
The Talk of 
The Town
Η υποεκπροσώπηση των γυ- 
ναικών στην πολιτική και στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων 
έρχεται στην επιφάνεια κατά τις 
προεκλογικές περιόδους όπως 
η σημερινή, όταν τα κόμματα 
πασχίζουν να βρουν υποψήφι-
ες για να εκπληρωθεί η κατά το 
νόμο υποχρεωτική ποσόστωση 
40% στα φύλα σε κάθε ψηφοδέλ-
τιο, αποκαλύπτοντας τα στερε-
ότυπα της ελληνικής κοινωνίας 
που έχουν βαθιές ιστορικές και 
κοινωνικές ρίζες.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
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Πού 
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η προσωρινή
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στα Δικηγορικά

Αλλαγές
στα δρομολόγια

Η ανακάλυψη
του ναού 
του Απόλλωνα
στον Λαιμό

9 φορτηγά 
του Δήμου
με βοήθεια για
σεισμόπληκτους
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σε όλο τον Δήμο
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Τιμή
στους πεσόντες
των Ιμίων

Επενδύσεις 13,8 εκ.
στα σχολεία
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Παρελθόν και 
μέλλον του ΑΟ 
Βουλιαγμένης

σελ. 25

Ποσά πάνω από 1,5 εκ. ευρώ τον χρόνο κατευθύνει  
συστηματικά σε σχολικές υποδομές, λειτουργίες  
και δράσεις η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου

Πρώτη 
φορά
στην κάλπη

σελ. 12-13

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣΜΑΘΗΤΕΣ



@giatous

Κοίμισα τα παιδιά και δεν ήθελα να πάω για ύπνο. Οπότε 
άνοιξα την ηλιοροφή να μπαίνει κρύος αέρας και οδήγησα 
αργά από Αργυρούπολη μέχρι την Ομόνοια, μετά Βάρκιζα 
και πίσω Αργυρούπολη. Τι ηρεμία. 

@Alexand08052670

Πώς κάνετε έτσι, ο αγαπημένος του Ανδρέας έκλεινε ολό-
κληρο αστέρα Βουλιαγμένης για να κάνει ένα μπάνιο.

@konstantinaspyropoulou

#voula

@seviwaves

#varkiza

@Mavrogiorgos

ΝΟ Βουλιαγμένης - Ανόβερο για το Champions League στο 
κολυμβητήριο «Κύπρος» της φιλόξενης Σχολής Ευελπί-
δων, με πολλούς εκκολαπτόμενους πολίστες των υποδο-
μών να παρακολουθούν από την κερκίδα την ομάδα του 
Βλάντο Βουγιασίνοβιτς

@c0nstant1

#faskomilia

@dspdspdsp

Δύο άνθρωποι πηδάνε πλέον στον πλανήτη: ο Τεντόγλου 
που καμμιά φορά θα πάρει φόρα να βουτήξει στη θάλασ-
σα στη Βουλιαγμένη και θα ακουμπήσει το νερό στην Αίγι-
να, και ο Έλον. Αυτός πηδάει το τουίτερ.

@teemulehtinen

Πρόβλημα: Δεν κάνουμε αρκετή σωματική άσκηση στην 
Ελλάδα... Θα το δούμε μπροστά μας. Δεν είναι θέμα COVID. 
Είναι πολιτιστικό. Εχθές που κόψαμε την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα στον Ολυμπιακό Βάρης αυτό είπα: Να μάθουμε να 
αγαπάμε τη φύση, την άσκηση, το άθλημα!

@dmpetrakis

Ελλάδα πολιτισμός V2.0. Θαυμάσια ιδέα να μασκαρευτεί 
το μουσείο της Ακρόπολης σε Βλάχικα της Βάρης για τις 
απόκριες, προτείνω το καλοκαίρι να βγάλουν τραπεζά-
κια με σπληνάντερο γαρδούμπα souvlaki tzatziki & άλλα 
local μεζεδάκια στα μπετά που έριξε η υπουργάρα στην 
Ακρόπολη.

@katerinafakinou87

#varkiza

@anti_drastikos

#panorama

@nikos.krezos

#Vouliagmeni

Έγραψαν στα social media για τα 3Β2
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Δημοσιογράφος

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:

1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα) 
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη) 
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη) 
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη) 
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα) 
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) 
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63) 
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα) 
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα) 
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα) 
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη) 
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη) 
16.  Καφέ  Πλατείας  Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)
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Γυναίκες, ο άγνωστος παράγοντας
στις εκλογικές εξισώσεις

H μέρες κατάρτισης των κομματικών ψηφο-
δελτίων για όλες τις εκλογικές περιφέρειες 
ανά τη χώρα διανύουμε αυτή την εποχή και 

στα εκλογικά επιτελεία το κοινό πρόβλημα, το άγχος 
και η δυσκολία είναι ένα: Οι γυναίκες υποψήφιες που 
υποχρεωτικά πλέον πρέπει να ανέλθουν στο 40% της 
κάθε λίστας. Πού έγκειται το «πρόβλημα»; Αφενός στο 
ότι αναλογικά λίγες γυναίκες είναι σήμερα πρόθυμες 
να εκτεθούν στον πολιτικό στίβο, σε αντίθεση με τους 
άνδρες που διαγκωνίζονται και ερίζουν για μια θέση 
στα ψηφοδέλτια. Και αφετέρου στο ότι η εκλογική επιρ-
ροή των γυναικών θεωρείται πιο περιορισμένη, γεγονός 
που πρώτες αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι γυναίκες, διαι-
σθανόμενες ότι έχουν μικρότερες πιθανότητες εκλογής. 
Έτσι, το πρόβλημα της υποεκπροσώπησης των γυναι-
κών στην πολιτική παραμένει και αναπαράγεται. Διότι 
ο νόμος μπορεί να υποχρεώσει τους συνδυασμούς να 
συμπεριλάβουν το κριτήριο του φύλου στην κατάρτιση 
των ψηφοδελτίων τους, δεν μπορεί όμως να υποχρεώ-
σει και τους ψηφοφόρους την ημέρα των εκλογών να 
εκδηλώσουν την προτίμησή τους με ανάλογους περι-
ορισμούς ή σκεπτόμενοι την κατά φύλα αναλογία της 
επόμενης Βουλής. Διανύουμε λοιπόν μια εκπαιδευτική 
ή πειραματική περίοδο ως κοινωνία, όπου η πολιτεία 
ωθεί με τις ρυθμίσεις της προς μία κατεύθυνση, ανοί-
γοντας ένα δρόμο. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δεν 
είναι ενθαρρυντικά, αλλά κανείς δεν δικαιούται ακόμα 
να αξιολογήσει οριστικά το μέτρο.

Λίγοι συνειδητοποιούν πόσο βαθιές ιστορικά είναι οι 
ρίζες του αποκλεισμού των γυναικών από το δημόσιο 
χώρο και τα κέντρα λήψης αποφάσεων και στη χώρα 
μας. Η πρώτη φορά που σε επίπεδο βουλευτικών εκλο-
γών γυναίκες άσκησαν σε επίπεδο επικράτειας πλήρη 
πολιτικά δικαιώματα, αυτά δηλαδή του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, ήταν τον Φεβρουάριο του 1956. Σήμερα 
δηλαδή βρίσκονται εν ζωή χιλιάδες γυναίκες που έζησαν 
εκείνη την ημέρα ως μια μικρή πολιτική επανάσταση. Το 
δικαίωμα του εκλέγειν (δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής 
στις εκλογές ως ψηφοφόρος αλλά όχι ως υποψήφια) 
δόθηκε σε γυναίκες πρώτη φορά το 1930 στη χώρα μας 
αλλά μόνο για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 
1934 και μάλιστα με ρήτρα αποκλεισμού όσων γυναικών 
ήταν κάτω των 30 ετών και όσων δεν είχαν τελειώσει το 
δημοτικό σχολείο, ρυθμίσεις που σύμφωνα με μελετη-
τές του θέματος περιόριζαν το εκλογικό δικαίωμα σε ένα 

ποσοστό μικρότερο του 10% του ενήλικου γυναικείου 
πληθυσμού της περιόδου. Αντίστοιχα, η καθολική ανδρι-
κή ψήφος κατοχυρώθηκε στη χώρα μας με το Σύνταγμα 
του 1864. Ένας αιώνας περίπου θεσμικού αποκλεισμού 
των γυναικών από τον πολιτικό χώρο, μαζί φυσικά με 
ένα σύνολο κληρονομημένων πατριαρχικών αντιλήψεων 
και πρακτικών που ακόμη χαρακτηρίζουν την ελληνική 
κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα, οδηγούν στη σημερινή 
διπλή δυσκολία: Να προθυμοποιηθούν γυναίκες για τη 
συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια και να διεκδικήσουν 
επί ίσοις όροις τον σταυρό προτίμησης. 

Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο στη Βουλή 
των Ελλήνων συμμετέχουν 65 γυναίκες (22% του συνό-
λου) και 235 άντρες. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 
που πλειοψηφεί, η αναλογία των γυναικών βουλευτών 
είναι σημαντικά μικρότερη, μόλις 16%. Το ιστορικά υψη-
λότερο ποσοστό εκλεγμένων γυναικών στο ελληνικό κοι-
νοβούλιο (23%) σημειώθηκε στις εκλογές του Ιανουαρίου 
2015, με 70 βουλευτίνες. Έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη 
περίοδος διότι στις επαναληπτικές εκλογές που έγιναν 
τον Σεπτέμβριο του 2015 και οι οποίες βάσει της νομοθε-
σίας διεξήχθησαν με λίστα και όχι με σταυρό, η αναλογία 
των γυναικών έπεσε: Οι (άνδρες, πλην Φώφης Γεννηματά) 
αρχηγοί των κομμάτων που καθόρισαν τη σειρά εκλογής 
των υποψηφίων, διαμόρφωσαν μια Βουλή με 14 λιγότε-
ρες γυναίκες. Πολιτικές προϋποθέσεις για τη διεξαγω-
γή διπλών εκλογών (πρώτες με σταυρό και δεύτερες με 
λίστα) υπάρχουν και στην τωρινή εκλογική χρονιά. 

Επιστημονικές μελέτες που έχει εκπονήσει το Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας δείχνουν ότι σημαντικότε-
ρο εμπόδιο στην εκλογή μιας γυναίκας είναι η δυσπιστία 
με την οποία αντιμετωπίζεται λόγω φύλου. Η πολιτική 
θεωρείται ανδροκρατούμενο περιβάλλον, ενώ οι παρα-
δοσιακοί ρόλοι που ακόμη επικρατούν, στερούν τον απα-
ραίτητο χρόνο που απαιτείται για την πολιτική ενασχόλη-
ση ή τον προεκλογικό αγώνα. Ο χώρος ακόμα διαιρείται 
με έμφυλα στερεότυπα, όπου το δημόσιο ανήκει στους 
άντρες, ενώ το ιδιωτικό συνδέεται με τις γυναίκες. Υπεύ-
θυνες του νοικοκυριού, υπεύθυνες της ανατροφής των 
παιδιών και υποχρεωμένες παράλληλα να εργαστούν, οι 
σημερινές γυναίκες ασφυκτιούν χρονικά και σωματικά να 
αντεπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους. Είναι σαφές ότι 
καμία αποσπασματική νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί 
να αναιρέσει στερεωμένες αντιλήψεις αιώνων ή πρακτι-
κές καθημερινότητας που έχουν βαθιές κοινωνικές ρίζες 
και αναπαράγονται από γενιά σε γενιά, πολλές φορές υπό 
τον μανδύα της παράδοσης που εμφανίζει παρωχημένες 
αντιλήψεις ως θετικές. Το γεγονός όμως ότι η πρόβλεψη 
της ποσόστωσης στα ψηφοδέλτια φέρνει στην επιφάνεια 
το ζήτημα των έμφυλων στερεοτύπων και το πρόβλημα 
της γυναικείας υποεκπροσώπησης στην πολιτική είναι 
από μόνο του ένα θετικό πρώτο βήμα και ας μένει μέχρι 
στιγμής μετέωρο και ανολοκλήρωτο.

“Ο χώρος ακόμα διαιρείται 
με έμφυλα στερεότυπα, 
όπου το δημόσιο  
ανήκει στους άντρες,  
ενώ το ιδιωτικό  
συνδέεται με τις γυναίκες

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Οι κακοκαιρίες 
πέρασαν

χωρίς 
προβλήματα

Πανέτοιμη 
η υπηρεσία 

Πολιτικής 
Προστασίας 
του Δήμου, 

με 18 μόνιμα 
στελέχη 

τον χειμώνα

Με δύο σφοδρές κακοκαιρίες ήρθε αντιμέτωπος ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης τις προηγούμενες εβδομάδες, επιδεικνύο-
ντας γρήγορα αντανακλαστικά ως προς τη διαχείριση και των δύο 
φαινομένων. Στις 6 Φεβρουαρίου η κακοκαιρία «Βαρβάρα» έντυ-
σε στα λευκά το Πανόραμα Βούλας και τους ορεινούς όγκους του 
Δήμου 3Β χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Η δημοτική αρχή 
είχε θέσει την πολιτική προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρε-
σίες σε επιφυλακή. Ειδικότερα, πριν ξεσπάσει το φαινόμενο, στην 
πλατεία Άγγελου Αποστολάτου στο Πανόραμα βρίσκονταν σε θέση 
μάχης τρία εκχιονιστικά μηχανήματα, τέσσερις αλατιέρες και 5 
μηχανήματα έργου έτοιμα να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, εφόσον η 
χιονόπτωση θα ήταν ισχυρή. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου που 
ξέσπασε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου, το οδικό δίκτυο της 
πόλης παρέμεινε καθαρό, ενώ εκχιονιστικά και αλατιέρες πραγμα-
τοποίησαν ρίψεις αλατιού σε δρόμους του Πανοράματος για την 
αποφυγή δημιουργίας πάγου στο οδόστρωμα. Να σημειωθεί πως ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την έναρξη της χειμερινής 
περιόδου έχει προμηθευτεί 60 τόνους αλάτι, οι οποίοι βρίσκονται 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Μηλαδέζα Βάρης. 

Εντωμεταξύ, στις 26 Ιανουαρίου ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την 
περιοχή, κατά την οποία έπεσαν 38 χιλιοστά νερού σε διάστημα 30 
λεπτών, ικανή να προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε περιουσίες 
αλλά και στην λειτουργία της πόλης. Τίποτα από όλα αυτά ευτυχώς 
δεν συνέβη και αυτό οφείλεται σε μια σειρά ενεργειών και πρω-
τοβουλιών του Δήμου που έχει υλοποιήσει με σκοπό η πόλη να 
αντέχει κάθε φορά που εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Συγκεκριμένα, φέτος για πρώτη φορά η υπηρεσία πολιτικής προ-
στασίας του Δήμου στελεχώνεται από 18 μόνιμα στελέχη τον χει-
μώνα σε αντίθεση με τα 4 που διέθετε μέχρι πέρυσι. Μαζί με τους 
εθελοντές και το σύνολο του δημοτικού στόλου, η υπηρεσία ήταν 
επί ποδός πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα φαινόμενα προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Το σύνο-

λο των φρεατίων της πόλης ήταν καθαρισμένο και όλες οι σχάρες 
απορροής είχαν καθαριστεί από συνεργεία του Δήμου. Επιπλέον, ο 
μεγάλος αγωγός του Λυκορέματος στη Βούλα λειτούργησε μετά την 
απόφραξη και τον καθαρισμό που έγινε το καλοκαίρι με πρωτοβου-
λία του Δήμου και την βοήθεια των οχημάτων και συνεργείων της 
Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, 8 συνεργεία της 
πολιτικής προστασίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών του Δήμου 
φρόντισαν να καθαρίζονται συνεχώς οι σχάρες που είχαν εκ νέου 
βουλώσει από φερτά υλικά. Αποτέλεσμα της ετοιμότητας του Δήμου 
ήταν να περιορίσει στο ελάχιστο τις ζημιές παρά το γεγονός ότι η 
πόλη δέχτηκε μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στο λεκα-
νοπέδιο, σημειώθηκαν τα λιγότερα προβλήματα. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι μια ώρα μετά τη βροχόπτωση, τα νερά είχαν αποστραγγιστεί 
πλήρως από το αντιπλημμυρικό δίκτυο της πόλης. 

Στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρώπης έως το 2030 ανήκει 
πλέον ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την υπογραφή μνημονίου συνεργασί-
ας από τον Δήμαρχο στις 3 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος του 
Μνημονίου είναι μέσω της συνεργασίας φορέων με την αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, να επιτευχθεί η μετάβαση 
στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως τον απώτερο στόχο του 2050. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καλείται να επιτύχει σε λιγότερο από δέκα χρό-
νια το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, δηλαδή 20 χρόνια νωρίτερα από όλη την 
υπόλοιπη Ευρώπη, αξιοποιώντας σημαντικούς κοινοτικούς πόρους με πολλά περι-
βαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, επενδυτικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά οφέλη.

Ειδικότερα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, ο Δήμος 3Β θα μπορεί να 
υλοποιήσει επενδύσεις που θα επιταχύνει τη μετάβασή του στην κλιματική ουδετε-
ρότητα και τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, να προωθήσει ολιστικές λύσεις στον 
πολεοδομικό του σχεδιασμό, να εφαρμόσει έξυπνες τεχνολογίες και ευέλικτα συστή-
ματα διαχείρισης ενέργειας και να υιοθετήσει φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 
μετακίνησης και μεταφοράς. Τελικός στόχος της ευρωπαϊκής αποστολής είναι οι 100 
επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυ-
ποι κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας 
ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και επενδύσεις μεγάλης 
κλίμακας.

«Ο Δήμος μας, πρωτοπόρος στη διαχείριση απορριμμάτων, στην κυκλική οικονομία 

και στην εξοικονόμηση ενέργειας και παρά το ότι ήδη κατέχει μια από τις πρώτες 
θέσεις στη χώρα ως προς τις επιδόσεις κλιματικής ουδετερότητας, θα συνεχίσει με 
αμείωτο ρυθμό να εφαρμόζει πρακτικές για τη βελτίωση της καθημερινότητας των 
δημοτών και την προστασία του περιβαλλοντικού κεφαλαίου της πόλης μας», δήλωσε 
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις
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Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Χρήστος Ξενοκώστας ως 
υποψήφιος βουλευτής Aνατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ 
– Κίνημα Αλλαγής και «οργώνει» ήδη την περιφέρεια 
οργανώνοντας ανοιχτές συναντήσεις με τους πολίτες 
συζητώντας γενικότερα αλλά και τοπικά θέματα.

O Χρήστος Ξενοκώστας είναι πτυχιούχος Γεωπόνος 
(M.Sc.), Γεωργοοικονομολόγος (Master) και κάτοχος MBA στα 
Χρηματοοικονομικά. Επαγγελματικά από το 2003 και εφεξής, 
έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως διοικητικό 
στέλεχος επιχειρήσεων, είτε ως σύμβουλος επιχειρήσεων.  
Είναι συγγραφέας και τακτικός αρθρογράφος. 

Είναι παντρεμένος με την Ελένη και έχουν  
αποκτήσει τρία παιδιά. Από τα φοιτητικά χρόνια 
έχει συνεχή πολιτική και κοινωνική δράση.

Αναλυτικότερα άρθρα, θέσεις και επικοινωνία  
μέσω της σελίδας του xenokostas.gr

ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ
Χρήστος για την Ανατολική Αττική

Τέσσερις τροποποιήσεις στα δρομολόγια της δημοτικής 
συγκοινωνίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. 
Πρόκειται για τμήματα των διαδρομών επί της Βασιλέως 
Παύλου στη Βούλα, πέριξ της περιοχής του Ασκληπιεί-
ου Νοσοκομείου, στην περιοχή του Καβουρίου και στο 
Κόρμπι της Βάρης. Μετά την εγκατάσταση υποδομών 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης των επιβατών σε κομβικές 
στάσεις, παρακολουθείται συστηματικά και αξιολογεί-
ται η λειτουργία των γραμμών. Κατά τη μέχρι σήμερα 
λειτουργία των γραμμών διατυπώθηκαν αιτήματα από 
κατοίκους για διάφορες τροποποιήσεις των διαδρομών 
τα οποία εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν. Παράλληλα 
έχουν προταθεί από την κυκλοφοριακή μελέτη διάφο-
ρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες επηρεάζουν τις 
εγκεκριμένες διαδρομές. Επιπλέον, το έργο της ανάπλα-
σης της Βασιλέως Παύλου που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων και υπερυψωμένες διαβάζεις πεζών, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η διέλευση μέσων 
μαζικής μεταφοράς.

Ουσιαστικά, η διέλευση της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
από το κέντρο της Βούλας θα καταργηθεί. Με αφορμή 
την παραπάνω αναγκαστική βάσει νόμου μετάθεση της 
διαδρομής, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα 
αιτηθεί προς τον ΟΑΣΑ την κατάργηση της απαγόρευσης 
αυτής, κάτι που ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, 

όπου μικρά λεωφορεία κινούνται με χαμηλές ταχύτητες 
ακόμα και σε πεζοδρόμους. Η εξυπηρέτηση του επιβατι-
κού κοινού προς τις τράπεζες και τα πολυκαταστήματα 
που αποτελούν τον πυρήνα του κέντρου της Βούλας θα 
πρέπει να έχει άμεση σύνδεση με τις γραμμές της δημο-
τικής συγκοινωνίας. 

Οι βασικές τροποποιήσεις είναι οι εξής: Πρώτο, οι δια-
δρομές της δημοτικής συγκοινωνίας θα επεκταθούν 
προς το Ασκληπιείο Βούλας. Δεύτερο, θα τροποποιηθεί 
η διαδρομή στο τμήμα μεταξύ αφετηρίας (Δημαρχείο) 
και της λεωφόρου Καβουρίου, στην πορεία προς Βου-
λιαγμένη. Η νέα διαδρομή προτείνεται να διέρχεται από 
την παραλιακή οδό Ακτής - Ηλίου, συνέχεια στην οδό 
Λαμπράκη και αριστερά στη λεωφόρο Καβουρίου αντί 
από τη λεωφόρο Καραμανλή συνέχεια της λεωφόρου 
Αθηνάς. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στην εξυπηρέ-
τηση των επισκεπτών στην περιοχή ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες για μπάνια στις παραλίες. Τρίτο, θα επε-
κταθεί η διαδρομή στην περιοχή Κόρμπι από την οδό 
Άνδρου στην οδό Φάρου για την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση ακραίας περιοχής του Δήμου, όπου το τοπογραφικό 
ανάγλυφο είναι δύσκολο για πεζοπορία των κατοίκων. 
Τέταρτο θα καταργηθούν προσωρινά οι διαδρομές των 
γραμμών που διέρχονται από την οδό Αυλώνος, αριστε-
ρά Βασιλέως Παύλου μέχρι την οδό Αγίου Ιωάννου και 
θα μετατεθούν στην παραλιακή λεωφόρο Καραμανλή.

Αλλαγές στα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας
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Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα φυσικής αγωγής στους δημοτικούς παιδικούς σταθ-
μούς υλοποιεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με εξειδικευμένους και έμπει-
ρους γυμναστές. Οι παιδικοί σταθμοί εκτός των άλλων έχουν ως μέλημα και στόχο τα 
βρέφη και τα νήπια που φιλοξενούνται σε αυτούς να αποκτήσουν θετικές εμπειρίες 
από την κινητική τους δραστηριότητα, να μάθουν κανόνες και να αναπτύξουν συμπε-
ριφορές που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, ο χρόνος που δαπανούν τα παιδιά κατά την 
παραμονή τους στο σχολείο είναι κατά κύριο λόγο καθιστικός (80%) με μόλις το 3% 
του χρόνου τους να κάνουν μια φυσική δραστηριότητα. Με βάση τα παραπάνω, οι 
ερευνητές συμπέραναν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι κινητικά δραστή-
ρια κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον παιδικό σταθμό. Τέλος, πιστεύουν πως 
ο χώρος του σχολείου, η έλλειψη εξοπλισμού, ο περιορισμένος χρόνος ελεύθερου 
παιχνιδιού και η έλλειψη κατάρτισης των νηπιαγωγών είναι παράγοντες που δικαι-
ολογούν τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στους παιδικούς σταθμούς.

Το πρόγραμμα φυσικής αγωγής που εφαρμόζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποσκοπεί στους εξής τομείς: Στην ανάπτυξη και εφαρ-
μογή βασικών κινητικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, θάρρους 
και αυτοέκφρασης, στην ενεργοποίηση της φαντασίας της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικότητας, στην ενίσχυση των νοητικών ικανοτήτων μέσα από την επίλυση 
προβλημάτων κίνησης και τέλος, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για την απο-
δοχή των άλλων και την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους.

«Με τη συστηματική άσκηση θα οικοδομηθούν οι βάσεις της κινητικής τους απόδο-
σης, της νοητικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. 
Επίσης, τα βρέφη και τα νήπια, θα μπορέσουν κατανοήσουν καλύτερα έννοιες και να 
νιώσουν έντονα συναισθήματα», σημειώνουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και άλλοι Δήμοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να υλοποι-
ήσουν το πρόγραμμα φυσικής αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόγραμμα γυμναστικής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Γιορτάζοντας 
την Αποκριά 

στην πόλη

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αποκριάτικες 
εκδηλώσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που διήρκησαν 
από τις 8 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2023. Θεατρικές παραστάσεις, 
παραδοσιακοί χοροί, υπαίθριες παιδικές εκδηλώσεις και παιδικές 
παραστάσεις αποτέλεσαν μεταξύ άλλων το πλούσιο αποκριάτικο 
πρόγραμμα που διοργάνωσε για μικρούς και μεγάλους ο Δήμος.

Η αρχή έγινε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο 
Βάρης, όπου η θεατρική ομάδα του Δήμου παρουσίασε στο κοινό 
την παράσταση «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», του Γιάννη Ρίτσου. 
Ο Ρίτσος έγραψε τη Σονάτα στο Σεληνόφωτος το 1956, για την οποία 

πήρε το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης στα πλαίσια του ποιητικού του 
έργου Τέταρτη Διάσταση. Η ιστορία διαδραματίζεται ένα ανοιξιάτικο 
βράδυ σε ένα λουσμένο από το φως του φεγγαριού δωμάτιο παλιού 
σπιτιού. Μία ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα εξομολογείται 
σε έναν νέο τη συναισθηματική της κατάσταση. Στον απολογισμό 
της ζωής της που επιχειρεί αναφέρεται στα γηρατειά, τη μοναξιά 
αλλά και την πικρή επίγνωση που ακολουθεί όταν έχεις αφήσει τη 
ζωή σου να φύγει χωρίς να έχεις ζήσει ουσιαστικά. Έτσι το μήνυμα 
του ποιήματος υψώνεται πέρα και πάνω από τα όρια μιας ύπαρξης 
που αφορά όλες και όλους μας.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Πέμπτη 16/2 στην πλατεία Ιμίων 
στη Βούλα. Ο Δήμος των 3Β και ο Λαογραφικός Όμιλος Μαντηλάκι 
με την ορχήστρα Τζίτζικες παρουσίασαν το «το έθιμο του Μπέη». 
Έντονα σκωπτικό, με σατιρική διάθεση και θεατρικά στοιχεία, το 
αποκριάτικο έθιμο του Μπέη, με ρίζες στα χρόνια της οθωμανικής 
κυριαρχίας διασώζεται μέχρι σήμερα σε αρκετά χωριά του βόρειου 
Έβρου, αναβιώνοντας μνήμες οικογενειακές και ιστορικές, μνήμες 
που αποτελούν ακόμη έναν συνδετικό κρίκο του παρελθόντος με 
το παρόν των Θρακών. Μετά την αναπαράσταση του εθίμου, ακο-
λούθησε γλέντι με τη συνοδεία της πενταμελούς παραδοσιακής 
ορχήστρας Τζίτζικες.

Το Σάββατο 18/2 το πάρκο του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα γέμισε με 
χαρούμενες παιδικές φωνές καθώς πραγματοποιήθηκε ένα τρί-
ωρο πρόγραμμα αποκλειστικά για τα παιδιά. Οκτώ εργαστήρια, 
ένα μοναδικό σόου μαγείας και ξυλοπόδαροι ενθουσίασαν τους 
μικρούς κατοίκους. Η αυλαία των αποκριάτικων εκδηλώσεων 
έπεσε την Κυριακή 19/2 στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης με την παιδική 
παράσταση Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά. Το 
έργο μιλάει για τη ματαιότητα της αυταρέσκειας και της υπερβολι-
κής ενασχόλησης με την εξωτερική μας εμφάνιση, για την κολακεία 
και το ψέμα, για την εξουσία.



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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Ιστορική 
η σύνδεση

της Βούλας 
με την Κάλυμνο 

και τα Ίμια

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τίμησε τους τρεις πεσόντες 
ήρωες αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, Παναγιώτη Βλαχά-
κο, Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό που έδωσαν τη 
ζωή τους τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 υπερασπιζόμενοι την 
πατρίδα, στην καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης που πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα 
παρουσία πλήθους κόσμου. Στην εκδήλωση μνήμης εκτός από τον 
Δήμαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, παρευρέθηκαν και απεύθυναν 
χαιρετισμό εκπρόσωποι πολιτικών φορέων, της ηγεσίας των ενό-
πλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Μεταξύ των οποίων 
και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 
Ευάγγελος Τουρνάς, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό καθώς και 
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη. 
Να σημειωθεί πως ο πρώην Δήμος Βούλας και ο σημερινός Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνδέεται στενά με την Κάλυμνο, 
όπου ανήκουν διοικητικά τα Ίμια, από τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα. Τότε δημιουργήθηκε η συνοικία Νέα Κάλυμνος ή Καλύμνικα, 
όπως τα έχουμε μάθει. Το 1996, ο αείμνηστος Δήμαρχος της πόλης, 
Άγγελος Αποστολάτος, ολοκλήρωσε το έργο της κεντρικής πλατείας 
και επειδή η κρίση των Ιμίων ήταν τότε πρόσφατη, αποφάσισε να 
την ονομάσει Πλατεία Ιμίων και να τοποθετήσει την αναμνηστική 
πλάκα που υπάρχει και σήμερα στην πλατεία. 

«Ευθύνη απέναντι στους νεκρούς και την ιστορία»
Μετά τη δοξολογία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γλυφάδας, 
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιο, ο Δήμαρχος 
στην ομιλία του τόνισε το μέγεθος της θυσίας των πεσόντων αξιω-
ματικών και τη σημασία της κρίσης των Ιμίων, μεταξύ άλλων ανέ-
φερε: «Με μεγάλη συγκίνηση σας καλωσορίζω στην πλατεία Ιμίων, 
στην εκδήλωση μνήμης που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια 
προς τιμή των πεσόντων ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους τον 
Ιανουάριο του 1996, όταν ο ελληνικός λαός με κομμένη την ανάσα 
παρακολουθούσε ίσως τη δραματικότερη κρίση της πατρίδας μας 
μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Νιώθουμε έντονα το βάρος 
της ευθύνης που έχουμε απέναντι στην ιστορία και τους νεκρούς 
της, να την κρατήσουμε ως φάρο για να καθοδηγεί τις επιλογές μας, 
να διορθώνει τα λάθη μας. Αυτό ακριβώς εκφράζει και η παρου-
σία όλων μας εδώ, νιώθοντας βαθιά υποχρέωση να κρατήσουμε τη 
μνήμη των ηρώων μας ζωντανή, να τονίσουμε την αξία της θυσίας 
τους και να δώσουμε υπόσχεση τιμής, ότι είμαστε εδώ έτοιμοι να 
υπερασπιστούμε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Από την μικρότερη 
βραχονησίδα μας, από άκρη σε άκρη της εθνικής μας κυριαρχίας». 

«Έχουν περάσει από εκείνη τη νύχτα 27 χρόνια και εξακολουθούν 
και πλανώνται πολλά ερωτηματικά, ερωτη-
ματικά όμως που μάλλον θα μείνουν ανα-
πάντητα», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος και συνέχισε αναφέροντας τα εξής: «Τα 
γεγονότα του χθες αλλά και όσα συμβαίνουν 
σήμερα καθιστούν χρέος όλων μας να κρατή-
σουμε ζωντανή τη μνήμη όσων συνέβησαν 
εκείνη την τραγική νύχτα και να αποδώσουμε 
την ελάχιστη τιμή στα τρία παλληκάρια, τρία 
παιδιά που θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά 
μας, τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, τρία παι-
διά που ξεκίνησαν τη νύχτα της 31ης Ιανου-
αρίου του 1996 να υπερασπιστούν την πατρί-
δα μας και θυσιάστηκαν υπηρετώντας αυτό 

το ιδανικό. Οφείλουμε να αναδεικνύουμε το μέγεθος της θυσίας 
τους, να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς, τις οικογένει-
ες τους και όλους τους νέους που υπηρετούν την πατρίδα μας και 
θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για να διαφυλάττουν αυτά 
που εμείς θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα, την ελευθερία και 
την εθνική κυριαρχία μας. Οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμούμε 
αυτούς τους άνδρες, να αναφέρουμε τα ονόματα τους, και να διδά-
σκουμε τους νεότερους για τις θυσίες τους». Παρουσία αγήματος 
και μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού κατατέθηκαν στεφάνια στη 
μνήμη των πεσόντων αξιωματικών και η τελετή ολοκληρώθηκε με 
την τήρηση ενός λεπτού σιγής και τον Εθνικό Ύμνο.

Νέο πένθος για την Πολεμική Αεροπορία
Μια μέρα μετά την εκδήλωση μνήμης, προστέθηκε ένα ακόμα 
δυστύχημα για τις ένοπλες δυνάμεις, με την πτώση του πολεμι-
κού αεροσκάφους τύπου φάντομ και τον θάνατο των δύο πιλό-
των, του Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού 
Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα. Ένα γεγονός που συγκλόνισε την 
κοινή γνώμη με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να δηλώνει: 
«Το τραγικό δυστύχημα στις 30 Ιανουαρίου που βύθισε στο πένθος 
την Πολεμική μας Αεροπορία, μας συγκλονίζει και υπενθυμίζει σε 
όλους μας πόσο σκληρή μάχη δίνουν καθημερινά οι πιλότοι μας 
για να διατηρούν το αξιόμαχο και να υπερασπίζονται τους αιθέρες 
της πατρίδας μας. Τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος είναι ο 
θάνατος του κυβερνήτη του μοιραίου F4 Φάντομ, Σμηναγού Ευστά-
θιου Τσιτλακίδη και του συγκυβερνήτη ιπτάμενου Υποσμηναγού 
Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα. 27 χρόνια μετά τη μαύρη νύχτα των 
Ιμίων, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας πενθούν δύο ακόμα 
ήρωες, δύο νέα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους εκτελώντας το ιερό 
καθήκον τους, την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Τους οφείλουμε 
ευγνωμοσύνη, σεβασμό και έχουμε υποχρέωση να κρατάμε ζωντα-
νή τη μνήμη τους».

Εκδήλωση μνήμης 
Τιμή στους πεσόντες των Ιμίων



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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Το λογότυπο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας πάνω στις συσκευασίες που εστάλησαν 
στην Τουρκία

Ο Δήμαρχος ανάμεσα  
στους υπαλλήλους του Δήμου 
που συνέδραμαν τη μεγάλη 
προσπάθεια ταξινόμησης, 
συσκευασίας και μεταφοράς 
του ανθρωπιστικού υλικού

900 κούτες 
με αγαθά 

έφυγαν 
από τη Βούλα

Ένα πρωτόγνωρο κύμα προσφοράς κατέκλυσε το Δημαρχείο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης με αφορμή τη συνταρακτική είδηση των 
μεγάλων σεισμών που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία στις 6 
Φεβρουαρίου. Με ανακοίνωσή της την επομένη της καταστροφής, 
στις 7 Φεβρουαρίου, η δημοτική αρχή των 3Β κάλεσε τους κατοί-
κους της περιοχής να συνδράμουν στην αποστολή ανθρωπιστικής 
βοήθειας, θέτοντας παράλληλα σε εγρήγορση έναν μηχανισμό δια-
χείρισης του υλικού.

Στελέχη του Δήμου επικοινώνησαν με το Υπουργείο Εξωτερικών, 
την Ένωση Δήμων Τουρκίας αλλά και την Πρεσβεία της Τουρκίας 
στην Αθήνα, καταρτίζοντας μια λίστα με τα ζητούμενα είδη πρώτης 
ανάγκης και στόχο να σταλούν στις πληγείσες περιοχές. Σε αντί-
θεση με τις αρχικές ανακοινώσεις που έδιναν βάρος στα συσκευ-
ασμένα τρόφιμα, έγινε σαφές ότι οι πραγματικές ανάγκες ήταν σε 
κουβέρτες, παπλώματα, σκηνές, υπνόσακους, μαξιλάρια, φακούς, 
είδη ρουχισμού όπως κασκόλ και γάντια και είδη ατομικής υγιεινής. 
Το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Φεβρουαρίου η προσέλευση πολιτών 
με σακούλες ειδών αλληλεγγύης πύκνωσε και τα είδη μεταφέρθη-
καν από την είσοδο του Δημαρχείου στη Βούλα στην παρακείμενη 
αίθουσα «Ιωνία». Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου οι προσφορές κορυ-
φώθηκαν, αποκαλύπτοντας το μεγάλο όγκο εργασίας που απαιτού-
νταν για τη διαχείριση του χύμα αυτού υλικού. 

Η δημοτική αρχή έθεσε για το σκοπό αυτό σε κίνηση τον μηχανι-
σμό του Μητρώου Εθελοντών και με στοχευμένο κάλεσμα στους 
πολίτες που είχαν δηλώσει σχετική διαθεσιμότητα, εξασφάλισε 
τα απαραίτητα «χέρια» που μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου 
ανέλαβαν τη μεγάλη προσπάθεια της ταξινόμησης και της συσκευ-
ασίας των κυριολεκτικά χιλιάδων ειδών. Σύμφωνα με την καταμέ-
τρηση της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου, συγκεντρώθηκαν 261 κούτες 
κλινοσκεπάσματα, 314 κούτες με ρούχα, 10 κούτες με σκηνές, 160 
κούτες με τρόφιμα μακράς διάρκειας, 61 κούτες με παιδικά γάλατα 
και βρεφικές κρέμες, 55 κούτες με είδη ατομικής υγιεινής, 18 κού-
τες με παπούτσια και 4 κούτες με φάρμακα. Οι εκατοντάδες κούτες 
συσκευασίας που απαιτήθηκαν έγιναν δωρεά από τοπικό σούπερ 
μάρκετ και από επιχειρηματία της περιοχής. Μια μεγάλη αλυσίδα 
αλληλεγγύης. Επόμενο βήμα σε αυτή την απρόσμενη πρόκληση 
logistics που προέκυψε για τον Δήμο ήταν η μεταφορά των αγα-
θών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), όπου συγκεντρώνονταν 
πριν αποσταλούν στην Τουρκία όλα τα είδη αλληλεγγύης από τους 
δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Οι υπάλληλοι του Δήμου γέμισαν 
8 φορτηγά και 1 πούλμαν! Η καταμέτρηση έδειξε πάνω από 900 
κούτες και μεγάλους σάκους. 

Μπροστά στην πρωτόγνωρη αυτή εικόνα έξω από το Δημαρχείο, 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατέβηκε να συγχαρεί και να φωτο-
γραφηθεί μαζί με τους υπαλλήλους και τους εθελοντές του Δήμου. 
Αφού ευχαρίστησε με δημόσιες δηλώσεις του τους κατοίκους, τους 
εθελοντές, το προσωπικό του Δήμου αλλά και τους τοπικούς συλ-
λόγους και τα σχολεία που συνεισέφεραν μαζικά, τόνισε: «Έφερε 
αποτέλεσμα αυτή η κινητοποίηση. Επτά φορτηγά με περίπου 900 
κούτες υγειονομικού υλικού, ανθρωπιστικής βοήθειας, τρόφιμα, 
είδη ατομικής υγιεινής, κλινοσκεπάσματα, ρούχα και σκηνές. Στό-
χος να μπορέσει να εξασφαλιστεί η βασική επιβίωση των ανθρώ-
πων που χτυπήθηκαν από τους σεισμούς στη γειτονική χώρα με 
αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα, την έκταση των οποίων 
ακόμη δεν γνωρίζουμε πλήρως. Η κοινωνία έδειξε την αλληλεγγύη 
της. Μετέχουμε σε αυτό το πάνδημο κίνημα στη χώρα, υπό την 
επίβλεψη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και μέχρι στιγμής 
έχουν συγκεντρωθεί 30 νταλίκες με ανθρωπιστική βοήθεια προς 
τη δοκιμαζόμενη Τουρκία. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν, 
τους εργαζόμενους του Δήμου για την υπερπροσπάθειά τους, τους 
εθελοντές μας και όλους και όλες που συνεισέφεραν σε αυτή την 
πρώτη φάση της μεγάλης κινητοποίησης. Η προσπάθειά μας συνε-
χίζεται και θα ολοκληρωθεί μόνο όταν και ο τελευταίος επιζών του 
καταστροφικού σεισμού καταφέρει να έχει αυτά που δικαιούται για 
μια ανθρώπινη διαβίωση». 

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, η συγκέ-
ντρωση ειδών πρώτης ανάγκης συνεχίζεται κάθε μέρα από τις 9 το 
πρωί ως τις 8 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί ως τις 2 
το μεσημέρι στο Δημαρχείο της πόλης (λεωφόρο Κ. Καραμανλή 18, 
Βούλα). Για πρακτικούς λόγους όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν 
παρακαλούνται παρακαλούνται τα είδη να είναι καινούργια ή σε 
καλή κατάσταση «και κατά προτίμηση συσκευασμένα σε χαρτοκι-
βώτια με το περιεχόμενο τους να αναγράφεται στο εξωτερικό της 
συσκευασίας».

Στο ΣΕΦ κατά την παράδοση του υλικού στις 14 Φεβρουαρίου παρό-
ντες ήταν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Τούρκος 
πρέσβης στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσίγιες, ο πρόεδρος του «Όλοι 
Μαζί Μπορούμε» Ιωάννης Σπανολιός και Δήμαρχοι, μεταξύ των 
οποίων ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Κύμα αλληλεγγύης προς τους σεισμόπληκτους 
Εντυπωσιακή ανταπόκριση των κατοίκων στα 3Β 
στο κάλεσμα για ανθρωπιστική βοήθεια
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Είναι ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας των εκλογικών αναμετρήσεων. Οι νέοι 
ψηφοφόροι των ηλικιών 17-24 ετών συνιστούν μια δυναμική ομάδα πολιτών που 
υπολογίζεται σε περίπου 700.000 άτομα σε όλη τη χώρα και προσεγγίζουν την πολι-
τική με τον δικό τους τρόπο. Από αυτή την ηλικιακή ομάδα ένα κομμάτι ξεχωρίζει. 
Από τις εκλογές του 2019 το δικαίωμα του εκλέγειν έχει δοθεί σε άτομα που κατά τη 
διάρκεια της εκλογικής χρονιάς κλείνουν τα 17 τους χρόνια, πρόβλεψη που σημαί-
νει ότι και στις προσεχείς εθνικές κάλπες (αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του Οκτωβρίου) θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σημερινοί μαθητές της Β’ και της Γ’ 
Λυκείου. Παιδιά της λεγόμενης γενιάς Z, εξοικειωμένα με την τεχνολογία όσο κανείς 
άλλος, ζουν την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων χωρίς καμία «χρυσή εποχή», με 
την επαγγελματική αβεβαιότητα και ρευστότητα να γίνεται το μόνιμο φόντο στο 
μέλλον που πλησιάζει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μετρήσεις της κοινής γνώμης που 
δημοσιεύονται στον Τύπο εντάσσουν τη γενιά αυτή σε περισσότερο προοδευτικές 
θέσεις και την εμφανίζουν να κλίνει προς την Αριστερά στον πολιτικό άξονα, αν και 
όλες οι πολιτικές παρατάξεις προσπαθούν να πείσουν με τον τρόπο τους τα παιδιά 
αυτά. Το πόσο θα επηρεάσει η γενιά αυτή το εκλογικό αποτέλεσμα εξαρτάται φυσικά 
από το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες. 

Ο «Δημοσιογράφος» μίλησε με τρεις μαθήτριες σήμερα Λυκείων του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης ηλικίας 17 και 18 ετών που θα ασκήσουν για πρώτη φορά 
φέτος το εκλογικό τους δικαίωμα για να διερευνήσει ενδεικτικά στάσεις και απόψεις 
αυτής της ηλικίας. Ποιες σκέψεις γεννά η πρώτη αυτή συμμετοχή σε μια πολιτική 
διαδικασία; Ποιες είναι οι πηγές πολιτικής ενημέρωσης ενός μαθητή; Πόση εμπι-
στοσύνη έχει μία νέα ψηφοφόρος στο πολιτικό σύστημα ότι μπορεί να αλλάξει 
προς το καλύτερο παραμέτρους της ζωής της; Ποιο είναι το κλίμα στις παρέες του 
διαλείμματος σχετικά με τις επικείμενες εκλογές;   

Κινητό και τηλεόραση
Το πρώτο ερώτημα είναι από πού λαμβάνουν ενημέρωση οι ψηφοφόροι της πρώτης 
φοράς. «Κυρίως, όπως και οι περισσότεροι νέοι πιστεύω, από άρθρα στο διαδί-
κτυο αλλά και από το οικογενειακό μου περιβάλλον που είναι πολιτικοποιημένο», 
σημειώνει η Σοφία Κάσση, μαθήτρια της Β’ τάξης στο Λύκειο Βάρης. Ακολουθεί 
κάποιες σελίδες πολιτικών και κομμάτων που την ενδιαφέρουν αλλά αφήνει πολλές 
φορές και τον αλγόριθμο του Facebook να αποφασίσει. Πιο απαιτητική στις πηγές 
πληροφόρησης είναι η Εύα Λεοντσίνη, μαθήτρια της Β’ τάξης στο ΕΠΑΛ Βάρης: 

«Δεν ενημερώνομαι από την τηλεόραση, οι ειδήσεις είναι φερέφωνα της εκάστοτε 
εξουσίας, το γράφουμε και στις εκθέσεις αυτό. Στο διαδίκτυο υπάρχει μεγαλύτερη 
πληθώρα, κάνεις έρευνα και βρίσκεις τι σου φαίνεται πιο σωστό και τι πραγματικά 
συμβαίνει», σημειώνει. Και προσθέτει ότι ακολουθεί ειδησεογραφικές σελίδες για 
να τροφοδοτούν τη ροή δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα, 
σε σπίτι που το βράδυ ανοίγει η τηλεόραση για τις ειδήσεις μένει η Σοφία Βαρούχα, 
μαθήτρια της Γ’ τάξης στο Λύκειο Βουλιαγμένης: «Μπορεί να είναι λίγο ψυχοπλα-
κωτικές οι ειδήσεις, αλλά θέλω να ενημερώνομαι. Στο κινητό ψάχνω κυρίως για τις 
πανελλήνιες και τα επαγγελματικά», σημειώνει. Πρεσβεύει την άποψη ότι η γενιά 
των γονιών της δεν μπορεί να την κατευθύνει πολιτικά: «Δεν αφήνω την οικογένεια 
να με επηρεάσει, άλλωστε και οι γονείς μου έχουν διαφορετικά πολιτικά πιστεύω 
μεταξύ τους. Είναι λάθος κάτι τέτοιο, οι γονείς μας έχουν μεγαλώσει σε άλλη εποχή, 
με άλλες αρχές. Δεν είναι φυσιολογικό τα παιδιά να υποστηρίζουν τα ίδια, έχουμε 
δική μας άποψη και μπορούμε να μάθουμε παραπάνω πληροφορίες για τα κόμματα, 
τι κάνουν, τι θα κάνουν και τι λένε ότι θα κάνουν. Αντιδράω γενικά όταν προσπα-
θούν να μου πουν τι να κάνω», σημειώνει με έμφαση. 

Ποιες είναι όμως οι προσδοκίες των ψηφοφόρων από τις ερχόμενες εκλογές; Για τη 
Σοφία Κάσση η απάντηση είναι «σίγουρα θα με επηρεάσει το αποτέλεσμα της κάλ-
πης». Όπως εξηγεί, «αν βγει κάποιος που θα βοηθήσει τον τόπο σου, επηρεάζεσαι 
άμεσα. Στην παιδεία και όχι μόνο». Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η Εύα Λεοντσί-
νη, παρόλο που παραδέχεται ότι «οι πολιτικές παρατάξεις δεν κάνουν αυτό που 
υπόσχονται». Στον αντίποδα, η Σοφία Βαρούχα σημειώνει ότι δεν περιμένει πολλά: 
«Δίνω πανελλήνιες και μένω με τους γονείς μου. Αργότερα στην ενήλικη ζωή ίσως 
αποκτήσει άλλο νόημα». 
 
Χάσμα γενεών
Ένα σημείο σύμπτωσης απόψεων για τις τρεις νεαρές εκλογείς είναι ότι δύσκολα 
μπορούν να ταυτιστούν με κάποιον ή κάποια πολιτικό. «Δεν έχω μπει στη διαδικασία 
να ψάξω για πρόσωπα, να παρακολουθήσω ομιλίες ή να ενημερωθώ για τους 
περισσότερους. Μέχρι στιγμής κινούμαι προς κάποια πλευ-
ρά και πιστεύω σε κάποιους πολιτικούς, αλλά δεν μπορώ να 
πω ότι ταυτίζομαι με κάποιο πρόσωπο», λέει η Σοφία Κάσση. 
Και συμπληρώνει ότι «σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία, έχουμε 
άλλες προτεραιότητες. Στην ηλικία μου ρόλο παίζει το διά-
βασμα, το να πετύχουμε τους στόχους μας». Ότι δεν έχει βρει 
κάποιο κόμμα «που να καλύπτει όλα αυτά που σκέφτο-
μαι για μια ιδανική κοινωνία» σημειώνει η Εύα Λεο-
ντσίνη. Προσθέτει ωστόσο ότι «σίγουρα έχω βρει 
κόμματα που έχουν ιδέες κοντά στις δικές μου: Δεν 
συμφωνώ για παράδειγμα με την αστυνόμευση 
στα πανεπιστήμια, πιστεύω ότι οι μισθοί είναι 
πολύ χαμηλοί και ότι τα επιδόματα που 
δίνονται αποπροσανατολίζουν 
τους πολίτες», λέει με 
παρρησία. Στην ερώτηση 
αν πιστεύει ότι κάποιος 
πολιτικός θα την άκουγε 
με ειλικρίνεια, απαντά: 
«Δύσκολα θα με καταλά-
βαινε ένας πολιτικός αν 
μιλούσα μαζί του. Πολλές 
φορές δεν κοιτάνε τι έχεις 
να πεις, κοιτούν την ηλι-

Στην κάλπη
για πρώτη φορά

Μαθητές Λυκείου από Βάρη 
Βούλα Βουλιαγμένη μιλούν 
για το πολιτικό σύστημα

“

“

Είναι πολύ δύσκολο να ακουστώ 
εγώ, μια μαθήτρια του ΕΠΑΛ

Οι μικροκοινότητες μπορούν 
να αλλάξουν τον κόσμο

 
Γιώργος Λαουτάρης
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κία σου, αν έχεις κάποια θέση ή κάποια εξουσία. Τότε μόνο ακούγεσαι. Είναι πολύ 
δύσκολο να ακουστώ εγώ, μια μαθήτρια από το Επαγγελματικό Λύκειο στη Βάρη». 
Ανάλογη απάντηση δίνει και η Σοφία Βαρούχα: «Δεν θα με άκουγε με ειλικρίνεια 
ένας πολιτικός. Δεν τους πιστεύω επειδή λένε κούφια λόγια. Κάνουν το ένα δέκατο 
από όσα λένε. Δεν πιστεύω επίσης ότι τους πολυνοιάζει η άποψή μας. Νομίζω ότι 
λένε αυτά που θέλει να ακούσει ο πολύς κόσμος, δεν ενδιαφέρονται για όσα θα 
ήθελα να πω εγώ. Τους ενδιαφέρει να πάρουν ψήφους, όχι τι λέει μια 18χρονη», 
σημειώνει για να τονίσει: «Δεν έχω βρει από κανένα κόμμα κάτι ή κάποιον που να 
με πείθει και να πω αυθόρμητα ότι θα το ψηφίσω».

Το χάσμα αυτό αντιλαμβάνονται όπως φαίνεται τα κομματικά επιτελεία εντάσσο-
ντας στην επικοινωνιακή τους στρατηγική μηνύματα χρησιμοποιώντας λέξεις από 
τη νεανική αργκό. Όμως όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις τρεις ερωτηθείσες στην 
έρευνα αυτή, τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής είναι πενιχρά: «Δεν μπορώ να πω 
ότι θα με πείσει κάποιος που απλώς θα μιλήσει στη γλώσσα της νεολαίας», αναφέρει 
η Σοφία Κάσση και προσθέτει: «Σίγουρα γίνεται πιο οικείο το μήνυμα άλλα όχι, δεν 
θα ψήφιζα κάποιον επειδή στα σποτάκια του μιλάει κάπως». Παρόμοια τοποθέτηση 
κάνει και η Εύα Λεοντσίνη: «Δεν πείθομαι από τη νεανική γλώσσα στα διαφημιστικά 
σποτ. Δεν θέλω βέβαια να είμαι απαισιόδοξη και να τα κρίνω όλα αρνητικά. Είναι 
ένας τρόπος να μας πλησιάσουν. Στην κοινωνία μας ό,τι γίνεται έχει κίνητρο το προ-
σωπικό συμφέρον του καθενός. Θέλουν ψηφοφόρους, δεν είναι κρυφό». Η Σοφία 
Βαρούχα επιλέγει πιο οξείες εκφράσεις: «Είναι λίγο γελοίο όλο αυτό. Έρχονται από 
άλλη εποχή και είναι φυσιολογικό να δυσκολεύονται να μας πλησιάσουν. Υπάρχει 
χάσμα γενεών με τους πολιτικούς. Είναι όμως αστείο να ακούς ένα άνθρωπο 50 ετών 
να μιλάει έτσι». 

Ελπίδα αλλά και απάθεια
Οπωσδήποτε το δείγμα της έρευνας του «Δημοσιογράφου» δεν είναι αντιπροσω-

πευτικό: Τρεις μαθήτριες που δέχονται να μιλήσουν δημόσια και επώνυμα για τις 
ερχόμενες εκλογές εξ ορισμού εντάσσονται στο πιο πολιτικοποιημένο κομμάτι της 
μαθητικής κοινότητας. Η συζήτηση μαζί τους πάντως αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες 
πλευρές της συζήτησης που γίνεται σήμερα στα σχολεία για τις εκλογές. 

«Θα ψηφίσω στις βουλευτικές και στις δημοτικές, το θεωρώ πολύ σημαντικό να 
ψηφίζουν οι νέοι, εφόσον μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε στο κοινωνι-
κό σύνολο», λέει η Σοφία Κάσση. Όσο για τους συμμαθητές της στο 1ο Λύκειο Βάρης 
αναφέρει ότι οι απόψεις διαφέρουν: «Είναι ανάλογα το άτομο. Οι περισσότεροι 
πιστεύω ότι αν ψηφίσουν, δεν θα το ψάξουν τόσο πολύ, δεν θα αφιερώσουν χρόνο. 
Σαν παρέα το έχουμε συζητήσει, σαν τάξη όχι. Δεν δίνουν οι έφηβοι βάση στα πολι-
τικά, άλλες είναι οι προτεραιότητες». 

Η Εύα Λεοντσίνη δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι «κάποιοι άνθρωποι πάλεψαν για 
να ψηφίσουμε εμείς, να έχουμε το δικαίωμα να επιλέγουμε». Έχει συναίσθηση όμως 
ότι η άποψή της δεν ανήκει στην πλειοψηφία: «Στην ηλικία μου πολλά παιδιά όχι 
απλώς δεν έχουν πολιτική άποψη, αλλά επηρεάζονται και από φιγούρες στο ίντερ-
νετ που βγάζουν λάθος πρότυπα. Επηρεάζονται και έχουν πάρει τις εκλογές σαν 
χαβαλέ και λένε ότι θα ψηφίσουν ό,τι να ‘ναι». Στο ΕΠΑΛ Βάρης ωστόσο δεν είναι 
μόνη της: «Υπάρχει μια ομάδα μαθητών στο σχολείο που συζητάμε για την ισότητα, 
είμαστε και ένα σχολείο στο οποίο βλέπεις γενικά τη διαφορετικότητα». Για την 
απάθεια και την τάση για χαβαλέ λέει ότι «γι’ αυτό φταίνε και οι γονείς μας κάθε 
φορά που λένε ότι εντάξει δεν θα αλλάξεις εσύ τον κόσμο. Δεν συμφωνώ με αυτό, 
αλλάζεις τη μικροκοινότητά σου και οι μικροκοινότητες μπορούν να αλλάξουν τον 
κόσμο». Και περιγράφει με αξιοσημείωτη καθαρότητα ένα προσωπικό της μανιφέ-
στο που αναζητά εκπροσώπηση: «Οι εκλογές φέρνουν μία ελπίδα, έχουμε τη δυνα-
τότητα να αλλάξουμε τον κόσμο, να φέρουμε ισότητα και ίσα δικαιώματα. Ελπίζω 
σε κάποια χρόνια να ζούμε σε μια κοινωνία που να μην υπάρχουν φαινόμενα ρατσι-
σμού, να βλέπουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο στην ψυχή και όχι στην εμφάνιση ή 
με τα στερεότυπα της κοινωνίας».

Μια διαφορετική οπτική εξέφρασε η Σοφία Βαρούχα: «Θεωρώ ότι είμαστε πολύ 
μικροί για να ψηφίζουμε. Εδώ δεν έχουμε δικαίωμα νόμιμα να πίνουμε και να καπνί-
ζουμε ή να οδηγήσουμε. Είναι τραγικό να ψηφίζουν παιδιά στη Β’ Λυκείου. Μας 
εμπιστεύονται ως νέους πολίτες, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι οι πολίτες αυτοί είτε 
θα πάνε να ψηφίσουν για την πλάκα τους, άρα θα ψηφίσουν ό,τι να ‘ναι, είτε θα 
ψηφίσουν επηρεασμένοι από την οικογένειά τους, οπότε δεν θα είναι μια αντι-
κειμενική ψήφος», υπογραμμίζει. Για το κλίμα στο Λύκειο Βουλιαγμένης λέει: «Οι 
περισσότεροι πιστεύω ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν κάνουμε βέβαια σοβαρές συζη-
τήσεις. Ακούμε από κάποιους για παράδειγμα να λένε κρίμα που δεν υπάρχει Χρυσή 
Αυγή να την ψηφίσω. Πιστεύω ότι τα λένε για πλάκα και για να το παίξουν μάγκες, 
αντίθετοι, αντιδραστικοί». Και καταλήγει με μια μάλλον απαισιόδοξη νότα: «Κανένα 
κόμμα δεν είναι κατάλληλο να κυβερνήσει, όταν κανένα κόμμα δεν είναι ανιδιοτε-
λές. Όλα τα κόμματα προωθούν αυτά που συμφέρει ορισμένους... ». 

“Οι περισσότεροι μαθητές 
στο σχολείο, αν ψηφίσουν,  
δεν θα το ψάξουν τόσο πολύ,  
δεν θα αφιερώσουν χρόνο
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«Επιφωνήματα
χαράς

υποδέχονται 
την ανεύρεσιν

και του  
ελαχίστου
τεμαχίου 

μαρμάρου»

Το πρώτο σχεδιάγραμμα 
του ναού που συνοδεύει 
την 43 σελίδων έκθεση του 
υπεύθυνου της ανασκαφής 
Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη στο 
Αρχαιολογικόν Δελτίον, τόμος 
11, 1927-1928 

Οι «μικροσκοπικοί εργάται» του Ορφανοτροφείου 
H ανασκαφή του ναού του Απόλλωνα στο Λαιμό
Πώς ο Τύπος του 1926 υποδέχτηκε το μεγάλο αρχαιολογικό εύρημα

Σχεδόν έναν αιώνα μετρά η νεότερη φανερή ιστορία του παραθαλάσ-
σιου ναού που οι κάτοικοι του αρχαίου Δήμου Αιξωνιδών Αλών αφιέ-
ρωσαν στον Απόλλωνα. Όπως μεταφέρει ο Δημήτρης Κουτσογιάννης 
στο μοναδικό βιβλίο του Παληά Βουλιαγμένη (1984) η ανακάλυψη των 
πρώτων ευρημάτων έγινε το καλοκαίρι του 1925 από τους μικρούς 
τροφίμους του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης. Η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία κινήθηκε έναν χρόνο αργότερα και η επίσημη ανασκαφή 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1926 με επικεφαλής τον διαπρεπή αρχαιολό-
γο και μετέπειτα ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη. Το γεγονός 
αυτό συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του Τύπου της εποχής και σήμερα 
διασώζεται ένα πολύ κατατοπιστικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα 
Εμπρός της 15ης Ιουλίου 1926, όπου περιγράφονται οι πρώτες ημέρες 
της ανασκαφής. Την προσοχή του σημαντικού Σμυρνιώτη δημοσιο-
γράφου Νέστορα Λάσκαρη τράβηξαν οι «μικροσκοπικοί εργάται», οι 
τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου που ανέλαβαν το ρόλο των σκαπα-
νέων και βέβαια τα σημαντικά ευρήματα που περιέγραψε αναλυτικά. 
Ενδιαφέρουσα ιστορικά είναι η παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι 
η παραλία του Λαιμού παραμένει «ειρηνική και αθόρυβη» πλην των 
Κυριακών. Όπως και η μεταφορά του αιτήματος να δημιουργηθεί επί 
τόπου ένα μουσείο που θα στεγάσει τα αρχαία αντικείμενα. Στη μετα-
γραφή του κειμένου της εφημερίδας, διατηρήθηκε η ορθογραφία του 
πρωτοτύπου πλην της πολυτονικής γραφής. 

Αι ανασκαφαί της Βουλιαγμένης, Νέστωρ Λάσκαρης
Από τριημέρου ήδη εις την καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος 
πλην της Κυριακής ειρηνικήν και αθόρυβον παραλίαν του λαιμού 
της Βουλιαγμένης (τον αρχαίο Ζωστήρα) μια εξαιρετική παρατηρεί-
ται κίνησις. Παιδάκια του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βου-
λιαγμένης πηγαινοέρχονται επί της αμμώδους λωρίδος την οποίον 
βρέχει εκατέρωθεν το κύμα του Σαρωνικού. Άλλα σκάπτουν με την 
αξίνην την άμμον, άλλα την μεταφέρουν με ζεμπίλια μακρύτερα. 
Είναι οι μικροσκοπικοί εργάται των ανασκαφών αι οποίαι ήρχισαν 
συστηματικώς από της προχθές Δευτέρας υπό την επιστασίαν του 
αρχαιολόγου κ. Κουρουνιώτη διά να φέρουν εις το φως τον ιερόν του 
Απόλλωνος το οποίον κατά πάσαν πιθανότητα κατέχει το κέντρον 
της αμμώδους λωρίδος ήτις ενώνει την παραλίαν της Βουλιαγμένης 
με την χερσόνησον Καβούρι. Το έδαφος ευτυχώς δεν φέρει καμμίαν 
αντίστασιν εις την αξίνην του αρχαιολόγου. Η άμμος μεταφέρεται 
τάχιστα. Και διά τον λόγον αυτόν κατωρθώθη μέχρι τούδε ν’ απο-
καλυφθεί ολόκληρον το τετράγωνον κτίριον όπερ μέχρι της στιγμής 
τουλάχιστον φαίνεται ότι είνε το αναζητούμενον ιερόν. 

Είνε εν κτίριον ορθογώνιον 
μήκους δέκα μέτρων με πλάτος 
πέντε και με θύραν προς Ανα-
τολάς. Το ύψος των τοίχων δεν 
υπερβαίνει το 1,50 μέτρ. διότι 
ήδη αι αξίναι προσέκρουσαν εις 
το λιθόστρωτον δάπεδον. Εάν 
όμως εξαιρέσει τις το δάπεδον 
εκ πωρίνου λίθου, οι τέσσαρες 
τοίχοι του κτιρίου είναι πολύ 
νεώτεροι, Βυζαντινοί ασφαλώς 
πείθοντες ότι επί του αρχαίου 
ιερού ανηγέρθη βραδύτερον 
Βυζαντινός ναΐσκος. Τα εντός 
όμως του κτιρίου ανευρεθέντα 

μαρμάρινα λείψανα αποδεικνύουν ότι το υλικόν του αρχαίου ιερού 
διετηρήθη άθικτον εχρησιμοποιήθη δ’ ίσως και υπό των χριστιανών. 
Εις το μέσον περίπου της νοτίου πλευράς του κτιρίου ευρίσκεται μαρ-
μάρινος θρόνος κλασικής τέχνης διατηρούμενος σχεδόν άθικτος. Προ 
αυτού κίων επίσης μαρμάρινος και μετ’ αυτόν μαρμάρινον διπλούν 
κάθισμα του οποίου όμως ελλείπει το ερεισίνωτον, της αυτής με τον 
θρόνον τέχνης. Επί του προσθίου μέρους του καθίσματος αυτού 
υπάρχει η ακόλουθος επιγραφή κάλλιστα διατηρουμένη εξ ης απο-
δεικνύεται ότι πρόκειται περί του ιερού του Απόλλωνος του οποίου 
άλλως τε την ύπαρξιν βεβαιοί και ο Παυσανίας. [...]

Η ανωτέρω επιγραφή αποδεικνύει ότι πρόκειται περί του ιερού του 
Απόλλωνος ευρισκομένου εις την θέσιν Ζωστήρ του δήμου Αλών. Ο 
κ. Κουρουνιώτης αυτήν τουλάχιστον εξέφρασε την γνώμην στηρι-
ζόμενος και επί του κειμένου του Παυσανίου όστις αναφέρει ότι εις 
την Ζωστήρος άκραν έναντι της νήσου Φαύρα (Φλέβες) υπήρχον αι 
Αλαί Αιξωνίδες, όπου και το ιερόν του Απόλλωνος. [...]

Οι μικροί τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου εμπνεόμενοι υπό του 
αρχαιόφιλου διευθυντού των αρχιμανδρίτου κ. Ακακίου και του 
διδασκάλου κ. Ζαγανιάρη εργάζονται με ζήλον τον οποίον δεν θα 
είχον ούτε αρχαιολόγοι. Επιφωνήματα χαράς υποδέχονται την 
ανεύρεσιν και του ελαχίστου τεμαχίου μαρμάρου. Και με πόσην 
στοργήν σπεύδουν να τα καθαρίσουν και να τα παραδώσουν εις 
τους επόπτας του υπουργείου! Η μόνη ευχή διευθυντού, διδασκά-
λων και ορφανών μαθητών θα ήτο να ιδρυθή επιτοπίως μικρόν 
μουσείον το οποίον θα περιέκλειε τα ευρήματα και θ’ απετέλει 
συγχρόνως αφορμήν επισκέψεως του μέρους και ανακουφίσεως 
και του Ορφανοτροφείου. Εάν πράγματι αποκαλυφθή το ιερόν, η 
ίδρυσις πλησίον αυτού και μουσείου περικλείοντος παν ό,τι μας 
διέσωσεν ο χρόνος από τον αρχαίον αυτόν δήμον όπου κατά την 
παράδοσιν η Λητώ φεύγουσα αφήκε να πέση ο ζωστήρ της θα ήτο 
όχι μόνον εύκολος, αλλά και επιβεβλημένη διά να κοσμήση το 
θαυμάσιον τοπείον, όμοιον του οποίου ούτε η Κυανή Αύρα έχει 
να επιδείξη. 

Η ανταπόκριση από τη Βουλιαγμένη του Νέστορα Λάσκαρη 
συνοδευόταν από φωτογραφίες που σπάνια τυπώνονταν στις 
εφημερίδες της εποχής, λόγω της δυσκολίας του μέσου και της 
φτωχής ποιότητας αναπαράστασης της πραγματικότητας
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ads@dimosiografos.com | Τηλ.: 697 379 2302

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο»  
για να λάβετε τον νέο τιμοκατάλογο 
διαφημιστικών καταχωρήσεων 
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Επενδύσεις ανεκτίμητης απόδοσης στο μέλλον της νέας 
γενιάς συνιστούν τα χρήματα που δαπανώνται για την 
παιδεία. Την αρχή αυτή αποδεικνύεται ότι υπηρετεί απα-
ρέγκλιτα η δημοτική διοίκηση Κωνσταντέλλου από την 
πρώτη στιγμή που ανέλαβε το τιμόνι του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης το 2014, κατευθύνοντας τεράστια 
ποσά για τη συντήρηση και ανάπτυξη των σχολικών υπο-
δομών της πόλης, για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία 
των μονάδων κάθε βαθμίδας και για παράλληλες δράσεις 
που ανυψώνουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες των μαθητών. Η έρευνα 
του «Δημοσιογράφου» στα διαχρονικά στοιχεία δαπανών 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τις Δημοτικές Σχολικές Επι-
τροπές και το τμήμα προϋπολογισμού του Δήμου για την 
περίοδο 2014-2022 αποκαλύπτει ότι οι πόροι που κατευ-
θύνθηκαν συνολικά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια και λύκεια) ανέρχονται σε 13.760.802 ευρώ, κατά 
μέσο όρο δηλαδή ένα ετήσιο κονδύλι που υπερβαίνει το 
1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Καλύπτοντας κενά του κράτους
Είναι αλήθεια ότι το ενώ κεντρικό κράτος αναλαμβάνει 
την ανέγερση των σχολείων, έχει αναθέσει στους Δήμους 
τη συντήρηση των υποδομών και την κάλυψη των λει-
τουργικών τους δαπανών, δίνοντας τακτικά μια οικονο-
μική ενίσχυση που μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό 
των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα. Όμως οι πόροι 
που κάθε Δήμος θα αποφασίσει να διαθέσει επιπλέον της 
κρατικής επιχορήγησης κάνουν και τη μεγάλη διαφορά 
στο επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, από τη σκοπιά 
τουλάχιστον των υποδομών και των εξωδιδακτικών δρα-
στηριοτήτων. Ένα κορυφαίο παράδειγμα υπέρβασης των 
στενών αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης στον τομέα των 
σχολικών υποδομών ήταν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης 
και αντισεισμικής θωράκισης που ανέλαβε ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης το καλοκαίρι του 2018 στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Βάρης, ένα παμπάλαιο κτήριο που κατέρρεε 
και η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, η αρμόδια κατασκευαστική 
εταιρεία του Δημοσίου (πρώην ΟΣΚ), αρνούνταν να ανα-
λάβει. Τότε η δημοτική αρχή με εργασίες σε χρόνο ρεκόρ, 
διαθέτοντας κονδύλια της τάξης των 400.000 ευρώ, πραγ-
ματοποίησε ένα έργο πρώτης προτεραιότητας για την 
ασφάλεια των μαθητών. 

Πολλές φορές άλλωστε οι κάτοικοι των 3Β διαπιστώνουν 
ότι τα δημόσια σχολεία της περιοχής έχουν «το επίπεδο 
των ιδιωτικών». Και αυτή η πεποίθηση έχει δημιουργηθεί 
βάσιμα από μικρές ή μεγάλες λεπτομέρειες στις δράσεις 
των σχολείων του Δήμου που ακτινοβολούν εξωστρέφεια 
και πρωτοτυπία. Για όλα αυτά απαιτούνται χρήματα. Η 
ενίσχυση των ομάδων ρομποτικής, η δημιουργία δια-

δικτυακού ραδιοφώνου, ο απαιτητικός εξοπλισμός των 
αιθουσών μεταξύ πολλών άλλων, γίνονται πραγματικότη-
τα επειδή απόφαση της δημοτικής αρχής είναι να ενισχύ-
ονται χωρίς δεύτερη σκέψη οι πρωτοβουλίες της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τους εξαι-
ρετικά λίγους στη χώρα που αξιοποιούν μια ρύθμιση της 
νομοθεσίας που επιτρέπει στους ΟΤΑ να κατευθύνουν 
πόρους από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τον 
οποίο εισπράττουν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος, στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχο-
λείων. Έτσι, ενώ το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για 
τη λειτουργία των σχολείων κατά την περίοδο 2014-2022 
ανήλθε σε 2.556.084 ευρώ, η δημοτική αρχή των 3Β μπόρε-
σε να κατευθύνει επιπλέον 1.061.742 ευρώ, ένα ποσό που 
δημιουργεί αυτή την αυτάρκεια και άνεση στον κόσμο της 
εκπαίδευσης να αναπτύξει τις πρωτοβουλίες του χωρίς 
το οικονομικό άγχος. Με αυτά τα χρήματα των δημοτικών 
σχολικών επιτροπών πληρώνονται οι λογαριασμοί κοι-
νής ωφέλειας και η ενέργεια για τη θέρμανση το χειμώνα, 
αγοράζονται όλα τα αναλώσιμα και ο απαραίτητος εξο-
πλισμός (όπως φωτοτυπικά μηχανήματα και υπολογιστές) 
και βοηθά ο Δήμος να πραγματοποιηθούν προγράμματα, 
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων
Οι σχολικές μονάδες του Δήμου είναι κατά κύριο λόγο 
πολλών ετών, με κτήρια και εγκαταστάσεις που υπόκεινται 
σε καθημερινή φθορά αλλά και σε συχνούς βανδαλισμούς. 
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ανάγκες με τις δεκαετίες 
αλλάζουν και αυξάνονται, καθώς οι απαιτήσεις ανεβαί-
νουν. Υπό το πρίσμα αυτό κατανοεί κανείς τα τεράστια 
ποσά που απαιτούνται για τις συντηρήσεις των κτηρίων 
κάθε χρόνο και την περίοδο 2015-2022 ανέρχονται σε περί-
που 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι τεχνικές παρεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας που πραγματοποιούνται σταδι-
ακά από το 2015 έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα συνολικά 
περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, όμως στις επενδύσεις αυτές 
γίνεται απόσβεση από τις χαμηλότερες καταναλώσεις καυ-
σίμων και ενέργειας. Φωτοβολταϊκά στοιχεία στις στέγες 
των σχολείων, αντικατάσταση των παλιών λεβήτων πετρε-
λαίου με σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αντικατάσταση 
κουφωμάτων με σύγχρονα αλουμίνια και μονώσεις δωμά-
των είναι οι βασικότερες εργασίες στον τομέα αυτό. Όμως 
οι σχολικές υποδομές χρειάζονται και εκσυγχρονισμό, 
όπως αλλαγή φωτισμού, ανακατασκευή των τουαλετών, 
η προσθήκη αιθουσών και η αντισεισμική θωράκιση. Στο 
πεδίο αυτό ο Δήμος κατά τη μελετώμενη περίοδο δαπά-
νησε περίπου 875.000 ευρώ (ποσό που περιλαμβάνει την 
προαναφερθείσα αναστήλωση του 1ου Δημοτικού Βάρης).

2014-2022: 
Επενδύσεις 13,8 εκ. για την παιδεία 

Η κορυφαία προτεραιότητα της δημοτικής αρχής του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επί δύο θητείες

        Δαπάνες για την παιδεία          ανά κατηγορία για την περίοδο 2014-2022

Έργο Ποσό

Συντηρήσεις σχολείων 4.038.800

Αναβάθμιση κτηριακών 
υποδομών

874.900

Ενεργειακές αναβαθμίσεις 2.914.540

Ανακατασκευή σχολικών 
προαυλίων

1.489.616

Υποδομές ΑμεΑ 186.620

Λειτουργικά έξοδα 3.617.826

Αθλητισμός - Πολιτισμός - 
Κατάρτιση

647.500

Σύνολο 13.769.802

1
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Σύγχρονες αυλές προσβάσιμες σε ΑμεΑ
Το Σχολείο όμως είναι και το προαύλιο. Κανένας αύλειος χώρος 
στον Δήμο, από τα νηπιαγωγεία ως τα λύκεια, δεν έχει μείνει 
ίδιος από το 2015 που ξεκίνησε μια πολύ συστηματική προ-
σπάθεια αναβάθμισης του χώρου όπου οι μαθητές περνούν τα 
διαλείμματα και αθλούνται. Σύγχρονοι τάπητες ασφαλείας αντι-
κατέστησαν την άγρια και φθαρμένη άσφαλτο, νέα αθλητικά 
όργανα για μπάσκετ και πιστοποιημένες παιδικές χαρές με και-
νούργια όργανα έξω από τα νηπιαγωγεία έφεραν τα σχολεία στο 
«σήμερα», αποδίδοντας στη μαθητική κοινότητα ποιοτικό χώρο 
εκπαίδευσης. Από τα στοιχεία των υπηρεσιών προκύπτει ότι για 
το σκοπό αυτό έγιναν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκα-
τομμυρίου ευρώ κατά τις δύο θητείες της σημερινής δημοτικής 
αρχής. Ειδική μέριμνα έλαβε η δημοτική αρχή ξεκινώντας το 
2021 για την προσβασιμότητα των σχολικών χώρων σε άτομα με 
αναπηρίες. Το έργο κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς ΑμεΑ αλλά και η προμήθεια αναβα-
τορίων για την εξυπηρέτηση αμαξιδίων όπου απαιτείται, έχουν 
ήδη αντλήσει πόρους περίπου 180.000 ευρώ. 

Σώμα και πνεύμα
Μια ιδιαίτερη κατηγορία «επενδύσεων» ξεφεύγει από την υλι-
κοτεχνική υποδομή, τα κτήρια, τον εξοπλισμό και αφορά στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Στην αισθητική καλλιέρ-
γεια της μαθητικής κοινότητας στόχευε η πολύ πρωτότυπη 
συνεργασία που έκανε για δύο χρονιές ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μια σύμβαση 
που έφερε τον συναρπαστικό κόσμο της συμφωνικής μουσικής 
κυριολεκτικά μέσα σε κάθε τάξη, ακόμη και στα Νηπιαγωγεία. 
Λίγοι Δήμοι θα μπορούσαν να αφιερώσουν πάνω από 200.000 
ευρώ για τέτοιο σκοπό, ενισχύοντας παράλληλα και έναν από 
τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Ανάλογης 
σπουδαιότητας αλλά στον τομέα της φυσικής αγωγής είναι και 
το διασχολικό πρωτάθλημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης, μια πολύ θετική διοργάνωση που φέρνει κοντά τους 
αθλούμενους μαθητές, προωθώντας την ευγενή άμιλλα και 
δημιουργώντας θετικές εμπειρίες ζωής. Το διασχολικό πρωτά-
θλημα του Δήμου 3Β οργανώνεται από το 2015, με μόνα διαλείμ-
ματα τις χρονιές 2021 και 2022 λόγω της πανδημίας. Για το φετι-
νό πρωτάθλημα έχουν δεσμευτεί 70.000 ευρώ, ενώ συνολικά για 
το θεσμό αυτό ο Δήμος έχει δαπανήσει 325.000 ευρώ. Μία ακόμη 
σχετική δαπάνη που ξεφεύγει από το τυπικό πλαίσιο είναι τα 
τεστ δεξιοτήτων για τον  επαγγελματικό προσανατολισμό που 
προσφέρουν σε μαθητές της Α’ Λυκείου ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης τα τελευταία πέντε χρόνια, για τα οποία έχει αφι-
ερώσει πόρους άνω των 100.000 ευρώ. 

Τα μεγάλα στοιχήματα του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
για το άμεσο μέλλον είναι δύο. Πρώτον, ο νέος βιοκλιματικός 
παιδικός σταθμός στη Βούλα, με βραβευμένο πρωτότυπο σχε-
διασμό, που θα κοστίσει 0,1 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει 
εντάξει στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της η Περιφέρεια 
Αττικής. Και δεύτερον, η κατασκευή μιας σύγχρονης αίθουσας 
εκδηλώσεων στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης, ένα κτήριο 
που από το 1960 που λειτουργεί δεν διαθέτει ανάλογο χώρο. Το 
κόστος κατασκευής της αίθουσας αυτής ανέρχεται σε 1,2 εκα-
τομμύρια βάσει της μελέτης που έχει εκπονηθεί.

Στην καταγραφή αυτή δεν συμπεριελήφθηκαν οι μεγάλες δαπά-
νες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την προσχολι-
κή αγωγή, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που αποτελούν ένα 
σημαντικό κομμάτι του δημοτικού έργου με σημαντικά ποιοτικά 
στοιχεία. Μια ξεχωριστή επένδυση που αφορά σε ανθρώπινο 
δυναμικό και υποδομές, η οποία κατά τις δύο τελευταίες δημο-
τικές θητείες δεν έχει αφήσει κανένα παιδί εκτός δομής. 

        Δαπάνες για την παιδεία          ανά κατηγορία για την περίοδο 2014-2022

Δαπάνες για τις λειτουργικές ανάγκες 
των σχολείων 2014-2022

Δαπάνες για τον αθλητισμό 
και τον πολιτισμό 2014-2022

Κατανομή δαπανών ανά κατηγορία

Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός

116,560 Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών
206,000

Διασχολικά 
Πρωταθλήματα

325,000

Ενεργειακές αναβαθμίσεις
2.914.540

Αναβάθμιση κτηριακών υποδομών
874.900

Συντηρήσεις σχολείων
4.038.800

Αθλητισμός-Πολιτισμός-Κατάρτιση
647.500

Λειτουργικά έξοδα
3.617.826

Υποδομές ΑμεΑ
186.620

Ανακατασκευή 
σχολικών προαυλίων

1.489.616

Δημοτική επιχορήγηση
1,061,742

Κρατική επιχορήγηση
2,556,084

Οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης αξιοποιούν τους πόρους 
της κρατικής επιχορήγησης, αλλά ενισχύονται 
με πολύ σημαντικά ποσά και από κονδύλια 
του Δήμου προκειμένου να παρέχουν όσο 
το δυνατόν αρτιότερες υπηρεσίες. Διότι 
εκτός από το να καλύπτουν λογαριασμούς 
τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, αναλώσιμα 
υλικά και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, οι 
διευθύνσεις των σχολεία στα 3Β εργάζονται 
ώστε να πρωτοπορούν σε εξωστρεφείς, 
εξωδιδακτικές δράσεις τις οποίες 
χρηματοδοτεί αθόρυβα ο Δήμος αξιoποιώντας 
όλες τις δυνατότητες. 

Παιδεία δεν είναι μόνο το διάβασμα 
και η παράδοση στην αίθουσα, αλλά η 
ολοκληρωμένη διαμόρφωση προσωπικοτήτων 
που χρειάζεται τη μουσική καλλιέργεια και 
τη φυσική αγωγή. Ο δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης κατευθύνει κατά τις τελευταίες 
θητείες σημαντικά ποσά για το σκοπό αυτό, 
συνεργαζόμενη με την Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών, διοργανώνοντας διασχολικό 
πρωτάθλημα για 5 αθλήματα (ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, πινγκ πονγκ και σκάκι) 
και προωθώντας δράσεις επαγγελματικού 
προσανατολισμού στην Α’ Λυκείου. 

1
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Είναι εύκολο να εξαγγέλλει κανείς την «ανανέωση» 
στους τίτλους, δύσκολο όμως να την υλοποιεί με πρό-
σωπα και κυρίως ιδέες. Πώς θα φέρουν το «όραμα για 
το μέλλον», όπως τιτλοφορείται η νέα παράταξη του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, άνθρωποι που 
επανειλημμένα έχουν τεθεί στην κρίση των πολιτών και 
έχουν αποτύχει να πείσουν; Αυτή τη θεμελιώδη αντί-
φαση προσπέρασε ασχολίαστη η Κλαίρη Σαραντάκου, 
η δημόσια υπάλληλος που το 2010 και το 2014 απέτυχε 
να εκλεγεί δημοτική σύμβουλος, όμως το 2023 δηλώνει 
υποψήφια δήμαρχος. Η πρώτη παρουσίαση της νέας 
υποψήφιας μαζί με μια μικρή ομάδα 22 προσώπων, 
έγινε στη Βάρκιζα την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. 

Το δυνατό «χαρτί» της Κλαίρης Σαραντάκου στην προ-
σπάθειά της να συγκεντρώσει ένα πρώτο πυρήνα υπο-
ψηφίων δεν ήταν άλλο από την κομματική της ένταξη 
στη Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, διετέλεσε πρόεδρος της 
τοπικής κομματικής οργάνωσης, ενώ το 2019 συμπερι-
ελήφθη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. Η πλήρης εικόνα 
ωστόσο, που αποκαλύπτει την προσωπική της δυναμι-
κή, είναι ότι στις ευρωεκλογές οι σταυροί που συγκέ-
ντρωσε την κατέταξαν 42η στους 42 υποψηφίους, ενώ 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πήρε ψήφο από 
μόλις το 4,9% των κατοίκων που ψήφισαν τη ΝΔ και μπο-

ρούσαν να σταυρώσουν 4 υποψηφίους. Άλλωστε, στις 
τοπικές εσωκομματικές εκλογές του 2022, ενώ διεκδίκη-
σε αρχικά εκ νέου την προεδρία της Δημοτικής Τοπικής 
Οργάνωσης, τελικά απέσυρε την τελευταία στιγμή την 
υποψηφιότητά της, διαβλέποντας την επικείμενη ήττα. 
Σε κάθε περίπτωση, η απομόνωση της υποψήφιας από 
τη Νέα Δημοκρατία είναι πλήρης, όπως έγινε εμφανές 
στην εκδήλωση της Βάρκιζας. Κανένα απολύτως κομ-
ματικό στέλεχος δεν παρέστη και κανείς αιρετός από 
Δήμο ή την Περιφέρεια δεν έδωσε το «παρών», πλην 
δύο πολιτευτών της ανατολικής Αττικής. Το γεγονός 
αυτό καταρρίπτει μάλλον την εικόνα που φιλοτεχνεί η 
κ. Σαραντάκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφα-
νιζόμενη ως «κολλητή» του μισού υπουργικού συμβου-
λίου και του ίδιου του πρωθυπουργού. Και μια στιγμή 
που προκάλεσε αμηχανία ήταν όταν αναγγέλλοντας 
έναν υποψήφιό της αναφώνησε από μικροφώνου «το 
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ!». 

Η 30λεπτη ομιλία της χαρακτηρίστηκε από τη γενικόλο-
γη κριτική προς τη δημοτική αρχή που συναντά κανείς 
στο Facebook, χωρίς καμία απόδειξη ή τεκμηρίωση. Η 
Κλαίρη Σαραντάκου απέφυγε επιμελώς να τοποθετηθεί 
για την εκκλησιαστική περιουσία, συντάχθηκε με ένα 
αντιπολιτευτικό ρεύμα που καταδικάζει κάθε επένδυση 

στον Δήμο, ενώ έδειξε να μη γνωρίζει επακριβώς που 
σταματά η δικαιοδοσία του Δήμου, τι συνιστά περιου-
σία του Δημόσιου και πώς μπορεί κανείς να επέμβει σε 
ακίνητα ιδιωτών. Αρκετά ερωτηματικά δημιούργησε η 
μόνη δημοτική πρόταση που κατέθεσε, για «ισομερή 
κατανομή πόρων στις τρεις δημοτικές ενότητες», με 
δεδομένο ότι υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη, προτε-
ραιότητες και ανάγκες. 

Θα μπορούσαν όλα τα παραπάνω να αποτελούν λεπτο-
μέρειες, αν την Κυριακή γινόταν ένα δημοτικό γεγονός 
με σημαντικό αντίκτυπο. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι 
αρκετές σειρές με τις κενές καρέκλες εμφάνισαν μια 
πολύ περιορισμένη απήχηση, σκορπώντας μια έκδηλη 
απαισιοδοξία στην αίθουσα. Η απουσία στοιχειώδους 
τεχνικής οργάνωσης της εκδήλωσης, όπως κάποια εκτύ-
πωση του λογότυπου της παράταξης ή ενός απλού φυλ-
λαδίου με θέσεις, φανέρωσε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη 
οργανωτική προχειρότητα. Με δεδομένο ότι η συγκρό-
τηση νόμιμου συνδυασμού απαιτεί τουλάχιστον τα τρι-
πλάσια άτομα από αυτά που παρουσίασε ως υποψηφί-
ους η Κλαίρη Σαραντάκου (και μάλιστα με συγκεκριμέ-
νη κατά φύλο ποσόστωση), σήμερα είναι αμφίβολο αν 
αυτό το ξέπνοο ξεκίνημα εξελιχθεί σε μια πραγματική 
αυτόνομη παράταξη.

Βέβαιη θεωρείται η κάθοδος της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις ερχόμενες δημοτικές 
εκλογές του Οκτωβρίου, όχι όμως και το πρόσωπο που 
θα ηγηθεί της προσπάθειας. 

Ο Κώστας Πασακυριάκος, έχοντας συνεχή παρουσία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής και δημοτικός 
σύμβουλος της τοπικής παράταξης του ΚΚΕ από το 2010 

μέχρι σήμερα, δεν αποκαλύπτει τα σχέδιά του, αποφεύ-
γοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει σενάρια. Οι εσω-
τερικές διαδικασίες της παράταξης, όπως αποκαλύπτει, 
θα έχουν ολοκληρώσει τις επιλογές τους μέχρι τον Μάιο, 
όταν και αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις. Η αλήθεια 
είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση των 3Β συγκεντρώνει με το 
διακριτό της στίγμα ένα σχετικά σταθερό εκλογικό ποσο-
στό, πρεσβεύοντας με την ίδια σταθερότητα και πολιτι-

κές θέσεις υπέρ μιας συνολικά διαφορετικής πολιτικής 
κατεύθυνσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, 
διαθέτει νέα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εκπροσω-
πήσουν επάξια την παράταξη, όπως η έμπειρη Αγγελική 
Γκόγκου, σήμερα τοπική σύμβουλος της παράταξης και 
το «νέο αίμα» της Λαϊκής Συσπείρωσης, η Έφη Λαγωνί-
κα, που εκπροσωπούσε τη Λαϊκή Συσπείρωση στο ΔΣ του 
ΟΑΠΠΑ.

Ξέπνοο ξεκίνημα με παλιά υλικά 
Αμφίβολης συνέχειας η νέα δημοτική παράταξη 

Λαϊκή Συσπείρωση 
Σταθερή παρουσία και θέσεις

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών 
Με ανοιχτές διαδικασίες η επιλογή επικεφαλής
Στις 5 Μαρτίου στην Πνευματική Εστία Βούλας προγραμματίζει την πρώτη εκλο-
γική γενική συνέλευση των μελών της η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Η κίνηση που ιδρύθηκε το 2014 έχει εκλέξει για δύο 
δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις ως επικεφαλής της τον Θάνο Ματόπουλο. 
Τα περισσότερα μέλη της παράταξης, αλλά όχι ο ανένταχτος επικεφαλής, πρό-
σκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, και μέχρι τη διεξαγωγή των εσωτερικών διαδικασιών, 
όλοι κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ως προς τα εκλογικά σχέδια. Αν και τα 
στελέχη του συνδυασμού δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν ως χωριστά επίπεδα 
την κεντρική πολιτική από τα δημοτικά τεκταινόμενα, η αλήθεια είναι ότι οι 
κεντρικές ζυμώσεις ως προς τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ και η μετατόπιση του 

κόμματος σε περισσότερο σοσιαλδημοκρατικές θέσεις, αφήνοντας την κινη-
ματική ταυτότητα στο παρελθόν, επηρεάζουν σε ένα βαθμό και τη ΡΙΚΙΠ. Ο 
Θάνος Ματόπουλος εξέφρασε άριστα τον προ-κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, που ταυτι-
ζόταν με τα κινήματα πολιτών από «τα κάτω», όπως η Συνέλευση Εθελοντών του 
Κάμπινγκ Βούλας και είναι ένα ανοιχτό ερώτημα αν ο ίδιος μπορεί να εκπροσω-
πήσει και σήμερα το συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα της περιοχής που πλέον έχει 
πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα πάντως με τον Θάνο Ματόπουλο, 
ο ορισμός του υποψηφίου Δημάρχου δεν θεωρείται η «κορωνίδα» των διαδικα-
σιών, ούτε η θέση του επικεφαλής εξασφαλίζει κάποια προνόμια. Οι οριστικές 
αποφάσεις όπως είπε θα ληφθούν μετά το Πάσχα.



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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Η εγγύτητα των δημοτικών εκλογών επενεργεί με περί-
εργο τρόπο στους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει 
να γίνουν γνωστοί στους κατοίκους με αρνητικές δημο-
σιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς κάποια 
ειδική αφορμή λοιπόν, ξέθαψαν από τη «Διαύγεια» 
μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 2021, σχετικά με 
την παραχώρηση που έγινε τη δεκαετία του 1980 στους 
«παραπηγματούχους» της Βουλιαγμένης, προκειμένου 
να υλοποιήσει η τότε Κοινότητα ένα πρόγραμμα κοινω-
νικής στέγης. Το πρόγραμμα ως γνωστόν πάγωσε από 
τότε οριστικά, ενώ το Δημόσιο θυμήθηκε την ιστορία 
αυτή το 2021 αποφασίζοντας να ανακαλέσει την παρα-
χώρηση μιας έκτασης 15 στρεμμάτων. 

Τα λαγωνικά του Facebook μυρίστηκαν πάλι ...σκάνδαλο 

και αποφάσισαν άλλη μία φορά να εκθέσουν οικογένει-
ες αποδίδοντάς τους το χαρακτηρισμό του καταπατη-
τή και να κατηγορήσουν φυσικά τη δημοτική αρχή ότι 
χαρίζει οικόπεδα στη Βουλιαγμένη. Στις δημοσιεύσεις 
αυτές απάντησε προσωπικά ο Δήμαρχος με μια μακρο-
σκελή του ανάρτηση στο Facebook χαρακτηρίζοντας 
«κακόπιστη κριτική» που αποδεικνύουν «επίδειξη 
άγνοιας» τα όσα γράφτηκαν. Στην απάντηση αυτή ξεχω-
ρίζει η αναφορά στο σημερινό καθεστώς της έκτασης 
που βρίσκεται κοντά στο κοιμητήριο της Βουλιαγμένης: 
«Η συγκεκριμένη έκταση των 15 στρεμμάτων μετά την 
ανάκληση της παραχώρησης (η οποία δεν έχει κατα-
χωρηθεί ακόμη από το Υπουργείο στο Κτηματολόγιο) 
παραμένει υπό την εποπτεία του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης ως ελεύθερα προσβάσιμη, απερίφρακτη, 
δασική και προστατευόμενη από τις ειδικές διατάξεις 

του διατάγματος προστασίας της Λίμνης της Βουλιαγμέ-
νης». Μεταξύ των διάφορων ψευδών που αποκαθιστά ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στη συγκεκριμένη ανάρτηση, 
περιλαμβάνονται και τα εξής: Πρώτον ότι το Προεδρι-
κό Διάταγμα χαρακτηρισμού ζωνών προστασίας της 
Λίμνης (ΦΕΚ 51Δ/2003) και της ευρύτερης περιοχής το 
οποίο ισχύει εδώ και είκοσι ολόκληρα χρόνια αποκλεί-
ει κάθε δόμηση και στη συγκεκριμένη θέση. Δεύτερον, 
ότι η περιοχή είναι δασική και ελεύθερα προσβάσιμη. 
Τρίτον, ότι το «επίμαχο» οικόπεδο είχε περιέλθει ως 
κοινόχρηστο στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας 
και ουδεμία σχέση έχει με τον ΣΑΑΚ Βάρης Γηγενών, ο 
οποίος σημειωτέον έχει διαλυθεί από το 1986. Τέταρ-
τον, ότι ο ΣΑΑΚ Βάρης Αγίου Νικολάου δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση με τον μη υφιστάμενο πλέον ΣΑΑΚ 
Βάρης Γηγενών.

Θέλουν να χτυπήσουν τον Κωνσταντέλλο, αλλά μηδενί-
ζουν το έργο όλου του Δήμου και φιλότιμων υπαλλήλων. 
Το «έργο» αυτό παίχτηκε μία ακόμη φορά με αφορμή 
τον καθαρισμό του ρέματος Κόρμπι που έκανε ο δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά τη μεγάλη νεροποντή 
της 26ης Ιανουαρίου. Ο δήμαρχος αποφάσισε ότι παρό-
τι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου ο καθαρισμός 
του ρέματος, πρέπει να αφαιρεθούν τα φερτά υλικά που 

δημιουργούσαν άσχημη εικόνα και εμπόδιζαν τη ροή 
των υδάτων ακόμη και αν δεν κινηθεί η αρμόδια Περι-
φέρεια Αττικής. Φιλότιμοι υπάλληλοι του Δήμου μπή-
καν μέσα στα νερά και έκαναν μια από τις πιο δύσκολες 
εργασίες με τα χέρια τους, μαζεύοντας πλαστικά και άλλα 
υλικά πριν αυτά καταλήξουν στη θάλασσα. 

Η Περιφέρεια Αττικής έστειλε την επομένη ένα μηχάνημα  

έργου, το οποίο δεν καθάρισε κάτι, ούτε συγκέντρωσε 
απορρίμματα, αλλά άνοιξε δίπλα από το γεφυράκι ένα 
μεγάλο τμήμα ώστε να μπορεί να μπαίνει ευκολότερα 
το νερό στο ρέμα. Και επειδή η διοίκηση Πατούλη ανα-
κοίνωσε την ενέργεια αυτή με δελτίο Τύπου, οι γνωστοί 
εμπαθείς κατηγόρησαν τον Δήμο για ψέματα και εμπαιγ-
μό. Δηλαδή από μια θετική ενέργεια (όποιος και αν πρέ-
πει την πιστωθεί) βγήκε πάλι ένα αντιπολιτευτικό στόρυ. 

Βουλιαγμένη 
Μικροπολιτικά παιχνίδια με την ιστορία 

Κόρμπι 
Τους παρέσυρε το ρέμα της εμπάθειας

«Μάστερ» στην παραπλάνηση 
Υποψήφια Δήμαρχος με fake βιογραφικό
Αν ψάξει κανείς για το βιογραφικό της Κλαίρης Σαραντάκου, θα βρει μόνο ένα 
κείμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, από την 
περίοδο που κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής. Εκεί, για κάποιο δικό της 
λόγο, δεν θέλει να παραδεχτεί ότι αποφάσισε να λάβει πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση ως ενήλικη και χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις, φοιτώντας στο Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μια επιλογή που τιμά φυσικά όποιον το πράττει. Αντί-
θετα, γράφει ψευδώς ότι είναι «απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα 
Ευρωπαϊκών Σπουδών», μολονότι στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα 
δεν πάτησε ποτέ, αφού δεν διαθέτει καν τέτοιο τμήμα. Παρότι της δόθηκε η 
δυνατότητα να διορθώσει την ανακρίβεια τώρα που ανακοίνωσε την υποψηφι-
ότητά της στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δεν το έπραξε. 

Ανάλογη διάθεση παραπλάνησης όμως έδειξε και σε άλλες δύο περιπτώσεις. 
Πρώτα, όταν απέσυρε την υποψηφιότητά της το 2021 για να ανανεώσει τη 
θητεία της στην προεδρία της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στα 3Β. Τότε είχε 
ξεκινήσει κανονική προεκλογική εκστρατεία, με συνεντεύξεις σε τοπικά έντυπα, 
πληθωρικές δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνικές εκδη-

λώσεις. Δεν ήθελε όμως να παραδεχτεί ότι φοβόταν την ήττα από τον αντίπαλό 
της Νίκο Μακρή (ο οποίος εξελέγη τελικά με μεγάλη διαφορά έναντι ενός άλλου 
υποψηφίου). Και όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από τη μάχη, αντί να γράψει 
την αλήθεια ή απλώς να μην πει τίποτα, επέλεξε παραπλανητικά να υποστηρίξει 
ότι την εμποδίζει στην υποψήφιότητά της κάποιο αόριστο «ασυμβίβαστο», το 
οποίο όμως δεν προκύπτει από πουθενά, δηλαδή το καταστατικό της ΝΔ εν προ-
κειμένω. Φαίνεται ότι το κόλπο αυτό έπιασε σε κάποιους, οπότε η υποψήφια το 
επανέλαβε στις 30 Ιανουαρίου. Είχε μέχρι τότε μια κάποια κάποια κομματική 
αρμοδιότητα, από την οποία δήλωσε παραίτηση πάλι «λόγω ασυμβίβαστου», 
ανύπαρκτου φυσικά. Αφού δεν προβλέπεται κάπου κάτι σχετικό, εικάζουμε ότι 
την ...παραίτησαν κεντρικά από τη Νέα Δημοκρατία.  

Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε πραγματική σημασία, αν ο συγκεκριμένος 
άνθρωπος δεν διεκδικούσε ένα σημαντικό δημόσιο αξίωμα, αυτό της Δημάρ-
χου. Η ακεραιότητα και η ειλικρίνεια είναι από τα πλέον σημαντικά στοιχεία 
χαρακτήρα που οφείλουν να διαθέτουν όσοι επιθυμούν να ασκήσουν δημόσια 
εξουσία. Τα έχει η Κλαίρη Σαραντάκου; 
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Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υλοποιούνται αυτές τις ημέρες στην οδό Προόδου 
στην περιοχή Δικηγορικά Βούλας αποτελούν μέρος των προτάσεων της κυκλοφο-
ριακής μελέτης  «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» που 
εκπονήθηκε από την εταιρεία Νama Erasmos. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες 
μελετητικές εταιρείες συγκοινωνιακών έργων στη χώρα μας και καταξιωμένη στον 
χώρο των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών, έχοντας εκπονήσει πάρα 
πολλές σχετικές μελέτες και με πολύχρονη εμπειρία των εξειδικευμένων συγκοινω-
νιολόγων στελεχών της.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης από το 2016 όταν ξεκίνησε, έγιναν και 
δημόσιες διαβουλεύσεις κατά τις οποίες συμμετείχαν ενεργοί πολίτες του Δήμου 
διατυπώνοντας κριτική, απόψεις και προτάσεις τους οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και 
αξιολογήθηκαν κατά τη διατύπωση των τελικών προτάσεων της μελέτης.

Στην πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης η παρέμβαση στην οδό Προόδου, που υλο-
ποιείται αυτή την περίοδο, είναι ένα μέρος μιας συνολικής πρότασης που περιλαμβά-
νει τη μονοδρόμηση της οδού Πειραιώς, τη βελτίωση της φωτεινής σηματοδότησης  
στη διασταύρωση των οδών λεωφόρος Βουλιαγμένης και Πειραιώς, την ανάπλαση της 
οδού Σωκράτους και ανασχεδιασμό της πρόσβασής της στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της οδού Σωκράτους με την οδό 
Παπάγου, τη βελτίωση της γεωμετρίας του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου στη δια-
σταύρωση των οδών Σωκράτους και Ιπποκράτους και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
μεταξύ των οποίων είναι οι μονοδρομήσεις των οδών Καστελλορίζων, Άρεως, Ερμού 
και Αρτέμιδος, εγκεκριμένες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Πώς συνεχίζονται τα έργα
Το έργο της υλοποίησης της συνολικής αυτής κυκλοφοριακής παρέμβασης ξεκίνησε 
από το πιο «ευαίσθητο» σημείο, το τμήμα της οδού Προόδου όπου υπάρχουν το 2ο 
Γυμνάσιο, το 2ο Λύκειο και το 3ο Νηπιαγωγείο με πρωτεύοντα στόχο τη βελτίωση 
του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ήδη το πρώτο στάδιο του έργου, που αφορά το 
τμήμα της οδού Προόδου μεταξύ της λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού Σοφο-
κλέους, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου, από την οδό Σοφοκλέους μέχρι 
την οδό Βουτυρά. Στο επόμενο στάδιο θα μονοδρομηθεί το αντίστοιχο τμήμα της 

οδού Πειραιώς (μεταξύ των οδών Βουτυρά προς λεωφόρο Βουλιαγμένης) το οποίο 
θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αντί της μίας 
που υπάρχει σήμερα, ενώ παράλληλα θα εκτελούνται οι εργασίες ανάπλασης της 
διασταύρωσης λεωφόρου Βουλιαγμένης και Σωκράτους, όπου θα δημιουργηθούν 
δύο λωρίδες κυκλοφορίας (αντί της μίας που υπάρχει σήμερα) από Σωκράτους προς 
λεωφόρο Βουλιαγμένης και παράλληλα θα υλοποιηθούν και οι βελτιώσεις στη φωτει-
νή σηματοδότηση.

Είναι βέβαιο ότι με τις παρεμβάσεις αυτές θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία της 
διασταύρωσης της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τις οδούς Πειραιώς και Σωκράτους 
και θα μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις και οι ουρές στις προσβάσεις των οδών 
Πειραιώς και Σωκράτους. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής υφίστανται την ταλαιπωρία 
της κατασκευής έργων. Όμως η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή, καθώς όταν θα 
υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες προτάσεις της μελέτης για την ευρύτερη περιοχή της 
οδού Προόδου - Πειραιώς - Σωκράτους, οι μελετητές έχουν εκτιμήσει ότι συνολικά 
αλλά και σημειακά η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής θα βελτιωθεί σημαντικά 
τόσο όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τις ουρές στις διασταυρώσεις του οδικού 
δικτύου όσο και όσον αφορά την οδική ασφάλεια. 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, η πρω-
τοποριακή και ιδιαίτερα βοηθητική δράση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
για τους μαθητές της Α’ Λυκείου που αφορά στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 

Ο Δήμος στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υιοθετεί για την παιδεία και θέλοντας 
έμπρακτα να στηρίξει τα παιδιά των σχολείων της πόλης στην προσπάθειά τους να 
επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών, τους προσέφερε, σε συνεργασία με την Computer 
Academy και το Κέντρο Atout edu & pro, μια πολύτιμη υπηρεσία μέσα από ένα ολο-
κληρωμένο και επιστημονικά αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο, που θα διευκολύνει 
σημαντικά τις επιλογές τους. 

Τα τεστ έγιναν μέσω διαδικτύου και τα αποτελέσματα παραδόθηκαν και επεξηγή-
θηκαν στους μαθητές και στους γονείς τους στη διάρκεια παρουσίασης που έγινε 
στην αίθουσα «Ιωνία» το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο 
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος ανέδειξε 
τη σημασία της σωστής επιλογής των μαθητών στον τομέα του επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και χαρακτηριστικά παρότρυνε τα παιδιά να επιλέξουν το χόμπι τους, 
δηλαδή αυτό που αγαπούν, ως επάγγελμα ώστε να μην χρειαστεί να «δουλέψουν» 
ούτε μία μέρα της ζωής τους. 

Επιστημονικό τεστ δεξιοτήτων 
Επαγγελματικός προσανατολισμός για τους μαθητές των 3Β 

Προόδου - Πειραιώς - Σωκράτους 
Λιγότερες ουρές, μεγαλύτερη ασφάλεια στο τέλος των έργων
Πού αποσκοπεί η προσωρινή ταλαιπωρία
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Παρών και στην αθέατη πλευρά της τοπικής κοινωνίας είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, διαδραματίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής και της αξιοπρέπειας των κατοίκων. Στις αρχές Φεβρουαρίου οριστικοποιή-
θηκαν οι φετινοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου που λειτουργεί εδώ και 
αρκετά χρόνια, καλύπτοντας κάποιες από τις ζωτικές ανάγκες κατοίκων που δυσκο-
λεύονται να διατηρήσουν ένα ανεκτό σήμερα επίπεδο ζωής.

Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου λαμβάνουν παροχές 337 κάτοικοι του Δήμου 
σήμερα. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί τα λειτουργικά έξοδα της δράσης, δηλαδή 
τη μισθοδοσία του κοινωνικού λειτουργού και του βοηθού για την εξυπηρέτηση των 
δικαιούχων, ενώ με χορηγίες εταιρειών και μια επιχορήγηση του δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης αγοράζονται τα είδη προς διανομή στους δικαιούχους. Όπως λένε στον 
«Δημοσιογράφο» οι υπεύθυνοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι γενναίες επιχορηγήσεις 
του Δήμου και οι μεγάλες χορηγίες που εξασφαλίζονται συντελούν στο να διανέμεται 
κάθε μήνα ένα σημαντικό πακέτο με τρόφιμα μακράς διάρκειας, ελαιόλαδο, απορρυ-
παντικά και είδη ατομικής υγιεινής στα νοικοκυριά του προγράμματος. Πριν το 2015 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο των 3Β λειτουργούσε όπως στους περισσότερους δήμους, 
περισσότερο εθιμοτυπικά, διανέμοντας είδη μόνο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Πλέον 
το γιορτινό «πακέτο» είναι πολύ πιο πλούσιο και διανέμεται ως επιπλέον παροχή. Η 
αλληλεγγύη στην τοπική κοινωνία των 3Β εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα: Από τη δημο-
τική αρχή που κάνει μια δίκαιη αναδιανομή των δημοτικών εσόδων, τους πιο εύπορους 
πολίτες που μοιράζονται μέρος του πλεονάσματός τους αλλά και τους συλλόγους της 
περιοχής, που οργανώνουν μαζικές δράσεις συγκέντρωσης αγαθών. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, ωφελούμενοι ορίζονται άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συμπεριλαμβανομένων όσων πολιτών από τρίτες χώρες 
διαμένουν νόμιμα στην περιοχή, οι οποίοι βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτι-
κών στοιχείων που προσκομίζουν στις υπηρεσίες, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας 
ή απειλούνται από φτώχεια. Πρόκειται για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισο-

δήματος Αλληλεγγύης, για ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, 
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας κ.λπ. Σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, το 
κατώφλι φτώχειας ανά άτομο έχει οριστεί σε ετήσιο εισόδημα ως 5.251 ευρώ, ενώ για 
μια τετραμελή οικογένεια με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών το όριο ετήσιο εισοδήμα-
τος για την ένταξη στην ομάδα αυτή είναι τα 11.000 ευρώ. 

Παράλληλα και με την ίδια λογική λειτουργεί και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 
το οποίο εξυπηρετεί 239 πιστοποιημένα άτομα, που προμηθεύονται βασικά φάρμακα, 
παραφάρμακα και είδη ατομικής υγιεινής.

Έμπρακτη είναι η στήριξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους αθλητικούς 
συλλόγους της περιοχής, σωματεία που πρεσβεύουν και προάγουν τον αθλητισμό με 
κάθε δυνατό τρόπο. Ειδικότερα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου με ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκε η επιχορήγηση 21 αθλητικών σωματείων και τα 
αντίστοιχα ποσά που θα λάβουν για το έτος 2023 με βάση το πρόγραμμα δράσης τους. 
Το ποσό που θα διαθέσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς τους συλλόγους 
ανέρχεται στις 312.00 ευρώ. 

Μεταξύ των κριτηρίων χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και ο όρος κάθε σωματείο να 
έχει συμπληρώσει 5 χρόνια ανελλιπούς δράσης, ενώ οι διαφορές στο ύψος της χρη-
ματοδότησης καθορίζονται ανάλογα με την παλαιότητα, τις διακρίσεις και το μέγεθος 
κάθε Σωματείου. Συγκεκριμένα, οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία που θα επι-
χορηγηθούν με τα αντίστοιχα ποσά τους είναι: Από 21.000 ευρώ θα επιχορηγηθούν 
o Αστέρας Βάρης, ο Άρης Βούλας, η Θέτιδα Βούλας, ο Πρωτέας Βούλας, ο Ναυτικός 
Αθλητικός Όμιλος Βούλας, ο ΑΣ Λεύκαρος, ο ΑΟ Αναγυρούς Βάρης, ο ΑΟ Βουλιαγμέ-
νης, ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας, ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων 
Βουλιαγμένης, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και ο ΑΟ Δρομέας Βάρης. Από 11.000 
ευρώ θα λάβουν ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης, ο Αθλητικός Όμιλος 

Άρης 2006 και ο Ολυμπιακός Βάρης. Τέλος, από 4.500 ευρώ θα επιχορηγηθούν τα εξής 
σωματεία: Οι Αμαζόνες, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελαία, ο Λεύκιππος, ο ΑΣ Ταεκβοντό 
Βάρης, ο Φοίβου Βάρης και ο Αθλητικός Σύλλογος Τάικο Ρίου. 

Να τονιστεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται ένας Δήμος να χρηματοδοτεί 
τα λειτουργικά έξοδα των συλλόγων που εδρεύουν εντός των ορίων του. Για το λόγο 
αυτό τηρείται σχολαστικά ο όρος να καταθέτουν οι Σύλλογοι ένα σχέδιο δράσεων 
προς έγκριση και χρηματοδότηση. Οι δράσεις αυτές είναι ανοιχτές προς όλους τους 
δημότες και στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους στις 
μικρές ηλικίες και φέρνοντας τα αθλήματα πιο κοντά στους μαθητές της πόλης. 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Έμπρακτη αλληλεγγύη στους φτωχότερους δημότες

Δημοτικό Συμβούλιο 
Οικονομική ενίσχυση στα αθλητικά σωματεία της πόλης

Χορηγίες και γενναία δημοτική επιχορήγηση 
γεμίζουν πλούσια καλάθια για 337 άτομα 
κάθε μήνα

312.000 ευρώ για την ανάπτυξη του τοπικού
αθλητισμού με εξωστρεφείς δωρεάν δράσεις
για όλους



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 θρυλική ομάδα ρομποτικής του Δήμου συμμετέχει στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό με μια καινοτόμα ιδέα για δημιουργία 
παιχνιδιών που παράγουν και συσσωρεύουν ενέργεια

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
δεν περιορίστηκε να ακούσει 
τους μαθητές στο Δημαρχείο, 
αλλά ζήτησε και να δοκιμάσει 
όλες τις εφαρμογές που 
δημιούργησαν

Προκρίθηκαν 
στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα FLL 
οι Ιnventors

Ένα ακόμη όμορφο ταξίδι μάθησης και μοναδικών εμπειριών ξεκί-
νησε για τη φημισμένη στην Ελλάδα και τον κόσμο ομάδα ρομπο-
τικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, τους Inventors. Tα 10 
παιδιά της Στ’ τάξης που απαρτίζουν φέτος την ομάδα ήδη έκαναν 
το πρώτο μεγάλο βήμα στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτι-
κής First Lego League και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου πήραν την 
πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη στις 18 και 19 Μαρτίου. 

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού - που είναι και 
ο πιο δημοφιλής του χώρου - έγκειται στο γεγονός ότι ο προγραμ-
ματισμός μιας κατασκευής από παιδικά τουβλάκια να εκτελέσει 
συγκεκριμένες ενέργειες πάνω σε μια δεδομένη «πίστα», αποτελεί 
μόνο το ένα από τα τρία πεδία στα οποία διαγωνίζονται οι ομάδες. 
Οι μαθητές πρέπει επίσης να πείσουν τους κριτές για τις «θεμελι-
ώδεις αξίες» που πρεσβεύουν ως ομάδα και επίσης να επιδείξουν 
τις εφαρμοσμένες λύσεις που σκέφτηκαν και σχεδίασαν πάνω σε 
ένα σύγχρονο παγκόσμιο πρόβλημα. Φέτος, οι διοργανωτές του 
First Lego League έδωσαν ως πρόβλημα εργασίας για τον παγκό-
σμιο αυτό διαγωνισμό το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας. Όπως 
τονίζεται στην προκήρυξη του φετινού διαγωνισμού που παρο-
τρύνει της ομάδες ρομποτικής να σκεφτούν καινοτόμες λύσεις, «οι 
ομάδες του First Lego League θα ερευνήσουν από πού προέρχεται 
η ενέργεια και πώς διανέμεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται. 
Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να 
χτίσουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον». Το φετινό 
θέμα επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλή-
σεων «που σχετίζονται με τον έβδομο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών 7, που επικεντρώνεται στη διασφάλιση πρό-
σβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη 
ενέργεια για όλους». Ο φετινός διαγωνισμός είναι ο 10ος που διορ-
γανώνεται στην Ελλάδα και αυτές τις ημέρες πραγματοποιήθηκαν 8 
περιφερειακοί προκριματικοί αγώνες (εκτός από την Αθήνα και σε 
Ρόδο, Βόλο, Ηράκλειο, Σπάρτη, Ξάνθη, Γιάννενα και Θεσσαλονίκη) 
ενόψει του τελικού. Οι Inventors πήραν με άνεση το «εισιτήριο» για 
τον τελικό καταλαμβάνοντας μία από τις 10 θέσεις των καλύτερων 
ομάδων της Αττικής ανάμεσα σε 36 άλλες. 

Οι πανελλήνιοι νικητές προκρίνονται για το παγκόσμιο φεστιβάλ 
εκπαιδευτικής ρομποτικής που θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε 
χρόνο στο Χιούστον των ΗΠΑ μεταξύ 19 και 22 Απριλίου 2023. 
Τον απίστευτο αυτό στόχο είχε πετύχει η ομάδα του 4ου Βούλας 

το 2019, έχοντας 
μάλιστα λάβει και 
μια σημαντική 
διάκριση. Έκτο-
τε, η ομάδα των 
Ιnventors, υπό την 
καθοδήγηση και με 
την έμπνευση του 
υπεύθυνου εκπαι-
δευτικού Αντώνη 
Σκέλλα, έχει δημι-
ουργήσει μια αξι-
οζήλευτη παρά-
δοση στο χώρο 
της εκπαιδευτικής 
ρομποτικής. 

Ενεργειακά παιχνίδια
Η καινοτόμα ιδέα των παιδιών φέτος ήταν να μετατρέψουν καθη-
μερινά παιχνίδια σε συσκευές παραγωγής και αποθήκευσης ενέρ-
γειας. Η ομάδα σκεπτόμενη ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει πολλές 
φορές απλές ή σύνθετες κατασκευές στις οποίες καταναλώνονται 
μεγάλες ποσότητες ενέργειας, είχε την ιδέα να δημιουργήσει την 
υποδομή ώστε τα παιχνίδια αυτά, χωρίς να χάσουν το νόημα και 
το διασκεδαστικό τους χαρακτήρα, να συμβάλουν στο στόχο της 
ενεργειακής εξοικονόμησης. 

Έτσι δημιούργησαν ένα σχοινάκι που φορτίζεται από την επανα-
λαμβανόμενη κίνηση των χεριών και μετατρέπεται σε ένα διπλό 
φωτιστικό LED που με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του έχει 
αυτονομία 3 ωρών. Οι Inventors υπολόγισαν ότι το κόστος των υλι-
κών για να παραχθεί το παιχνίδι τους ανέρχεται σε 26,5 ευρώ και 
ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτύχει κάποιος από 
τη χρήση αυτού του φωτισμού είναι 5,89 ευρώ τον χρόνο. Έπειτα, 
δημιούργησαν μια παιδική ρόδα που δεν δίνει απλώς τη χαρά στα 
μικρά παιδιά να την περιστρέφουν, αλλά ταυτόχρονα με την ισχυρή 
γεννήτρια 20W που διαθέτει, αποθηκεύει μέσω με μια μπαταρία 
3,7V ενέργεια για κάθε περιορισμένη χρήση, όπως η φόρτιση ενός 
κινητού τηλεφώνου ή ο φωτισμός ενός δωματίου. Και εδώ η έρευνα 
της ομάδας έκανε αναλυτική κοστολόγηση των υλικών (40,2 ευρώ 
το κόστος της ρόδας) αλλά και του οφέλους που μπορεί να έχει 
κανείς (4,38 ευρώ τον χρόνο). Τέλος, η ομάδα επινόησε έναν εντυ-
πωσιακό «τροχό της τύχης» που λειτουργεί ως σταθμός φόρτισης 
κινητών συσκευών και με τις περιστροφές του αποθηκεύει ενέργεια 
ικανή να φορτίσει 4 κινητά τηλέφωνα (εξοικονομώντας ένα ετήσιο 
κόστος ύψους 15,768 ευρώ το χρόνο).

Τηρώντας μια παράδοση χρόνων, η ομάδα πριν τον διαγωνισμό 
επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, ο οποίος δηλώνει διαχρονικά φανατικός υποστηρι-
κτής των Ιnventors. Τα παιδιά παρουσίασαν τις ιδέες τους, κάλεσαν 
τον Δήμαρχο να τα δοκιμάσει, ενώ η διευθύντρια του σχολείου, Αλε-
ξάνδρα Μαρκοπούλου, ζήτησε από τον Δήμο να εφαρμόσει κάποιες 
από τις ιδέες αυτές στο νέο πάρκο στα Πηγαδάκια, που γειτονεύει 
με το σχολείο. Ο Δήμαρχος ενθουσιασμένος με την εφευρετικότη-
τα και τη δημιουργικότητα της ομάδας, δήλωσε πως αν και μικροί 
μαθητές, είναι «μεγάλοι εφευρέτες με περιβαλλοντικές ανησυχί-
ες», ενώ ανέπτυξε πώς οι λύσεις που επεξεργάζονται οι μαθητές 
ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν αντικείμενο 
μελέτης από όλες τις πρωτοπόρες πόλεις του κόσμου.

4ο Δημοτικό Βούλας

Ρομποτική, παιχνίδι και ενεργειακές λύσεις
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Όποια πέτρα και αν σηκώσεις περιμετρικά του Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης 
θα γράφει το όνομα του Γιάννη Ασλανίδη. Είναι ένα πρόσωπο που έχει ταυτιστεί με 
την ιστορία του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Ο μεγάλος του έρωτας είναι το 
μπάσκετ, που γι’ αυτόν σημαίνει τρόπος ζωής. Ο ίδιος θεωρεί ότι μέσα από ένα απαι-
τητικό ομαδικό άθλημα όπως είναι το μπάσκετ, παίρνεις εφόδια που θα σου φανούν 
χρήσιμα στη ζωή, θα σε βοηθήσουν να γίνεις σωστός άνθρωπος. Σκοπός του είναι 
μέσω του ΑΟΒ να διδαχτούν οι αθλητές τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός και το 
συγκεκριμένο άθλημα, όπως το ήθος, η ομαδικότητα και οι κανόνες πειθαρχίας. Υπο-
στηρίζει ότι το μπάσκετ του έχει χρησιμεύσει τόσο στην καθημερινότητα του αλλά 
και στο επάγγελμά του, καθώς είναι ένα άθλημα που χρησιμοποιεί πολύ το μυαλό. 
Ένας γνήσιος «μπασκετάνθρωπος» βγαλμένος από τις ένδοξες εποχές της δεκαετίας 
του ’80 και του ’90, τότε που κάθε γειτονιά, κάθε αυλή και κάθε σχολείο είχε από μία 
μπασκέτα και που κάθε παιδί είχε στο δωμάτιο του αφίσα του Νίκου Γκάλη.

Ο Γιάννης Ασλανίδης ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ το 1982, όταν εγκαταστάθηκε μαζί 
με την οικογένειά του στο «χωριό», όπως αποκαλεί μέχρι σήμερα τη Βουλιαγμένη. 
Ήταν 14 ετών και είχε το δεύτερο δελτίο αθλητή στον ΑΟ Βουλιαγμένης, ξεκινώντας 
τα πρώτα του βήματα από το παιδικό τμήμα. Η καριέρα του ως αθλητή σταμάτησε 
το 2014 σε ηλικία 46 ετών, ενώ ταυτόχρονα για δύο δεκαετίες διετέλεσε προπονητής 
αναλαμβάνοντας περισσότερους από 300 αθλητές, μερικοί από τους οποίους τώρα 
έχουν γίνει γονείς και φέρνουν τα παιδιά τους στον Όμιλο. «Το χρόνο που αφιερώνω 
στον Όμιλο τον θεωρώ ως αγαθό για την κοινωνία της πόλης μας», τονίζει ο Γιάννης 
Ασλανίδης.

41 χρόνια στη «Δόξα»
Από την ημέρα που πάτησε για πρώτη φορά το τσιμεντένιο «παρκέ» του ανοικτού 
γηπέδου της Βουλιαγμένης έχουν περάσει 41 ολόκληρα χρόνια. Τέσσερις δεκαετίες 
έχει ζήσει όμορφες και άσχημες στιγμές ωστόσο όπως εξηγεί ο ίδιος, θέλει να θυμάται 
μόνο τις καλές στιγμές με τους καλούς φίλους και τους συναθλητές, που μετά από 
τόσα χρόνια δε τους ενώνει πια μόνο το μπάσκετ. «Υπήρξαν πολλές καλές στιγμές ως 
αθλητής αλλά περισσότερες ως προπονητής, αφού μέσα από αυτό κατάφερα να περά-
σω σε πολλά παιδιά τα πιστεύω μου και τις αξίες που πρεσβεύω» τονίζει, ενώ ξεχωρί-
ζει την στιγμή που όταν από την ομάδα που προπονούσε με αθλητές γεννημένους το 
2001, εισήχθησαν και οι 14 αθλητές σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Ο ίδιος έχει περάσει από όλα τα πόστα και από το 2017 είναι ο πρόεδρος του Αθλη-
τικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Ούτε κατά διάνοια δεν πέρασε από το μυαλό του όταν 

ήταν 14 ετών ότι θα έρθει η μέρα που θα αναλάβει το τιμόνι της αγαπημένης του 
ομάδας. Η απόφασή του να αναλάβει πρόεδρος στον σύλλογο προέκυψε από τα λάθη 
των προηγούμενων διοικήσεων όσον αφορά τη σωστή αντιμετώπιση των αθλητών 
όπως επισημαίνει. Μαζί με τον κ. Μπέττα στη διοίκηση του Ομίλου φαίνεται ότι το 
μοντέλο που ακολουθούν έχει αποτέλεσμα, γεγονός που εκτιμάται και από τα μέλη 
του συλλόγου. Εξάλλου, η καλύτερη απόδειξη για την ομαλή λειτουργία του ΑΟΒ είναι 
ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται στις ακαδημίες της ομάδας, τα οποία πλέον 
είναι περισσότερα από 580. 

Από χωράφι, γήπεδο πρότυπο
Την εποχή που ο Γιάννης Ασλανίδης επισκέφτηκε για πρώτη φορά τις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις της Βουλιαγμένης, το γήπεδο μπάσκετ μετρούσε μόλις τέσσερα χρόνια 
ζωής καθώς κατασκευάστηκε τη χρονιά που ιδρύθηκε το τμήμα, το μακρινό 1978. 
Ουσιαστικά, ήταν ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ με τσιμέντο χωρίς κανένα μέτρο προ-
στασίας για τους αθλητές, δύο μπασκέτες και σκισμένα διχτάκια. Είναι από τους ελά-
χιστους ανθρώπους που έχει ζήσει και το παλιό Αθλητικό Κέντρο και το σύγχρονο. 
Θεωρεί ότι είναι ευλογία να αθλούνται τα παιδιά σε αυτό τον πανέμορφο χώρο όπως 
έχει αναμορφωθεί από το 2019, με πρωτοβουλία της σημερινής δημοτικής αρχής και 
ειδικότερα του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Πέρσι, ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης συμπλήρωσε 50 χρόνια ιστορίας και από 
αυτά, τα 40 χρόνια βρίσκεται δίπλα στην ομάδα ο Γιάννης Ασλανίδης. Είναι αναντίρ-
ρητα η ζωντανή ιστορία του ΑΟ Βουλιαγμένης. 

Γιάννης Ασλανίδης
Ο πιστός στρατιώτης του ΑΟ Βουλιαγμένης

Ένας γνήσιος «μπασκετάνθρωπος» βγαλμένος από τις ένδοξες εποχές της δεκαετίας 
του ’80 και του ’90

Το 1978 το γήπεδο μπάσκετ στη Δόξα είχε τσιμέντο, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας 
για τους αθλητές, δύο μπασκέτες και σκισμένα διχτάκια

“Από το παιδικό τμήμα μπάσκετ 
στη θέση του προέδρου της ομάδας
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Υπάρχει ελευθερία λόγου σήμερα στην Ελλάδα; Αν ναι, διέπεται από κανόνες ή μπορεί 
ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, ανεξάρτητα αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, προσβλη-
τικό ή ρατσιστικό; Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες δεοντολογίας που οφείλουν να 
τηρούν οι δημοσιογράφοι; Ποιες αρχές πρέπει να διέπουν τον δημόσιο λόγο στα μέσα 
ενημέρωσης αλλά και τα social media; Αυτές και πολλές ακόμα ερωτήσεις έθεσαν οι 
μαθητές της Ε’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας πυροδοτώντας μια γόνιμη 
και επίκαιρη συζήτηση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεθνούς 
Αμνηστίας «Εγώ κι εσύ μαζί» για την εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Μαρία Αναστασοπούλου, Σοφία Κακάτση, Μπάμπης 
Αλεξανδρίδης και Ήρα Μιχαλοπούλου επεξεργάστηκαν τα θέματα αυτά με τους μαθη-
τές και έπειτα προσκάλεσαν τον διευθυντή της εφημερίδας «Δημοσιογράφος» Γιώργο 
Λαουτάρη για μια συζήτηση στις τάξεις στις 27 Ιανουαρίου. Οι μαθητές που στην 
ηλικία των 10 ετών ήδη έχουν επαφή με το διαδίκτυο και σε μια πρώτη μορφή αρθρώ-
νουν δημόσιο λόγο, μέσα από σχόλια ή διαλόγους στα social media που αρκετοί χρη-
σιμοποιούν, έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για το θέμα, ενώ έδειξαν ιδιαίτερα ευαισθητο-
ποιημένοι σε θέματα σεβασμού της προσωπικότητας των διαδικτυακών συνομιλητών 
τους. Το σχολείο ξεκίνησε έτσι ένα πρώτο βήμα στον απαραίτητο «εγγραμματισμό» 
στα μέσα ενημέρωσης, μια σημαντική δεξιότητα που η εποχή καθιστά επίκαιρη σε όλο 
και μικρότερες ηλικίες. Στο πνεύμα αυτό, η εκπαιδευτικός Σοφία Κακάτση σχολίασε 
για τη δράση ότι «έλυσε απορίες των παιδιών, δημιούργησε όμως και νέους προ-

βληματισμούς στους μαθητές μας που ήδη διαμορφώνουν χαρακτηριστικά ενεργού 
πολίτη για να μπορέσουν αύριο να αρθρώσουν λόγο κριτικό και να διαμορφώσουν 
κάθε πτυχή του δικού τους μέλλοντος». 

Τη συγγραφέα Διδώ Σωτηρί-
ου έχει ως θέμα μελέτης και 
δράσεων φέτος η δραστή-
ρια Λογοτεχνική Ομάδα του 
Λυκείου Βουλιαγμένης. Η 
ομάδα, συνοδευόμενη από 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, 
φιλόλογο Δημήτρη Γκίκα, επι-
σκέφτηκε το Ελληνικό Λογο-
τεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 
(ΕΛΙΑ) για να περιεργαστούν 
το αρχείο της Διδώς Σωτη-
ρίου που δώρισε στο ΕΛΙΑ η 
οικογένειά της. Η αρχειονό-
μος Σοφία Μπόρα ξενάγησε 
στα τεκμήρια τους μαθητές οι 

οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον ειδικά για το προσωπικό κομμάτι του αρχεί-
ου. Είδαν προσωπικές φωτογραφίες της συγγραφέα, μάλιστα ανακάλυψαν και 
πολλές στη Βουλιαγμένη, άγγιξαν τα χειρόγραφά της, είδαν τα προσωπικά της 
αντικείμενα, διάβασαν παλιές εφημερίδες και θαύμασαν τη συλλογή των βρα-
βείων της.

Συγκινήθηκαν από την αλληλογραφία της Διδώς Σωτηρίου με την αδελφή της Έλλη 
Παππά και επίσης με την αλληλογραφία με τον ανήλικο γιο της, Νίκο Μπελογιάν-
νη. Εντυπωσιάστηκαν ακόμα από τα όμορφα βιβλία που έφτιαχνε η Παππά για το 
παιδί της στη φυλακή και του τα έστελνε κρυφά με τη Διδώ ως δώρα. Τέλος, συζή-
τησαν για το κλίμα της εποχής και για το φαινόμενο της λογοκρισίας, αφού είδαν 
σημάδια και υπογραφές λογοκρισίας πάνω στη συγκεκριμένη αλληλογραφία.

Ξεκινά εκ νέου και για 7η χρονιά το 
διασχολικό πρωτάθλημα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που 
φέρνει σε επαφή τη μαθητική κοινό-
τητα της πόλης μέσα από τις αξίες του 
αθλητισμού και της ευγενούς άμιλ-
λας. Όπως κάθε χρόνο, το διασχολι-
κό πρωτάθλημα απευθύνεται στους 
μαθητές και μαθήτριες των δημόσιων 
δημοτικών σχολείων και των γυμνα-
σίων του Δήμου. Η εξαίρεση των 
λυκείων γίνεται λόγω των αυξημέ-
νων μαθησιακών υποχρεώσεων που 
έχουν οι μαθητές αυτών των ηλικιών. 

Τα αθλήματα στα οποία φέτος θα διαγωνιστούν τα σχολεία είναι ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ, βόλεϊ, επιτραπέζια αντισφαίριση, σκάκι και στίβος. Το πρωτάθλημα ξεκινά 
με το ποδόσφαιρο των γυμνασίων στις 22 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να χωρίζο-
νται δύο ομίλους. Ο τελικός προγραμματίζεται για τις 17 Μαρτίου στο γήπεδο της 
Βούλας. Το ποδόσφαιρο για τα δημοτικά σχολεία (τάξεις Γ’-Δ’ και Ε’- Στ’ χωριστά) 
θα πραγματοποιηθούν από 2 ως 6 Μαΐου στο γήπεδο της Βάρης «Κωνσταντίνος 
Μπαγλατζής». Οι σχολικές ομάδες βόλεϊ για δημοτικά και γυμνάσια θα αγωνιστούν 
μεταξύ 7 και 9 Μαρτίου στο κλειστό γήπεδο της Βούλας «Γ. Γεννηματάς». Οι ομά-
δες μπάσκετ για τα παιδιά Δημοτικού θα αγωνιστούν 28-31 Μαρτίου σε Βάρη και 
Βούλα, ενώ για τα παιδιά Γυμνασίου 4-6 Απριλίου. Τα αθλήματα του στίβου θα 
διεξαχθούν στο στάδιο της Βάρης για μαθητές Γυμνασίου στις 9 Μαΐου και για τους 
μαθητές Δημοτικού στις 16 και 18 Μαΐου. Το διασχολικό τουρνουά σκάκι προγραμ-
ματίζεται για όλα τα παιδιά το Σάββατο 1η Απριλίου στο Λύκειο Βουλιαγμένης και 
τέλος το τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην αίθουσα του πινγκ πονγκ 
κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Βουλιαγμένης το Σάββατο 4 Μαρτίου.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Περιορισμοί και ελευθερία στον δημόσιο λόγο

Λύκειο Βουλιαγμένης

Επίσκεψη στο ΕΛΙΑ για τη  
Διδώ Σωτηρίου 

Γυμνάσια και Δημοτικά

Ξεκινά το 7ο διασχολικό πρωτάθλημα
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Μια γιορτή για τη σωματική υγεία και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας θα φιλοξενήσει ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης την Κυριακή 2 Απριλίου, την παγκό-
σμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, με τη 
διοργάνωση του Race for Autism (που σημαίνει αγώ-
νας για τον αυτισμό). Πρόκειται για τον δεύτερο ετήσιο 
δρομικό αγώνα που εμπεύστηκε η ομώνυμη αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία, με επικεφαλής τη μητέρα αυτι-
στικού Άδα Σταματάτου. Η προσπάθεια αυτή φιλοδοξεί 
να κοινοποιήσει τις ιδιατερότητες της αναπηρίας αυτής 
στο ευρύ κοινό, ωθώντας τα άτομα και τους φορείς να 
κάνουν βήματα αποδοχής των αυτιστικών ατόμων σε 
κάθε έκφραση της κοινωνικής ζωής, από τις οποίες 
σήμερα είναι αποκλεισμένα. 

Όπως είπε η Άδα Σταματάτου σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε στις 8 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, η επιλογή της όμορφης παραλι-
ακής διαδρομής του Καβουρίου ως τόπος διεξαγωγής 
του αγώνα (η πρώτη διοργάνωση το 2022 πραγματοποι-
ήθηκε στο Πάρκο Τρίτση του Δήμου Ιλίου) έγινε λόγω 
της αδιαμφισβήτητης ακτινοβολίας της περιοχής αλλά 
και για πρακτικούς λόγους που με τη συνεργασία της 
δημοτικής αρχής θα επιτρέψουν αυτή τη φορά να συμ-
μετάσχουν αθλητές με αναπηρίες που χρησιμοποιούν 
αμαξίδια και τροχήλατα σε αυτή τη γιορτή της συμπερί-
ληψης. Άλλωστε η μικρή απόσταση των 5 χιλιομέτρων, 
καθώς και η άνεση χρόνου που δίνεται ώστε συμμετέ-
χοντες κάθε δυναμικότητας, ακόμη και περπατώντας, 
να μπορούν να τερματίσουν, στέλνει το μήνυμα ότι ο 
επιθυμητός στόχος είναι η μεγάλη συμμετοχή ώστε 
χιλιάδες άνθρωποι να γίνουν πρεσβευτές του μηνύμα-
τος αποδοχής του αυτισμού, φορώντας το μπλουζάκι με 
το χαρακτηριστικό κομμάτι παζλ, το διεθνές σύμβολο 
του αυτισμού. Η διοργανώτρια αφιέρωσε τον αγώνα 
στα αδέρφια των αυτιστικών παιδιών, τους «αφανείς 
ήρωες» όπως τους χαρακτήρισε μιας δύσκολης καθη-
μερινότητας. 

Δήμος της συμπερίληψης
«Είναι ένας αγώνας με κατάθεση ψυχής», είπε ο Δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εισαγωγικά, εξαίροντας 
την προσπάθεια της εμπνεύστριας της διοργάνωσης 

Άδα Σταματάτου η οποία «έχει τη φλόγα να μετατρέπει 
μια δυσκολία της ζωής σε δύναμη δράσης και ενέργεια 
για να γίνει το αυτονόητο, να γνωρίσει ο κόσμος αυτό 
που μέχρι σήμερα κρύβεται από τον φόβο της έκθεσης 
και του στίγματος». Ενώνοντας τη φωνή του με τους 
βασικούς στόχους του Race for Autism, ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος τόνισε χαρακτηστικά: «Ξυπνήστε, εντάξτε 
τους ανθρώπους με αυτισμό, βάλτε τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι». Ο Δήμαρχος 
επιπλέον σημείωσε ότι η πόλη «αγαπά τον αθλητισμό, 
επενδύει σε αυτόν και φιλοξενεί πλέον διεθνείς αθλητι-
κές διοργανώσεις σε μια στρατηγική εξωστρέφειας».Η 
εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για την εναρμόνιση 
δράσεων και έργων για ευπαθείς ομάδες Μαίρη Φουρ-
ναράκη μίλησε με έκδηλη συγκίνηση για «μια πραγμα-
τικότητα της διπλανής πόρτας και μια γενναία πορεία 
ζωής που αφορά τα πανέμορφα παιδιά με αυτισμό και 
τις οικογένειές τους» και δήλωσε ότι «είμαστε εδώ για 
να στηρίζουμε τα παιδιά και τους ενήλικες με αυτισμό, 
τις οικογένειές τους, αφού ως Δήμος πιστεύουμε στην 
κοινωνική συμπερίληψη και σεβόμαστε οποιαδήποτε 
ιδιαιτερότητα των συμπολιτών μας».

Τη συνέντευξη Τύπου χαιρέτισε με βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά της η Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός αρμό-
δια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
που έχει θέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου το Race 
for Autism. Το «παρών» ως σταθερός υποστηρικτής των 
μηνυμάτων της διοργάνωσης έδωσε και ο παλαίμαχος 
καλαθοσφαριστής, Δημήτρης Παπανικολάου ο οποίος 
ανέφερε ότι ο αυτισμός ακουμπά περίπου 170.000 ελλη-
νικές οικογένειες ή το 5% του πληθυσμού. 

Η πιο όμορφη διαδρομή
Στις λεπτομέρειες του αγώνα 5 χιλιομέτρων αναφέρθη-
κε ο υπεύθυνος του My Race, Nίκος Πολιάς. Η πορεία 
των δρομέων θα ξεκινήσει από το αναψυκτήριο «Τρύ-
πια Βάρκα» στην παραλία Καβουρίου, θα ακολουθήσει 
την παραλιακή διαδρομή στις οδούς Λαμπράκη, Ακτής 
και Ηλίου, στη συνέχεια οι δρομείς θα ανέβουν τη λεω-
φόρο Κ. Καραμανλή και θα επιστρέψουν από την οδό 
Κρόνου στην παραλία. «Παίρνουμε όλα τα μέτρα με 
τους αρμόδιους φορείς, όπως τον Δήμο και την Τροχαία, 
ώστε να προκηλθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους 
κατοίκους», είπε ο διοργανωτής που υποσχέθηκε ασφά-
λεια για κάθε συμμετέχοντα. 

Επίσης, ανήγγειλε ότι για τη στήριξη των σκοπών του 
Race for Autism θα είναι δυνατή και η απομακρυσμένη 
συμμετοχή στον αγώνα, με την αποστολή ενός αποδει-
κτικού για το τρέξιμο των 5 χιλιομέτρων. 

Οι εγγραφές γίνονται ήδη ηλεκτρονικά και διαρκούν ως 
τις 27 Μαρτίου στην ιστοσελίδα myrace.gr με το κόστος 
να ανέρχεται σε 15 ευρώ. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν 
να φτάσουν τις 1.800 συμμετοχές. 

Κυριακή 2 Απριλίου
Τρέχουμε για τον αυτισμό στη Βουλιαγμένη 

Άδα Σταματάτου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Μαίρη 
Φουρναράκη παρουσίασαν τον δρομικό αγώνα 5 
χιλιομέτρων που μεταφέρει το μήνυμα της κοινωνικής 
αποδοχής των αυτιστικών ατόμων

Οι δρομείς θα ξεκινήσουν από την «Τρύπια βάρκα» στο Καβούρι, θα κατευθυνθούν παραλιακά, έπειτα στη 
λεωφόρο Καραμανλή και θα επιστρέψουν στην παραλία
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Βόλεϊ γυναικών 
Πρόκριση μέσα στη Βούλα για την ΑΕΚ

Περήφανη ήττα 
για τη Θέτιδα 

Βούλας
που αποχαιρέτησε 

το «όνειρο» 
για το εισιτήριο 

των τελικών 
του Κυπέλλου 

Ελλάδας

Έσβησε το όνειρο της συμμετοχής στο Final-4 του κυπέλλου βόλεϊ 
γυναικών για την Θέτιδα Βούλας, καθώς γνώρισε την ήττα και τον 
αποκλεισμό από την ΑΕΚ στο παιχνίδι που διεξήχθη την Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» στη 
Βούλα. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, παρουσία 250 φίλων της Θέτιδας 
και 50 οπαδών των «κιτρινόμαυρων», η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 σετ 
και εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα το διήμερο 10-11 
Μαρτίου με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Από την πλευρά 
των γηπεδούχων, προσπάθησαν για τη νίκη που θα τους έστελνε 
για δεύτερη συνεχή φορά στην τελική φάση του θεσμού, αλλά απέ-
ναντί τους βρέθηκε μια πολύ καλή ομάδα και εκ των φαβορί για 
τον τίτλο. 

Το φιλμ του αγώνα
Στο πρώτο σετ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 6-1 και 7-2. Με την 
Κουλίκοβα να πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς, οι «κιτρινόμαυ-

ρες» εκμεταλλεύτηκαν τη χαλασμένη υποδοχή της 
ομάδας της Βούλας και όχι μόνο έφεραν το ματς στα 
ίσια (7-7), αλλά πήραν και προβάδισμα (7-9). Η ΑΕΚ 
σταδιακά μοίρασε τη μπάλα έξυπνα στη Σίλβα που 
έδειξε να υπερέχει στο φιλέ, διατηρώντας το +2 (10-
12). Η ομάδα της Θέτιδας ανέτρεψε την κατάσταση 
και πέρασε μπροστά με 14-13 και 15-14, για να απα-
ντήσει η ΑΕΚ με την Καλαντάτζε (15-16, 16-17). Σίλβαμ, 
Νίζετιχ και Καλντερόν κυριαρχούσαν στην επίθεση 
της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να φτάνει στο 1-0 στα σετ 
με σκορ 25-18. Στο δεύτερο σετ, και πάλι η Θέτιδα 
πήρε σημαντική διαφορά από νωρίς (5-3, 8-4, 13-6). 
Με την Καλαντάτζε και την Κωνσταντινίδου να βοη-
θούν στο μπλοκ, η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, 
ενώ η Καλντερόν με επιτυχημένες επιθέσεις, μείωσε 
σε 21-17. Ακόμα κι έτσι, οι «κιτρινόμαυρες» δεν μπό-
ρεσαν να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση, με το 
σετ να καταλήγει στα χέρια των γηπεδούχων με σκορ 
25-20. Στο τρίτο σετ, η ΑΕΚ με τις Σίλβα και Νίζετιχ 
πήρε το αρχικό προβάδισμα με 5-3 και 8-6. Η Κουλίκο-
βα έμοιαζε απροσπέλαστη στο μπλοκ, με το «Δικέφα-

λο» να φτάνει στο +4 (10-14). Η Σίλβα έδωσε «αέρα» 5 πόντων στην 
ΑΕΚ (15-20), με την «Ένωση» να φτάνει στο 1-2 στα σετ με 25-17. Στο 
τέταρτο σετ, με όπλο το σερβίς, η Θέτιδα προηγήθηκε με 6-2. Σίλβα, 
Νίζετιχ και Καλντερόν έφεραν το ματς στα ίσια (11-11). Η Νίζετιχ με 
ωραίο τελείωμα σημείωσε το 13-14, ενώ με τη βοήθεια της Βλαχάκη 
που έδωσε άλλη δυναμική στις «κιτρινόμαυρες» το σετ έγειρε προς 
την πλευρά της ΑΕΚ (15-19). Η ΑΕΚ διατήρησε με άνεση το προβάδι-
σμα και με την Καλντερόν «κλείδωσε» το σετ με 20-25 (1-3).

«Ένα δύσκολο παιχνίδι» 
Μετά το τέλος του αγώνα, η αθλήτρια της Θέτιδας Ελευθερία 
Μανιατογιάννη δήλωσε: «Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. 
Σίγουρα όταν ισοφαρίσαμε σε 1-1 πιστέψαμε στην ανατροπή αλλά 
κάναμε κάποια κρίσιμα λάθη τα οποία μας κόστισαν». Με ιδιαίτερα 
κολακευτικά λόγια για την Θέτιδα Βούλας μίλησε ο προπονητής της 
ΑΕΚ Γιουνούς Οτσάλ ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πρώτα απ’ 
όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλό μας που έκανε 
σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κερδίσαμε έναν πολύ δύσκολο 
αντίπαλο και είμαστε χαρούμενοι που προκριθήκαμε στο Final-4».

Αξίζει να τονιστεί πως οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων που έδωσαν 
βροντερό «παρών» στις εξέδρες του κλειστού της Βούλας στήριξαν 
με την φωνή τους τις αγαπημένες τους ομάδες μέχρι το τελευταίο 
σφύριγμα της λήξης. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, οι αθλήτριες 
της ΑΕΚ κατευθύνθηκαν προς τους φίλους του «δικεφάλου» πανη-
γυρίζοντας μαζί τους την πρόκριση, ενώ παράλληλα, ζεστό ήταν 
το χειροκρότημα των φίλων της Θέτιδας προς τις αθλήτριες της 
ομάδας για την προσπάθεια που κατέβαλαν. 

Από την πλευρά των γηπεδούχων, 
προσπάθησαν για τη νίκη που θα τους 
έστελνε για δεύτερη συνεχή φορά 
στην τελική φάση του θεσμού, αλλά 
απέναντί τους βρέθηκε μια πολύ καλή 
ομάδα και εκ των φαβορί για τον τίτλο
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Εξαιρετικές επιδόσεις σημείωσαν οι αθλητές του συλλόγου ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυ-
ρούς» στο περιφερειακό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που διεξήχθη την 
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 στο Μαραθώνα. Στη περιοχή του Σχοινιά φιλοξενήθη-
καν περισσότεροι από 1.000 αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
κάνουν έναν δυνατό αγώνα ενόψει των διοργανώσεων του κλειστού στίβου καθώς 
και την πρόκριση ορισμένων αθλητών και αθλητριών σύμφωνα με τη κατάταξη που 
είχαν ώστε να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους για τη συμμετοχή τους στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που πρόκειται να γίνει στις 12 Μαρτίου 
2023 στη περιοχή των Τρικάλων. 

Εκεί ήταν και η ομάδα στίβου του ΑΟ Βάρης «Ο Αναγυρούς». Ο Σύλλογος και συγκε-
κριμένα το τμήμα στίβου κάνει μία νέα αρχή μαζί με τον έφορο Βασίλη Παπαδημητρα-
κόπουλο. Στο πλευρό τους έχουν τον καθηγητή φυσικής αγωγής, παλιό πρωταθλητή 
τον 800 μ. και πρώην κάτοχο τριών πανελλήνιων ρεκόρ Κάρολο Μαρκαριάν ως τεχνικό 
σύμβουλο και γυμναστή. Η προσπάθεια που γίνεται ήδη δείχνει τα πρώτα ενθαρρυ-
ντικά σημάδια της. Πρώτος αγώνας της ανασυγκροτημένης ομάδας για το 2023 ήταν 
το περιφερειακό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου με συμμετοχές σχεδόν σε όλες τις 
κατηγορίες, με πολλά καλά πλασαρίσματα και πολλά ατομικά ρεκόρ καθώς και προκρί-
σεις για το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου. Στον αγώνα πήραν μέρος οι 
παρακάτω αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις 
ανάλογα με την κατηγορία και το αγώνισμα: Συγκεκριμένα, την 5η θέση με ατομικό 
ρεκόρ και πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα σημείωσε ο Δαβίδ Φουρμούζης. 
Ατομικό ρεκόρ και πρόκριση πέτυχαν οι Βασιλική Μαρινοπούλου, Ελπίδα Κρητικάκη, 
Ηλίας Τσιακτάνης, ενώ σημαντικές επιδόσεις πέτυχαν οι Θησέας Δριτσάκος, Κωνστα-
ντίνος Σπηλιώπουλος, Στέφανος Κουλουβάρης, Αλκιβιάδης Πίσπας και Αιγέας Πίσπας. 
Να σημειωθεί ότι στο πλευρό των αθλητών ήταν και ο γυμναστής της ομάδας Αργύρης 
Γεωργούλης.

Ο Αθλητικός Όμιλος Βάρης «Ο Αναγυρούς» ιδρύθηκε το 1990 από γονείς παιδιών 
της περιοχής. Σήμερα διαθέτει τμήματα μπάσκετ, τένις, βόλεϊ και φυσικά στίβο. Τα 
γραφεία του συλλόγου και το γήπεδα που πραγματοποιούνται οι προπονήσεις των 
τμημάτων βρίσκονται στο δημοτικό αθλητικό κέντρο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» 
στη Βάρη.

Τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του σημείωσε στις 4 Φεβρουαρίου 2023 η ανδρική 
ομάδα του Πρωτέα Βούλας καθώς νίκησε τον Πανιώνιο στο κλειστό γυμναστήριο 
«Γεώργιος Γεννηματάς» στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Β’ 
Εθνικής κατηγορίας βάζοντας «φωτιά» στην κορυφή της βαθμολογίας. Η νίκη που 
πέτυχε ο Πρωτέας αποκτά τεράστια σημασία καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήταν 
η μοναδική ομάδα που δεν είχε γνωρίσει ήττα από την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο 
Πρωτέας Βούλας αποτελεί την πρώτη ομάδα που κέρδισε φέτος τον Πανιώνιο, με τον 
Κωνσταντίνο Δενδρινό να είναι αυτός που με ένα «τρελό» σουτ ένα δευτερόλεπτο πριν 
το τέλος της αναμέτρησης να γράφει το 71-69 και να χαρίζει στην ομάδα του μια πολύ 
σημαντική νίκη. Η ομάδα της Βούλας βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού 
πίνακα και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα συμμετάσχει στα playoffs για να 
διεκδικήσει την άνοδο στην Α2 κατηγορία. 

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Κωνσταντίνος Δενδρινός δήλωσε: «Κάθε 
ομάδα θέλει να κερδίζει τον πρώτο και πόσο μάλλον τον αήττητο. Πιστεύουμε στους 
εαυτούς μας, είμαστε μια καλή ομάδα, δουλεμένη, με παιδιά με πολύ ταλέντο και 
είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα γι’αυτό το παιχνίδι. Ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα 
με πολύ βαριά φανέλα, με μεγάλη κόσμο και πολλές φορές η φανέλα σου δίνει άλλο 
βάρος και ο κόσμος ειδικά που ήταν εκεί». Η επόμενη μέρα για τον Πρωτέα Βούλας 
έχει στόχο την άνοδο στην Α2. Ο Πρωτέας σαν σύλλογος χρόνο με το χρόνο κάνει 

βήματα προόδου. «Η άνοδος δεν ήταν από την αρχή ο σκοπός, αλλά εδώ που φτάσαμε 
όλοι το πιστεύουμε και πάμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να παλέψουμε 
μέχρι τέλους την άνοδο στην Α2», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Δενδρινός. 

ΑΟ Βάρης Αναγυρούς 
Επιτυχίες και διακρίσεις στο στίβο

Πρωτέας Βούλας 
Έσπασε το αήττητο του Πανιωνίου στη Β’ Εθνική

Νέα αρχή για το τμήμα στίβου που δίνει ραντεβού 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου

Στόχος εφικτός πλέον η άνοδος  
στην Α2 κατηγορία του μπάσκετ
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Μια νέα έκδοση που έχει τον χαρακτήρα 
ιστορικού τεκμηρίου για μια σημαντική 
εποχή της Βούλας κυκλοφόρησε ιδίοις 
αναλώμασι ο πρώην αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Δημήτρης Κιούκης, για 
τον πατέρα του Γιάννη Κιούκη, ο οποί-
ος απεβίωσε πριν τρία χρόνια, τον Μάρ-
τιο του 2020. Το βιβλίο με τίτλο Γιάννης 
Κιούκης, Δημιουργώντας μία κηπούπολη 
είναι ένας φόρος τιμής σε μια ιδιαίτερη 
προσωπικότητα που συνέδεσε τη διπλή 
του θητεία από το 1978 ως το 1986 ως 
κοινοτάρχης και πρώτος Δήμαρχος με 
την εξέλιξη της Βούλας από Κοινότητα 
σε Δήμο. Ήταν η εποχή της πληθυσμια-
κής έκρηξης της Βούλας, της οριστικής 
της μετατροπής από παραθεριστικό 
οικισμό σε σύγχρονο προάστιο μόνι-
μης κατοικίας, μια κοινωνική δηλαδή 
πραγματικότητα που απαιτούσε από το 
κράτος και τις ισχνές τότε δυνάμεις της 
αυτοδιοίκησης νέες σημαντικές υπο-
δομές, όπως ύδρευση και αποχέτευση, 
σχολεία, πλατείες και χώρους άθλησης. 
Ο Γιάννης Κιούκης συνέδεσε για πάντα 
το όνομά του με τη διεκδίκηση και δημι-

ουργία των υποδομών αυτών.

Όπως γράφει στην εισαγωγή του βιβλί-
ου ο Δημήτρης Κιούκης, ο πατέρας του 
αντιμετώπισε ένα θέμα «που όπως έλεγε 
ο ίδιος του έδενε βαρίδια στο πόδια. 
Ήταν ο έντονος κομματικός ανταγωνι-
σμός και φανατισμός, χαρακτηριστι-
κό της μεταπολιτευτικής περιόδου. Ο 
ίδιος ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος με 
κεντρώο προσανατολισμό και είχε απέ-
ναντί του κομματικούς συνδυασμούς 
που σε κάθε περίσταση επιδίωκαν να 
προσεταιριστούν δημοτικούς συμβού-
λους που είχαν αντίστοιχες κομματικές 
προτιμήσεις». Στο 108 σελίδων βιβλίο 
που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κιούκης 
περιλαμβάνεται ένα σημαντικό μέρος 
του προσωπικού του αρχείου από το 
1974, στο οποίο περιέχονται φωτογρα-
φίες, υπηρεσιακά έγγραφα και αποσπά-
σματα από τον τοπικό Τύπο της εποχής. 

Μεταξύ των ιστοριών που παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον και δημοσιεύονται 
για πρώτη φορά είναι οι περιπέτειες 
και διενέξεις μεταξύ της Κοινότητας 
Βούλας και του τότε δικηγόρου Δημο-

σθένη Δόγκα αλλά και η επίσημη αλλη-
λογραφία για τη μετατροπή της Βασι-
λέως Παύλου σε πεζόδρομο, ένα έργο 
που τελικώς πιστώθηκε αποκλειστικά 
ο Άγγελος Αποστολάτος, ενώ ξεκίνησε 
επί Γιάννη Κιούκη. Το βιβλίο παρου-
σιάζει ακόμη την ιστορία διεκδίκησης 
του κτηρίου που σήμερα στεγάζει το 
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, το παρασκήνιο της δημιουργίας 
του κοιμητηρίου στο Πανόραμα, την 
«εποποιία» κατασκευής 7 νέων σχολεί-
ων μέσα σε 8 μόλις χρόνια, την απόδο-
ση στον Δήμο της έκτασης όπου σήμερα 
βρίσκεται το πάρκο Εθνικής Αντίστασης 
κάτω από τον Άγιο Ιωάννη κ.ά. ορόσημα 
της περιόδου Κιούκη. 

Τα σημαντικά ντοκουμέντα που δημοσι-
εύονται παρουσιάζονται με εξαιρετικά 
περιορισμένο σχολιασμό, μια επιλογή 
του συγγραφέα που δείχνει ότι ήθελε 
μάλλον να αφήσει τα έγγραφα να πουν 
την ιστορία - θεμιτή επιλογή σε ένα 
βαθμό, αν και φτωχαίνει το βιβλίο, 
διότι θα κινδύνευε να κατηγορηθεί για 
μεροληψία. 

Ιδιαίτερη γραφή με προσεγμένες διατυπώσεις, διεισδυ-
τικές εσωτερικά και εξωτερικά περιγραφές ηρώων και 
λογοτεχνική περιδιάβαση σε λησμονημένες σελίδες της 
ελληνικής ιστορίας χαρακτηρίζουν το μυθιστόρημα της 

Μαρίας Ευαγγελίας Γυφτογιάννη Το μαύρο μελάνι, που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ωκεανός. Πρόκειται για ένα 
πολύ πρωτότυπο έργο που όπως δηλώνει προγραμμα-
τικά η συγγραφέας σε μια εισαγωγή σέβεται «τις δια-
σταυρούμενες πρωτογενείς πηγές, με σκοπό και χρέος 
την ανάσυρση από τους χρόνους και τους τόπους τους 
βαρείς, προαποφάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνω-
σης του Ελληνισμού και του ακρωτηριασμού των προ-
αιώνιων εστιών». 

Η υπόθεση έχει ως κεντρικό πρόσωπο την Ελληνοκορ-
σικανή πριγκίπισσα Κασσιανή Μανουήλ ΙΖ΄ ντε Κομνέν, 
γνήσια απόγονο του τελευταίου Αυτοκράτορα της Τρα-
πεζούντας Δαβίδ Μέγα Κομνηνού και απόγονο του ήρωα 
ηγέτη της Κορσικανικής Επανάστασης Ζαν Πιερ Γκαφό-
ρι και του συνεχιστή του, Πασκουάλε Πάολι. Ήταν μια 
«ριζιμιά επαναστάτρια» που έδωσε μάχες στα βουνά του 
Πόντου με τους αντάρτες, εφοδίασε με όπλα την Τραπε-
ζούντα και τη Σμύρνη, όπου και εντάχθηκε ενεργά στη 
Μικρασιατική Άμυνα. Οι Μητροπολίτες Τραπεζούντας 
Χρύσανθος και Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Κλεμανσώ, ο 
Λόυντ Τζωρτζ, ο Λένιν, ο Μπαζίλ Ζαχάρωφ, ο Μεταξάς, 
ο Ίων Δραγούμης, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο Καζαντζάκης, 
είναι κάποια από τα πρόσωπα που υποκλίθηκαν στη 

μεγαλειότητα των αρετών και του ήθους της. Ο δε Ελευ-
θέριος Βενιζέλος σημαδεύτηκε ποικιλοτρόπως και ορι-
στικά από «Εκείνη», όπως θαυμαστικά την αποκαλούσε. 
Το μυθιστόρημα ξεκινά με το μαύρο μελάνι που εκείνη 
ρίχνει στο φέρετρό του. «Ο μύθος συμπορεύεται αρμο-
νικά με την ιστορία, με πρόσωπα ιστορικά και μυθοπλα-
στικά που δρουν σε χρόνια δολοπλοκιών, προδοσιών και 
τραγικών εθνικών εγκλημάτων», όπως διαβάζουμε στο 
οπισθόφυλλο. 

Το βιβλίο της Μαρίας Ευαγγελίας Γυφτογιάννη παρου-
σιάστηκε στις 15 Φεβρουαρίου στο Πολεμικό Μουσείο, 
σε μια εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης και οι εκδόσεις Ωκεανός. Η εκδήλω-
ση έλαβε την «αιγίδα» του  Πολεμικού Μουσείου και της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ενώ ομιλητές ήταν 
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο πρέσβης Γεώρ-
γιος Πουκαμισάς, ο καθηγητής του Παντείου Δημήτρι-
ος Σταθακόπουλος, ο καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων 
Κωνσταντίνος Γρίβας και ο σκηνοθέτης Τάσος Λέρτας.

Η συγγραφέας έχει δηλώσει πώς τα έσοδα από τα συγ-
γραφικά της δικαιώματα θα διατεθούν για την ενίσχυση 
του ακριτικού Καστελόριζου. 

Η μάχιμη πριγκίπισσα ενός χαμένου ελληνισμού

Γιάννης Κιούκης 
Ένα κομμάτι ιστορίας της Βούλας αποκαλύπτεται με ντοκουμέντα
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Οι «ιερές μπίζνες» και οι αποσιωπήσεις του Ιερώνυμου
 
του Γιώργου Λαουτάρη

Στο θέμα του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης αναφέρ-
θηκε για πρώτη φορά ανοιχτά ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-
μος με συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα στις 17 
Φεβρουαρίου. Μιλώντας στην Κατερίνα Ροββά και τον 
Μάνο Χαραλαμπάκη, υπεραμύνθηκε της απόφασης για τη 
μακροχρόνια μίσθωση του ιστορικού κτηρίου, προβάλ-
λοντας μια αμιγώς οικονομίστικη άποψη για τη λειτουρ-
γία του χώρου, την οποία όμως κάλυψε με φιλανθρωπική 
πλειοδοσία. «Το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης, παρό-
λη την προσφορά του επί 100 χρόνια, τελευταίως αντιμε-
τώπιζε προβλήματα», είπε, αποσιωπώντας ότι ο ίδιος ως 
πρόεδρος του Ιδρύματος λαμβάνει όλες τις αποφάσεις: 
Πόσα και ποια παιδιά θα φιλοξενήσει, ποιο προσωπικό 
θα προσληφθεί και σε ποιο πόστο, πώς θα λειτουργήσει 
συνολικά η δομή. Απαριθμώντας τα «προβλήματα» που 
δημιουργεί το Ορφανοτροφείο στην Εκκλησία ανέφερε 
τα εξής αποκαλυπτικά: «Η εισφορά προς το κράτος για 
αυτή την έκταση είναι τεράστια. Είναι ένας χώρος που 
έχει χαρακτηριστεί το καλύτερο οικόπεδο της Μεσογείου. 

Έχει φήμη μεγάλη αλλά έχει πολλά χρέη και υποχρεώσεις, 
όπως τα δικαστήρια με τους καταπατητές. Έτσι, αποφασί-
σαμε ένα κομμάτι, 18 στρέμματα, να το ενοικιάσουμε επί 
πολλά χρόνια». Ουσιαστικά το μόνο πρόβλημα έχει να 
κάνει με την οικονομική διαχείριση του ακινήτου. Ο αρχι-
επίσκοπος όμως απέκρυψε ότι ήδη το ίδρυμα εισπράττει 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τις μισθώσεις του εστι-
ατορίου Ιθάκη και τις τρεις υπερπολυτελείς βίλες που 
πρόσφατα ανακαίνισε. Και βέβαια, απέκρυψε ότι η νομο-
θεσία (με αποφάσεις που επικύρωσε πρόσφατα, το 2016, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας) απαγορεύει οποιαδήποτε 
τροποποίηση της χρήσης του κεντρικού ακινήτου από 
αυτήν της πρόνοιας.

Και συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος με τα επόμενα σχέδια: «Να 
βρούμε έναν χώρο όπου να μεταφέρουμε τα παιδιά μας 
και να μην είναι απομονωμένα από τον υπόλοιπο κόσμο 
– τον βρήκαμε και είναι στην Ηλιούπολη». Εδώ όμως δια-
πιστώνει κανείς την αντίφαση: Το «καλύτερο οικόπεδο 
της Μεσογείου» δεν κάνει για τα παιδιά σε ανάγκη γιατί 
τα απομονώνει, αλλά κάνει μόνο για τους μεγιστάνες του 
πλούτου! Και πρόσθεσε: «Από τα χρήματα του ενοικίου 
να φτιάξουμε τέσσερα οικοτροφεία, δύο αρρένων και δύο 
θηλέων, όπου θα μένουν άπορα παιδιά από την επαρχία 

που θέλουν να σπουδάσουν αλλά δεν έχουν στέγη. [...] Επι-
πλέον, για να μην έχουμε προβλήματα του συνωστισμού, 
κάθε οικοτροφείο να δέχεται μέχρι 30-40 παιδιά. Βρήκαμε 
ήδη δύο οικόπεδα, το ένα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, το 
άλλο στην Ηλιούπολη και προχωράμε». Εδώ πληθαίνουν 
οι απορίες: Πού άραγε βρίσκονται αυτά τα 30-40 παιδιά, 
όταν στη Βουλιαγμένη έχουν με αποφάσεις του Αρχιεπι-
σκόπου απομείνει μόλις 5-6 τρόφιμοι; Ο Iερώνυμος κατέ-
ληξε στην απάντησή του με την εξής παραπειστική δήλω-
ση: «Βεβαίως, με την εξέλιξη στη Βουλιαγμένη σίγουρα 
δεν είναι χαρούμενοι αυτοί που καταπατούσαν τις εκτά-
σεις αυτές». Ότι δηλαδή οι αντιδράσεις προέρχονται από 
καταπατητές, μάλλον εννοώντας τις δύο τρεις περιθωρι-
ακές περιπτώσεις που λαθροβιούν στα ερείπια κάποιων 
από τις παράγκες, ένα σημείο άλλωστε που όμως μένει 
εκτός της διακήρυξης μίσθωσης... 

Όχι, δεν έχει άγνοια των θεμάτων αυτών ο αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος. Τα γνωρίζει άριστα και «πολιτεύεται» με ανα-
κρίβειες και αποσιωπήσεις, απομακρυνόμενος από την 
αλήθεια για να πείσει ένα δύσπιστο ακροατήριο. Όμως 
έχει απέναντί του τον νόμο, τα δικαστήρια, την τοπική 
κοινωνία και βέβαια τη δημοτική αρχή Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης. 

bullets

•••  Το βασικό πρόβλημα των αντιπάλων 
του Κωνσταντέλλου είναι η λεγόμενη παράστα-
ση νίκης • Το τι σημαίνει «παράσταση νίκης» 
έγινε σαφές στη συγκέντρωση της Σαραντάκου 

• Κανείς από όσους την προλόγισαν, με τον 
αβανταδόρικο τόνο που έχει αυτός ο ρόλος, δεν 
είπε ότι θα γίνει δήμαρχος • Διότι κανείς, ούτε η 
ίδια, δεν το πιστεύει • Ένας μάλιστα από αυτούς, 
είπε ευθαρσώς ότι ο σημερινός Δήμαρχος είναι 
ιδανικός και ότι η υποψήφια στην εκδήλωση της 
οποίας μίλησε είναι καλή για δεύτερη • Όπως 
αντιλαμβάνεστε, τέτοιο σχήμα δεν πάει μακριά  

• Οι συμμετέχοντες στις εκλογές χρειάζονται 
ένα κάποιο παραμύθι ότι βρίσκονται «κοντά», 
ότι έχουν πιθανότητες • Οι υποψήφιοι άλλωστε 
συγκεντρώνονται με την ελπίδα της εκλογής • 
Σε ένα σχήμα που θα εκλέξει μόνο τον επικεφα-
λής ή το πολύ άλλον έναν σύμβουλο, γιατί να είσαι 
υποψήφιος; •  Εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό 

οι συνδυασμοί που έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο 

• Αυτοί στοχεύουν εν γνώσει τους σε μια καλή 
καταγραφή της άποψης • Και όχι στη διεκδίκη-
ση της δημοτικής αρχής ή σε μια ατομική επίδοση  

• Δεν είναι κανείς αφελής να πιστέψει ότι οι 
συνδυασμοί Δαβάκη ή Σαραντάκου έχουν κάποια 
συνοχή • Η διπλή κραυγή «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ» 
από μικροφώνου της υποτίθεται βαμμένης γαλά-
ζιας υποψήφιας διέλυσε κάθε αντίθετη υποψία.

•••  Το μόνο «παραμύθι» που μπορεί να που-
λήσει σε ένα πολιτικό σκηνικό αρκετά σταθερό και 
δεδομένο όπως αυτό των 3Β, είναι αυτό της δεύ-
τερης Κυριακής • Ότι δηλαδή ο προπορευόμενος 
θα χάσει την αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής  

• Και ότι στην δεύτερη Κυριακή, το παιχνίδι μπο-
ρεί να ανατραπεί, αφού οι συσπειρώσεις μπορεί 
να αλλάξουν • Το «παραμύθι» αυτό το σέρβιρε 
μεθοδικά και επίμονα η Εβδόμη το 2019 • Ήταν 
βέβαιοι οι αρθρογράφοι ότι ο Δήμαρχος έχανε την 
αυτοδυναμία • Το επαναλάμβαναν κάθε εβδο-
μάδα για να τονώσουν το ηθικό των μικρότερων  

• Στο τέλος βέβαια πήρε 72% • Ενώ στις ερχό-
μενες εκλογές ισχύουν και διαφορετικά δεδομέ-
να • Η εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυρια-
κή απαιτεί μόλις 43% και όχι 50% όπως το 2019  

• Αναμένοντας λοιπόν τα νέα «παραμύθια»... 

 

  
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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Εντυπωσιακό το θέαμα των γεμάτων φορτηγών του 
Δήμου με κούτες ανθρωπιστικού υλικού που ήδη 
κατευθύνθηκαν στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και 
της Συρίας. Η ανεπανάληπτη ανταπόκριση των κατοίκων 
στο κάλεσμα της δημοτικής αρχής δημιούργησε 
ζητήματα τεχνικής φύσης για τη διαχείριση του υλικού, 
που ξεπεράστηκαν χάρη στη δουλειά εθελοντών και 
υπαλλήλων του Δήμου. 

Κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας για τον Σύλλογο 
Υπαλλήλων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 14/2  
σε μια ζεστή εκδήλωση στην αίθουσα «Ιωνία» παρόντος  
του Δημάρχου και πολλών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΤΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΤΩΝ 3Β ΣΤΙΣ 17/2 ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ 
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
μίλησε στο 40ο Επετειακό 
Πανελλήνιο Συνέδριο  
της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών 
Ακινήτων όπου ζήτησε  
την άμεση περαιτέρω 
μείωση εκ μέρους  
της πολιτείας του ΕΝΦΙΑ

ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ RIVIERA 
COAST ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ  
Ο ΑΝ. ΥΠΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 13/2, ΟΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 
ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ,  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ «ΜΥΡΙΖΕ» 
ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΑ  
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ 
ΒΑΡΗΣ ΣΤΙΣ 22/1 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, 
ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ













