοινά, τόσο εκδηλώνεται και η 
πραγματική τους ποιότητα • Γι’ αυτό φαίνεται 
ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν θα μας 
λείψει το γέλιο • Όπως συνέβη στο φαιδρό επει-
σόδιο στην κοπή πίτας της 3Βητικής ΔΗΜΤΟ • Με 
παρόντες υπουργούς, βουλευτές και εκατοντά-
δες ανθρώπους • Ο πρόεδρος της τοπικής Νίκος 
Μακρής, προσφώνησε όσους έπρεπε να προσφω-
νηθούν • Δηλαδή τα πρόσωπα με σημαντικά αξι-
ώματα στο κράτος και στον κομματικό μηχανισμό  

• Δεν περιέλαβε όσους μπερδεύουν τη σκιά τους 
με το μπόι τους • Όπως την πρώην πρόεδρο της 
ΔΗΜΤΟ Κλαίρη Σαραντάκου, που προωθήθηκε 
στις μπροστινές σειρές της εκδήλωσης ακριβώς 
για να ακούσει το όνομά της από μικροφώνου με 
την ασήμαντη μάλλον αυτή ιδιότητα • Και όταν 
έγινε εμφανές ότι δεν θα ακουστεί, εξερράγη  

• Μεταξύ της αποσιώπησης και της γελοιοποί-
ησης, η πρώην πρόεδρος επέλεξε εμφατικά το 
δεύτερο • Με φωνές προσπάθησε να διακόψει 

την εκδήλωση • Όσο ο Νίκος Μακρής συνέχιζε 
την ομιλία του προς τα μέλη και τους φίλους της 
ΝΔ, τόσο δυνάμωνε την ένταση η διαμαρτυρόμε-
νη • Ήταν η χροιά που ακούμε από τους πάγκους 
στις λαϊκές αγορές • Το σόου κράτησε λίγα μόλις 
δευτερόλεπτα • Η αδιαφορία της αίθουσας μάλ-
λον την εξόργισε περισσότερο • Οπότε θιγμένη 
σηκώθηκε και έφυγε, προσπαθώντας να δημι-
ουργήσει όσο θόρυβο μπορούσε... • Και τελικά 
τα κατάφερε, ακούστηκε το όνομά της, το γρά-
φουμε και εδώ.

••• Στην πολιτική σημασία δεν έχει μόνο τι 
λες, αλλά και τι αποφεύγεις να σχολιάσεις • Και 
μπορεί η συνέντευξη του Δημήτρη Δαβάκη στον 
«Παλμό» να μην είπε τίποτα περισσότερο από 
κοινοτοπίες για να συμπληρώσει τη βασική ανα-
κοίνωση  • Ότι δηλαδή προτίθεται να καταρτίσει 
εκ νέου τον συνδυασμό του • Όμως παράλληλα 
υπήρχε μια πολύ «ηχηρή» σιωπή • Στην κρισιμό-
τερη ερώτηση • Η οποία ήταν ποια η γνώμη του 
για τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας 

• Τίποτα, κενό, καμία λέξη • Μια παράταξη που 
ξετίναξε στις ερωτήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο 
για τα αποδυτήρια στο γήπεδο της Βούλας και 
αν είναι νόμιμο το ζεστό νερό στα ντους • Αλλά 
μπροστά στην Εκκλησία το βουλώνει • Γιατί κύριε 
Δαβάκη δεν μοιράζεστε τις θέσεις σας; • Πιστεύ-
ετε ακόμα ότι η απαλλοτρίωση από τον Δήμο είναι 
«αρπαγή περιουσίας» όπως είπατε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; 

  
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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Χάρης Θεοχάρης, Στέλιος Πέτσας, Νίκος Χαρδαλιάς, 
Γιώργος Βλάχος και Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μεταξύ 
των σημαινόντων προσώπων που παρευρέθηκαν στις 18 
Ιανουαρίου στην κοπή πίτας της ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης της ΝΔ, δημιουργώντας το πρώτο μεγάλο 
προεκλογικό γεγονός της πόλης

Κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας είχε και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην πρώτη του 
συνεδρίαση στις 19/1, με το φλουρί να πέφτει στο κομμάτι της 
Παναγίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΑΝΕ ΟΜΑΔΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΚΑΠΗ) 
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Με λαμπερό τρόπο 
εορτάστηκαν και φέτος 
τα Θεοφάνεια στις 6/1 στις 
τρεις δημοτικές ενότητες, 
κάτω από δυνατό ήλιο 
και με τη συμμετοχή 
περισσότερων πολιτών από 
ποτέ

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΗΡΑΝ 
ΣΤΙΣ 22/1 ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ, 
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΜΑΤΑ ΟΙ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΒΑΡΗΣ

Ο «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΑΣ» ΗΤΑΝ 
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΤΗΝ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Ο ΣΠΑΥ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΩΝ 3Β, ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ













