
The Talk of 
The Town
Με την έννοια του city branding, 
δηλαδή τη διαχείριση μιας νέας 
εικόνας για την πόλη, σχετί-
ζονται οι διεθνούς εμβέλειας 
αθλητικές διοργανώσεις που 
φιλοξενεί με θέρμη τα τελευταία 
χρόνια ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, προσδοκώντας 
από τους χιλιάδες αθλητές να 
γίνουν πρεσβευτές θετικών 
εντυπώσεων, αισθημάτων και 
αναμνήσεων και ανεβάζοντας 
την προστιθέμενη αξία της 
περιοχής, προς όφελος όλων.  
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Οι ψηφιακές
εφαρμογές
για εύκολη
επικοινωνία
με τον Δήμο

Φωτορεπορτάζ
από την  
25η Μαρτίου

Νέα διάκριση
για την ομάδα
ρομποτικής
του 4ου Βούλας

Εκατοντάδες
αθλητές 
για το 
ορεινό τρίαθλο

Τα «Άγουρα
Κεράσια» 
μας διδάσκουν 
σεβασμό
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ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ
Το ΕΛΚΕΘΕ με μετρήσεις 
διαψεύδει το ΠΑΚΟΕ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης
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Δημοσιογράφος
σελ. 21

Παρέλαση
στους ακριτικούς
Αρκιούς

Η ηρεμία 
της πόλης
πάνω
από τις επενδύσεις

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
16 χρόνια
στο τιμόνι
του ΝΟΒ

σελ. 27

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για τις εθνικές εκλογές, τις δημοτικές 
προτεραιότητες και τα ανοιχτά μέτωπα της πόλης

Η ιστορία
του γλυπτού
στο ηρώο

σελ. 25
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@GeorgiosTsouts3

21 5 23. Οι εκλογές θα γίνουν στον Αστέρα Βουλιαγμένης, 
μπορείτε όμως να ψηφίσετε και σε άλλες παραλίες!

@athanasiusagapakis

#Varkiza

@GEORGEP23928452

Έχω προλάβει λεωφορείο από Ζάππειο για Γλυφάδα, 
Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη με εισπράκτορα πού έλεγε: 
Κλείσε από μπροστά τον πήραμε από πίσω (τον επιβάτη). 
Θα σέβεστε!

@elodie_flat

#Varkiza

@Johnnyhoston_2

Καλά, η παραλιακή από Βουλιαγμένη και μετά ήταν για 
δεκαετίες στην τύχη της. Τα Λιμανάκια στρώθηκαν το 
2020, τώρα στρώνεται το σημείο μετά το Riba’s έως και το 
πέταλο του πρώην Bikini.

@hermanas_en_europa

#Lefteris #limanakia

@AhepaHellas

Με πρωτοβουλία του Τμήματος AHEPA Hellas Γλυφάδα 
πραγματοποιήθηκε κοινός εκκλησιασμός των τμημάτων 
Γλυφάδας - Φαλήρου - Πειραιά και Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης από τον Μητροπολίτη στον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονος Γλυφάδας. Ευχαριστούμε.

@Chris_Siak

Όταν κατηφορίζεις Βάρη και ακούς μάστορα τέτοιο κοκο-
ρέτσι δεν έχεις ξαναφάει, μπες μέσα να δεις την σούβλα 
να χορεύει.

@martishia

#voula

@Mavrogiorgos

Σαν σήμερα το 1997, με τον ΝΟ Βουλιαγμένης «σπάσαμε 
το ρόδι» των ευρωπαϊκών τίτλων για το ελληνικό πόλο 
νικώντας τη Ρόμα 7-6 στο ΟΑΚΑ. Ο σπόρος που έπεσε τότε 
φύτρωσε και καρποφόρησε με πολλούς ακόμα τίτλους σε 
άνδρες και γυναίκες. Το ελληνικό πόλο συνεχίζει να μας 
κάνει περήφανους!

@vouliagmeninauticalclub

#varkiza

@escaping_from_the_ordinary

#Voula

@AndriopoulosD

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και η ομάδα του έχουν μετα-
τρέψει την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη σε Ριβιέρα. Η επανε-
κλογή του στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές είναι 
δεδομένη.

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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Οι αθλητικές διοργανώσεις και η εικόνα
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η σταθερή απόφαση του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης να ενισχύει και να φιλοξενεί 
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το 

ορεινό τρίαθλο της Xterra στη Βουλιαγμένη κάθε Απρί-
λιο (μια απόφαση που ελήφθη στο πρόσφατο Δημοτικό 
Συμβούλιο στις 20/3), το Iron Man 70.3 σε Βουλιαγμένη 
και Βάρκιζα κάθε Οκτώβριο, τη συνάντηση στίβου Δρό-
μεια στη Βάρη κάθε Ιούνιο αλλά και μια σειρά μικρότε-
ρων σε εμβέλεια εκδηλώσεων του μαζικού αθλητισμού, 
υποδηλώνει μια θέση: Την προβολή του Δήμου σε ένα 
παγκόσμιο κοινό κάτω από ένα νέο φως, την προβολή 
μιας καινούργιας εικόνας, αυτού που σχηματικά έχει 
ονομάσει ο Γιώργος Μαυρωτάς μιλώντας πρόσφατα 
σε μια τοπική εκδήλωση «αθλητούπολη». Πρόκειται 
για σημαντική απόφαση, άσχετα αν δεν έχει ποτέ δια-
τυπωθεί συγκεκριμένα, που συνιστά ένα από το πιο 
εξωστρεφή στοιχεία της πολιτικής διαδρομής που έχει 
διανύσει η διοίκηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Είναι 
στην πραγματικότητα μια επιχείρηση rebranding, όπως 
ονομάζεται στη γλώσσα του μάρκετινγκ η ανάταξη της 
εικόνας μιας εταιρικής ή συλλογικής οντότητας. 

Μπορεί όμως να συνιστά μια πόλη ή ένας Δήμος 
«brand», μια μάρκα δηλαδή την οποία νοιάζεται 
κάποιος να πουλήσει; Όχι ακριβώς, η πόλη δεν είναι 
καταναλωτικό προϊόν. Όμως μια τοπική διοίκηση μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά για να κομί-
σει προστιθέμενη αξία, να διεκδικήσει κεφάλαια και 
να αναβαθμίσει τη συνολική φήμη της πόλης ή του 
Δήμου. Από τη στιγμή που ο Δήμος διαθέτει λογότυπο, 
ιστορία και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
(όπως μνημεία και φυσικό περιβάλλον) τότε διαθέτει 
απτά στοιχεία ταυτότητας που μπορούν να αποτελέ-

σουν στοιχεία ενός brand. Διότι εκτός από την αγοραία 
έννοια της κατανάλωσης και του διαγκωνισμού προϊ-
όντων για επικράτηση, ως brand σήμερα κατανοείται 
κάθε ταυτότητα που διεγείρει τη φαντασία, εκπληρώνει 
όνειρα και δημιουργεί συναισθήματα. Για το λόγο αυτό 
η συζήτηση αυτή ξεφεύγει από μια λογική σούπερ μάρ-
κετ που αφορά σε εταιρείες, προϊόντα ή οργανισμούς 
και επεκτείνεται σε χώρες, μεγάλες γεωγραφικές ενότη-
τες και πόλεις. Οι έννοιες nation branding, destination 
branding και city branding (προώθηση εικόνας μιας 
χώρας, ενός προορισμού, μιας πόλης) κυριαρχούν σε 
μια διεθνή συζήτηση που άνοιξαν εδώ και χρόνια οι 
δυναμικές της παγκοσμιοποίησης. 

Πώς μπορούμε να ορίσουμε την εικόνα μιας πόλης ή 
ενός Δήμου; Είναι μια ομάδα νοητικών συσχετισμών 
που κάνουν οι άνθρωποι όταν έρχεται σε συζήτη-
ση ένας τόπος. Είναι το σύνολο των εικόνων και των 
πεποιθήσεων που ανακαλούνται αυθόρμητα στο νου 
όταν ακούμε ή διαβάζουμε για ένα μέρος. Το brand 
μιας πόλης έχει οριστεί ως «μια προσπάθεια δημιουρ-

γίας και καλλιέργειας αφηγήσεων που νοηματοδοτούν 
έναν τόπο» (Guy Julier) και κυρίως «τον διαφοροποιούν 
τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την προ-
στιθέμενη αξία του» (Λήδα Τσενέ). Τις νοητικές αυτές 
παραστάσεις τροφοδοτούν στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, όπως μνημεία, τοπόσημα ή μια συγκε-
κριμένη αρχιτεκτονική, αλλά και άυλα στοιχεία όπως 
συναισθήματα και μνήμες. Οι πόλεις που επενδύουν 
στην καλλιέργεια νέων θετικών εικόνων και αφηγήσε-
ων για τον τόπο τους, φιλοδοξούν να βελτιώσουν τη 
θέση τους στις ιεραρχήσεις ενός εθνικού ή παγκόσμιου 
κοινού ως προς τον ιδανικό προορισμό. Αυτό μπορεί 
να επηρεάσει από την απόφαση για μια στάση σε ένα 
ταξίδι ως την απόφαση επένδυσης σε ένα ακίνητο. 

Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του τριάθλου 
(Χterra, Iron Man) ή κλασικού αθλητισμού (Δρόμεια) 
που φιλοξενούντι στα 3Β είναι κατεξοχήν εξωστρεφείς 
και δεν απευθύνονται στους κατοίκους του Δήμου, αν 
και δεν είναι λίγοι αναλογικά οι κάτοικοι που τελικά 
συμμετέχουν. Στα στατιστικά στοιχεία που παρουσία-
σαν οι διοργανωτές του Ιron Man και κατατέθηκαν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 
20/2 αναφέρθηκαν 2.300 συνολικά συμμετέχοντες που 
επηρέασαν 2,5 εκατομμύρια χρήστες των social media. 
Η διεθνής συνάντηση στίβου Δρόμεια στη Βάρη πέρσι 
προσέλκυσε 10 εθνικές ομάδες, ενώ φέτος όπως και 
πέρσι θα μεταδοθεί ζωντανά από τη δημόσια τηλεόρα-
ση. Η σύνδεση του Δήμου με γεγονότα του ανταγωνι-
στικού αθλητισμού αλλά και του αθλητισμού για όλους, 
παράγει υπό το πρίσμα της επικοινωνίας νέες θετικές 
εικόνες: Φιλοξενία, ευεξία, επαφή με τη φύση, σωμα-
τική υγεία, προσπάθεια και επιβράβευση είναι μερικά 
από τα συναισθήματα που διεγείρουν νέες παραστάσεις 
για την πόλη. Οι σύγχρονες υποδομές και το μοναδικό 
φυσικό περιβάλλον αποκτούν μια νέα πλαισίωση, με 
πολύ πιο δυναμικά χαρακτηριστικά από την τετριμμένη 
τουριστική προσέγγιση «λίγο κρασί, λίγο θάλασσα». Οι 
επαγγελματίες αλλά και οι ερασιτέχνες αθλητές γίνονται 
με τις ειδήσεις στα ΜΜΕ και τη δραστηριότητά τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρεσβευτές αυτών των 
παραστάσεων.

Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Ότι «η άνοδος στην προ-
βολή της πόλης αυξάνει τις αντικειμενικές αξίες και 
τελικά την πληρώνουμε όλοι με τον ΕΝΦΙΑ», όπως ακού-
στηκε χαρακτηριστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι 
ένα νοητικό άλμα που συνδέει την τρέχουσα φορολογι-
κή πολιτική της κυβέρνησης με την αξία της περιοχής. 
Μια εσωστρεφής προσέγγιση που καταλήγει είτε σε 
αυτοκαταστροφικού τύπου αποφάσεις απαξίωσης, είτε 
σε μια ελιτίστικη νοοτροπία περίκλειστης πόλης μόνο 
για λίγους. Η υψηλή αποτίμηση της πόλης δεν είναι κάτι 
που μπορεί να σταματήσει. Μπορεί όμως να επηρεαστεί 
σε θετική κατεύθυνση. 

“Το city branding 
μιας πόλης ευεξίας 
βελτιώνει 
τη θέση της 
στις ιεραρχήσεις
ενός παγκόσμιου κοινού

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Αλλάζει
χρώμα 

η ανακύκλωση
ρούχων

Επεκτείνει σημαντικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το 
δίκτυο των κάδων, όπου συγκεντρώνονται ρούχα, παπούτσια και 
άλλα είδη ένδυσης για ανακύκλωση. Σύμφωνα με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τις αμέσως επόμενες ημέρες 26 τέτοιοι 
κάδοι θα προστεθούν στους 14 που υπάρχουν ήδη και στις τρεις 
δημοτικές ενότητες της πόλης με στόχο ο συνολικός αριθμός τους 
σύντομα να φτάσει τους 40. Σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι ιδι-
αίτερα αυξημένες θα τοποθετηθούν μελλοντικά επιπλέον κάδοι σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Βάσει του πληθυσμού στον Δήμο των 3Β αλλά και τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα κατά τα οποία ένας κάδος ανακύκλωσης εξυπηρετεί 
περίπου 1.000 με 1.200 πολίτες, ο Δήμος σε συνεργασία με την 
RECYCOM, εταιρεία που διαχειρίζεται τους εν λόγω κάδους είναι 
διατεθειμένος να αυξήσει τους κάδους, καθώς το πρόγραμμα έχει 
ανταπόκριση στους πολίτες αγκαλιάζοντας με τη συμμετοχή τους 
την προσπάθεια ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων που 
γίνεται στην πόλη. 

Όπως τονίζει η RECYCOM, θα αυξηθεί το ανταποδοτικό ποσό για 
τους 40 κάδους στα 3.250 ευρώ ετησίως, χρήματα που θα δίδονται 
με την μορφή δωροεπιταγών ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογα-
ριασμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την κάλυψη 
βασικών αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού 
Φαρμακείου της πόλης. Παράλληλα, οι νέοι κάδοι που θα τοποθε-
τηθούν σε επίκαιρα σημεία θα είναι πιο ενισχυμένοι μειώνοντας 
με αυτό τον τρόπο στο μέγιστο βαθμό το θέμα βανδαλισμών και 
κλοπών. Επίσης, μια αλλαγή που επέρχεται είναι ότι οι κόκκινοι 
κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων που συνηθίσαμε να 

βλέπουμε θα αντικατασταθούν σταδιακά με μωβ χρώμα, ως αποτέ-
λεσμα εναρμόνισης με τη νέα σχετική νομοθεσία. 

Τα ρούχα που συγκεντρώνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
προσφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε συνεργα-
σία με τις δημοτικές κοινότητες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου. 
Ρουχισμός διατίθεται επίσης για την κάλυψη βασικών αναγκών σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι φυσικές καταστροφές. Το 
υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του 
υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται για 
δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου 
υλικού. Από τα παλιά ρούχα μπορούν επίσης να φτιαχτούν φόρμες 
εργασίας, υλικό για ηχομόνωση και θερμομόνωση, γέμιση για τα 
καθίσματα των αυτοκινήτων. 

Ελεύθερη και εύκολα προσβάσιμη παραμένει η μικρή παραλία που βρίσκεται λίγα 
μέτρα μακριά από τον κόλπο Μαλτσινιώτη στο Μεγάλο Καβούρι, παρά την συρόμενη 
πόρτα ασφαλείας που τοποθέτησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επί της οδού 
Φρίξου. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ής Μαρτίου έπειτα 
από ερώτημα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, Θάνος 
Ματόπουλος, ο οποίος υποστήριζε ότι η καγκελόπορτα που έχει τοποθετηθεί απο-
κόπτει την ελεύθερη διέλευση και πρόσβαση των πολιτών στην ακτή, ενώ τόνισε ότι 
στέκεται εμπόδιο στην προσέγγιση των μονάδων Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

Αντικρούοντας τα επιχειρήματα, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι η 
οδός Φρίξου είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε αδιέξοδο. Παλαιότερα είχε τοποθετη-
θεί μια μπάρα από την οποία όμως υπήρχε η δυνατότητα για δεκάδες μηχανάκια να 
περνούν και να σταθμεύουν επί της οδού Φρίξου, φράζοντας την είσοδο και έξοδο, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία πρόσβαση ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού οχήμα-
τος σε ένα σημείο με πυκνή βλάστηση. Για να εξαλειφθούν τα παραπάνω φαινόμενα, η 
δημοτική αρχή σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
η οποία έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη το θέμα, τοποθέτησε συρόμενη σιδερένια πόρτα 
η οποία απαγορεύει την πρόσβαση των οχημάτων αλλά και των δικύκλων, όμως δεν 
απαγορεύει όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό την πρόσβαση των πολιτών προς την 
παραλία. Το μόνο που αλλάζει είναι η θέση στάθμευσης των οχημάτων και δικύκλων 
και η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι λουόμενοι προς την παραλία, περίπου 
150 μέτρα παραπάνω. «Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα σε μια 
πευκόφυτη περιοχή» τόνισε ο Δήμαρχος. 

Να σημειωθεί ότι τη συρόμενη πόρτα μπορεί να την ανοίξουν τόσο η Πολιτική Προ-
στασία των 3Β όσο και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών οι οποίοι μάλιστα θα δώσουν και το 
σήμα κινδύνου στον Δήμο σε περίπτωση που κάτι κακό πάει να γίνει στο σημείο. «Έχουν 
ληφθεί όλες οι πρόνοιες προκειμένου να διαφυλάξουμε το πράσινο της περιοχής» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Καβούρι 
Πρόσβαση με κανόνες ασφαλείας σε μονόδρομο

Πυκνώνει 
το δίκτυο

στα 3Β με 40 
συνολικά 

κάδους 
που γίνονται 

μωβ από 
κόκκινοι



Ως επαγγελματίας που «κολλάω» ένσημα 20 χρόνια στο ελεύθερο 
επάγγελμα, αλλά και ως τρίτεκνος ξέρω καλά πώς είναι να παλεύεις 
καθημερινά για την οικογένειά σου

Είμαι κάτοικος της περιοχής μας -Βάρη- και γνωρίζω καλά  
τα προβλήματα

Έχω διατυπώσει λύσεις και έχω αναλάβει δράσεις -αναλυτικά στο  
www.xenokostas.gr

Με εμπειρία, γνώση και ανιδιοτέλεια νιώθω έτοιμος να προσφέρω

Η Πολιτική αξιώνει ήθος και ακεραιότητα και είναι κυρίως προσφορά 
στους συνανθρώπους μας για να βελτιώσουμε τις ζωές μας!

Σε κάθε περιοχή οργανώνουμε συναντήσεις όπου συζητάμε ΜΑΖΙ  
τα προβλήματα και τις λύσεις

ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ
Χρήστος υπ. Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

Η συμμετοχή σου είναι δύναμη
ΜΑΖΙ μπορούμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας

MAZI μπορούμε να φέρουμε τον ΑΝΘΡΩΠΟ στο επίκεντρο
MAZI ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Γιατί αποφάσισα να λάβω ενεργό δράση 
στον χώρο της πολιτικής;

•  Γιατί πιστεύω ότι εκτός από τον χώρο της οδοντιατρικής  
μπορώ να δώσω λόγους στην κοινωνία να χαμογελάει

• Γιατί έχω μάθει να αναλαμβάνω ευθύνες και να τις υλοποιώ

•  Γιατί η σημερινή κοινωνία για να εξελιχθεί  
χρειάζεται την ώσμωση με νέους ανθρώπους

Επικοινωνία:
210 898 0889
info@tsintzouvasiliki.gr

Τσίντζου Βασιλική
Υποψήφια Βουλευτής Ανατολικής Αττικής
Οδοντίατρος, κάτοικος Βούλας

«Ανατολική Αττική με Χαμόγελ
α»
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Στις 30 Ιανουαρίου 2023 η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ) 
δημοσιοποίησε τα έξι οικόπεδα στη Βουλιαγμένη τα οποία βγάζει σε διαγωνισμό, 
προκειμένου να τα αξιοποιήσει μέσω αντιπαροχής. Ερωτηθείς ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος κατά πόσο τα συγκεκριμένα οικόπεδα πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
ανοικοδόμηση μέσω αντιπαροχής απάντησε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι 
καθόλα νόμιμος καθώς ελέγχθηκε εξονυχιστικά από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και οι εκτάσεις αυτές είναι όλες πολεοδομικά τακτοποι-
ημένες. Επιπλέον, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως άλλα κομμάτια γης που θέλει να αξιο-
ποιήσει η εκκλησία δεν έχουν οικοδομικές γραμμές, χρήσεις γης και όρους δόμησης. 

Ποια είναι και πού βρίσκονται τα έξι οικόπεδα που η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπη-
ρεσία Οικονομικών έβγαλε σε διαγωνισμό; Το πρώτο είναι στην οικοπεδική έκταση 
επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 6 και επί πεζοδρόμου, εντός του Ο.Τ. 28α, Τομέας 
4, συνολικής επιφάνειας 1.359,36 τ.μ. Το δεύτερο είναι στην οικοπεδική έκταση που 
βρίσκεται επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 14 Α και επί των οδών Ηρακλέους και 
Ικάρου, εντός του Ο.Τ. 28α, Τομέας 4, συνολικής επιφάνειας 2.448,96 τ.μ. Το τρίτο 
είναι στην οικοπεδική έκταση επί της οδού Αργοναυτών και επί της οδού Σαπφούς, 
εντός του Ο.Τ. 81, Τομέας 4, συνολικής επιφάνειας 970,16 τ.μ. Το τέταρτο αφορά την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα προς πώληση εκκλησιαστικό ακίνητο, 
το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνάς, στη θέση «Λόφος Παπαναστασίου», 
Ο.Τ. 128, Τομέας 7, με ελάχιστο αποδεκτό προσφερόμενο τίμημα το ποσό του ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ. Το πέμπτο είναι η οικοπεδική έκταση συνο-

λικής, με βάση το κτηματολόγιο, επιφάνειας 2.963 τ.μ., η οποία αποτελείται από δύο 
όμορα γεωτεμάχια, το ένα επιφάνειας 1.541 τ.μ. με πρόσωπα στη διασταύρωση των 
οδών Αιόλου και Ιάσονος και το δεύτερο επιφάνειας 1.422 τ.μ. με πρόσωπο στην οδό 
Ιάσονος. Και το τελευταίο είναι η οικοπεδική έκταση κείμενη επί εγκεκριμένων, μη 
διαμορφωμένων οδών Λυκούργου, ανωνύμων οδών και Αχιλλέως, εντός του Ο.Τ. 13Β, 
Τομέας 3, συνολικής επιφάνειας 3.472,02 τ.μ. Όπως σημειώνει η Ε.Κ.Υ.Ο, ως καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 31η Μαρτίου 2023. 

Έντονο είναι το κυκλοφοριακό πρό-
βλημα που παρατηρείται το τελευταίο 
διάστημα έξω από τα σχολικά συγκρο-
τήματα του 2ου Γυμνασίου, 2ου Λυκεί-
ου και του 3ου Νηπιαωγείου Βούλας 
εξαιτίας των εργασιών ανάπλασης των 
οδών Προόδου, Δημητρακοπούλου 
και Βουτυρά. Με παρέμβασή τους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 20ής Μαρ-
τίου, μέλη του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου 
Βούλας περιέγραψαν την κατάσταση 
που επικρατεί κατά τις ώρες προσέ-
λευσης των μαθητών, ζητώντας από τη 

δημοτική αρχή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
γονέων που αφήνουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο. Όπως ανέφεραν οι γονείς, αναγκάζονται 
να σταθμεύουν τα οχήματα τους αρκετά μακριά από την είσοδο του Νηπιαγωγείου καθώς υπάρ-
χουν άλλοι γονείς οι οποίοι σταθμεύουν το όχημα τους στη μέση της οδού Δημητρακοπούλου 
και μπροστά από την είσοδο του Νηπιαγωγείου για να αφήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 
δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ακούγοντας προσεκτικά τους γονείς ανέφερε ότι κάθε μέρα ένα 
περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται από τις 7:30 έως τις 8:30 το πρωί προκειμένου 
να ελέγχει την κυκλοφορία των οχημάτων ενώ αν κριθεί απαραίτητο, στο σημείο θα αποσταλεί 
και δεύτερο όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεσμεύτηκε ο ίδιος να εποπτεύσει την κατάστα-
ση. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες ανάπλασης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και σε λίγες 
εβδομάδες το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υφίσταται θα αποτελεί παρελθόν και η διέλευση 
των οχημάτων θα γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Στην σκιά της τραγωδίας των Τεμπών διεξήχθη το Δημο-
τικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Δευτέρα 
20 Μαρτίου 2023. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών, ο 
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ζήτησε από τον Πρό-
εδρο του σώματος Διονύση Γεωργουλόπουλο να τηρηθεί 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αθώων θυμάτων από τη 
σύγκρουση των τρένων. Όρθιοι στα έδρανά τους οι παρό-
ντες δημοτικοί σύμβουλοι και με σκυμμένο το κεφάλι 
απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη των 57 θυμάτων. Από την 
πλευρά του, ο Δήμαρχος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του 
για τους νεκρούς, εκφράζοντας την ευχή να είναι το τελευ-
ταίο δυστύχημα που συμβαίνει. «Όλοι γίναμε κοινωνοί 
μιας τραγικής εξέλιξης με την άδικη απώλεια 57 ανθρώπι-
νων ζωών. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
εκφράσουμε στους οικείους τους τα συλλυπητήριά μας και 
θα ήθελα εις μνήμην  των θυμάτων, το δημοτικό συμβούλιο 
να ξεκινήσει τις εργασίες του με τήρηση ενός λεπτού σιγή 
ελπίζοντας αυτό το τραγικό συμβάν να είναι το τελευταίο 
το οποίο θα συμβεί, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στον 
κόσμο, ειδικότερα κάτω από το πρίσμα των ανθρώπινων 
λαθών που προκύπτουν και των τεχνολογικών ελλειμμά-
των που αναδεικνύονται και που στο τέλος της ημέρας 
έχουν μια υποσημείωση, ότι ίσως στη χώρα μας θα πρέπει 
να μοχθήσουμε πολύ ακόμα για να δώσουμε τα αυτονόητα 
στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη ζωή», τόνισε σε ιδιαίτε-
ρα φορτισμένο κλίμα ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

3ο Νηπιαγωγείο Βούλας 
Λύση στο προσωρινό 
κυκλοφοριακό πρόβλημα

Σε κλίμα 
συναισθηματικής 
φόρτισης 
το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγωνισμός της Εκκλησίας για 6 οικόπεδα στη Βουλιαγμένη
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Σημαντικά έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχεδιάζονται 
για το προσεχές διάστημα. Τα έργα αφορούν σε δρό-
μους του Πανοράματος με υψηλή κλίση και παρεμ-
βάσεις γύρω από τις σχολικές μονάδες και νηπιαγω-
γεία. Η βελτίωση και ολοκλήρωση των υφιστάμενων 
οδικών υποδομών με στόχο την ασφαλέστερη οδή-
γηση στους δρόμους της πόλης, την ασφαλέστερη 
κινητικότητα των πεζών και την βελτίωση της προ-
σβασιμότητας και της ποιότητας ζωής με άμεσες 
στοχευμένες παρεμβάσεις, είναι στις άμεσες προτε-
ραιότητες της Δημοτικής αρχής. 

Σε άμεση προτεραιότητα είναι οι δρόμοι με μεγάλη 
κλίση στη περιοχή του Πανοράματος και οι στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση 
της ασφάλειας μαθητών και γονέων στα σχολεία και νηπιαγωγεία της πόλης μας. Για τις 
παρεμβάσεις στο Πανόραμα, έχει παρατηρηθεί ότι η πυκνή δόμηση, η παλαιότητα του 
οδικού δικτύου σε ορισμένα σημεία, ο κυκλοφοριακός φόρτος και οι εργασίες αναβάθ-
μισης των δικτύων κοινής ωφέλειας προκαλούν περαιτέρω φθορές στο οδόστρωμα, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά επικίνδυνα σημεία για πεζούς και οχήματα. Οι 
παρεμβάσεις θα στοχεύσουν στις οικίες της περιοχής του Πανοράματος που βρίσκο-
νται σε δύσκολο τοπογραφικό ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις, στις οποίες η πρόσβαση 
καθίσταται δυσχερής όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύγχρονα αντιολισθητικά υλικά
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν το φαινόμενα αυτά, η δημοτική αρχή είναι στη διαδι-
κασία δημοπράτησης του έργου για την επίστρωση με καινοτόμους αντιολισθητικούς 
τάπητες, προκειμένου να εξομαλυνθούν κατά το δυνατό οι έντονες κλίσεις και η ολι-
σθηρότητα του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος στρώ-
σεων οδοστρώματος απο τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτι-

κών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας (FDR 
with cement). Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει πολλα-
πλά πλεονεκτήματα, καθώς είναι απολύτως οικολο-
γική, αφού αξιοποιεί με επί τόπου ανακύκλωση τα 
υπάρχοντα υλικά, περιορίζει ριζικά τη χρήση νέων 
υλικών λατομείου και συμβάλλει στη μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος. Επιπρόσθετα, αυξάνει 
τη δομική ικανότητα του νέου οδοστρώματος και 
έχει μικρότερο αντίκτυπο στην κυκλοφορία της 
περιοχής, καθώς δίδεται άμεσα προς κυκλοφορία 
και δεν προκαλεί περαιτέρω δυσκολία στους κατοί-
κους των περιοχών.

Παρεμβάσεις στα σχολεία
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, που έχει προϋπολογισμό 3,2 εκατομμύρια ευρώ και το 
μεγαλύτερο μέρος του χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Ανάκαμψης, προχωρά παράλληλα και το έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου 
γύρω από τα σχολεία της πόλης μας. Κατά τη πρώτη φάση του έργου έγιναν μετρήσεις 
και έρευνα με ερωτηματολόγια και τοπικές αυτοψίες για τον εντοπισμό των ζητημά-
των που χρήζουν αντιμετώπισης και σε δεύτερη φάση προσδιορίστηκαν παρεμβάσεις 
μικρής κλίμακας δομικού χαρακτήρα, όπως τοποθέτηση υπερυψωμένων μειωτών ταχύ-
τητας (σαμαράκια) κυκλικού και τραπεζοειδούς τύπου, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και 
υλοποιήσεις θεσμοθετημένων πεζοδρόμων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αυξηθεί 
ο δείκτης ασφάλειας και προσβασιμότητας των μαθητών και των συνοδών τους γύρω 
από τις σχολικές μονάδες και τα νηπιαγωγεία της πόλης μας.

Μια νέα δημοσκόπηση πραγματοποίησε η αυτοδιοικη-
τική ιστοσελίδα aftodioikisi.gr για τους δημάρχους της 
Ανατολικής Αττικής. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 5 
έως 13 Μαρτίου 2023, σε ένα δείγμα 3.900 πολιτών. Η 
έρευνα στόχευσε στην καταγραφή του βαθμού ικανο-
ποίησης των πολιτών της συγκεκριμένης περιφέρειας 
από τις δημοτικές αρχές, καθώς και στην καταγραφή 

των προτεραιοτήτων τοπικής πολιτικής των πολιτών 
στο επίπεδο των δήμων. Για την έρευνα χρησιμοποιή-
θηκε κλειστό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε σε 
ποσοστό περίπου 50% διαδικτυακά από το κοινό ανα-
φοράς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης του έργου προώθησης από την ερευ-
νητική ομάδα σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, και 
σε ποσοστό περίπου 50% τηλεφωνικώς με ποσοστώσεις 
δήμων ώστε να συμπληρωθούν δείγματα 300 ατόμων 
για καθένα δήμο. 

69% ικανοποίηση  
για τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Η γενικότερη άποψη σύμφωνα με τα στοιχεία της δημο-
σκόπησης για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
δείχνει ότι οι πολίτες των 3Β κρίνουν σε ποσοστό 69% 
θετικά τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής. Στην ερώ-
τηση αν η εικόνα του Δήμου είναι καλύτερη ή χειρότερη 
σήμερα σε σύγκριση με αυτήν πριν από τρία χρόνια, το 
61% απάντησε θετικά ενώ 38% απάντησε αρνητικά. Το 

42% των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της επανεκλογής 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, το 30% δηλώνει θετικό να 
παραμείνει ο σημερινός δήμαρχος, ενώ μόλις το 23% 
δηλώνει κατά της επανεκλογής, ένα ποσοστό που παρα-
μένει ουσιαστικά ίδιο με τα αποτελέσματα των δημοτι-
κών εκλογών του 2019. 

Η έρευνα προχώρησε στην ανίχνευση των θέσεων των 
δημοτών με τη σημαντικότητα ζητημάτων τοπικού 
χαρακτήρα στην περιοχή. Αναφορικά με την τωρινή 
διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για 
την οποία υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης ικανοποίησης 
είναι υψηλός, η ευθύνη διαχείρισης δείχνει να είναι 
βαρύτερη για τα θέματα της αποκόμισης απορριμμάτων 
και της επάρκειας και ποιότητας των σχολικών κτιρίων, 
ζητήματα που ωστόσο δεν βρέθηκαν στην κορυφή  των 
προτεραιοτήτων των πολιτών. Σημειώνεται επίσης ότι 
για το ζήτημα που βρέθηκε στην κορυφή των ανησυ-
χιών των δημοτών, την προστασία ελεύθερων χώρων 
σε ακτές ή λόφους, το ποσοστό πολιτών που απέδωσε 
ευθύνη στην τωρινή δημοτική αρχή είναι μόλις 20%. 

Έρευνα γνώμης 
Εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Δήμου 

Πανόραμα: Ασφαλέστεροι οι δρόμοι με κλίσεις
Έργα προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο

Μειώνονται οι ταχύτητες  
γύρω από σχολικές μονάδες



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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Η ηρεμία 
της πόλης
πάνω από
τις επενδύσεις

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος  
Δήμαρχος Βάρης Βούλας  
Βουλιαγμένης “Τα νέα έξυπνα έσοδα 

χρηματοδοτούν τις τεχνικές 
παρεμβάσεις του Δήμου,  
όχι οι δημότες

 
Συνέντευξη στην  Έλενα Φυντανίδου και τον Γιώργο Λαουτάρη

Κύριε Δήμαρχε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο σε ό,τι αφορά τη 
διακυβέρνηση της χώρας. Το κλίμα είναι φορτισμένο. Πώς βλέπετε να 
εξελίσσονται τα πράγματα; 
Νομίζω ότι αν κάποιος μιλούσε για την τρέχουσα τετραετία, θα έλεγε ότι σε αυτή 
συνέβησαν τα πάντα. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, σειρά ζητημάτων που έχουν να 
κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τον υβριδικό πόλεμο και τις απειλές που έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν, το θέμα των υποκλοπών και ενός πολύ μεγάλου τραγικού δυστυχή-
ματος στον... Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη τετραετία. Δεδομένων των καταστάσεων, 
όταν καταφέρνεις ως κυβέρνηση κάποιες βελτιώσεις στο εθνικό εισόδημα, στη μείω-
ση της ανεργίας και στους ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω 
αποτυχία. 

Θεωρείτε ότι το κλίμα και οι πολιτικές γραμμές θα επηρεάσουν τις 
εκλογές στον Δήμο; 
Νομίζω πως όχι. Δεν το έχουν καταφέρει, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που 
παρακολουθούμε. Γνωρίζω τα τοπικά δρώμενα από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 
και τότε ήταν χαλαρή η σχέση κόμματος δημοτικών παρατάξεων και γραμμής - χρί-
σματος. Στην περιοχή μας ήταν λίγο απροσδιόριστη αυτή η γραμμή… 

Εσείς είστε «γαλάζιος» Δήμαρχος; 
Όχι. Είμαι ο Δήμαρχος της περιοχής. Το ότι ψηφίζω στις βουλευτικές και τις ευρωβου-
λευτικές εκλογές συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το οποίο δεν κρύβω, δεν σημαίνει ότι 
αυτή η πολιτική πεποίθηση μετατρέπεται σε γαλάζια, πράσινη, κόκκινη, ροζ ή μωβ 
δημοτική κατεύθυνση. Όταν μιλάμε για Αυτοδιοίκηση, όταν μιλάμε παραδείγματος 
χάριν για την καθαριότητα της πόλης, αυτή δεν είναι διαφορετική αν θα γίνει με μπλε, 
πράσινο, ροζ ή κόκκινο τρόπο. Είναι αυτή η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική για 
την πόλη, την περιοχή, τον δημότη. 

Βλέπουμε έναν Δήμο που παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει έργα. Με λίγα 
λόγια ξοδεύει χρήμα, τη στιγμή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση εν συνόλω 
έχει ως πάγιο αίτημα την αύξηση των πόρων παραπονούμενη για τα 
οικονομικά των Δήμων... 
Καταρχάς συνεχίζω και φωνάζω όπως οι υπόλοιποι δήμαρχοι ότι η Αυτοδιοίκηση 
είναι υποχρηματοδοτημένη. Κι αυτά που ορίζει ο νόμος, περίπου 6,5 δισ. ως ετήσια 
κρατική χρηματοδότηση, έχουν καταντήσει σήμερα να είναι 2,8 δισ. 

Ωστόσο, ο Δήμος βγάζει προς τα έξω μια εικόνα ευρωστίας.  
Ποιος πληρώνει; Ο δημότης; 

Όχι. Ο δημότης πληρώνει 1,52 ευρώ ανά τ.μ., ετησίως, για τέλη καθαριότητας και ηλε-

κτροφωτισμού. Δηλαδή για ένα σπίτι 100 τ.μ. πληρώνει περίπου 150 ευρώ το χρόνο. 
Αυτό είναι το κόστος. Η λογική ότι πληρώνω κι άλλα, π.χ. ΕΝΦΙΑ, δεν είναι χρήματα 
που έρχονται στον Δήμο. Τα δε τέλη, 1,52 ευρώ ανά τ.μ., που πληρώνουν οι δημότες, 
έχουν μείνει στάσιμα εδώ και 9 χρόνια. Και όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί. Τουναντίον, 
έχουν μειωθεί στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, από 2,02 ευρώ το τ.μ. σε 1,52 ευρώ, 
με την επιχειρηματολογία ότι αυτά δεν έχουν σχέση με το κόστος της γης, αλλά με την 
υπηρεσία την οποία παρέχεις. Σκουπίδια μαζεύουμε στη Βούλα, σκουπίδια μαζεύου-
με στη Βάρη, σκουπίδια μαζεύουμε και στη Βουλιαγμένη. Το ίδιο και με τον φωτισμό. 
Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα, στις οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια κανείς δεν ήθελε 
να ζει, όπου τα δημοτικά τέλη είναι πιο ακριβά σε σχέση με τη Βουλιαγμένη. 

Άρα από πού προκύπτει αυτή η εικόνα της περιοχής; 
Από τη δημιουργία έξυπνων εσόδων. Έξυπνο έσοδο είναι ο οικονομικός ηλεκτρο-
φωτισμός και η εξοικονόμηση ενέργειας, να μην καταναλώνεις χαρτί κ.λπ. Είναι μία 
νέα λογική διοίκησης - διαχείρισης. Επίσης, δημιουργήσαμε έσοδα περισσότερα από 
οποιονδήποτε άλλο Δήμο, διότι καταφέραμε να 
διαχειριστούμε τα περιουσιακά στοιχεία του 
Δήμου. Όταν αναλάβαμε το ’14, τα έσοδα 
του Δήμου από μισθώσεις ήταν της τάξε-
ως των 650.000 ευρώ, με απίστευτα χρέη, 
δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν 
αλλά οι εταιρείες μπήκαν σε διαδικασία 
προστασίας από τους πιστωτές, χωρίς 
εγγυητικές επιστολές κ.λπ. Την ίδια περι-
ουσία την επαυξήσαμε μέσω των συμ-
βάσεων με την ΕΤΑΔ, τα δε ακίνητα και 
τις εκτάσεις τα μισθώσαμε χωρίς ούτε 
μία ένσταση, με την υποχρέωση των 
μισθωτών να ανακαινίσουν πλήρως 
την περιουσία αυτή και σήμερα 
τα έσοδα από μισθώσεις 
υπερβαίνουν τα 4 εκατ. 
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ευρώ. Ουσιαστικά όλο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου χρηματοδοτείται κάθε χρόνο 
από τα νέα έσοδα που δημιουργήσαμε.

Ένα επιχείρημα που ακούγεται κυρίως από την αντιπολίτευση είναι 
ότι οι ακριβές μισθώσεις έφεραν ακριβές επιχειρήσεις, κυρίως στις 
παραλίες, οι ακριβές επιχειρήσεις πωλούν πλέον ακριβές υπηρεσίες 
και κάποιοι δημότες αισθάνονται αποκλεισμένοι από ένα κομμάτι των 
παραλιών. Πώς το αντιμετωπίζετε; 
Το αντιμετωπίζουμε δίνοντας τη δυνατότητα στην παράκτια ζώνη να υπάρχουν όλων 
των ειδών και για όλα τα βαλάντια υπηρεσίες. Αν κάποιος είναι μέσου ή χαμηλού εισο-
δήματος, μπορεί να πάει στο Καβούρι όπου υπάρχουν δημοτικές εγκαταστάσεις μισθω-
μένες, με χαμηλότερο τίμημα, άρα και με πιο φθηνά προϊόντα και μπορεί να απολαύσει 
το μπάνιο του, τον καφέ του και τον μεζέ του. Αν κάποιος θέλει να αισθανθεί ότι βρίσκε-
ται σε ακριβό τουριστικό προορισμό, μπορεί να πάει σε άλλη παραλία όπου η μίσθωση 
είναι πιο ακριβή, γιατί ο Δήμος χρειάζεται έσοδα, και να πληρώσει την ξαπλώστρα 
«χρυσάφι». Υπάρχουν και πολλές απολύτως ελεύθερες παραλίες. Είναι θέμα επιλογής. 

Βλέπουμε ότι η περιοχή μας γίνεται στόχος νέων επενδύσεων και 
μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχει κίνδυνος οι κάτοικοι να χάσουν την 
ησυχία τους; 
Επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή την ηρεμία στην πόλη, καθώς θεωρούμε ότι είναι 
κυρίως πόλη κατοικίας. Τα πρώτα χρόνια, σε κάποιες περιοχές είχαμε επιτύχει, σε 
άλλες είχαμε αποτύχει. Η προσπάθεια όμως συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια. Πριν 
από δύο χρόνια αναγκαστήκαμε να επιβάλουμε τοπική νομοθεσία. Τα τελευταία δύο 
καλοκαίρια, ο κόσμος κατάφερε να βγει στα μπαλκόνια του να απολαύσει την καλο-
καιρινή βραδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βάρκιζας, όταν με 
βλέπουν στο δρόμο και μου λένε «Δήμαρχε, μετά από πάρα πολλά χρόνια καταφέρα-
με να ηρεμήσουμε στο σπίτι μας». Αυτό ήρθε για να μείνει. Οι επιχειρηματίες είναι 
ευπρόσδεκτοι υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται την περιοχή και τους κατοίκους της.

Να προωθήσουμε λίγο τη συζήτηση. Πολιτικά κερδίσατε στις προηγού-
μενες εκλογές, αλλά είναι κοινή διαπίστωση ότι έχετε «χάσει» από μία 
κατάσταση: τη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους. Αυτό γίνεται 
ιδιαιτέρως εμφανές στην περίπτωση του Ρέματος του Κόρμπι. Πώς θα 
λύσετε τον γόρδιο δεσμό; 
Εάν ως Δήμος δεν είχαμε καταπιαστεί, με τέτοια ένταση, με την κατασκευή του έργου, 
σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια καθυστέρηση η οποία προκύπτει από διαχειριστι-
κά προβλήματα. Το Κόρμπι θα συνέχιζε να είναι ένα ημιμελετημένο ρέμα, με παλιά 

μελέτη, στα χαρτιά, σε κάποιο ντουλάπι. Αναλάβαμε αρμοδιότητες της Περιφέρειας 
και των υπουργείων και σηκώσαμε βάρος που δεν μας αναλογούσε. Μεταξύ άλλων, 
επικαιροποιήθηκε η μελέτη με δαπάνες και επιμέλεια του Δήμου, ο οποίος δεν έχει 
την αρμοδιότητα. Βγήκε το Προεδρικό Διάταγμα οριοθέτησης του ρέματος, πάλι με 
επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου. Κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο προκειμένου το θέμα να ανέβει από τη 19η θέση, στην 3η και εν 
συνεχεία στην 1η θέση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Κάναμε την κτηματογράφη-
ση των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων, μολονότι ήταν αρμοδιότητα της Περιφέρειας. 
Αν δεν είχε «τρέξει» ο Δήμος για να ξεπεραστούν τα πολλά προβλήματα, καθώς και 
τα εμπόδια που ακολούθησαν με την ανάδοχο εταιρεία, σήμερα το έργο δεν θα ήταν 
πουθενά. 

Τώρα που βρισκόμαστε; 
Πιστεύω ότι μέχρι τον Μάιο θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με νέο ανάδοχο και θα 
ξεκινήσει η κατασκευή του έργου μέσα στο καλοκαίρι. 

Και πότε εκτιμάτε ότι θα αποπερατωθεί; 
Για το έργο αυτό υπολείπονται περίπου 18 μήνες. Πριν το 2025 δεν πρόκειται να έχου-
με λύση. Βέβαια, στο Κόρμπι έχουμε και την τροποποίηση του σχεδίου που περνά 
στις 3 Απριλίου από το ΣΥΠΟΘΑ (σ.σ. Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-
σβητήσεων). Αυτό σημαίνει ότι μετά την απόφαση θα απελευθερωθεί η δόμηση στην 
περιοχή της γραμμής πλημμύρας του ρέματος, δηλαδή εκεί που θα έφτανε η πλημμύ-
ρα αν δεν υπήρχε ρέμα. Εκεί απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση σήμερα. 

Να πάμε σε ένα πιο καλοκαιρινό θέμα που κι αυτό έχει πέσει «θύμα» της 
γραφειοκρατίας. Τι μέλλει γενέσθαι με τις ακτές της πόλης; 

Το κάμπινγκ της Βούλας έχει ήδη ξεκινήσει και κατασκευάζεται. Η υποχρέωση του 
αναδόχου είναι να είναι έτοιμο περίπου το 80% της εγκατάστασης τον Ιούνιο του ’23 
και η ολοκλήρωσή του επίσης την τρέχουσα χρονιά. Για τη β΄ πλαζ Βούλας εκδόθηκαν 
οι άδειες οικοδομής και ξεκινά η κατασκευή της παραλίας. Σύμφωνα με την μελέτη, 
πρόκειται να φτιαχτεί ένας παράδεισος εκεί. Βέβαια φθάσαμε στο σήμερα με πολλές 
καθυστερήσεις και πιέσεις.

Τα καφέ θα είναι ανοιχτά μέχρι αργά παίζοντας μουσική; 
Δεν θα υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση πουθενά. Θα υπάρχουν δύο ημερήσια αναψυ-
κτήρια και ένα εστιατόριο το οποίο μετά τη δύση του ηλίου δεν θα έχει δυνατότητα 
να έχει μουσική. 

Πότε θα είναι έτοιμη η παραλία; 
Ξεκινούν τώρα οι εργασίες και θα παραδοθεί κοντά στον Απρίλιο του 2024. Πρέπει 
να πούμε ότι στο χώρο δεν κτίζονται καινούργια κτίρια. Ανακατασκευάζονται τα ήδη 
υπάρχοντα τα οποία όμως, επειδή είναι της δεκαετίας του ’60, χρήζουν σημαντικής 
υποστήριξης. 

Γιατί οι δημότες να σας εμπιστευτούν τον δημαρχιακό θώκο της πόλης 
για τρίτη τετραετία;
Διότι ό,τι είπα, το έκανα. Έκανα περισσότερα και όχι λιγότερα. Ένας δεύτερος λόγος 
είναι ότι όταν ξεκινάς έναν σχεδιασμό και τον προχωράς σε ένα πολύ καλό σημείο και 
υπάρχει κι άλλο πεδίο το οποίο χρήζει παρέμβασης, θέλεις να τον ολοκληρώσεις. Να 
ολοκληρώσεις ένα σχέδιο το οποίο θα φτάσει στο τέλος να είναι μεγάλο. Θα ξεφύγεις 
από τη διαχείριση κι απ’ αυτό που είναι αυτονόητο, παρότι πολλά αυτονόητα δεν 
έχουν οι πόλεις, ακόμη και η δική μας. Όταν φτιάξεις τα αυτονόητα που πρέπει να 
έχει η πόλη και το πας λίγο παραπέρα, μετά θέλεις να φτιάξεις το μεγάλο.
 
Ποιο είναι αυτό λοιπόν το αυτονόητο που παραδέχεστε ότι λείπει απ’ 
την πόλη;
Αυτονόητο για μία σύγχρονη πόλη, το οποίο δεν έχει η πόλη μας και το δημιουργούμε 
τώρα είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Δεν έχουμε τους πεζοδρόμους έτσι όπως τους 
ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι κατηγοριοποιούν τις πόλεις σε ανθρώπινες 
και μη, σε πόλεις με ευτυχείς ή δυστυχείς κατοίκους. Οι οργανισμοί αυτοί αναφέρουν 
ότι οι πόλεις πρέπει να έχουν στο 35% του εσωτερικού τους δικτύου, δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας ή πεζοδρόμους. Η πόλη μας έχει 5%. Αυτό που στη δική μας πόλη και 
γενικότερα στις πόλεις της Ελλάδας δεν υπάρχει, εμείς επιχειρούμε να αλλάξουμε.

Παρά το προεκλογικό κλίμα, αρνείται ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τον χαρακτηρισμό 
«γαλάζιος Δήμαρχος» και δηλώνει ότι εκπροσωπεί μια υπερκομματική αντίληψη της 
αυτοδιοίκησης που έχει στο επίκεντρό της την αποτελεσματικότητα
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Προτού η πανδημία καταστήσει τις ψηφιακές εφαρμογές 
μονόδρομο στη διαμεσολάβηση μεταξύ κράτους και πολί-
τη, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε ήδη προβά-
δισμα σε μια νέα αντίληψη για τη διεκπεραίωση των γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών. Προσανατολισμένη στις νέες 
δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία, η δημοτική 
αρχή των 3Β από τους πρώτους κιόλας μήνες της πρώτης 
θητείας, το 2015, εγκαινίασε μια σειρά διαδικτυακών εργα-
λείων για την επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο, τη δια-
φάνεια στη λήψη αποφάσεων αλλά και την ολόπλευρη ενη-
μέρωση για την πορεία του δημοτικού έργου σε κάθε τομέα. 
Στις 9 Μαρτίου, κάνοντας και πάλι τη διαφορά, ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε στο Future of Cities 
Conference την πρώτη συνολική δημοτική εφαρμογή, το 
ΒΒΒ app, που ανέπτυξε ο Δήμος για να κινητές συσκευές 
ώστε όλη η βεντάλια των ψηφιακών υπηρεσιών να «χωρέ-
σει» στην παλάμη του ενός χεριού. 

Ενημέρωση και διαφάνεια
Μια από τις πρώτες μέριμνες της διοίκησης Κωνσταντέλ-
λου όταν εξελέγη για πρώτη φορά ήταν η αναδιοργάνω-
ση της ψηφιακής ταυτότητας του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, προσανατολισμένη στη διαφάνεια και τη 
λειτουργικότητα. Η ιστοσελίδα του Δήμου ανακατασκευ-
άστηκε ριζικά ώστε να παρέχει δυνατότητες για προσθή-
κη υπηρεσιών και πληροφοριών. Παράλληλα, η δημοτι-
κή αρχή εγκαινίασε το δημοτικό webTV, τη δημιουργία 
ενός δημοτικού ψηφιακού καναλιού στο ΥouTube και στη 
σελίδα του Δήμου στο Facebook, όπου από το 2014 προ-
βάλλονται ζωντανά και έπειτα διατίθενται ως ψηφιακό 
αρχείο on demand όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου καθώς και οι σημαντικότερες εκδηλώσεις του 
Δήμου. Δύο πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες προστέθηκαν 
λίγο αργότερα στη θητεία 2014-2019 που λειτουργούν ως 
σήμερα: 

Το GIS (vvv.geopolisgis.gr) παρέχει μια βάση δεδομένων 
για τη ρυμοτομία των τριών πόλεων (χρήσεις γης, όρους 
δόμησης κ.λπ.), τις τεχνικές υποδομές (δίκτυα αποχέτευ-
σης και ομβρίων, κάδος καθαριότητας), κοινωνικές υπο-
δομές (δημοτικά κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες) αλλά και τις 
αντικειμενικές αξίες ανά περιοχή. 

Και το infodrasi (vvv.infodrasi.gr) μια οργανωμένη παρου-
σίαση για τον έλεγχο των δράσεων του Δήμου από τους 
κατοίκους. Η διαδραστική αυτή πλατφόρμα επικαιροποι-
είται καθημερινά και καταγράφει όλη τη δραστηριότητα 
των υπηρεσιών σε έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, εκδηλώ-
σεις, ή μελέτες, κατηγοριοποιώντας τις ανά τομέα πολι-
τικής, ανά κοινωνικές ομάδες και ανά δημοτική ενότητα. 
Πρόκειται για το απόλυτο εργαλείο διαφάνειας, που άλλω-
στε χρησιμοποιεί συχνά και η αντιπολίτευση για τον έλεγ-

χο που ασκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κορωνίδα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου και κλειδί 
για την άμεση επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσί-
ες ήταν η εισαγωγή της εφαρμογής για κινητές συσκευές 
Νovoville. Πρόκειται για μια υπηρεσία ηλεκτρονικών ανα-
φορών στον Δήμο πάνω σε κάθε πρόβλημα της καθημερι-
νότητας. Το στίγμα και η κάμερα του κινητού τηλεφώνου 
μετατρέπεται σε εργαλείο για την ειδοποίηση του Δήμου, 
όταν μια λάμπα του δημοτικού φωτισμού δεν ανάβει, όταν 
κάποιος γείτονας έχει αφήσει ογκώδη αντικείμενα στον 
δρόμο ή όταν αποκαλύπτεται μια λακκούβα στον δρόμο. 
Η υπηρεσία αυτή έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 75.000 
αιτήματα πολιτών που έχουν διεκπεραιωθεί στο σύνολό 
τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά της εφαρμογής για το 
τελευταίο 6μηνο, τα περισσότερα αιτήματα αφορούσαν 
σε δέντρα και κλαδιά επί του πεζοδρομίου, ενώ ακολου-
θούσαν από απόσταση αναφορές πολιτών για ογκώδη 
αντικείμενα και σκουπίδια ή μπάζα.

Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης απέκτησε πρόσφατα μια αφισιωμένη ιστοσελίδα για 
παροχή πληροφοριών (χάρτες, όρους δόμησης, ρυμοτομι-
κά σχέδια, διατάγματα κ.κλπ.) και κατάθεση αιτήσεων,το 
vvvgovpoleodomia.gr, ενώ σε ένα νέο τουριστικό πόρταλ 
το visitvarivoulavouliagmeni.gr, συγκεντρώνονται γενικές 
πληροφορίες για τη φυσιογνωμία και την ιστορία του 
Δήμου, με έναν χρηστικό τρόπο. 

Το νέο ΒΒΒ app επί της ουσίας ενοποιεί τις σκόρπιες 
εφαρμογές σε μία παρέχοντας τη δυνατότητα διατύπωσης 
αναφοράς για θέμα καθημερινότητας (σε μια προοπτική 
συγχώνευσης του νέου app με το Νovoville) αλλά και κατά-
θεσης ψηφιακών αιτήσεων για το σύνολο των υπηρεσιών 
του Δήμου. Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει ενημέρωση 
για τα τοπικά δρώμενα, χρήσιμα τηλέφωνα σχετιζόμενα 
με τον Δήμο και τις αρχές, πληροφορίες προσβασιμότη-
τας, όπως χάρτη θέσεων στάθμευσης για άτομα με ανα-
πηρίες, στοιχεία επικοινωνίας με όλες τις εκπαιδευτικές 
δομές στις τρεις πόλεις, πληροφορίες για τα προγράμματα 
ανακύκλωσης που «τρέχουν» εντός του Δήμου αλλά και 
τουριστικές πληροφορίες (αξιοθέατα, ακτές κολύμβησης, 
προτεινόμενες διαδρομές). 

Στην ιστορία εντωμεταξύ έχει περάσει η εφαρμογή του 
...lockdown που πρώτος εισήγαγε ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το «Δήμος 
ΒΒΒ menoumespiti» που αναπτύχθηκε τον Μάρτιο του 
2020 εν μέσω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί από 
τις αρχές στις μετακινήσεις των πολιτών λόγω της παν-
δημίας, επέτρεπε σε κάθε χρήστη να συντάξει και να απο-
στείλει τα αλησμόνητα SMS μετακίνησης προς το 13033. 

Η ψηφιακή σχέση 
πολιτών και Δήμου

Γιατί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
είναι μια πραγματικά «έξυπνη» πόλη

Αξέχαστο θα μείνει το «ΒΒΒ menoume spiti» 
το εύχρηστο app με το οποίο οι πολίτες 
μπορούσαν να στείλουν SMS μετακίνησης 
κατά την περίοδο του σκληρού lockdown 
της πανδημίας, το 2020
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      Εξυπηρέτηση από το σπίτι
Τα «ταπ» πάνω στην οθόνη αφής του κινητού τηλεφώνου ήρθαν να 
αντικαταστήσουν την αναμονή στις ουρές εξυπηρέτησης από ένα γκισέ 
στο Δημαρχείο, με την ψηφιοποίηση του συνόλου σχεδόν των παρε-
χόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (vvv.gov.gr) επιλέγοντας στο μενού «Υπηρεσί-
ες» και το υπομενού «Ψηφιακά Πιστοποιητικά e-Υπηρεσίες & ΚΕΠ», 
παρουσιάζεται το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών πιστοποιητικών 
που παρέχονται στους πολίτες. Ο χρήστης επιλέγοντας τη θεματική 
ενότητα που τον ενδιαφέρει, για πιστοποιητικά από το Ληξιαρχείο, 
το Δημοτολόγιο, την Οικονομική Υπηρεσία κ.ο.κ. κατευθύνεται στην 
επιθυμητή γι’ αυτόν ενότητα, επιλέγει την αίτηση που τον ενδιαφέ-
ρει, στη συνέχεια η αίτηση πρωτοκολλείται αυτόματα, χρεώνεται 
αυτόματα στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος και την διεκπεραιώνει. 
Η ταυτοποίηση των πολιτών γίνεται με τους κωδικούς του taxis και η 
επικοινωνία με τον Δήμο για την παραλαβή του εγγράφου που ζητείται 
γίνεται μέσω email.

Όπως αναφέρουν υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, τη μεγαλύτερη 
ζήτηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν τα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης, οι βεβαιώσεις για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, οι αιτή-
σεις μεταδημότευσης, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικά 
γέννησης και αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, πιστοποιητικά εγγυ-
τέρων συγγενών αλλά και άδειες γάμου. Μεταξύ άλλων, οι πολίτες 
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για υποβολή ένστασης 
σχετικά με βεβαίωση παράβασης του ΚΟΚ, ενώ στην ίδια ιστοσελίδα 
θα διαβάσουν και τη σχετική νομοθεσία για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους. Σε άλλο σημείο οι γονείς παιδιών προσχολικής 
ηλικίας υποβάλλουν ψηφιακή αίτηση για ένταξη των παιδιών στους 
δημτοικους βρεφονηπιακούς σταθμούς (κατά τις καθορισμένες ημε-
ρομηνίες). «Κάνουμε σταθερά βήματα ώστε να γίνουμε μία ευφυής 
πόλη και να εκμεταλλευτούμε όσο πιο καλά μπορούμε τις τεχνολογι-
κές λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών πόλης, την προώθηση της 
οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης και την εξασφάλιση καλύτερης 
ποιότητας ζωής των κατοίκων», σημειώνουν οι άνθρωποι του Δήμου 
που έχουν επιφορτιστεί το καθήκον της ψηφιοποίησης.  

Οικονομικές συναλλαγές
Μία ακόμη καινοτομία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απο-
τέλεσε το δημοτικό taxis, η υπηρεσία vvv-easypay.gr, μια ψηφιακή 
εφαμρογή που παρέχει σε πραγματικό χρόνο σε πολίτες και επιχει-
ρήσεις προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις οφειλές τους 
στον Δήμο. Ο απλός αυτός τρόπος (που βασίζεται φυσικά σε ιδιαίτε-
ρα σύνθετες διεργασίες στο παρασκήνιο και απαίτησε δομικές αλλα-
γές στο δημοτικό μηχανισμό) μειώνει τις ουρές στο Ταμείο και την  
ταλαιπωρία και παρέχει ταυτόχρονα την ευκολία της εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονικής πληρωμής. Η ενημέρωση των καταστάσεων του ταμεί-
ου είναι αυτόματη όπως και η παροχή των σχετικών παραστατικών 
για τον συναλλασόμενο. Η εγγραφή στην υπηρεσία easypay γίνεται 
εύκολα με τη χρήση των κωδικών του taxis που ταυτοποιούν αυτόμα-
τα τους χρήστες αντλώντας τα στοιχεία των οφειλών τους στον Δήμο. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το 2023 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης έλαβε τον τίτλο της «έξυπνης πόλης της χρονιάς» στα Smart 
City Awards, παρουσιάζοντας όλη την ομπρέλα των υπηρεσιών προς 
τον πολίτη. Το στοίχημα βέβαια της ολικής ψηφιοποίησης ακόμη δεν 
έχει κερδηθεί, καθώς η πλειοψηφία των ενεργειών γίνεται ακόμη με 
τη μεσολάβηση των υπαλλήλων. Το ελληνικό κράτος, με όλο του το 
γερασμένο θεσμικό πλαίσιο και τα «βαρίδια» φρενάρει την εξέλιξη 
των διαδικασιών στον δρόμο που δείχνουν καινοτόμες περιπτώσεις 
όπως αυτή του Δήμου 3Β. Πολλές φορές «ψηφιοποιείται η γραφει-
οκρατία», όπως τονίζει γλαφυρά στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η αρχή όμως έχει γίνει και βρίσκεται στην 
καθημερινότητα όλων των δημοτών. 

Το BBB app είναι η 
πρώτη στη χώρα 
ολοκληρωμένη δημοτική 
εφαρμογή για κινητές 
συσκευές που φιλοδοξεί 
να συγκεντρώσει όλες 
τις ψηφιακές υπηρεσίες 
και λειτουργίες σε ένα 
εύχρηστο μενού

Για το «παράπονο στον Δήμαρχο» δεν απαιτείται 
ραντεβού, ούτε προσωπική επαφή, παρά μια απλή 
συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας Google που 
διατίθεται εύκολα από την ιστοσελίδα του Δήμου

Το δημοτικό GIS παρέχει εξειδικευμένη γεωχωρική 
πληροφόρηση για τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για πολλούς επαγγελματίες και 
επιστήμονες σε μια λογική ανοιχτών δεδομένων

Οι οφειλές στον Δήμο προβάλλονται και 
ενημερώνονται αυτόματα με λίγα κλικ στην 

αφοσιωμένη ιστοσελίδα για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές easypay.vvv.gov.gr

Κάθε μικρή ή μεγάλη δράση του Δήμου και κάθε 
ευρώ που ξοδεύεται ταξινομείται στο infodrasi 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανά 
κατηγορίες και γεωγραφική κατανομή με στόχο 

την πλήρη διαφάνεια 
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Τεχνητή 
νοημοσύνη 

που προσεγγίζει 
την 

πραγματικότητα 
πιο πιστά, 

δεν την 
κατασκευάζει, 

ούτε την 
αλλοιώνει

Ένα πολύ πρωτότυπο αποθετήριο τεκμηρίων τοπικής ιστορίας επε-
ξεργασμένο με τρόπο που ξαναζωντανεύει μια χαμένη για πάντα 
εποχή δημοσίευσε πρόσφατα στο διαδίκτυο ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Φωτογραφίες και βίντεο εποχής από τη Βάρη, τη 
Βούλα και τη Βουλιαγμένη περασμένων δεκαετιών επιχρωματίστη-
καν με ένα ειδικό λογισμικό που αναλύει το ασπρόμαυρο πρωτότυπο 
και αποδίδει όσο το δυνατόν πιστότερα έναν κόσμο που ζει πλέον 
μόνο σε σκονισμένα αρχεία και σε αναμνήσεις. 

Σε μια αυτοτελή ιστοσελίδα που ανέπτυξε με στόχο την τουριστική 
προβολή της περιοχής, το visitvarivoulavouliagmeni.gr, η ενότητα «Η 
ιστορία μας με χρώμα» επιτελεί δύο πολύ σημαντικές λειτουργίες. Η 
πρώτη και προφανής είναι ότι προσφέρει μια συναρπαστική επισκό-
πηση στο παρελθόν της περιοχής και συγκεκριμένα στον 20ό αιώνα, 
δείχνοντας ότι η Βάρη, η Βάρκιζα, η Βούλα και περισσότερο από όλες 
τις πόλεις, η Βουλιαγμένη, υπήρξαν από πολύ νωρίς πόλος έλξης 
πολλών, απλών και «vip» επισκεπτών. Οι επιχρωματισμένες φωτο-
γραφίες και τα βίντεο δίνουν νέα πνοή στο αρχειακό υλικό, χωρίς να 
παραβιάζουν τις βασικές συμβάσεις αληθοφάνειας. Πρόκειται για 
μια περίπτωση χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης των υπολογιστών 
που προσεγγίζει την πραγματικότητα πιο πιστά, δεν την κατασκευ-
άζει, ούτε την αλλοιώνει. 

Η δεύτερη και ίσως σημαντικότερη λειτουργία του ψηφιακού απο-
θετηρίου ιστορικών τοπικών τεκμηρίων είναι η αρχειακή εργασία 
που έγινε. Οι υπηρεσίες του Δήμου συγκέντρωσαν από τον χαοτικό 
κόσμο του διαδικτύου όλο το τοπικό ιστορικό υλικό που κατά και-
ρούς ανακυκλώνεται σε σκόρπιες δημοσιεύσεις, ταξινομώντας το 
ανά δημοτική ενότητα και δίνοντάς του τη βασική τεκμηρίωση. Με 
τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκε ένα σχετικά πλήρες αρχείο (αξιοποιή-
θηκε μόνο το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό) το οποίο είναι προσβάσιμο 
σε όλους και ανοιχτό για κάθε εκπαιδευτική ή άλλη αξιοποίηση. 

Κύρια πηγή για τα τοπικά βίντεο αποτέλεσε η ανοιχτή σήμερα σε 
διαδικτυακή πρόσβαση συλλογή του Εθνικού Οπτικοακουστικού 
Αρχείου που περιλαμβάνει τις ταινίες «επικαίρων» που παρήχθη-
σαν από το 1944 ως το 1981. Τα Επίκαιρα, όπως σημειώνεται στην 
ιστοσελίδα του Αρχείου «ήταν συνήθως δεκάλεπτες ενημερωτικές 
ταινίες με δέκα (κατά μέσο όρο) επιμέρους θέματα, που συνόδευ-
αν το πρόγραμμα των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων». 
Η θεματολογία τους κάλυπτε «δραστηριότητες της πολιτειακής και 
πολιτικής ηγεσίας, την προβολή του εκάστοτε κυβερνητικού έργου, 
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, 
τοπικά νέα, ενώ συχνά φιλοξενούσαν και διεθνή νέα». Πρόκειται για 
ένα πολύτιμο σήμερα υλικό, που ρίχνει φως στην ιστορία του περα-
σμένου αιώνα με μια δημοσιογραφική ματιά και βέβαια πάντα από 
την επίσημη σκοπιά των δημόσιων αρχών της χώρας που παρήγγει-
λαν, χρηματοδοτούσαν και έκαναν την παραγωγή και διανομή των 
συγκεκριμένων σύντομων ταινιών.

Μέσα από τα φίλτρα αναζήτησης στο μεγάλου όγκου υλικό αυτό, η 
δημοτική ιστοσελίδα ξεχώρισε τα αποσπάσματα που αφορούν στις 
περιοχές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τα αυτονόμησε, 
αναδημοσιεύοντάς τα μετά από την επεξεργασία επιχρωματισμού 
σε ένα νέο κανάλι του YouTube (Visit Vari Voula Vouliagmeni). Για τη 
Βάρη βρέθηκαν 4 αποσπάσματα, για τη Βούλα 8 και για τη Βουλιαγ-
μένη 36 βίντεο. Μια ξεχωριστή ενότητα αφιερώθηκε στη Μικρασια-
τική Καταστροφή, ως κομμάτι της ιστορίας της Βούλας, με οπτικοα-
κουστικό υλικό από τη Σμύρνη του 1922 και τη ζωή των προσφύγων 
κατά τα πρώτα χρόνια της έλευσής τους στη μητροπολιτική Ελλάδα. 

Ξεχωριστό κομμάτι αποτελεί το φωτογραφικό αρχείο με επιχρω-
ματισμένες εικόνες από τις τρεις δημοτικές ενότητες. Ασπρόμαυρα 
ιστορικά φωτογραφικά αρχεία που έχει διασώσει η ΕΡΤ και άλλοι 
φορείς πέρασαν από τα «φίλτρα» της τεχνολογίας και αποδίδονται 
με έναν αναπάντεχο τρόπο. Αναμνηστικές φωτογραφίες λουομένων 
στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας που δείχνουν το αναλλοίω-
το του τοπίου ανά τις δεκαετίες, λαογραφικά διαμάντια με απει-
κονίσεις της αγροτικής ζωής στη Βάρη που έχει χαθεί για πάντα, 
ομαδικές πόζες από τις κατασκηνώσεις της Λέσχης Εργαζόμενου 
Κοριτσιού στη Βούλα της δεκαετίας του 1960, ανέμελες στιγμές 
σε παραλιακά ταβερνάκια στο Καβούρι, περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων σε αυτό το νοσταλγικό λεύκωμα με εκατοντάδες τεκμήρια. 
Τα αρχεία έχουν δημοσιευτεί με δημόσια πρόσβαση σε πλατφόρμα 
φωτογραφιών της Google. 

Τοπικά τεκμήρια 
Το παρελθόν της πόλης με χρώμα
Ένα ψηφιακό δημοτικό αρχείο φωτογραφιών και βίντεο

Σκανάρετε για επίσκεψη στην ιστορική σελίδα 
του Visit Vari Voula Vouliagmeni)
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Τα «όπλα» της αλήθειας, της επιστήμης και της δικαιοσύνης 
επιστράτευσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να 
αμυνθεί στην εκστρατεία δυσφημιστικών για τη Βουλιαγμέ-
νη δημοσιεύσεων σε μέσα ενημέρωσης που τροφοδοτήθη-
καν από ανακοινώσεις του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολο-
γικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) περί μόλυνσης της θάλασσας της 
Βουλιαγμένης στις 10 Μαρτίου. Όπως παρουσίασε αναλυ-
τικά ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο στις 20 Μαρτίου, οι μετρήσεις του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του δημόσιου 
αυτού φορέα αδιαμφισβήτητου κύρους, διέψευσαν την 
καταγγελόμενη σε δημοσιεύσεις «μόλυνση» από εντερό-
κοκκους εντός του όρμου Βουλιαγμένης. Η δημοτική αρχή 
παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον 
του ΠΑΚΟΕ, θέτοντας μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων τόσο 
για τα κίνητρα του Κέντρου όσο και για τη μεθοδολογία των 
αποκαλούμενων ερευνών του.

Πολλαπλοί έλεγχοι υδάτων
Πρωταρχικό μέλημα της δημοτικής αρχής, όπως είπε ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η δια-
σταύρωση των καταγγελλομένων και η διακρίβωση της ποιό-
τητας των υδάτων κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Για το λόγο 
αυτό με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του ο Δήμαρχος στον 
απόηχο των δημοσιευμάτων απέστειλε στη μόνη αρμόδια 
δημόσια υπηρεσία, τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, αίτημα 
για άμεση «πραγματοποίηση υδροληψιών των θαλασσίων 
υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και 
κυρίως στον κόλπο της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης». 
Καθώς ο αρμόδιος φορέας της Περιφέρειας δεν μπορούσε να 
κινηθεί με ταχύτητα για έκτακτους ελέγχους (ακόμη αναμένο-
νται), ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απευθύνθηκε και 
στο ΕΛΚΕΘΕ, έναν πιστοποιημένο φορέα δημοσίου δικαίου, 
ζητώντας την πραγματοποίηση υδροληψίας στα ίδια ακρι-
βώς σημεία όπου το ΠΑΚΟΕ φέρεται να έλαβε δείγματα. 

Η 9 σελίδων έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ έφτασε στον Δήμο την ίδια 
ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Μαρτίου. Τα 
αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ, σε αντίθεση με τις ανυπόγρα-
φες αναρτήσεις του ΠΑΚΟΕ, υπέγραφαν ως επιστημονικός 
υπεύθυνος ο Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου, θαλάσσιος 
γεωλόγος Βασίλειος Καψιμάλης, η Διευθύντρια Ερευνών και 
βιολόγος Αντωνία Γιαννακούρου και η τεχνικός επιστήμο-
νας βιολόγος Αμαλία Βενετσανοπούλου. «Ω του θαύματος», 
σχολίασε ειρωνικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «στα ίδια 13 
σημεία που το ΠΑΚΟΕ έβγαλε αναλύσεις όμοιες με βόθρο, το 
ΕΛΚΕΘΕ βρήκε μηδενικά ευρήματα». Στον πίνακα που συνο-
δεύει τις μετρήσεις, η ανώτερη τιμή που βρέθηκε ήταν 6, με 
όριο τις 100 μονάδες ανά ml για να χαρακτηριστούν τα νερά 
ως «εξαιρετικής ποιότητας». Στα 10 από τα 13 σημεία υπήρχε 
παντελής απουσία εντερόκοκκων, e-coli και κολοβακτηριοει-

δών. Το κατηγορηματικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι 
«δεν σημειώνονται τιμές που αποτυπώνουν μόλυνση των 
υδάτων κολύμβησης από κοπρανώδους προέλευσης μικρο-
οργανισμούς». 

Άλλωστε, το ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί τον κόλπο της Βουλιαγ-
μένης συστηματικά για πάνω από ένα έτος, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής επίβλεψης που του έχει ανατεθεί για την 
πορεία των έργων εκσυγχρονισμού της μαρίνας Βουλιαγμέ-
νης. Η έκθεση συνοδεύεται από παράρτημα στο οποίο κατα-
γράφονται άλλοι 16 μικροβιολογικοί έλεγχοι στον κόλπο της 
Βουλιαγμένης σε 3 σημεία ο καθένας, που πραγματοποιήθη-
καν από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2022, έναν 
πίνακα αποτελεσμάτων όπου κυριαρχεί το μηδέν και καμία 
μέτρηση δεν έχει υπερβεί τα όρια που κατατάσσουν τα νερά 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (που καθόρισε η ευρω-
παϊκή οδηγία 2006/7/ΕΚ) στην κατηγορία της «εξαιρετικής 
ποιότητας». 

Τη διάψευση των αποτελεσμάτων περί ρύπανσης που ανα-
κοίνωσε το ΠΑΚΟΕ ενισχύουν μια σειρά άλλοι παράγοντες 
που επισήμανε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης. Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι παρατηρήθηκε 
«σειρά αστοχιών στις υποτιθέμενες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, 
καθώς οι αναφερόμενες συντεταγμένες είναι ανακριβείς σε 
βαθμό που δεν προκύπτουν τα σημεία της δειγματοληψίας, 
οι αναφερόμενες τιμές μικροοργανισμών έχουν σημαντικές 
αντιφάσεις μεταξύ τους και τέλος, οι αναφερόμενες μετρή-
σεις του ΠΑΚΟΕ πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το από 
10 Μαρτίου δελτίου τύπου τους, στις 6 Μαρτίου, μετά από 
βροχοπτώσεις διάρκειας τριών ημερών, όταν η διεθνής επι-
στημονική μεθοδολογία αναφέρει πως οι υδροληψίες πρέπει 
να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 72 ώρες μετά από την 
τελευταία βροχόπτωση». 

Έργα προστασίας του όρμου
Ο Δήμος σημειώνει επίσης ότι ως θερινός προορισμός 
παγκόσμιας φήμης «παρακολουθεί και ενημερώνεται διαρ-
κώς για την ποιότητα των θαλασσιών υδάτων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ενώ όταν υπάρχει 
κάποιος λόγος αμφιβολίας, συνεργάζεται με πιστοποιημέ-
νους επιστημονικούς φορείς προκειμένου να πραγματοποι-
ήσει έκτακτους ελέγχους». Η ανακοίνωση αναφέρεται στην 
περίπτωση των έκτακτων μετρήσεων «όταν η περιοχή κινδύ-
νεψε από την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το ναυάγιο 
του Αγία Ζώνη ΙΙ». Παράλληλα, η δημοτική διοίκηση Κωνστα-
ντέλλου υπενθύμισε σημαντικά έργα υποδομής που υλοποί-
ησε στον όρμο της Βουλιαγμένης, αποσοβώντας τις υπερχει-
λίσεις ακάθαρτων λυμάτων που συνέβαιναν πολύ τακτικά 
μέχρι τότε: Τέτοια ήταν η κατασκευή του αγωγού ακαθάρτων 
στην Οδό Απόλλωνος στο Λαιμό αλλά και η ανακατασκευή 
του δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το κατάστημα «Ακτή». 

Κρυστάλλινα, καθαρά 
τα νερά στη Βουλιαγμένη

Επιστημονικές μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ διαψεύδουν  
τις δυσφημιστικές δημοσιεύσεις του ΠΑΚΟΕ 

Σημεία δειγματοληψίας για έλεγχο 
μικροβιολογικών παραμέτρων για την 
παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης από το ΕΛΚΕΘΕ. Τα δείγματα 
συλλέχθηκαν σε αποστειρωμένους γυάλινους 
περιέκτες των 500 ml σε βάθος 30 εκατοστών 
από την επιφάνεια της θάλασσας σε 13 σταθμούς 
ενδιαφέροντος.

Μικροβιακή ανάλυση σε ανεξάρτητο 
πιστοποιημένο εργαστήριο παρήγγειλε και 
ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στο Λαιμό, 
με τα αποτελέσματα δειγματοληψίας στις 14 
Μαρτίου να δείχνουν μηδενικά ευρήματα σε 
εντερόκοκκους και escherichia coli 
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Μήνυση στο ΠΑΚΟΕ
Ο Ο ρόλος και τα κίνητρα του ΠΑΚΟΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης στις 20 Μαρτίου, κατά τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτή-
σεων της αντιπολίτευσης. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επισήμανε 
το γεγονός ότι το Κέντρο ενεπλάκη το 2018 στην αντιπαράθεση 
για τη μαρίνα Βουλιαγμένης ασκώντας ένδικα μέσα (ασφαλιστι-
κά μέτρα που έχασε) για να σταματήσει το εν εξελίξει τότε έργο, 
ενώ τεκμηρίωσε τη σύνδεση μεταξύ του ΠΑΚΟΕ και δημοτών των 
3Β που πολιτεύονται έχοντας ως «σημαία» τους την αντίθεση 
στα έργα της μαρίνας, μεταξύ των οποίων και μία εν ενεργεία 
τοπική σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Ο Δήμαρχος κατέθεσε 
στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσίευμα της μηνι-
αίας εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ όπου φιλοξενούνται σε ολοσέλιδες 
δημοσιεύσεις οι απόψεις και οι φωτογραφίες των συγκεκριμένων 
δημοτών, διερωτώμενος αν «οι πολιτικοί συνοδοιπόροι» του 
κέντρου ήταν αυτοί που παρήγγειλαν και ενδεχομένως κατηύ-
θυναν τις τελευταίες μετρήσεις.

Σε πολύ έντονους τόνους ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είπε ότι 
πρόκειται για «φτηνή μικροπολιτική», τονίζοντας για τους 
εντολείς των δημοσιεύσεων ότι «για να εκθέσουν τη δημοτική 
αρχή δυσφημούν την περιοχή». Στρεφόμενος κατά του ΠΑΚΟΕ, 
ο Δήμαρχος υπενθύμισε ότι «δεν υπάρχει παραλιακός Δήμος 
που να μην έχει δικαστική αντιδικία με το ΠΑΚΟΕ» και παράλ-
ληλα ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα κινηθεί δικαστικά με μήνυση 
και αγωγή εναντίον του Κέντρου. Στις 22 Μαρτίου η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου ανέθεσε στους δικηγόρους του Δήμου να 
υποβάλει μήνυση - έγκληση κατά του ΠΑΚΟΕ και κατά παντός 
υπευθύνου. 

Τι είχε πει ο Κασιδόκωστας
Δεν άφησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναπάντητη την υπονο-
μευτική αναφορά του ΠΑΚΟΕ στο πρόσωπό του ότι «ο ίδιος ως 
υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2014 είχε ζητήσει από 
το ΠΑΚΟΕ να κάνει μετρήσεις επί πληρωμή». Ο Δήμαρχος απέ-
κρουσε την υπόνοια για ανακολουθία λόγων και έργων, σημει-
ώνοντας ότι το 2011 (και όχι το 2014) πράγματι είχε κρούσει 
τον κώδωνα του κινδύνου ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά από 
καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ για μόλυνση στη Λίμνη Βουλιαγμένης, 
ζητώντας από τον τότε Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα να σφρα-
γίσει Λίμνη μέχρι κάποιος ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας 
πραγματοποιήσει μετρήσεις. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέ-
γνωσε μάλιστα τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης τονίζοντας 
ότι έκανε μια ξεκάθαρη πολιτική δήλωση χωρίς να υιοθετεί τις 
καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ και υπογράμμισε την απαξιωτική ανα-
φορά του Γρηγόρη Κασιδόκωστα για το ΠΑΚΟΕ: «Το ΠΑΚΟΕ όπου 
δεν του δίνουν ελευθέρας την άλλη μέρα έχει κολοβακτηρίδια! 
Αρμόδιο είναι το Υπουργεία και όχι τα σωματειάκια!», είχε πει 
ο πρώην Δήμαρχος. Περαιτέρω ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δεν 
αρνήθηκε ότι προ δωδεκαετίας κάλεσε το ΠΑΚΟΕ να διενεργήσει 
μικροβιακό έλεγχο, όμως «δεν συναντήσαμε κάτι σοβαρό, αλλά 
έναν νεαρό που καθάριζε τα μπουκαλάκια στις βρύσες και εκεί 
τερματίστηκε η σχέση μας». 

Τέλος, ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής αναφέρθηκε στις ανα-
φορές του ΠΑΚΟΕ για το ρέμα του Κόρμπι, τονίζοντας ότι «εδώ 
και εκατομμύρια χρόνια το νερό της βροχής κυλάει από το βουνό 
προς τη θάλασσα» και διερωτήθηκε: «Μολύνθηκε η περιοχή επει-
δή μοχθούμε να φτιάξουμε ένα απαραίτητο υδραυλικό έργο στην 
περιοχή;». Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκλεισε την αναφορά του 
στο ζήτημα καλώντας όλους τους κατοίκους της Αττικής να απο-
λαύσουν τα νερά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που 
χαρακτηρίζεται «από παραλίες καθαρές και ελεγμένες».

Το καθησυχαστικό συμπέρασμα της 9 σελίδων 
έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ, του κρατικού ερευνητικού 

οργανισμού που λειτουργεί υπό την εποπτεία της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήταν ότι « 
δεν σημειώνονται τιμές που αποτυπώνουν μόλυνση 

των υδάτων», αντιθέτως τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων τα κατατάσσουν στην 

κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας» 

Αποτελέσματα 
αναλύσεων ανά 
παράμετρο στο σύνολο 
των δειγμάτων που 
συλλέχθηκαν την 15η 
Μαρτίου 2023 από το 
ΕΛΚΕΘΕ

Σημείωση:  
Για πληθυσμό  
1-2 cfu/100 ml,  
το αποτέλεσμα 
εκφράζεται ως 
«Παρουσία».  
Για πληθυσμό  
3-9 cfu/100 ml,  
το αποτέλεσμα 
εκφράζεται ως 
«Εκτιμώμενος».

Παράμετρος Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα

Εντερόκοκκοι 
(cfu/100 ml) 

100 200 185

Κολοβακτηρίδια 
(cfu/100 ml) 

250 500 500
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Το μυστικό της πρόσβασης που έχουν οι 
ανακοινώσεις του ΠΑΚΟΕ στον Τύπο δεν 
είναι άλλο από τη δύναμη της αρνητικής 
είδησης και τη γοητεία που αυτή ασκεί 
σε αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους, 
που γνωρίζουν ότι φράσεις όπως «ακα-
τάλληλες ακτές» και «μαϊμού οι Γαλάζιες 
Σημαίες» προσελκύουν αναγνώστες. Η 
ευκολία με την οποία το Κέντρο εδώ και 
πολλά χρόνια «κοκκινίζει» ακτές και η 
ταυτόχρονη αδυναμία του να παρουσιά-
σει εχέγγυα επιστημονικής εγκυρότητας 
το οδηγεί πολύ συχνά στις δικαστικές 
αίθουσες, με τις τοπικές κοινωνίες να 
καταγγέλλουν δυσφημιστικές πρακτι-
κές και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Κι 
αυτό διότι οι ιδιωτικές μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ έρχονται συχνά σε αντίφαση με 
τις μετρήσεις της Γενικής Γραμματείας 
Υδάτων που συμβάλλεται με πιστοποιη-
μένα εργαστήρια και δημοσιεύει κατά τη 
διάρκεια των κολυμβητικών περιόδων, 
Μάιο με Οκτώβριο, τα αποτελέσματα 
των επίσημων ελέγχων. 

Αναφορές για ύποπτες πρακτικές
Ψήφισμα καταγγελίας «για τη δράση 
και τις πρακτικές του ΠΑΚΟΕ» εξέδωσε 
στις 24 Μαρτίου και η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Σε αυτό, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κάνει 
λόγο για «ανυπόστατες καταγγελίες του 
ΠΑΚΟΕ» και καταγγέλλει τη δράση του, 
«τις πρακτικές που αυτό ακολουθεί και 

τις σκοπιμότητες που αυτό υπηρετεί». 
Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, το 
ΠΑΚΟΕ χωρίς ουσιαστική διαπίστευση 
και πιστοποίηση από τα αρμόδια, σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία, όργανα μεταξύ 
άλλων «προβαίνει σε δημόσιες ανακοι-
νώσεις περί επικίνδυνων υδάτων δημι-
ουργώντας δυσμενείς εντυπώσεις στην 
κοινή γνώμη χωρίς να έχει ούτε αρμοδι-
ότητα, ούτε εγκυρότητα», ενώ παράλλη-
λα «προβαίνει σε δειγματοληψίες μετά 
από βροχοπτώσεις κατά παράβαση της 
πάγιας πρακτικής και μεθοδολογίας». Η 
ΚΕΔΕ καταγγέλλει ότι το Κέντρο «ζητά 
συνεργασίες με οικονομικά ανταλλάγμα-
τα από ΟΤΑ και εφόσον δεν τις επιτυγχά-
νει, ξεκινά δειγματοληψίες και ελέγχους 
με πάντα αρνητικά αποτελέσματα», ενώ 
«εκδίδει αντιφατικές μετρήσεις στις 
ίδιες περιοχές». Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ 
ζητά από την πολιτεία να διαλευκάνει 
τις συνθήκες λειτουργίας «τέτοιων ελλι-
πώς πιστοποιημένων φορέων που κατα-
πιάνονται με θέματα που αφορούν στη 
δημόσια υγεία και εν προκειμένω στην 

ποιότητα και καταλληλότητα των πόσι-
μων υδάτων, αλλά και των θαλάσσιων 
υδάτων των παραλιών των Δήμων». 

Κατ’ επανάληψη άλλωστε το ΠΑΚΟΕ έχει 
απασχολήσει αρνητικά την τοπική αυτο-
διοίκηση. Από το 2016 βρέθηκε η Σαλα-
μίνα στο στόχαστρο του Κέντρου, ωθώ-
ντας την εκεί δημοτική αρχή να στραφεί 
στη δικαιοσύνη. Σε πρακτικά συνεδρία-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία αποφασίζονται νομικές ενέργειες, 
δημοτικός σύμβουλος αναφέρει: «Από το 
καλοκαίρι του 2016, το ΠΑΚΟΕ αρχίζει τις 
επιθέσεις στη Σαλαμίνα, με δελτία Τύπου 
που βγάζουν τις παραλίες ακατάλληλες. 
Και αναρωτιέμαι: είναι τυχαίο; Είναι 
σύμπτωση; Ένα είδος εκδίκησης που 
δεν πήρε τη δουλειά;». Ανάλογα περι-
στατικά καταγγέλθηκαν και στον Δήμο 
Αγκιστρίου, με τον Δήμαρχο να μιλά για 
ανακοινώσεις «ως μέτρο εκβιασμού μετά 
την απόρριψη του αιτήματος χρηματο-
δότησης εκδηλώσεων ενημέρωσης και 
ψυχαγωγίας». 

Τα παραπάνω περιστατικά, καθώς και 
πολλά άλλα στην Αττική, τον Ευβοϊκό και 
τον Κορινθιακό Κόλπο, που είχαν δει τότε 
το φως της δημοσιότητας, στάθηκαν η 
αφορμή για την έκδοση ανακοίνωσης, το 
καλοκαίρι του 2016, από τη Ειδική Γραμ-
ματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος. Στην ανακοίνωση ανέφερε ότι 

άνω του 97% των υδάτων της χώρας ήταν 
σε εξαιρετική κατάσταση για κολύμβη-
ση, ενώ σημείωνε ότι «η λήψη και ανά-
λυση τυχαίων δειγμάτων με τρόπο μη 
επιστημονικό σαφώς εγείρει αμφιβολίες 
ως προς την πληρότητα και την ορθότη-
τα των αποτελεσμάτων, παραπλανεί και 
μειώνει το ζωτικής σημασίας τουριστικό 
προϊόν της χώρας μας». 

ΠΑΚΟΕ 
Κυνήγι αρνητικής δημοσιότητας με ανυπόστατες καταγγελίες
Σφοδρή καταγγελία από την ΚΕΔΕ

Σταθερά στις εκδόσεις του το ΠΑΚΟΕ 
βάλλει κατά του προγράμματος 
«Γαλάζιες Σημαίες» με τις οποίες 
βραβεύονται οι καλύτερες ακτές της 
χώρας

Σε βαζάκια από ...μέλι και με γυμνά χέρια τα προς 
μικροβιολογική ανάλυση δείγματα νερού από τα 
στελέχη του ΠΑΚΟΕ (πηγή φωτό: pakoe.gr)

Ερωτήματα  
για τις σκοπιμότητες 

που εξυπηρετεί 
μια δράση 

χωρίς πιστοποίηση

Την αξιοπιστία των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ αμφισβητεί 
χημικός που εργάστηκε στο Κέντρο κάποια χρόνια και 
υπήρξε ο ίδιος υπεύθυνος αρκετών δημοσιεύσεων. Με 
δημόσια κριτική του στο Google ο Πέτρος Κορωναίος 
προ 6 μηνών αξιολόγησε με 1 στα 5 «αστέρια» τη σελίδα 
του ΠΑΚΟΕ και έγραψε στα Αγγλικά (εδώ σε μετάφρα-
ση): «Ως χημικός που έχει εργαστεί εκεί θα πρέπει να 
πω ότι η ακρίβεια της δουλειάς τους (λόγω του κακού 
εξοπλισμού) δεν είναι πολύ καλή - ο εξοπλισμός που 
μας δόθηκε όταν συνεργαστήκαμε δύο από εμάς θα 
ήταν καλός για το 1900, αλλά δεν είναι κατάλληλος για 
το 2018, όταν πήγα εκεί». Την αυθεντικότητα της μαρτυ-
ρίας και την ταυτότητα του χρήστη επιβεβαίωσε το ίδιο 
το ΠΑΚΟΕ που απάντησε στο σχόλιο αυτό γράφοντας για 
τον καταγγέλλοντα ότι «ο ίδιος έχει υπογράψει μελέτες 

και έρευνες, 30 περίπου» και ότι «έχει αποχωρήσει του-
λάχιστον δύο χρόνια πριν». Περαιτέρω ο διαχειριστής 
του λογαριασμού του ΠΑΚΟΕ γράφει ότι «οι κατηγορίες 
αυτές είναι αβάσιμες, ψευδείς και συκοφαντικές και για 
αυτό επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας».

Γεγονός είναι ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το 
ίδιο το ΠΑΚΟΕ στις εκδόσεις και στην ιστοσελίδα του 
από τη διαδικασία των υδροληψιών φανερώνουν 
κάποιες εντελώς ερασιτεχνικές μεθόδους: Ανώνυμος 
συνεργάτης του κέντρου χωρίς γάντια, πάνω σε ένα 
πορτ παγκάζ αυτοκινήτου φαίνεται να καταγράφει 
επαναχρησιμοποιημένα γυάλινα βαζάκια από προϊόντα 
τροφίμων αντί για αποστειρωμένα δοχεία, σε συνθήκες 
που μόνο εργαστηριακές δεν φαίνονται. 

Χημικός του ΠΑΚΟΕ αποκαλύπτει 
«Εξοπλισμός καλός για το 1900» 



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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4ο Δημοτικό Βούλας 
Πανελλήνια διάκριση για τους Inventors

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε ο πανελλή-
νιος τελικός διαγωνισμός ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας First Lego League 
στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας «The 
Inventors» κέρδισε τη συμμετοχή της στον τελικό από τον προκριματικό διαγωνισμό 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο. Οι «Ιnventors» συμμετείχαν 
για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος, καταφέρ-
νοντας να αριστεύσουν στις 24 από τις 26 κατηγορίες που αξιολογήθηκαν από τους 
κριτές και ταυτόχρονα κέρδισαν την 3η θέση στη κατηγορία «Robot Design» που 
αφορά τον ρομποτικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του ρομπότ. 

Στον τελικό της Θεσσαλονίκης τα παιδιά της ομάδας του 4ου Δημοτικού Βούλας 
κατέλαβαν αρχικά την 7η θέση το robot game του διαγωνισμού, γεγονός που τους 
οδήγησε στη συμμετοχή τους στο Robot Cup, έναν παράλληλο διαγωνισμό στον 
οποίο συμμετείχαν μόνο οι 16 καλύτερες ομάδες του Robot Game. Κατά τη διάρκεια 
της τελετής λήξης ανακοινώθηκαν τα βραβεία, όπου η ομάδα «Inventors» κέρδισε 
το τρίτο βραβείο στη κατηγορία «Robot Design». Στο τέλος της εκδήλωσης ανα-
κοινώθηκαν οι 15 πρώτες ομάδες στη γενική κατάταξη, δηλαδή στο σύνολο των 
βαθμολογιών του robot game, innovation project, robot design και core values. Οι 
«Inventors» κατέκτησαν την 10η θέση, η οποία αποτελεί και υποψηφιότητα για πρό-
κριση σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Ο απολογισμός της αποστολής της ομάδας στον τελικό ήταν θετικός σύμφωνα με 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της ομάδας και υποδιευθυντή του σχολείου Αντώνη 
Σκέλλα, καθώς πέρα από τις διακρίσεις, τα παιδιά κέρδισαν τις εντυπώσεις των 
κριτών και των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων για το ήθος, τη συμπεριφορά και την 
ευγενή άμιλλα που επέδειξαν καθ’όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. «Δεχτήκαμε 
έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι έμαθαν περισσότερα για τον διαγωνι-
σμό, το ρομπότ μας, τους μηχανισμούς του, το engineering notebook και portfolio, 
αλλά και γενικότερα τη δουλειά της ομάδας μας για αυτή τη σεζόν. Ήταν μεγάλη 
μας χαρά να δούμε από κοντά τις κορυφαίες ομάδες First Lego League στην Ελλά-

δα να διαγωνίζονται, ενώ παράλληλα μοιραστήκαμε μαζί τους τις εμπειρίες μας, 
συζητήσαμε τα οφέλη συμμετοχής στο FTC και εμπνέυσαμε πολλούς από αυτούς 
να συμμετάσχουν σε αυτό», δήλωσε ο Αντώνης Σκέλλας, που είναι και ένας εκ των 
βασικών στελεχών της Ακαδημίας Ρομποτικής και Καινοτομίας του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, που λειτουργεί στη Βάρη.

Μια πρωτότυπη ιστορική εκδήλωση διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου 
Βούλας τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στην αίθουσα «Ιωνία» 
με θέμα «1823, Δύο χρόνια μετά την Επανάσταση». Ομι-
λητές της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών και γνώστες 
της ιστορικής περιόδου ανέπτυξαν άγνωστες πτυχές 
της ελληνικής ιστορίας μας, μετά το έτος της Επανά-
στασης. Αναλύθηκε η συνεισφορά και η θυσία των άδο-
λων πατριωτών και ευεργετών του Έθνους (Βαρβάκης, 
Ζωσιμάδες, Ριζάρηδες, Υψηλάντες, Σέκερης) για την 
Παλιγγενεσία, γεγονός που η πλειοψηφία των νεοελλή-
νων δεν γνωρίζουν, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, παρουσιάστηκε ο συμβολισμός που εμπερι-
έχεται στο έργο του Βρυζάκη «Ελλάς ευγμωμονούσα» ή 
«Υπέρ Πατρίδος το Παν» και ο εικαστικός φόρος τιμής 
του στους ήρωες και ευεργέτες. 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών Αναστά-
σιος Δημητρόπουλος κατά την έναρξη της εκδήλωσης 
τόνισε ότι δεν πρόκειται περί Επανάστασης, δηλαδή 
στάσης ταξικής μεταξύ αρχόντων και αρχομένων, αλλά 
για έγερση του έθνους που δεν έγινε μέσω πολιτικής 
χειραφέτησης, αντιθέτως η εθνική εθνεγερσία υπήρξε 
ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα με θρησκευτικό υπό-
βαθρο. Οι Έλληνες ευεργέτες κατά τον ομιλητή κατόρ-
θωσαν να υπερβούν από το ίδιον της απλής ζωής και 
το «απλώς έχειν» και κατέχειν, στο «πλέον είναι», του 
ποιοτικού τρόπου της κοινωνικής συνύπαρξης, όπου οι 
έννοιες του ήθους και της σπουδαιότητας, εκφράζουν 
την ειδοποιό διαφορά, που διακρίνει την ευεργεσία, τη 
χορηγία και τη φιλανθρωπία.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν η Ιωάννα Μάστορα, Β’ 
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών, η 
Κορίννα Κώσταινα ζωγράφος και ο Δρ. Κωνσταντίνος 
Νιάρχος καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, οι οποίοι 
ανέλυσαν τον ρόλο των ευεργετών δύο χρόνια μετά την 

Επανάσταση. Παράλληλα με την εκδήλωση, στο φουαγιέ 
της αίθουσας «Ιωνία» εκτέθηκαν επιλεγμένα έργα του 
φωτογράφου Ηλία Περγαντή, με θέμα την Ελληνική Επα-
νάσταση. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

2ο Γυμνάσιο Βούλας 
Διδακτική εκδήλωση για την Ελλάδα μετά την Επανάσταση

Τρίτο βραβείο για το σχεδιασμό ρομπότ 
στο πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος και η άγνωστη ιστορία 
των ευεργετών
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Εικόνες που ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα και έγιναν είδηση σε όλα τα μέσα ενημέ-
ρωσης χάρισαν οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας με αφορμή τον εορ-
τασμό της 25ης Μαρτίου, αφού επέλεξαν να ταξιδέψουν στους ακριτικούς Αρκιούς 
και να παρελάσουν μαζί με τον μοναδικό μαθητή του νησιού. Οι Αρκιοί στα Δωδε-
κάνησα είναι ένα νησί με 19 κατοίκους, από τους οποίους μόνο ένας είναι μαθητής, 
ο Άγγελος, που φοιτά στο ένα και μονοθέσιο σχολείο. Η ζωή στη δυσπρόσιτη αυτή 
γωνιά της Ελλάδας δεν είναι εύκολη, γεγονός που αποτυπώνεται στην πολύ χαλαρή 
ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά (διοικητικά οι Αρκιοί ανήκουν στον Δήμο 
της Πάτμου) και στη φθίνουσα πορεία του πληθυσμού που στερείται βασικά αγαθά 
κάθε φορά που οι άνεμοι κόβουν τη σύνδεση με τα γύρω μεγάλα νησιά. Οι Αρκιοί 
τελευταία φορά έγιναν θέμα στις ειδήσεις την 28η Οκτωβρίου 2022, όταν ο μοναδικός 
μαθητής του νησιού παρέλασε μόνος μαζί με τη δασκάλα του. Αυτή η θλιβερή και ταυ-
τόχρονα αισιόδοξη εικόνα συγκίνησε και κινητοποίησε μέλη του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, που αποφάσισαν να ενώσουν 
το βήμα τους με τον Άγγελο από τους Αρκιούς σε ένα ταξίδι ευαισθητοποίησης για 
την ακριτική Ελλάδα. 

Συμβολισμός με παιδαγωγική αξία
«Θεωρήσαμε αδιανόητο ένα παιδί να αφήνεται να παρελαύνει μόνο του σε ένα ακρι-
τικό νησί όχι μόνο για εθνικούς και συμβολικούς λόγους αλλά κυρίως για λόγους 
συμπαράστασης και στοιχειώδους κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτά ακριβώς τα ιδανικά 
που θα θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, αυτό που θα θέλαμε και για το μέλλον 
αυτού του τόπου», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-
νων 1ου Δημοτικού Βούλας με την οποία δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να ταξιδέ-
ψουν 14 γονείς με 13 παιδιά μέχρι το μικρό νησί. «Ο συμβολισμός και η παιδαγωγική 
αξία του ταξιδιού μας είναι εξαιρετικά σημαντική και ευελπιστούμε να βρει κι άλλους 
μιμητές όχι μόνον για τους Αρκιούς αλλά για κάθε σχολείο και για κάθε παιδί που οι 
συνθήκες το ανάγκασαν να είναι μόνο του», συμπληρώνει ο Σύλλογος. 

Το ταξίδι είχε όλα τα στοιχεία της περιπέτειας. Οι μαθητές της Βούλας μαζί με τους 
γονείς τους και δασκάλους αναχώρησαν για τους Λειψούς από όπου μετέβησαν με 
φουσκωτά σκάφη στους Αρκιούς. Μαζί με τα παιδιά της Βούλας κατέπλευσε στο μικρό 
νησί και ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος για να λάβει μέρος στις υποτυπώδεις 
εκδηλώσεις που οργανώνονται για την εθνική εορτή. Μετά το τέλος των εκδηλώσεων, 
μαθητές και γονείς είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν στο πλοίο του Λιμενικού, 
να συνομιλήσουν με το πλήρωμα και να δουν για λίγο τη ζωή εν πλω. Το πρωτότυ-
πο θέμα αντιλήφθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 
Πλακιωτάκης ο οποίος συνεχάρη τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Βούλας για την πρωτοβουλία τους να σπεύσουν στο ακριτικό νησί για 
να μην παρελάσει μόνος του ο μικρός Άγγελος και υπογράμμισε ότι από αυτήν την 
πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του. 

«Όπου υπάρχουν Άγγελοι»
Η πρωτότυπη παρέλαση έγινε στους δρόμους του νησιού και τα βίντεο κυκλοφό-
ρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προπορευόταν ο σημαιοφόρος Άγγελος με 
παραδοσιακή φουστανέλα σε βήμα πλάι στη δασκάλα του και ακολουθούσαν οι 13 
μαθητές της Βούλας, με τις μπλε και λευκές στολές του σχολείου τους. Με συγκίνηση 
όλα τα παιδιά έψαλλαν τον εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια της έπαρσης της ελληνικής 
σημαίας στην πλατεία των Αρκιών. Η εκπαιδευτικός του νησιού, Ιωάννα Θεοφανίδου, 
σχολίασε λίγο αργότερα: «Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Βούλας που μαζί με τους γονείς τους ταξίδεψαν ως τους Αρκιούς για να 
παρελάσουν μαζί μας. Η έμπρακτη στήριξή τους με την παρουσία τους και την αγάπη 
τους σε μια τόσο ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα έδωσε μεγάλη χαρά σε όλο το νησί! 25 
Μαρτίου 2023, σίγουρα η μέρα αυτή θα μείνει για πάντα βαθιά χαραγμένη στη μνήμη 
μας». Η αποστολή της Βούλας επέστρεψε στους Λειψούς με σκάφη του Λιμενικού από 
όπου πήραν το πλοίο για Πειραιά. 

Οι γονείς της Βούλας πάντως σκοπεύουν να καθιερώσουν την πρωτοβουλία αυτή. 
«Μάθαμε πάρα πολλά και για άλλα σχολεία όπως στο Μαθράκι, στα Αντικήθυρα, στη 
Γαύδο και άλλα», σημειώνει ο Σύλλογος σε κείμενό του και προσθέτει: «Δεσμευόμα-
στε όλοι στο ΔΣ ότι δεν θα είναι το πρώτο και το τελευταίο εγχείρημα, η πρώτη και η 
τελευταία αποστολή. Θα προσπαθήσουμε και θα προτείνουμε κάτι παρόμοιο να γίνει 
θεσμός με τον τίτλο Όπου υπάρχουν Άγγελοι».

Οι φιλόδοξοι ταξιδιώτες από τη Βούλα προσπάθησαν να κινητοποιήσουν φορείς 
για να τους διευκολύνουν στο ταξίδι, όμως δεν συνάντησαν πολλές ανοιχτές πόρ-
τες. Κατέφυγαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τη σχολική κοινότητα αναζητώντας 
χορηγούς, που κάλυψαν ένα μέρος των εξόδων. 

1ο Δημοτικό Βούλας 
Παρέλαση στους ακριτικούς Αρκιούς
Στο πλάι του μοναδικού μαθητή του νησιού

Η εκπαιδευτικός Ιωάννα Θεοφανίδου με τον μοναδικό μαθητή του δημοτικού 
σχολείου των Αρκιών,  Άγγελο

Η αποστολή της Βούλας, με 13 παιδιά του 1ου Δημοτικού και 14 γονείς συνοδούς 
«κέρδισε» τα περισσότερα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης που αφιέρωσαν χώρο 
στην όμορφη πρωτοβουλία
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Της Έλενας Φυντανίδου

«Οι εικόνες θα αδειάσουν και οι τοίχοι θα σκιστούν να 
περάσει η σιωπή της. Τα ακροδάχτυλά της, τη σκιά της 
θα γυρέψουν. Τα μάτια της, καθρέφτης να την καθρεφτί-
σει. Όλα θα τη δείχνουν. Μα ποιος μπορεί να δει όσα 
δεν θέλουν να φανούν;». 

Τα «Άγουρα Κεράσια», του Μιχαήλ Άνθη, σε σκηνοθεσία 
Μανούσου Μανουσάκη, το οποίο ανέβηκε στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Ιωνία στις 22 Μαρτίου, είναι γροθιά στο 
στομάχι. Μιλά για την ενδοοικογενειακή βία, μέσα από 
την καθημερινότητα ενός ζευγαριού και την ανύπαρ-
κτη, επί της ουσίας, σχέση με τη 15χρονη κόρη τους. Την  
παράσταση, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή 
Ισότητας Φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Εξάλειψη Βίας 
Κατά των Γυναικών, παρακολούθησαν μαθητές της Γ’ 
Λυκείου των σχολείων της πόλης. 

Ο Κώστας Καζάκος ενσάρκωσε το ρόλο του βίαιου, 
εγωκεντρικού, κομπλεξικού συζύγου - πατέρα. Η Τάνια 
Τρύπη, το ρόλο της φοβισμένης συζύγου - μητέρας, που 
έχει θυσιάσει την καριέρα και τα θέλω της στο βωμό 
ενός δυσλειτουργικού γάμου και έχει καταφύγει στο 
αλκοόλ. Η διαρκής ένταση του ζευγαριού «σπάει» από 
τον ήχο του τσέλου (Σταύρος Παργινός) και την αισθα-
ντική φωνή της Τζένης Καζάκου στο ρόλο της κόρης του 
ζευγαριού.

Κωνσταντέλλος: Ένα διδακτικό έργο
Την εκδήλωση στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία 
άνοιξε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος. «Ο πιο δυνατός δεν είναι αυτός 
που έχει τα μεγαλύτερα μπράτσα ή τον περισσότερο 
τσαμπουκά. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που ξέρει να 
σέβεται, να αγαπά και να προστατεύει ιδιαίτερα τους 
πιο αδύναμους, εκείνους που έχουν ανάγκη της προ-
στασίας του», ανέφερε και πρόσθεσε: «Για όλους εμάς 
τους αρσενικούς της παρέας, το συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ διδακτικό και πολύ σημειολογικό, γιατί μας 
βάζει στη θέση μας. Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και 
πώς να το κάνουμε. Τι πρέπει να μην κάνουμε, τι πρέπει 

να αποφύγουμε, για να είμαστε άντρες με όλα τα γράμ-
ματα κεφαλαία. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύο-
νται την μυική τους ρώμη ή τη θέση εξουσίας που κατέ-
χουν, για να καταπιέσουν ή να ασκήσουν βία ψυχολο-
γική, σωματική ή όποιας άλλης μορφής, είναι άνανδροι. 
Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής παράστασης και 

θα είμαι ευτυχής και εγώ και οι συντελεστές της και οι 
άνθρωποι του Δήμου, που την διοργάνωσαν, αν φύγετε 
από εδώ και έχετε καταλάβει ότι όλοι οι άνθρωποι ανε-
ξαρτήτως φύλου, προέλευσης, χρήματος, πεποιθήσε-
ων, θρησκείας, χρήζουν προστασίας και του απόλυτου 
σεβασμού μας». Καταλήγοντας ο Δήμαρχος ανέφερε ότι 
«η βία φέρνει βία και στο τέλος της ημέρας δεν αισθάνε-
ται κανείς μας ασφαλής. Ακόμα κι αυτοί που θεωρητικά 
αισθάνονται ισχυροί. Αυτή η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. 
Αυτός που είναι από κάτω, θα έρθει από πάνω. Αλλά κι 
αυτός που είναι από πάνω, θα βρεθεί από κάτω». 

Μία μαθήτρια από το Γενικό Λύκειο Βάρης μίλησε για 
την πατριαρχία. «Σίγουρα έχετε ακούσει τη φράση 
“οι αληθινοί άνδρες δεν κλαίνε”. Το πρόβλημα με την 
πατριαρχία είναι ότι μπαίνουν όλα σε κουτάκια τα 
οποία περιορίζουν τους ανθρώπους και τους αποσυν-
δέουν από τα συναισθήματά τους. Κυρίως τους άνδρες. 
Γι’ αυτό οι άντρες είναι τόσο βίαιοι. Επειδή γαλουχού-
νται να είναι επιθετικοί, αυταρχικοί και με την ιδέα του 
“Α αρσενικού”», είπε. 

Πολύ σημαντικές και στοχευμένες ήταν αρκετές από τις 
ερωτήσεις που διατύπωσαν μαθητές και οι οποίες προ-
βλήθηκαν σε video. «Γιατί υπάρχει βία στη σημερινή 
κοινωνία;», «Γιατί η βία δεν καταδικάζεται έτσι όπως 
θα έπρεπε από τα δικαστήρια;», «Ποιες είναι οι μορφές 
και τα αίτια της έμφυλης βίας;», «Γιατί οι άνθρωποι που 
γνωρίζουν περιστατικά βίας, δεν μιλούν;», «Γιατί δεν 
πιστεύετε τις γυναίκες όταν καταγγέλλουν ένα τέτοιο 
γεγονός;», ήταν ορισμένες από τις ερωτήσεις που ακού-
στηκαν. Μάλιστα, ένας μαθητής έθεσε ένα ερώτημα σχε-
τικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και την επιτρεπόμε-
νη συναίνεση. 

Ακολούθησε ανάλυση των θεμάτων που τέθηκαν από 
τον αν. καθηγητή του ΕΚΠΑ και επιστημονικό σύμβου-
λο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), για 
θέματα Ισότητας, Δημήτρη Παρσάνογλου. Η δημοτική 
αρχή ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα επαναληφθεί για 
το ευρύ κοινό.

Τα «Άγουρα Κεράσια» σε μαθητές Λυκείου 
Η τέχνη απαντά στην πατριαρχική βία
Μια εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου 3Β



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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Μια ιδιαίτερη πνευματική πρόκληση, μια άσκηση επιμονής, 
ένα γλωσσικό ταξίδι και μια περιπέτεια ανασύνθεσης του 
νοήματος συνιστά η ανάγνωση των βιβλίων του Κώστα Ζου-
ράρι. Πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Παρίσι, πληθωρικός 
συγγραφέας, και ιδιόρρυθμος ρήτωρ του ελληνικού Κοινο-
βουλίου είναι μερικές από τις ιδιότητες που συγκεντρώνει, 
έχοντας στα 82 του χρόνια μεγάλη ακαδημαϊκή αλλά και 
πολιτική σταδιοδρομία. Το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο 
Ελληνοτρόπιο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός, 
συγκεντρώνει κείμενα, άλλα στη μορφή εξομολογήσεων, 
άλλα σε διαλογική (σωκρατικού τύπου) μορφή και άλλα ως 
κείμενα τοποθέτησης από τη Βουλή με μια ιδιαίτερα απλω-
μένη θεματολογία: Από τη χούντα των συνταγματαρχών, 
μέχρι το ονοματολογικό πρόβλημα των Σκοπίων.

Είναι πολύ δύσκολο να κατατάξει κανείς τον Κώστα Ζουράρι 
στον παραδοσιακό πολιτικό άξονα Δεξιάς - Αριστεράς. Οι 
πεποιθήσεις του αποτυπώνουν ένα έντονο εθνικό στίγμα, 
την ίδια στιγμή που ασπάζεται την ιστορία και τα σύμβολα 
της Αριστεράς. Δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι στην πρώτη 
του θητεία εξελέγη με το κόμμα των ΑΝΕΛ και στη δεύτερη με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να πραγματοποιήσει κάποια μετατόπιση 
στα ιδεολογικά του «πιστεύω». 

Η σχέση του με τη γλώσσα είναι το πλέον ιδιαίτερο στοι-
χείο της σκέψης του. Σκάβοντας στην ιστορία της ελληνι-
κής, ανακαλύπτει και παραθέτει άλλοτε ακατέργαστα, άλλοτε 
επιμελημένα λεξικά διαμάντια, πάντα σε πολυτονική γραφή 

και σε μια μεθυστική παράταξη που τις περισσότερες φορές 
αυτονομείται από το νόημα και από κάθε νόημα και μοιά-
ζει ένας τρελός γλωσσοπλαστικός χορός. «Μου φάνηκε πως 
ανήκουμε σε κάποια δυσεξιχνίαστα, εμμενετικά κακοτόπια, 
από στραβοχυσιά στο καμίνι του πλάστη ως στραβοπαίδες 
εν καμίνω» γράφει για την ελληνική κανονικότητα. Στο οπι-
σθόφυλλο του τελευταίου του βιβλίου διαβάζουμε: «Ούτε 
μέρα-μεσημέρι σταμάτησε το σπίτι μου να πεισματώνει! Να 
πεισματώνει, ναι, σπίτι άλαστον, αλήστου πείσματος μνημο-
θήκη! Και να μη λησμονεί το εκείνο των χωροφυλάκων σχο-
λικό μέρα-μεσημέρι. Κι εκείνους τους δυό! Τους δυό Τελχίνες 
με την σφιγμένη στο χαρακιασμένο μουστάκι «μεταγωγή» 
του ιατρού Ζουράρι, ανάμεσα στους δυό, προς Γεντή-Κου-
λέ ρέμα. «Ξέρεις τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα σαν τα 
γυμνώσεις» από τον ειρηναίο ιατρό τους, μέρα-μεσημέρι... 
Και σαν γυμνώσεις το παιδοχτάχρονο βλέμμα που ανοίγει 
την εξώπορτα στους ασφαλίτες. Τους δυό. Και που κλείνει η 
εξώπορτα φεύγοντας οι τρεις. Με τον ιατρό ανάμεσα στους 
δυό. Και το παιδί το ένα, που τα ξέρει. Όλα».

Το Ελληνοτρόπιο του Κώστα Ζουράρι παρουσιάστηκε και 
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Τετάρτη 29 Μαρ-
τίου στην αίθουσα Ιωνία. Για το βιβλίο μίλησαν ο φιλόλογος 
Πέτρος Ιωαννίδης και ο συγγραφέας, ενώ την εκδήλωση χαι-
ρέτισε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Αποσπάσματα 
διάβασε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Βαγγέλης Βαροτσάκης. 
Η εκδήλωση αφιερώθηκε στη μνήμη του πανεπιστημιακού 
δασκάλου Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη. 

Η κόρη και η νύχτα, το νέο μυθιστόρημα της Αθηνάς Τσά-
καλου από τις εκδόσεις Τόπος, σε πρώτη ανάγνωση, είναι 
η ιστορία κάθε κόρης που συνειδητοποιεί αργά ή γρήγο-
ρα ότι οφείλει να διεισδύσει στην αδιαπέραστη νύχτα 
όπου έχει αμετάκλητα βυθιστεί η κακοποιημένη μητέρα 
της. Αλλά Η κόρη και η νύχτα είναι πολύ περισσότερα από 
αυτή την απλή διαπίστωση. Το βιβλίο αναδιφά πολλά 
βήματα πίσω (δηλαδή, πολύ μπροστά) τη δύσκολη σχέση 
που αναπτύσσεται μετά την αναγνώριση του τραύματος 
από τα δύο μέρη. Καθένα κάνει τους ψυχικούς λογαρια-
σμούς του στις ανάλογες περιστάσεις και εδώ καθεμία 
γυναίκα διαβαίνει πολλές γέφυρες, πέρα από τα στερε-
ότυπα της κακοποιητικής συμπεριφοράς, πέρα από τη 
βολή της, πέρα από αυτό που φαίνεται ηθικό και δίκαιο, 
πέρα από θεούς και δαίμονες, μέχρι να φτάσει στην αλή-
θεια του αγριεμένου, εξαντλημένου, βιασμένου, πλην 
κοινού, αίματος – που εδώ αφορά εξίσου μητέρα, πατέ-
ρα, κόρη.

Η Αθηνά Τσάκαλου δουλεύει αυτή την, από κάθε άποψη, 
συνταρακτική ιστορία της με μια δυνατή γλώσσα που 
δανείζεται μαστορικά τη φωνή των πουλιών, το χρώμα 
των λουλουδιών, τη μυρωδιά του νοτισμένου δέντρου 
και της παγωμένης γης, κι όλο αυτό όχι με ρηχό μελοδρα-
ματισμό, αλλά με τον γειωμένο ρεαλισμό μιας αυθεντικής 

ποιητικής φωνής. Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό 
μυθιστόρημα, όπου το χιόνι που καλύπτει απ’ άκρου σ’ 
άκρο το βιβλίο δεν αποτελεί απλώς σύμβολο της φύσης 
ή σκηνογραφία, αλλά τον δυναμικό πρωταγωνιστή που 
ως αρχαίος χορός σχολιάζει, υπογραμμίζει, αγκαλιάζει ή 
παρασύρει τους ήρωες στην ατέλειωτη σιωπή του.

Διαβάζουμε:

«Και μετά όλα γίνονται όπως ήταν να γίνουν. Η αποθήκη 
γεμίζει με τον θόρυβο των φτερών του μύλου, οι μυλό-
πετρες τρίζουν βαριά και θόρυβος χαλασμού γεμίζει τον 
χώρο. Εκείνος χτυπάει με μανία και φαίνεται πως δεν 
θα σταματήσει ποτέ. Η κόρη βλέπει εκεί κοντά της, έτσι 
όπως είναι πεσμένη, το πιστόλι. Σέρνεται και το πιάνει. 
Και όταν όλα προμηνούν το σταμάτημα του μύλου, έχει 
κανείς μια παράξενη ηρεμία, μια αποφασιστικότητα, όλα 
θα γίνουν όπως πρέπει, και ελέγχει το πιστόλι και βλέ-
πει πως είναι γεμάτο, και ξέρει να το χρησιμοποιεί γιατί 
όταν όλα πρέπει να γίνουν όπως ορίζει αυτός ο μύλος 
στην κορυφή του λόφου από παλιά, όλα οργανώνονται, 
εκείνος της είχε μάθει να χρησιμοποιεί το πιστόλι. Και 
σηκώνεται και μέσα στον θόρυβο φωνάζει, Άφησέ την, 
άφησέ την, κι εκείνος ούτε που την κοιτάζει. Άφησέ την γιατί 
θα σε σκοτώσω».

Η μητέρα, η κόρη και το κοινό τραύμα

Στο μεθυστικό γλωσσοπλαστικό χορό του Κώστα Ζουράρι
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Αποκατάσταση 
Έλαμψε το ηρώο της Βουλιαγμένης

Το έργο  
του γλύπτη
Μεμά 
Καλογηράτου 
φέρει
και στίχους 
του Γιάννη Ρίτσου
για την Ειρήνη

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Βουλιαγμένη στάθηκε αφορ-
μή να παραγγείλει η δημοτική αρχή των 3Β εκτεταμένες εργασί-
ες καθαρισμού και αποκατάστασης του γλυπτού στο ηρώο της 
πόλης όπου παραδοσιακά γίνεται η κατάθεση στεφάνων στις 
εθνικές εορτές. Το χάλκινο γλυπτό και τα μάρμαρα της βάσης 
και των σκαλοπατιών είχαν δεκαετίες να καθαριστούν, έχοντας 
πάρει ένα βαθύ σκούρο χρώμα. Η αποκατάστασή του πραγματικά 
αποκάλυψε μια νέα εικόνα και ένα έργο τέχνης που η σκόνη του 
χρόνου και της εγκατάλειψης είχαν επιμελώς κρύψει. Τις εργασίες 
ανέλαβε εξειδικευμένος γλύπτης και συντηρητής έργων τέχνης, ο 
οποίος εκτός από τη φροντίδα του μπρούτζου, καθάρισε επιμελώς 
τα μάρμαρα, επισκευάζοντας και επουλώνοντας φθορές. Ο ίδιος 
τεχνίτης θα αναλάβει την ανάδειξη και των υπόλοιπων γλυπτών 
του Δήμου που χρειάζονται συντήρηση. 

Γλύπτης της γυναικείας μορφής που περπατά πάνω σε μια σφαί-
ρα με το πρόσωπο στραμμένο στον ουρανό είναι ο Κεφαλλονίτης 
καλλιτέχνης Μεμάς Καλογηράτος (γεννηθείς το 1940) που το κατα-
σκεύασε και το τοποθέτησε στο κέντρο της Βουλιαγμένης το 1984, 
όταν κοινοτάρχης ήταν ο Πατρίκιος Καραγεώργος. Το έργο που ο 
καλλιτέχνης εμπνεύστηκε το 1978 και ονόμασε «Νίκη» εκτίθεται 
και σήμερα ως μακέτα ύψους 1 μέτρου στη διαρκή γλυπτοθήκη 
του που βρίσκεται στην Κεφαλλονιά. Στο ηρώο της Βουλιαγμένης 
έχουν τοποθετηθεί στο πλάι της βάσης και δύο χάλκινες ανάγλυ-
φες πλάκες που εικονίζουν η μία αρχαίους πολεμιστές και η δεύτε-
ρη μια ομάδα εμπολέμων σε φάση ανάπαυσης ή παραίτησης. Στην 
μπροστινή μαρμάρινη πλάκα έχει χαραχθεί η τελευταία στροφή 

από το σημαντικό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη»: «Αδέλφια 
μου, μες την ειρήνη διάπλατα ανασαίνει όλος ο κόσμος με όλα τα 
όνειρά του, δώστε τα χέρια αδέλφια μου, αυτό ‘ναι η ειρήνη». Το 
ποίημα γράφτηκε το 1953 και έχει αφιέρωση στον ποιητή Κώστα 
Βάρναλη. 

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το συγκεκριμένο ποίημα αποτέλεσε 
θέμα στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Ηρακλείου 
τον Ιούλιο του 2018. Εννέα γλύπτες από την Ελλάδα, τη Συρία, το 
Περού και τη Βουλγαρία κλήθηκαν τότε να δημιουργήσουν ένα 
έργο τέχνης από μάρμαρο ο καθένας μέσα στο δοσμένο χρόνο, 
πάνω στην «Ειρήνη» του Ρίτσου, που τοποθετήθηκαν σε δημόσι-
ους χώρους του Ηρακλείου.

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται από την Περιφέρεια 
Αττικής η ολοκλήρωση του έργου της εκτεταμένης ανα-
βάθμισης του οδικού άξονα της Αθηνών - Σουνίου. Η 
Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε στις 26 Μαρτίου ότι τα 
συνεργεία της έχουν εκκινήσει τις εργασίες συντήρησης 
του οδοστρώματος και τη χάραξη νέων διαγραμμίσεων 
του τμήματος μετά τη Βάρκιζα και συγκεκριμένα από τον 
κόμβο του Ribas και για μήκος 7 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τμήμα από τα Λιμανάκια 
Βουλιαγμένης μέχρι τη Βάρκιζα, αλλά και η ασφαλτό-
στρωση της λεωφόρου Ποσειδώνος με νέο αντιολισθη-
τικό ασφαλτοτάπητα αθόρυβης κύλισης, νέες διαγραμ-
μίσεις, φωτισμό Led, ενώ παράλληλα έχει διευκολυνθεί 
σημαντικά η προσβασιμότητα των πεζών και των ατόμων 
με αναπηρίες με τις νέες πεζογέφυρες που έχουν τοποθε-
τηθεί στο ύψος του Φλοίσβου και στον Άλιμο αντίστοιχα. 
Επιπλέον, εφαρμόζονται για πρώτη φορά μέτρα αποτρο-
πής τροχαίων παραβάσεων όπως η κάμερα ανίχνευσης 
παραβίασης του φωτεινού σηματοδότη, ενώ και ο χώρος 
πρασίνου στην κεντρική νησίδα έχει αναβαθμιστεί.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, αναφε-

ρόμενος σχετικά, υπογραμμίζει την προτεραιότητα που 
δίνει η Περιφέρεια  στην εφαρμογή του στρατηγικού της 
πλάνου για την αναβάθμιση των μητροπολιτικών υποδο-
μών της Αττικής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει δεσμευτεί και κάνει πράξη 
την μεγάλη αλλαγή στην εικόνα της Αττικής μας. Η οδική 
ασφάλεια γίνεται βήμα – βήμα ένα κεκτημένο για τον 
πολίτη. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμ-
βάσεων στην Αθηνών - Σουνίου, το παραλιακό μέτωπο 
θα διαθέτει έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό 
δίκτυο, το οποίο σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα έργα 
υποδομών που υλοποιούμε στην ευρύτερη περιοχή, 
οδηγούν σε νέα πορεία ανάπτυξης όλη την Νοτιοανα-
τολική Αττική». Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού 
δικτύου Αθηνών - Σουνίου υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο 
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής», το οποίο εκτε-
λείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι κόντρες συνεχίζονται
Γεγονός είναι πάντως ότι οι κόντρες γρήγορων οχημά-

των στη Βάρκιζα δεν έχουν σταματήσει, υπονομεύοντας 
την ασφάλεια οδηγών και διερχομένων. Στις 23 Μαρτίου 
σημειώθηκε το τελευταίο ατύχημα στο ύψος των Αλκυο-
νίδων, μεταξύ ενός Αudi A4 και μιας άσπρης BMW coupe 
που είχαν επιδοθεί σε παράνομους αγώνες ταχύτητας. 
Ο οδηγός του Audi έχασε τον έλεγχο και προσέκρου-
σε σε κολώνα της ΔΕΗ η οποία κατέρρευσε σε πεύκο. 
Διερχόμενοι απεγκλώβισαν από το όχημα έναν σοβαρά 
τραυματία κι έναν ακόμα επιβαίνοντα, ενώ στο σημείο 
έσπευσε και όχημα του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού. Ο 
έτερος εμπλεκόμενος οδηγός σύμφωνα με τις καταγγε-
λίες φέρεται μετά τη σύγκρουση να ανέπτυξε ταχύτητα 
και να διέφυγε.

Περιφέρεια Αττικής 
Εργασίες στην παραλιακή λεωφόρο
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Tο κορυφαίο διεθνές τριαθλητικό event XTERRA Greece 
Off Road Triathlon/Aquathlon θα πραγματοποιηθεί για 
7η συνεχόμενη χρονιά στη Βουλιαγμένη το τριήμερο 
21-23 Απριλίου 2023. Η συγκεκριμένη διεθνής διοργά-
νωση ήρθε στην Ελλάδα το 2013 στη Λίμνη Πλαστήρα 
που φιλοξένησε τις τρεις πρώτες διοργανώσεις (2013, 
2014, 2015) και το 2016 η διοργάνωση, έχοντας πια 
μεγαλώσει πολύ και αποκτήσει δυνατή υπόσταση στο 
διεθνές προσκήνιο, μεταφέρθηκε στη Βουλιαγμένη. 
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης φιλοξενεί στην 
πλαζ Βουλιαγμένης το αθλητικό γεγονός, το οποίο κάθε 
χρόνο αναπτύσσεται και αποτελεί πλέον έναν από τους 
αγαπημένους προορισμούς της αφρόκρεμας του παγκό-
σμιου Off Road Τριάθλου.

Μια ξεχωριστή αθλητική περιπέτεια, το XTERRA συν-
δυάζει τη δυναμική κολύμβηση με την ποδηλασία στο 
βουνό και το εκτός δρόμου τρέξιμο. Το τερέν του βου-
νού, στο νότιο Υμηττό πάνω από Βάρκιζα και Βουλιαγ-
μένη, απαρτίζεται από διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί 
με αγάπη για τη φύση και τα σπορ, μέτριας προς μεγά-
λης δυσκολίας και με τρόπο ώστε οι κορυφαίοι επαγγελ-
ματίες αθλητές να ολοκληρώνουν την μεγάλη απόστα-
ση, σε περίπου δύο ώρες και 30 λεπτά. Παράλληλα, είναι 
ιδανικό τερέν για να ξεκινήσει κάποιος το εκτός δρόμου 
τρίαθλο, δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία σε κάποιον 
που δεν θα κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, να παραμείνει 
ασφαλής σε όλη τη διαδρομή. Γενικά -όπως συμβαίνει 
στο Τρίαθλο-, το κολύμπι αποτελεί το 10% του συνολι-
κού χρόνου του αγώνα, το ποδήλατο βουνού το 65%, 
και το τρέξιμο το 25%.

Όλα ξεκίνησαν για το XTERRA με τον πρώτο αγώνα το 
1996 στο Μάουι της Χαβάης, όπου για πρώτη φορά 
δοκιμάστηκε το τρίαθλο στην ορεινή και πιο απαιτητι-
κή εκδοχή του. Σήμερα, μετά από 240 αγώνες XTERRA, 
πραγματοποιούνται σε περισσότερες από 29 χώρες σε 

όλο τον κόσμο (World Tour) σε 5 Ηπείρους, μεταξύ των 
οποίων 17 στην Ευρώπη (European Tour) και 22 στις 
ΗΠΑ (που θεωρείται μία χώρα από τις 29). Όλες οι διορ-
γανώσεις δίνουν την δυνατότητα στους αθλητές με τις 
κορυφαίες επιδόσεις στην ηλικιακή τους κατηγορία να 
προκριθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα XTERRA που 
διεξαγόταν στο τέλος κάθε χρόνου μέχρι το 2021 στο 
Maui της Χαβάης, ενώ από το 2022 ξεκίνησε και πραγ-
ματοποιείται στο Trentino/Molveno της Ιταλίας. Στην 
Ελλάδα πραγματοποιούνται επίσης αγώνες sprint από-
στασης (μισή σε σχέση με την πλήρη απόσταση) καθώς 
και αγώνες Cross Aquathlon (δύο αθλήματα, κολύμβηση 
και τρέξιμο σε πλήρη και μισή απόσταση) με στόχο την 
ανάπτυξη του σπορ και την παρακίνηση περισσοτέρων 
να ασχοληθούν. 

Το σπορ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής αθλητών σε 
σκυταλοδρομίες και στις δύο αποστάσεις, με στόχο να 
παρέχεται η ευκαιρία της εμπειρίας συμμετοχής σε 
περισσότερους αθλητές ακόμη και μεμονωμένων αθλη-
μάτων του τριάθλου. Παράλληλα, πρόγραμμα προπονή-
σεων στο τερέν του αγώνα, υλοποιείται τους τελευταί-
ους μήνες πριν την ετήσια διοργάνωση, με στόχο εκκο-
λαπτόμενοι Off Road Τριαθλητές, να εγκλιματιστούν σε 
συνθήκες πραγματικού αγώνα από παλαιότερους και 
εμπειρότερους.

Παιδικό τρίαθλο
Το παιδικό τρίαθλο θα πραγματοποιηθεί επίσης στις 
εγκαταστάσεις της Ακτής Βουλιαγμένης το διήμερο 
22 και 23 Απριλίου 2023. Το παιδικό XTERRA Off Road 
TRIathlon είναι μια γερή δόση Multisport δράσης σε 
ένα παιδί, δίνοντάς του την ευκαιρία να δοκιμάσει με 
πιο ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο την αίσθηση που 
αφήνει αθλητικά ένα Multisport (συνδυασμός τριών 
σπορ, με εναλλαγή μεταξύ τους, χωρίς διακοπή του 
χρονομέτρου). Η κολύμβηση είναι σε απόσταση εκατό 
μέτρα, χίλια μέτρα ποδήλατο και τρέξιμο τετρακοσίων 
μέτρων. Πραγματοποιείται η εκκίνηση όλων των αθλη-
τών κάθε ηλικιακής κατηγορίας Δημοτικού - Γυμνασίου 
(κορίτσια - αγόρια μαζί) και η κατάταξη των αθλητών 
γίνεται βάσει γρηγορότερου χρόνου για την ανάδειξη 
των 3 θέσεων του βάθρου για κάθε φύλο και ηλικιακή 
κατηγορία. Μέσω αυτού του σπορ τα παιδιά μαθαίνουν 
να συγκεντρώνονται σε στόχο, να ανταγωνίζονται με 
ευπρέπεια και σεβασμό, να τηρούν κανόνες, να αντα-

γωνίζονται με αντίπαλο το ρολόι, να νικούν το άγχος 
τους και να διαχειρίζονται την μη πρωτιά. Είναι ένα δια-
σκεδαστικό σπορ για τα παιδιά, τους έλκει το ενδιαφέ-
ρον και τους εθίζει στο Τρίαθλο και κυρίως στο XTERRA 
πνεύμα: Δράση στη φύση και περιπέτεια.Το συμβολι-
κό κόστος των 10 ευρώ για τη συμμετοχή στον αγώνα 
παιδικού τριάθλου έχει κοινωνικό σκοπό και κατά το 
ήμισυ θα αποδοθεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό/
σκοπό εντός της περιοχής του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης.

Συνδιοργάνωση του Δήμου 3Β
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, ως οικοδεσπότης δήλωσε: «Η φετινή 
διοργάνωση είναι εξαιρετικά ξεχωριστή για εμάς και 
τον Δήμο μας! Όχι μόνο γιατί αποτελεί την επετειακή 
διοργάνωση ενός μοναδικού αθλητικού event που υπε-
ρήφανα φιλοξενούμε και συν-διοργανώνουμε μαζί με 
την XTERRA Greece, αλλά και γιατί φέτος επενδύουμε 
στα παιδιά μας με έναν ξεχωριστό αγώνα παιδικού τρι-
άθλου ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 23/4. Όπως κάθε 
χρόνο η πόλη μας θα γεμίσει με αθλητές και φίλους του 
ορεινού τριάθλου που θα απολαύσουν τις ομορφιές 
της Βουλιαγμένης και θα δημιουργήσουν μαζί με όλους 
εμάς μια εμπειρία ζωής!».

10ο XTERRA Greece 
Αντίστροφη μέτρηση για το ορεινό τρίαθλο στη Βουλιαγμένη

Κολύμπι στην Ακτή 
Βουλιαγμένης, ποδήλατο 
και τρέξιμο στη Φασκομηλιά



Locals 2 7

Αφοσίωση, αποφασιστικότητα και ήρεμη δύναμη είναι η αίσθηση που αποπνέει. Με 
αδιαμφισβήτητες ηγετικές ικανότητες και μια πορεία μεγάλων επιτυχιών, η πρόε-
δρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Στέλλα Λαζάρου ισορροπεί στους ρόλους 
μιας μάνατζερ που καλείται να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κληροδότημα 
και ταυτόχρονα μιας «μαμάς» των ζωηρών αθλητών και αθλητριών του Ομίλου που 
παίζουν ποδόσφαιρο μετά την προπόνηση, ενοχλώντας συνήθως τα παλαιά μέλη. 
Διαψεύδοντας τα σεξιστικά στερεότυπα, η πρόεδρος του ΝΟΒ συμπλήρωσε ήδη 16 
χρόνια μιας αξιόλογης διοικητικής πορείας που έφερε διακρίσεις αλλά δεν υπήρξε 
ανέφελη και που φιλοδοξεί να αφήσει το στίγμα της στην ιστορία του ΝΟΒ με τη ριζι-
κή ανακαίνιση του ιστορικού κολυμβητηρίου που ήδη έχει δρομολογηθεί.

Κορυφές και προκλήσεις
Έχοντας ήδη μια εμπειρία 1,5 χρόνου στο ΔΣ του Ομίλου, το 2007 επικράτησε στις 
εκλογές για νέα διοίκηση. Ρωτάμε με ποιες σκέψεις ξεκίνησε αυτή την πορεία: «Ήμουν 
πάντα κοντά στον Όμιλο και ως μέλος και ως γονιός αθλητών. Ήμασταν από χρόνια 
κάτοικοι της περιοχής. Δεν υπήρχαν ποτέ φιλοδοξίες, παρακινήθηκα να θέσω υποψη-
φιότητα από τον Γιώργο Καμπάνη, ήμασταν τότε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν ήδη 
μια εμπειρία από τα διοικητικά του Ομίλου. Ξέρετε, έχει μια γοητεία να ασχολείσαι 
με παιδιά, εφήβους και αθλητές. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο του Ομίλου. 
Αν δεν υπήρχε αυτός ο άξονας, ο αθλητισμός και η νεολαία, δεν θα ήμουν σε αυτή 
τη θέση, ούτε θα είχα ξεκινήσει. Η προσφορά εκεί σε συνεπαίρνει και νιώθεις ότι θες 
να δώσεις παραπάνω». Αναπολώντας στιγμές στη διαδρομή αυτή κρατά τις μεγάλες 
αθλητικές επιτυχίες: «Ήμουν παρούσα στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπου συμ-
μετείχαν το κορίτσια της υδατοσφαίρισης, το νταμπλ του Ομίλου που ήρθε μετά από 
πολλά χρόνια. Έχουμε καταφέρει σε όλα τα τμήματα να ξεχωρίσει ο ΝΟΒ και γι’ αυτό 
είμαι περήφανη που ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Έχουμε πρωταθλητές σε όλα τα 
αθλήματα, αγωνιζόμαστε στις πρώτες εθνικές κατηγορίες σε όλα τα τμήματα».  

Σημειώνει ότι «ο Όμιλος στάθηκε τυχερός ως σωματείο διότι από την ίδρυσή του 
είχε πολύ σοβαρές διοικήσεις - δεν συμπεριλαμβάνω εδώ τη δική μου θητεία, μιλώ 
για τους προκατόχους μου - καθώς κατάφεραν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία του 
Ομίλου που εγγυάται τη συνέχειά του», αλλά μιλά και για τις σοβαρές προκλήσεις που 
αντιμετώπισε στη θητεία της: «Για εμένα μεγάλο εμπόδιο ήταν μια καυτή πατάτα που 
παρέλαβα, ένα πρόστιμο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο προέκυψε μετά από 
καταγγελίες για ασήμαντα πράγματα από ανθρώπους που κινούνταν στο περιβάλλον 
του Ομίλου. Αυτό επέφερε πολλά δεινά, με δικαστήρια και διαδικασίες. Το πρόστιμο 
μειώθηκε μετά από προσφυγές μας στις 560.000 ευρώ, το οποίο με διακανονισμούς 
αποπληρώθηκε το 2017. Μέχρι τότε ο ΝΟΒ πλήρωνε δόσεις και χαράτσια». 

Μια διαφορετική φιλοσοφία
Η Στέλλα Λαζάρου δεν κρύβει την υπερηφάνεια που νιώθει να εκπροσωπεί τον ΝΟΒ: 
«Είναι το στολίδι της πόλης μας και δεν μιλώ μόνο για τη Βουλιαγμένη», λέει χαρα-
κτηριστικά και εξηγεί: «Θεωρώ ότι είναι το ιστορικότερο σωματείο του Δήμου μας, 
καθώς ιδρύθηκε το 1937 και έχει αναδείξει πρωταθλητές θρύλους και ολυμπιονίκες. 
Του οφείλεται να βρίσκεται στο επίπεδο που του αξίζει. Δουλεύουμε 365 ημέρες τον 
χρόνο, νύχτα μέρα για αυτό τον σκοπό. Δινόμαστε ψυχή τε και σώματι στα παιδιά για 
να δώσουμε το καλύτερο». 

Εξηγώντας τη φιλοσοφία του σωματείου μιλά για «ένα κράμα μεταξύ μελών και αθλη-
τών», όπου το βάρος πέφτει στην καλλιέργεια του αθλητισμού: «Πρεσβεύουμε στο 
έπακρο το αθλητικό ιδεώδες, χωρίς να θέτουμε ηλικιακό ταβάνι για τους αθλητές μας. 
Στόχος μας είναι τα παιδιά μας να γίνονται μέλη των εθνικών ομάδων, κάτι που κατα-
φέρνουμε σε όλα τα αθλήματα. Αλλά και τα μέλη μας γνωρίζουν πού συμμετέχουν και 
ότι δεν είναι ένα μέρος μόνο για μπάνιο. Σαφώς είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε 
αυτό το κομμάτι της Βουλιαγμένης, αλλά ο Όμιλος είναι η σκληρή δουλειά πίσω από 
το όμορφο περιβάλλον». Όταν μάλιστα της αναφέρουμε τη φράση «λάιφ στάιλ», η 
Στέλλα Λαζάρου την αποκρούει αμέσως ως προς τις κοσμικές τις συμπαραδηλώσεις: 
«Το δικό μας λάιφ στάιλ είναι ο αθλητισμός», επισημαίνει. 

Μεγάλος στόχος της διοίκησης και προσωπικό όραμα της προέδρου είναι η ριζική 
ανακαίνιση του κολυμβητηρίου. «Ήταν πρωτοβουλία του περιφερειάρχη να μας στη-
ρίξει και να ανακαινιστεί αυτό το ιστορικό κολυμβητήριο που έχει αναδείξει γενιές 
πρωταθλητών. Η πισίνα χρειάζεται να γίνει πιο ρηχή για λόγους εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. Θα παραμένει ανοιχτό κολυμβητήριο αλλά με νέα αποδυτήρια, κερκίδες και 
μηχανολογικό εξοπλισμό και στατική ενίσχυση. Είμαστε στην τελική φάση της έγκρι-
σης των σχεδίων από την Πολεοδομία για να προχωρήσει το έργο και να υλοποιηθεί. 
Είναι το όραμά μου για να αφήσω ως παρακαταθήκη από τη θητεία μου. Θα βοηθήσει 
τη συνέχιση του Ομίλου για τις επόμενες δεκαετίες». 

Ο Όμιλος είναι η σκληρή δουλειά 
πίσω από το όμορφο περιβάλλον

Στέλλα Λαζάρου 
«Το δικό μας λάιφ στάιλ είναι ο αθλητισμός»
Η πρόεδρος του ΝΟΒ συνοψίζει 16 χρόνια στο τιμόνι του ιστορικού σωματείου

Το μεγάλο στοίχημα της διοίκησης είναι η ριζική ανακαίνιση του κολυμβητηρίου  
που έχει ήδη μελετηθεί και δρομολογηθεί
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Άγγελος Μαρτίνος
Με στόχο την κορυφή του kick boxing

Ένας από τους καλύτερους kickboxers της 
Ελλάδας, ο Άγγελος Μαρτίνος θα αγωνι-
στεί για πρώτη φορά στην καριέρα του για 
να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο ISKA 
στον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 8 Απριλίου 2023 στη Γαλλία. Ο 
21χρονος μαχητής θα αντιμετωπίσει τον 
Γάλλο Jonathan Maine στην κατηγορία 
των 61 κιλών σε 12 γύρους των 2 λεπτών.

Ο Άγγελος Μαρτίνος μεγάλωσε στη 
Βούλα και ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα 
στο χώρο των πολεμικών τεχνών σε ηλι-
κία 12 χρόνων από τον Αθλητικό Γυμνα-
στικό Σύλλογο Μενάλκης που εδρεύει 
στη Βάρη. «Είναι ο μοναδικός Έλληνας 
μαχητής που θα αγωνιστεί για να διεκ-
δικήσει παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία 

του», σημειώνει ο δάσκαλος του Θανά-
σης Καρούσος. Ο Άγγελος Μαρτίνος είναι 
πρωταθλητής Ελλάδος και παρά το νεαρό 
της ηλικίας του έχει αγωνιστεί σε 70 ερα-
σιτεχνικούς και 27 επαγγελματικούς αγώ-
νες κατακτώντας επτά τρόπαια, με την 
μεγαλύτερη διάκριση να την σημειώνει 
στην Αθήνα όταν και κατέκτησε το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα WKU.

Δεν υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που 
έχουν προσφέρει τόσο πολυεπίπεδα στις 
πολεμικές τέχνες όπως ο Στέλιος Πολίτης. 
Σήμερα πρόεδρος της WKU, εκπρόσωπος 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας kickboxing 
ISKA στη χώρα μας μιλώντας για την 
συμμετοχή του Άγγελου Μαρτίνου στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα ISKA δήλω-

σε: «Με τον αθλητή πλέον του Θανάση 
Καρούσου τον οποίο έχω ξεχωρίσει στην 
Ελλάδα στην κατηγορία του, ξεκινάμε μια 
συνεργασία με σκοπό την προώθηση του 
στο εξωτερικό και ειδικότερα σε μεγάλες 
διοργανώσεις που έχουμε πρόσβαση 
προκειμένου να ξεδιπλώσει το πλούσιο 
ταλέντο του. Είμαστε στις μεγαλύτερες 
διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο με τους 
κορυφαίους Έλληνες μαχητές. Να ευχη-
θούμε καλή επιτυχία, πάμε δυνατά για να 
φέρουμε τη ζώνη στην πατρίδα».

Είκοσι έξι χρόνια συμπληρώθηκαν από τον άθλο που πέτυχε η ομάδα υδατοσφαίρι-
σης της Βουλιαγμένης, κατακτώντας το κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης στις 22 Μαρ-
τίου του 1997 στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, μπροστά σε 7.000 φιλάθλους. Ο αγώνας 
έγινε μεταξύ Βουλιαγμένης και Ρόμα και έληξε 7-6, με τον ΝΟΒ να σηκώνει περήφανος 
την κούπα.

Πρόκειται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για την Ελλάδα στο πόλο και αδιαμφισβή-
τητα ήταν η «χρυσή εποχή» για την υδατοσφαίριση της Βουλιαγμένης, καθώς η γενιά 
του Γιώργου Μαυρωτά, Γιώργου Αφρουδάκη, Τεό Λοράντου και του Δημήτρη Μάζη 
έφερε πολλές διακρίσεις για το ελληνικό πόλο. Ο μεγάλος τελικός για το Ευρωπαϊ-
κό διεξήχθη στο νεόδμητο τότε κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, ενώ οι αθλητές ήθελαν τη 
Νέα Σμύρνη. Ωστόσο, το ΟΑΚΑ επιλέχθηκε λόγω χωρητικότητας και χιλιάδες κόσμου 
κατέκλυσε τις κερκίδες. 

Με αφορμή την επέτειο της κατάκτησης του τροπαίου, ο πρώην αρχηγός της ομάδας 
και νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε: «Σαν σήμερα 
το 1997, με τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης «σπάσαμε το ρόδι» των ευρωπαϊκών 
τίτλων για το ελληνικό πόλο νικώντας τη Ρόμα 7-6 στο ΟΑΚΑ στον τελικό του Κυπέλ-
λου Κυπελλούχων. Με αυτό το τρόπαιο έγινε το άνοιγμα της αυλαίας για το ελληνικό 
πόλο στους ευρωπαϊκούς τίτλους. Οι μπέμπηδες προήλθαν από τις ακαδημίες της 
Βουλιαγμένης. Δύο γενιές έσμιξαν και ήρθε η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου. 
Ο σπόρος που έπεσε τότε φύτρωσε και καρποφόρησε όμορφα με πολλούς ακόμα 
τίτλους σε άνδρες και γυναίκες για το ελληνικό πόλο, το οποίο συνεχίζει να μας κάνει 
περήφανους σε επίπεδο συλλόγων αλλά και εθνικών ομάδων». 

Η χρυσή ομάδα που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης ήταν οι Γιώργος Ρέππας, 
Γιώργος Αφρουδάκης, Δημήτρης Μάζης, Τόνι Κουτσογιάννης, Γιώργος Μαυρωτάς 
(αρχηγός), Τζώρτζης Μουριάδης, Τεο Λοράντος, Σπύρος Μπουλουγουράς, Ζάχος 
Αφρουδάκης, Δημήτρης Τσίκλος, Νίκος Καφετζόπουλος, Διονύσης Σταθόπουλος, 
Βασίλης Λαμπάτος, Πέταρ Τρμπόγεβιτς. Προπονητής: Γιάννης Γιαννουρής. Το δρόμο 
που χάραξαν τότε οι «μπέμπηδες» του Γιάννη Γιαννουρή, ακολούθησαν έκτοτε ο 
Ολυμπιακός, ο ΝΟ Πατρών, ο Πανιώνιος, και πρόσφατα ο Απόλλων Σμύρνης που 
θα αγωνιστεί στους μεγάλους τελικούς του Challenger Cup. Αξίζει να τονιστεί πως ο 
Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης μετά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο που κατέκτησε το 
1997, έχει πανηγυρίσει πέντε ακόμα ευρωπαϊκά τρόπαια, όλα με την γυναικεία ομάδα. 
Συγκεκριμένα, το 2003 (Len Trophy), το 2009 (Τσάμπιονς Καπ), το 2009 (Σούπερ Καπ), 
το 2010 (Τσάμπιονς Καπ) και το 2010 (Σούπερ Καπ).

Ο αθλητής του Μενάλκη
διεκδικεί παγκόσμιο 
τίτλο

Το 1997 οι αθλητές του ΝΟΒ
έγραψαν ιστορία

Επέτειος
Οι «μπέμπηδες» στην κορυφή της Ευρώπης 
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ΑΟ Βουλιαγμένης
«Γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο»
Παρασκηνιακά παιχνίδια στις πλάτες του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης παίζουν 
κάποιοι χρησιμοποιώντας το όνομα της ομάδας για να εξυπηρετήσουν προφανώς τα 
δικά τους συμφέροντα. Και όλα αυτά διαδραματίζονται στον χώρο του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου. Τελευταίο περιστατικό ήταν ένα δημοσίευμα στο οποίο μεταξύ άλλων 
αναρωτιόταν ο ανώνυμος συντάκτης αν η διοίκηση του ΑΟΒ είναι «κουτορνίθια» και 
δεν βλέπουν τον πόλεμο που δέχεται η ομάδα από τη διοργανώτρια αρχή του πρωτα-
θλήματος. Το παραπάνω παρασκηνιακό δημοσίευμα έφερε την άμεση αντίδραση του 
Αντιπροέδρου του ΑΟ Βουλιαγμένης Κωνσταντίνου Μπέττα, ο οποίος εξέδωσε την 
σχετική ανακοίνωση: 

«Η επίσημη θέση του Ομίλου μας, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, εκφράζεται 
μόνο μέσα από τον επίσημο ιστότοπο μας. Το ΔΣ του ΑΟ Βουλιαγμένης δεν είναι το 
μαύρο πρόβατο κανενός. Την περσινή κάκιστη απόφαση της ΕΠΟ για τη μη άνοδο της 
ομάδας μας στην Α’ Κατηγορία, απλά την σεβάστηκε και έμαθε πολλά από αυτή την 
διαδικασία. Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα 
μας, ανήκει στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έχει παραχωρηθεί σε εμάς για 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Η παραχώρηση του ΔΑΚ Βουλιαγμένης για τη διεξαγωγή 
της πρώτης φάσης του πρακτικού μέρους της 8ης Σχολής προπονητών UEFA PRO της 
ΕΠΟ έγινε από τον καθόλα αρμόδιο, τη δημοτική αρχή και ειδικότερα από τον Δήμαρχο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος ανταποκρίνεται εύλο-
γα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ειδικότερα δε σε όσα έχουν να κάνουν με την 
ΕΠΟ και την Εθνική Ομάδα. Η συνεργασία μας με την δημοτική αρχή καθώς και με όλες 
τις υπηρεσίες του Δήμου ήταν και είναι αρμονική, καθώς ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, πάντα βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες όλων των τμημάτων του Ομίλου 
μας. Το τμήμα ποδοσφαίρου του ΑΟ Βουλιαγμένης δεν εκφράζει κανένα παράπονο για 
τη διαιτησία του κ. Βλάχου στο παιχνίδι με τον ΑΟ Άνοιξης, καθώς την κρίνει άψογη και 
τον συγχαίρει για αυτή. Επίσης συγχαίρει όλους τους διαιτητές για τις φετινές άψογες 
διαιτησίες στο σύνολο των παιχνιδιών του πρωταθλήματος έως τώρα. Ως διοικούντες 
τον ΑΟ Βουλιαγμένης δεν χαρακτηριζόμαστε ως κουτορνίθια. Έχουμε πλήρη εικόνα των 
όσων συμβαίνουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα περισσότερα των οποίων δεν μας 
πρεσβεύουν. Το πότε θα παρεμβαίνουμε, θα το κρίνουμε εμείς και μόνο εμείς».

Η πρόκριση δύο αθλητριών στην Εθνική Ομάδα ILCA4 για το 2023 αποτελεί μια πολύ 
μεγάλη επιτυχία για τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας. Η σημαντική διάκριση 
προστίθεται στην ομάδα Laser του συλλόγου η οποία σφραγίστηκε στον αγώνα πρό-
κρισης των εθνικών ομάδων για το 2023 που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 
19 Μαρτίου στο φαληρικό όρμο. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί τον Ιούλιο 
στον Βόλο και το ευρωπαϊκό τον Απρίλιο στην Ισπανία.

Έπειτα από έναν σκληρό αγώνα και μετά από εννέα ιστιοδρομίες, οι δύο αθλήτρι-
ες, Χριστίνα Χανδρινού και Δανάη Μιχάλαινα εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην 
Εθνική Ομάδα καταλαμβάνοντας την 5η και 7η θέση αντίστοιχα. Εκτός από τις δυο 
αθλήτριες, συμμετοχή στον αγώνα του φαληρικού όρμου είχαν και άλλοι αθλητές 
του ΝΑΟ Βούλας. Συγκεκριμένα, η Μιράντα Παπαδάκη τερμάτισε στην 17η θέση της 
κατηγορίας, ενώ ο Νίκος Θεοδωράκης τερμάτισε στην 29η θέση στην κατηγορία ILCA4 
έπειτα από εννέα κούρσες. Επίσης, για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Optimist για 
το 2023, συμμετείχε και ο Νέστορας Μιχάλαινας ο οποίος αγωνίστηκε συνολικά σε 
οκτώ κούρσες κατακτώντας την 36η θέση στο Χρυσό Στόλο. «Είμαστε πολύ περήφανοι 
για όλους τους αθλητές μας στο ΝΑΟ Βούλας και συγχαίρουμε τους προπονητές μας, 
Γιώργο Φλωρίδη, Πάχο Παπαστεφάνου και Γιώργο Γεωργαλά για την προετοιμασία 

τους ώστε οι αθλητές του συλλόγου μας να είναι πάντα σε αγωνιστική ετοιμότητα και 
να ξεχωρίζουν», τόνισε η διοίκηση του Ναυτικό Αθλητικού Ομίλου Βούλας. 

Στον αγώνα πρόκρισης για τον καταρτισμό των εθνικών ομάδων συμμετείχαν 187 
αθλητές και αθλήτριες προσφέροντας όμορφο ιστιοπλοϊκό θέαμα. Τις ιστιοδρομίες 
και στις δυο κατηγορίες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι γονείς των 
ιστιοπλόων και οι φίλοι του αθλήματος διαδικτυακά μέσω ζωντανής μετάδοσης. 
Ξεχωριστή ήταν η στιγμή της απονομής, καθώς στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών 
τα μετάλλια απένειμαν στους νικητές τρεις μητέρες από τα Χανιά, την Πάρο και την 
Αθήνα αντίστοιχα.

Απάντηση της διοίκησης σε χλευαστικά
δημοσιεύματα

Χριστίνα Χανδρινού και Δανάη Μιχάλαινα
θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο
και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα

ΝΑΟΒ
Στην Εθνική ομάδα δύο ιστιοπλόοι της Βούλας 
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Ο πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου, όπως η Ένωση 
Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έδωσαν ξεχωριστό 
χρώμα στην παρέλαση με τις παραδοσιακές φορεσιές 
που επέδειξαν τα τμήματά τους 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καταθέτει το στεφάνι 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο ηρώο της 
Βουλιαγμένης, παρουσία εκπροσώπων της Βουλής, των 
πολιτικών κομμάτων και των τοπικών φορέων. Και φέτος 
αντί στεφάνων αρκετοί φορείς κατέθεσαν χρήματα υπέρ του 
Παιδικού Χωριού SOS Bάρης και του ΠΙΚΠΑ Βούλας. 

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΝΩ 
ΑΡΚΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΒΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΧΗΜΑ 
ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

Η πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Βουλιαγμένης 
Λιάνα Σκουλάξενου 
εκφώνησε τον πανηγυρικό 
της ημέρας εντός του Ναού 
της Παναγίας Φανερωμένης, 
όπου εψάλη η δοξολογία της 
εθνικής εορτής

ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΑΝ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΥΖΩΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΟΝΤΕΡΟ 
ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΟΛΙΑ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ  
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΟΠΩΣ ΟΙ «ΑΜΑΖΟΝΕΣ 
ΒΑΡΗΣ» ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΑΝ ΦΟΡΜΕΣ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗΣ
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Ο μύθος του ελικοδρομίου στη μαρίνα Βουλιαγμένης
 
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Κάτι πρέπει να φανταστούν οι κινδυνολόγοι σχετικά 
με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας 
Βουλιαγμένης για να υποστηρίξουν το αφήγημά τους 
περί καταστροφής της περιοχής. Και ενώ το έργο οδεύει 
προς την ολοκλήρωση του (τέλη Μαΐου) και παράλληλα 
βλέποντας πως η εγκατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
είναι απολύτως μέσα στο πλαίσιο των αρχικών μελετών, 
θεώρησαν οι πολέμιοι του έργου ότι πρέπει να βγουν και 
πάλι στον αφρό της δημοσιότητας λέγοντας ένα ακόμα 
ψέμα. Υποστηρίζουν ότι η μαρίνα Βουλιαγμένης διαθέτει 
ελικοδρόμιο και η περιοχή θα μετατραπεί σε «Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος». Βέβαια, η πραγματικότητα είναι τελείως 
διαφορετική. Από το αρχικό στάδιο των μελετών δεν είχε 
προβλεφθεί κανένα ελικοδρόμιο κάτι που επιβεβαιώνεται 
και σήμερα, λίγες εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση του 
έργου. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη δημιουρ-
γίας ελικοδρομίου στη νέα μαρίνα της Βουλιαγμένης. Από 
την αεροπορική μου εμπειρία, ο συγκεκριμένος χώρος δεν 
μπορεί να φιλοξενήσει ελικοδρόμιο διότι υπάρχει στην 

αεροπορία μία υποχρέωση, το λεγόμενο επίπεδο ελευ-
θερώσεως εμποδίων το οποίο επειδή έχει πολύ κοντά τα 
πρανή του Λαιμού, δεν μπορεί να φτιαχτεί ελικοδρόμιο 
διότι δεν θα αδειοδοτηθεί ποτέ», ήταν η τοποθέτηση 

του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Βάσει νομοθεσίας ελικο-
δρόμιο ονομάζεται η αδειοδοτημένη από την ΥΠΑ εγκα-
τάσταση που έχει τουλάχιστον τρία πεδία απογείωσης 
προσγείωσης, κτήριο αφίξεων αναχωρήσεων, υπόστεγο 
τεχνικής συντήρησης και υποστήριξης, δυνατότητα επί-
γειας εξυπηρέτησης (τροχήλατες μονάδες γεννήτριες και 
κλιματιστικά) παροχή καυσίμων, δυνατότητα μόνιμης 
διαρκούς στάθμευσης, τελωνείο και αστυνομική εγκατά-
σταση ελέγχου επιβατών και πρέπει να υποδέχεται τακτι-
κές προγραμματισμένες πτήσεις. Όλες οι παραπάνω υπη-

ρεσίες που προβλέπονται για ελικοδρόμιο, δεν υπάρχουν 
στη νέα μαρίνα Βουλιαγμένης. 

Αυτό που έχει ανακατασκευαστεί και που προφανώς 
υπήρχε και στην παλιά εγκατάσταση της μαρίνας Βουλιαγ-
μένης είναι το πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων. Η διαφο-
ρά μεταξύ «πεδίου προσγείωσης» και «ελικοδρομίου» 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΠΔ 19/2009 - ΦΕΚ 35/Α/3-3-
2009 είναι η εξής: Πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων είναι η 
περιοχή προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, που 
χρησιμοποιείται προσωρινά ή εκτάκτως για την εξυπηρέ-
τηση μη τακτικών πτήσεων ενώ το ελικοδρόμιο είναι το 
αεροδρόμιο επί του εδάφους σε σταθερή, υπερυψωμένη 
ή μη κατασκευή προορισμένη να χρησιμοποιείται εν όλω 
ή εν μέρει για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια κίνηση 
ελικοπτέρων. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν πολύ μικρό 
χώρο που αν χρησιμοποιηθεί, θα είναι σε έκτακτες περι-
πτώσεις ανάγκης. Ψιλά γράμματα για τους καταστροφολό-
γους. Εδώ θα μου πείτε, υποστήριζαν μέχρι πριν από λίγο 
καιρό, ότι στον όρμο της Βουλιαγμένης θα δημιουργηθεί 
υδατοδρόμιο. 

Συνοπτικά, δεν υπάρχει και δεν έχει αδειοδοτηθεί κανένα 
ελικοδρόμιο στη μαρίνα Βουλιαγμένης. Τελεία και παύλα. 
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••• Να φτιάξει δημοτικό πρόγραμμα αδυ-
νατεί  • Να συγκεντρώσει υποψηφίους για τον 
συνδυασμό είναι βουνό • Εμπειρία δεν έχει ούτε 
ως κοινοτική σύμβουλος, παρότι επιχείρησε δύο 
φορές να εκλεγεί ανεπιτυχώς • Τι της μένει; • 
Δύσκολη πορεία για την υποψήφια Δήμαρχο των 
3Β που πρέπει να γεμίσει την καμπάνια της και το 
προφίλ της στο Facebook με «κάτι» • Πλην των 
πολύχρωμων ετοιματζίδικων καρτών με «καλη-
μέρα» και «καληνύχτα» που χρησιμοποιούνται 
εντατικά δηλαδή • Οπότε τι σκαρφίστηκε; • 
Ζήτησε συναντήσεις με διάφορους παράγοντες  

• Κλείνει ένα ραντεβού, πάει, συζητάει δέκα 
λεπτά περί ανέμων και βγαίνει η φωτογραφία  

• «Ορίστε, κάτι έκανα, είμαι ενεργή, μπαίνω 
παντού», μας λέει • Δεν είναι όμως όλοι χάπατα 
όπως νομίζει • Δανεική λάμψη γύρεψε και από 
κορυφαίο αυτοδιοικητικό παράγοντα της Αττικής  

• Εκείνος την δέχτηκε μετά από αλλεπάλληλες 
κρούσεις • Αυτή του ζήτησε να βγουν φωτο-
γραφία, γιατί αλλιώς τι νόημα έχει η συνάντηση;  

• Για να εισπράξει ένα ηχηρό «όχι» - Εξ ου και 
δεν θα μάθετε ποτέ για την συνάντηση...

•••Στην παρέλαση της 25ης κανείς δεν βγήκε 
παραπονούμενος • Το πρωτόκολλο φυσικά έγινε 
«λάστιχο» • Τι σημαίνει «δημοτικός συνδυασμός 
τάδε» όταν δεν έχει ανακηρυχθεί από το Πρωτο-
δικείο; •  Τίποτα απολύτως • Είναι η λογική του 
«ό,τι δηλώσεις είσαι» • Που μπορεί να κρύβει και 
κινδύνους, αν για παράδειγμα κάποιο ακραίο στοι-
χείο θελήσει να κάνει σόου • Ωστόσο, τη λογική 
του κατευνασμού επέλεξε ο Κωνσταντέλλος  

• Δύο τυπικά και ουσιαστικά ανύπαρκτοι συνδυ-
ασμοί κλήθηκαν από το μικρόφωνο να καταθέ-
σουν στεφάνι • Βγήκε η φωτογραφία, ανέβηκε 
στα social media, οπότε όλοι ευχαριστημένοι. 

•••Το άλλο νέο είναι ότι ο Δαβάκης ...πρασί-
νισε • Ναι, ο γαλάζιος Μανιάτης, το καμάρι της 
τοπικής Δεξιάς δεν αφήνει εκδήλωση για εκδή-
λωση κάθε πρασινοφρουρού • Στο τραπέζι του 
Σγουρού πήγε, στη συγκέντρωση του Χριστοδου-
λάκη πήγε και τις δύο φορές, κολλητός με την 
τοπική του ΠΑΣΟΚ έγινε • Τι να κάνει ο άνθρω-
πος, κάπως πρέπει να μαζέψει έναν συνδυασμό  

• Θεωρεί ότι με τη διπλωματία των κοινωνικών 
εκδηλώσεων θα στήσει γέφυρες • Γνωρίζει 
βέβαια ότι η πραγματική επιρροή των τοπικών 
αυτών παραγόντων αγγίζει το μηδέν • Αλλά ο 
άτιμος ο Βορίδης άλλαξε το νόμο και πλέον δεν 
θα είναι όσο εύκολο ήταν το 2014 να κατεβάσει 
παράταξη • Οπότε κάθε εθελοντής είναι δεκτός. 

    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

Παιχνίδι με τις λέξεις για τη 
δημιουργία εντυπώσεων 
πριν σαρώσει  
η πραγματικότητα
όλη την κινδυνολογία
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Τηλ.: 210 66 28 033
tbspeng@tbspengineering.gr

36 xρόνια μαζί 
για την ασφάλειά σας

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
• 24/7 Κέντρο Λήψης Σημάτων

• Τεχνολογίες αιχμής


