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Βούλας Βουλιαγμένης αποζημιώνεται για το ακριβό 
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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)

2 χρόνια 
κυκλοφορίας

23 φύλλα

21 κεντρικά  
σημεία διανομής

15.000 αντίτυπα 
κάθε μήνα

διανομή  
στα σπίτια 
του Δήμου

Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης

Ραντεβού στο 
γραμματοκιβώτιο!

Προβάλλετε το μήνυμά σας
στον καλύτερο 

διαφημιστικό χώρο 
της πόλης

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε 
τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων 

ads@dimosiografos.com
Τηλ.: 697 379 2302
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Η Ακτή Βουλιαγμένης
ως ...μαγαζί της ΕΤΑΔ

H «Ακτή Βουλιαγμένης - Λουκιανός Κηλαηδόνης» 
έχει μια ενδιαφέρουσα διοικητική ιδιομορφία. 
Αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη λουτρική 

εγκατάσταση την οποία διαχειρίζεται απευθείας ως υπο-
κατάστημά της η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η 
εταιρεία που κληρονόμησε από τον ΕΟΤ την κυριότητα 
των τουριστικών ακινήτων της χώρας. Αντίθετα, για τις 
υπόλοιπες οργανωμένες ακτές που βρίσκονται στο χαρ-
τοφυλάκιό της, όπως η Α' πλαζ Βούλας και η Βάρκιζα, 
έχει επιλέξει τη μίσθωσή τους σε ιδιώτες εισπράττοντας 
ένα αντίτιμο και παραχωρώντας τη διοίκηση. Θα περίμενε 
κανείς αυτή η απόφαση για τη Βουλιαγμένη που διατήρη-
σε τον δημόσιο χαρακτήρα του ακινήτου, να αποτυπώνεται 
κατά κάποιον τρόπο στην πολιτική διαχείρισης της ακτής: 
Στον τιμοκατάλογό της, στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
των δραστηριοτήτων, στη λογοδοσία για τις αποφάσεις ή 
στην ανταπόδοση μέρους των εσόδων στην κοινωνία. Η 
πραγματικότητα όμως διαψεύδει αυτές τις προσδοκίες. 
Η διοίκηση της Ακτής εφαρμόζει ένα υβρίδιο πολιτικής: 
Κράτησε την κερδοσκοπία από το ιδιωτικοοικονομικό 
μοντέλο λειτουργίας και τον άκαμπτο γραφειοκρατικό 
συγκεντρωτισμό με τη χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών από 
τη λειτουργία του Δημοσίου. Με αποτέλεσμα οι αρνητικές 
εκπλήξεις να είναι συνεχείς. 

Με την τελευταία της απόφαση για το ύψος του εισιτηρίου 
στις 3 Ιουλίου 2020, η Ακτή Βουλιαγμένης έγινε επισήμως 
η ακριβότερη δημόσια πλαζ στον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης: Η είσοδος κοστίζει 7 ευρώ όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας, το μειωμένο εισιτήριο ειδικών κατηγορι-
ών κοστίζει 4 ευρώ και οι δημότες των 3Β πληρώνουν 2 
ευρώ. Αντιθέτως, η είσοδος στη Βάρκιζα (Varkiza Resort) 
και στην Α' πλαζ Βούλας (Thalassea) κοστίζει 6 ευρώ τις 

καθημερινές, 7,2 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, το μειωμένο 
εισιτήριο ανέρχεται σε 3,5 ευρώ, ενώ για τους δημότες 
Βάρης και Βούλας αντίστοιχα η είσοδος είναι δωρεάν. Η 
διαφορά της Βουλιαγμένης είναι ότι προσφέρει χωρίς επι-
πλέον χρέωση τον φθαρμένο, πολυκαιρισμένο και χαμη-
λής ποιότητας εξοπλισμό παραλίας σε όποιον προλάβει. 
Για όποιον θέλει ομπρέλα που κάνει πραγματική σκιά και 
άνετη ξαπλώστρα, η Ακτή Βουλιαγμένης εγκαινίασε στις 12 
Ιουλίου μια νέα «ζώνη κρατήσεων» με 60 καινούργια σετ 
εξοπλισμού, τα οποία χρεώνονται 40 ευρώ τις καθημερινές 
και 50 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Είναι η μοναδική ορατή 
ανανέωση εξοπλισμού που έγινε εδώ και πολλά χρόνια... 

Μια άγνωστη στους περισσότερους λεπτομέρεια είναι 
ότι η τιμολογιακή πολιτική των τριών κλειστών ακτών 
του Δήμου καθορίζεται, βάσει τριών μνημονίων που είχε 
υπογράψει η ΕΤΑΔ με τους πρώην Δήμους Βούλας, Βάρης 
και Βουλιαγμένης προ εικοσαετίας σε συνεννόηση με τις 
δημοτικές διοικήσεις. Για το λόγο αυτό έχουν συστηθεί 
και λειτουργούν ως σήμερα οι Επιτροπές Ελέγχου Ακτών 
(ΕΠΑΛΑΚ), όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις μόνο αν 

συμφωνούν τα δύο μέρη. Ειδικά για την Ακτή Βουλιαγμέ-
νης και σε αντίθεση με την πρακτική της για τη Βούλα και τη 
Βάρκιζα, η ΕΤΑΔ αρνείται εδώ και χρόνια να συμμετάσχει 
στις συνεδριάσεις της ΕΠΕΛΑΚ, ανακοινώνοντας μονομε-
ρώς –και παράτυπα– τις αποφάσεις της ως προς τον τιμο-
κατάλογο της εισόδου. Μονομερώς άλλωστε και χωρίς να 
ρωτήσει κανέναν, η Ακτή Βουλιαγμένης είχε κανονίσει στις 
3-5 Ιουλίου να διοργανώσει εντός της πλαζ ένα φεστιβάλ 
ηλεκτρονικής μουσικής. Για το τριήμερο που θα ξεσή-
κωνε τη Βουλιαγμένη από το πρωί ως το βράδυ, καθώς 
οι διοργανωτές του Lalibela Festival όπως ονομάστηκε 
είχαν προσκαλέσει 80 συγκροτήματα, η δημοτική αρχή και η 
τοπική κοινωνία έμαθε από το διαδίκτυο μετά την εκκίνηση 
προπώλησης εισιτηρίων. Οι αντιδράσεις σε πολιτικό επί-
πεδο του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ματαίωσαν τα σχέδια 
πριν δώσει η πανδημία και τα μέτρα κατά του κορονοϊού 
οριστικό τέλος στη διοργάνωση. 

Η Ακτή Βουλιαγμένης είναι μια επικερδής επιχείρηση. 
Το 2019 μόνο είχε έσοδα 2,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 
500.000 σε σχέση με το 2018. Η κερδοφορία της μαζί με 
όλα τα υπό αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα συμμετέχει στο 
μέρισμα που δίνει η ΕΤΑΔ στο μοναδικό της μέτοχο, την 
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), 
κυρίως γνωστή με το όνομα «υπερταμείο». Πέρσι η ΕΤΑΔ 
έδωσε μέρισμα 21 εκατ. ευρώ στο υπερταμείο, ωστόσο 
οι επιδόσεις αυτές θεωρήθηκαν πολύ χαμηλές. Οι στό-
χοι άλλωστε της ΕΕΣΥΠ είναι πάντα ανοδικοί, όπως 
κάθε ιδιωτικής επιχείρησης: «Μεγιστοποίηση της αξίας 
της δημόσιας περιουσίας», «βελτίωση της αποδοτικότη-
τας των θυγατρικών της», «ενίσχυση των εσόδων» και 
βέβαια «απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας» είναι κάποιοι χαρακτηριστικοί 
από τους επισήμως διατυπωμένους σκοπούς της. 

Η αναζήτηση κέρδους από τα δημόσια τουριστικά ακίνητα 
έχει τις ρίζες στη χούντα. Η «Κ' Συντακτική Πράξις» που 
εκδόθηκε σε ΦΕΚ στις 14 Φεβρουαρίου 1968 και υπο-
γράφεται από τους Παπαδόπουλο και Παττακό ορίζει ότι 
«δύνανται δι' αποφάσεως Υπουργικού Συμβουλίου ... να 
κηρύσσονται ως τουριστικοί χώροι προς αξιοποίησιν, ακί-
νητα ή τμήματα αυτών, ανήκοντα εις την κοινόχρηστον ή 
την ιδιωτικήν περιουσίαν του Δημοσίου». Τα ακίνητα αυτά 
δόθηκαν, μεταξύ των οποίων και η Ακτή Βουλιαγμένης, για 
75 χρόνια στον ΕΟΤ ο οποίος «επί σκοπώ τουριστικής αξι-
οποιήσεως» μπορεί «να παραχωρεί εις τρίτους την εκμε-
τάλλευσιν τούτων εν όλω ή εν μέρει». Άλλες συντακτικές 
πράξεις της επταετίας καταργήθηκαν, η συγκεκριμένη 
ωστόσο τον Νοέμβριο του 1974 κρίθηκε από τον Άρειο 
Πάγο διατηρητέα σε ισχύ, κάτι που δεν αμφισβήτησε καμία 
κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.

“Η αναζήτηση κέρδους 
από τα δημόσια 
τουριστικά ακίνητα 
έχει τις ρίζες της 
στη χούντα

 
του Γιώργου Λαουτάρη



4 Τοπικά

Στις 95.000 
διαμορφώθηκε 
λόγω κορονοϊού 
η δημοτική ενίσχυση

“
Στο 1/3 μειώθηκε το ποσό που είχε εγκρίνει το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως επιχο-
ρήγηση των αθλητικών σωματείων της πόλης. Η από-
φαση για το «ψαλίδι» πάρθηκε εξαιτίας της πανδημίας 
του κορονοϊού, που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν 
δραματικά τα έσοδα του Δήμου ενώ ταυτόχρονα παρου-
σιάστηκαν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της 
πρωτοφανούς κατάστασης που έζησε η χώρα τους 
προηγούμενους μήνες. Έτσι, για να περιορίσει τη ζημιά 
στο δημοτικό ταμείο, η δημοτική αρχή αποφάσισε να 
μοιράσει το ποσό των 95.000 ευρώ αντί των 286.000 
ευρώ όπως αρχικά είχε αποφασιστεί τον Φεβρουάριο. 
Συγκεκριμένα, οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία 
που θα επιχορηγηθούν με τα αντίστοιχα ποσά τους είναι: 
Από 7.000 ευρώ θα επιχορηγηθούν ο Αστέρας Βάρης, 
ο Άρης Βούλας, η Θέτιδα Βούλας, ο Πρωτέας Βού-
λας, ο ΝΑΟΒ Βούλας, ο Λεύκαρος, ο Ναυτικός Όμιλος 

Βουλιαγμένης, ο Αναγυρούς Βάρης, ο Αθλητικός Όμι-
λος Βουλιαγμένης, ο ΑΚΟΒΒ και ο Ναυτικός Όμιλος 
Κατοίκων Βουλιαγμένης. Ο Ναυτικός Όμιλος Βάρης 
Βάρκιζας θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 3.667 ευρώ. 

Τέλος, οι σύλλογοι που θα επιχορηγηθούν με το ποσό 
των 1.500 ευρώ είναι οι εξής: ΑΟ Δρομέας, ΑΟ Φοίβος 
Βάρης, Ταεκβοντό Βάρης, Λεύκιππος, Ελαία, Αμαζόνες, 
ΓΣ Μενάλκης και ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτρα-
πέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ). Ορισμένοι αθλητικοί 
σύλλογοι είχαν ήδη εισπράξει την επιχορήγηση που τους 
αναλογεί βάσει της προηγούμενης απόφασης και όπως 
διευκρινίστηκε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, θα πρέπει να επιστρέψουν τα 2/3 των ποσών που 
επιχορηγήθηκαν, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι εφι-
κτό , τότε θα πρέπει οι σύλλογοι να αναπροσαρμόσουν 
τις δράσεις τους για το 2021 στο 1/3 της φετινής επιχο-
ρήγησης. Αξίζει να σημειωθεί, πως η μείωση των επι-
χορηγήσεων δεν προκάλεσε καμία αντίδραση από τους 
συλλόγους καθώς αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που 
κάνει ο Δήμος αλλά και την στήριξη -ηθική και οικονο-
μική- που τους παρέχει. 

Νέοι χώροι
για πράσινο

και αθλητισμό

Απαλλοτριώσεις
71 στρεμμάτων

στη Νέα Κάλυμνο
της Βούλας 
δρομολογεί 

ο Δήμος

Τη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου και χώρων πρασίνου στη 
δημοτική ενότητα Βούλας μέσω της διαδικασίας των απαλλοτρι-
ώσεων συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Συγκεκριμένα, η έκταση που 
εξετάζει ο Δήμος είναι τα οικόπεδα «Κόνιαρη» που έχουν ως φερό-
μενο ιδιοκτήτη το Μουσείο Μπενάκη και βρίσκονται στη συνοικία 
Νέα Κάλυμνος με την έκτασή τους να αγγίζει τα 71 στρέμματα. Σύμ-
φωνα με την Υπηρεσία Δόμησης, προκύπτει ότι η σημερινή έκταση 
των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου δεν είναι ικανή να καλύψει τις 
ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Σημειωτέον δε ότι οι υφιστά-
μενοι αυτοί χώροι πρασίνου έχουν σχετικά περιορισμένο εμβαδόν 
και είναι χωροθετημένοι παραπλεύρως της πολυσύχναστης οδού 
Καλύμνου, άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής 
και περιπάτου, ενώ δεν υφίστανται καθόλου αθλητικές εγκαταστά-
σεις και γενικά χώροι άθλησης για τους δημότες. 

Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η συνεχής ανοικοδόμη-
ση της περιοχής έχει αποτέλεσμα τη μείωση των αδόμητων χώρων 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων για βασικές 
υποδομές της πόλης. Μετά από διερεύνηση που διενήργησε η Υπη-
ρεσία Δόμησης, διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στα ελάχιστα εναπομεί-
ναντα αδόμητα οικόπεδα, που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, υφίστα-
ται η συγκεκριμένη έκταση των οικοπέδων «Κόνιαρη». Ο συγκεκρι-
μένος χώρος των ακινήτων αποτελείται από μεγάλες συνεχόμενες 
εδαφικές εκτάσεις και ενδείκνυται για δημιουργία αθλητικών εγκα-
ταστάσεων και χώρων πρασίνου. 

Το κόστος για την απαλλοτρίωση των 71 στρεμμάτων υπολογίζεται 
ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκ. ευρώ. Ο Δήμαρχος, παρουσίασε στο Συμ-

βούλιο τις πηγές χρηματοδότησης που θα προέλθουν από πόρους 
του Δήμου ύψους 2 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δεσμευτεί για αγορά 
γης, από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το οποίο χρηματοδοτεί 
και την κατασκευή υποδομών, πόρους από το Πράσινο Ταμείο καθώς 
επίσης και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που δανειο-
δοτεί με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει η διαδικασία 
των απαλλοτριώσεων ήταν μόνο η αρχή, καθώς απαιτείται αρκετός 
χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων και αυτό διότι 
θα πρέπει εγκριθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες από τα αρμόδια 
όργανα του κράτους.

Δημοτικό Συμβούλιο
Ψαλίδι στις επιχορηγήσεις  
των αθλητικών σωματείων 



Πάνω στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα του 
Αιγαίου ξεκινά μια νέα προσπάθεια, βασισμένη σε μια 
παλιά επιτυχημένη συνταγή επιτυχίας. 

Ο γνωστός επιχειρηματίας Βλάσης Σταθοκωστόπου-
λος και ο chef Μιχάλης Ντουνέτας συναντώνται ξανά 
μετά το Baraonda στο άνοιγμα του καινούργιου ιταλι-
κού εστιατορίου Del Posto, το οποίο πατά στην 20ετή 
πετυχημένη πορεία του αγαπημένου Εν Πλω, στην 
παραλία της Βουλιαγμένης, με νέο ανανεωμένο deck 
και εσωτερικούς χώρους διακοσμημένους με εκλεπτυ-
σμένη αισθητική. 

Το μενού στο εστιατόριο περιλαμβάνει σπιτικά ψωμιά 
και κριτσίνια, χειροποίητα ζυμαρικά με υλικά επιλεγ-
μένα απ’ τον chef και προσεγμένα στην τελευταία 
λεπτομέρεια ποιοτικά πιάτα. Ελληνικά, ιταλικά κρασιά 
και γλυκά φτιαγμένα με αγάπη και τεχνική θα συνο-
δεύσουν το γεύμα σας. 

Στο καφέ με ιταλικές και μεσογειακές πινελιές έχουμε 
πολλές υγιεινές προτάσεις όπως healthy σαλάτες και 
σνακς, φυσικούς χυμούς, smoothies και cocktails.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 210 9671771
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Τις 6 έφτασαν οι πυρκαγιές στο Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης κατά τους δύο πρώτους μήνες της αντιπυ-
ρικής περιόδου. Ειδικότερα, πέντε φωτιές σημειώθηκαν 
τον Ιούνιο ενώ μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε τον Ιούλιο στο 
Χέρωμα της Βάρης και η οποία ήταν η πιο επικίνδυνη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τέσσερις φορές 
έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο ίδιο σημείο και συγκεκρι-
μένα δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ Βούλας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις η άμεση επέμβαση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε ως αποτέλε-
σμα η φωτιά να περιοριστεί και να κάψει μόνο θάμνους 
και ένα δέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημο-
σιογράφου», τόσο η δημοτική αρχή όσο και η Πολιτική 
Προστασία έχουν χαρακτηρίσει το σημείο υψηλού κιν-
δύνου, ενώ οι περιπολίες έχουν αυξηθεί.

Η 5η χρονικά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πόλη 
σημειώθηκε στο Κόρμπι της Βάρης στις 27 Ιουνίου. Η 
φωτιά ξέσπασε επί της οδού Δημητσάνας καίγοντας 

δέκα στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης ενώ τέσσερα 
δέντρα τυλίχθηκαν στις φλόγες.  

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της 10ης Ιουλίου στο 
Χέρωμα της Βάρης ήταν και η πιο επικίνδυνη. Η φωτιά 
ξεκίνησε από την οδό Οδυσσέως Ανδρούτσου και γρήγο-
ρα επεκτάθηκε στο λόφο Μελίσσι, ταυτόχρονα ο δυνατός 
άνεμος «έσπρωχνε» τη φωτιά προς το Παιδικό Χωριό 
SOS Βάρης και στις εγκαταστάσεις του γηροκομείου 
«Άκτιος». Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
εκκενώθηκαν οι δύο χώροι. Στο σημείο έφτασαν άμεσα 
λεωφορεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
μετέφεραν με ασφάλεια τα παιδιά του Παιδικού Χωριού 
SOS στο δημοτικό στάδιο «Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής» 
στη Βάρη, ενώ οι περίπου 120 ηλικιωμένοι του γηροκο-
μείου μεταφέρθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους σε ασφα-
λές σημείο. Η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα και χαμηλή βλά-
στηση και λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία 
των οχημάτων στη λεωφόρο Ευελπίδων και στα δύο 
ρεύματα, από το ύψος της λεωφόρου Αναργυρούντος.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επικοινώνησε 
με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρά-
τηγο Στέφανο Κολοκούρη και του ζήτησε τη συνδρομή 
ελικοπτέρου «Έρικσον», όπως και έγινε καθώς μετά από 
λίγα λεπτά, το ελικόπτερο πυρόσβεσης πραγματοποίησε 
ρίψεις νερού, συνδράμοντας καθοριστικά στο σβήσιμο 
της φωτιάς. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει να βρίσκεται σε αυξη-
μένη επιφυλακή με καθημερινές περιπολίες μέχρι τη 
λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Με οργάνωση και μεθοδικότητα αντιμετωπίστηκαν  
οι πυρκαγιές

Απαγόρευση αγκυροβολίας 
σκαφών στη Βουλιαγμένη
Στοπ στη διέλευση σκαφών και θαλαμηγών έβαλε το Λιμενικό Σαρωνικού στον όρμο 
της Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Όπως σημειώνει στην 
ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ανάγκης για 
τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων, 
την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη 
θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, λόγω του επαυξημένου αριθμού λουομένων, 
διερχόμενων και αγκυροβολούντων σκαφών αναψυχής, της δραστηριοποίησης μεγά-
λου αριθμού εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ναυταθλητικών ομίλων 
κατά τη θερινή περίοδο. 
Συγκεκριμένα, τα σκάφη και οι θαλαμηγοί απαγορεύεται να αγκυροβολούν εντός του 
θαλασσίου χώρου που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τη Λίμνη Βου-
λιαγμένης με το Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Να τονιστεί, πως το συγκεκριμένο 
μέτρο απαγόρευσης ισχύει από πέρσι ενώ μετά από παρέμβαση της δημοτικής αρχής 
προς το Λιμενικό Σώμα για πρώτη φορά εφαρμόζεται η απαγόρευση αγκυροβολίας και 

στον όρμο του Καβουρίου και 
συγκεκριμένα από τη νοητή 
γραμμή της παραλίας του 
ξενοδοχείου «Ναυσικά» του 
Αστέρα Βουλιαγμένης μέχρι 
τον όρμο Ζώσκα (Crabo). Το 
Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε 
ετοιμότητα ενώ οι περιπολί-
ες στον όρμο της Βουλιαγμέ-
νης έχουν αυξηθεί.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας 
για την Αγία Σοφία 
Την απόφαση των τουρκικών αρχών για τη μετατροπή της Αγίας Σοφί-
ας σε τζαμί καταγγέλλει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης. Στο κείμενο διαμαρτυρίας σημειώνεται πως είναι 
απαραίτητο το επόμενο διάστημα να αναληφθεί δράση από την ελληνι-
κή κυβέρνηση ώστε να δρομολογηθούν πρωτοβουλίες από την ΕΕ, την 
UNESCO, τον ΟΗΕ και τις ισχυρές χώρες του κόσμου, ώστε να ανατραπεί 
μια απόφαση που δεν στρέφεται εναντίον της Ελλάδας, αλλά ενάντια στην 
παγκόσμια κοινότητα, της οποίας φορέα αντίληψης οφείλει να αποτελέσει 
η χώρα μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί επίσης τους εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης της γειτονικής χώρας και ιδιαίτερα τον προσφάτως εκλε-
γέντα Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης να ασκήσει την επιρροή του, ώστε 
να ανατραπεί η απόφαση ενώ στηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής 
κυβέρνησης που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα, για να αναδείξει 
την οικουμενική διάσταση του ζητήματος και τις διαδικασίες που θα κινη-
θούν για την επιβολή κυρώσεων στη γείτονα χώρα από την ΕΕ και διε-
θνείς οργανισμούς, με προεξάρχουσα την UNESCO. Επιπλέον, μέσω του 
ψηφίσματος, το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί σε εθνική ενότητα και ομοψυ-
χία όλες τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες οφείλουν σε αυτή την κρίσιμη 
εθνική συγκυρία να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προτάξουν το εθνικό 
συμφέρον.
Αξίζει να σημειωθεί πως το ψήφισμα θα μεταφραστεί στα Τουρκικά και θα 
αποσταλεί στις δημοτικές διοικήσεις των δέκα μεγαλύτερων πόλεων της 
γειτονικής χώρας, μεταξύ αυτών στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, την 
Καισάρεια, τη Σμύρνη, την Τραπεζούντα, την Αττάλεια και το Εσκί Σεχίρ.
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Δημοτική στέγη επιχειρηματικότητας

Πάρκο στη Βούλα με 75 δέντρα για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ
Με αφορμή τον εορτασμό των 75 ετών από την 
ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα 
κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να πάρουν 
μια επετειακή πρωτοβουλία για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής, φυτεύοντας 
75 δέντρα για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ. Ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποφάσισε τη 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα με τη φύτευση 
75 μεγάλων ελαιόδεντρων για δύο λόγους: Η 
ελιά είναι το σύμβολο της ειρήνης και συνδέε-
ται άμεσα με τη βασική αποστολή του ΟΗΕ και 
επίσης το δέντρο της ελιάς έχει την υψηλότερη 
απορροφητικότητα εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Υπολογίζεται πως το κάθε ελαιόδε-
ντρο απορροφά περίπου 20 κιλά διοξείδιο του 
άνθρακα ετησίως, συνεπώς η συνολική ποσό-
τητα είναι 1.500 κιλά.

Τα δέντρα θα φυτευτούν στο πάρκο της πλατεί-
ας Ηρώων στη Βούλα από 75 μαθητές σχολεί-
ων οι οποίοι θα προκύψουν μετά από σχολικό 
διαγωνισμό. Ο χώρος που θα γίνει η φύτευση 
θα ονομαστεί «πάρκο Ηνωμένων Εθνών» και 
θα μετατραπεί σε βιοκλιματικό, περιβαλλο-
ντικό, θεματικό πάρκο ανάδειξης της ιστορίας 
και της δράσης του ΟΗΕ. Όλες οι παρεμβάσεις 
εντός του χώρου θα είναι με φυσικά υλικά και 
θα ηλεκτροδοτηθεί με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. 

Η πρωτοβουλία αυτή, έχει ως στόχο την αύξη-
ση της ευαισθησίας των κοινωνιών στα θέματα 
της πράσινης ενέργειας, της κλιματικής αλλα-
γής και της προστασίας του περιβάλλοντος με 
την ανάληψη συγκεκριμένων και απλών υπο-
στηρικτικών δράσεων.

Την ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας για την 
υποστήριξη νέων, νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων 
ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος σε εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο 
Divani Apollon στις 6 Ιουλίου με αφορμή την απονομή βραβείων 
στους νικητές 2ου κύκλου του Προγράμματος Στήριξης Επιχει-
ρηματικότητας που διοργανώνει ο Δήμος.

Το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης η δημο-
τική αρχή το ετοίμασε αποκλειστικά, όχι μόνο για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις αλλά και για τις υφιστάμενες αλλά και αυτές που 
είναι υπό ίδρυση, με αποκλειστική λειτουργία στα όρια της 
πόλης. Το Δημοτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει 
υπηρεσίες υποστήριξης, συνεχούς εκπαίδευσης και προσωρινής 
φιλοξενίας των νέων επιχειρήσεων, παρέχοντας ουσιαστική και 
πραγματική στήριξη σε όσους τολμούν να κάνουν επαγγελματι-
κό ξεκίνημα στην εποχή μας. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, τόνισε: «Προγραμματίζουμε 
με εξειδικευμένες δράσεις εκπαίδευσης διά ζώσης ή μέσω δια-
δικτύου να παρέχουμε στους επαγγελματίες της πόλης μας γνώ-
σεις για τις νέες τεχνολογίες, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργα-
λεία και ό,τι άλλο μπορεί να τους φανεί χρήσιμο στην ανάπτυξη 
και την ευημερία των επιχειρήσεών τους». Να σημειωθεί πως η 
λειτουργία του Κέντρου θα στεγαστεί σε ειδικό χώρο που δημι-
ουργείται από τον Δήμο στο όμορφο κόκκινο κτήριο στο κέντρο 
της Βούλας, που μίσθωσε από την Ακαδημία Αθηνών, όπου θα 
υπάρχει μία μόνιμη στέγη για εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια 
ή ακόμα και προσωρινή φιλοξενία startup επιχειρήσεων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Βάρης 

Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανακοίνωσε 
τον προγραμματισμό του Δήμου για τη νέα περίοδο αλλά και τη 
σύμπραξη με κορυφαίους συνεργάτες του χώρου, προκειμένου 
να καθιερωθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως «πρω-
τεύουσα της κοινότητας των start up επιχειρήσεων της χώρας».

Στις δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής ο Δήμος 
θα έχει συμμάχους την Envolve Group του Ομίλου Libra Group, 
έναν οργανισμό με πλούσια δράση και εμπειρία στο αντικείμε-
νο και την Prisma Consulting, μία από τις κορυφαίες ελληνικές 
συμβουλευτικές εταιρείες του χώρου. Η συνεργασία επισφραγί-
στηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από εκπροσώ-
πους των τριών οργανισμών, το οποίο περιγράφει τους κοινούς 
στόχους των δράσεων που είναι η στήριξη των νέων και υφιστά-
μενων επιχειρήσεων.

Στήριξη νέων, 
νεοφυών 
και 
υφιστάμενων 
επιχειρήσεων
με σύγχρονα 
εργαλεία 

“
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Μαρίνα Βουλιαγμένης
Διασφαλίζεται περιβαλλοντικά το έργο αναβάθμισης

Το ΕΛΚΕΘΕ 
ανέλαβε

ρόλο
περιβαλλοντικού

συμβούλου

Με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) να αναλαμ-
βάνει ρόλο περιβαλλοντικού συμβούλου και με την ολοκλήρωση 
της ακτομηχανικής μελέτης για τον όρμο της Βουλιαγμένης, το έργο 
αναβάθμισης της μαρίνας αποκτά πλέον σημαντικές δικλείδες περι-
βαλλοντικής ασφάλειας. 

Όπως ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου η Αστήρ Παλάς, η συνεργασία με 
το ΕΛΚΕΘΕ αφορά «τη διαχείριση και πιστοποίηση των βυθοκορημά-
των στην περιοχή», ενώ ο επιστημονικός φορέας «αναλαμβάνει το 
ρόλο του περιβαλλοντικού συμβούλου του έργου». Κατά τον Αστέ-
ρα, στην επιλογή του ΕΛΚΕΘΕ για το ρόλο αυτό οδήγησε «η μακρο-
χρόνια εμπειρία του Κέντρου στις θαλάσσιες έρευνες και ειδικότερα 
στις αναλύσεις και στην αξιολόγηση της ποιότητας του πυθμενικού 
υλικού, της βιοποικιλότητας αλλά και η δυνατότητα διάθεσης και 
χρήσης του κατάλληλου εξοπλισμού (εργαστήρια, πλωτό μέσο, 
μηχανήματα λήψης πυθμενικών δειγμάτων σε μεγάλα βάθη κ.λπ.)». 
Η επίσημη ανάθεση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας 
τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, παρουσία της διευθύνουσας συμβούλου του 
Αστέρα, Πέννυς Ζαγλαρίδου, του Κωνσταντίνου Μήτσιου, Deputy 
Development Director της Astir, του τεχνικού συμβούλου Περικλή 
Κωνσταντινίδη, των εκπροσώπων του ΕΛΚΕΘΕ Γρηγόρη Ρουσάκη, 
αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, Δρ. Βασίλη 
Καψιμάλη, Διευθυντή Ερευνών και του θαλάσσιου γεωλόγου Δρ. 
Γιάννη Παναγιωτόπουλου, καθώς και εκπροσώπων της τεχνικής 
εταιρείας Marnet.  

Η Πέννυ Ζαγλαρίδου, ανέφερε σχετικά: «Το σχέδιο ανάπλασης της 
Astir Marina έχει δημιουργηθεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλ-
λον. Για τον λόγο αυτό συμπράττουμε με το ΕΛΚΕΘΕ, αρμόδιο φορέα 
με πολυετή πείρα και εξειδικευμένη γνώση που θα εξασφαλίσει σε 
κάθε στάδιο της συνεργασίας μας την υποδειγματική διαχείριση και 
πιστοποίηση των βυθοκορημάτων και γενικότερα όλων των περι-
βαλλοντικών ζητημάτων του έργου». 

Αμελητέα επίδραση στις ακτές
Στο μεταξύ παραδόθηκε από τη Marnet η ακτομηχανική μελέτη για 
τον όρμο της Βουλιαγμένης, όπου εξετάζεται η επίδραση που θα έχει 
το νέο λιμενικό έργο στις αμμώδεις ακτές. Συγκεκριμένα, μελετήθη-
καν με εργαλεία μαθηματικής προσομοίωσης το κυματικό κλίμα, η 
θαλάσσια κυκλοφορία, η παράκτια στερεομεταφορά και οι μορφολο-
γικές μεταβολές στον όρμο της Βουλιαγμένης με την κατασκευή των 
νέων λιμενικών έργων, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση. 
Συμπέρασμα της 250 περίπου σελίδων μελέτης είναι ότι «η ποιο-
τική μεταβολή των κυματικών συνθηκών λόγω των νέων λιμενι-

κών έργων είναι εξαιρετικά μικρή 
ή πρακτικά αμελητέα». Επιπλέ-
ον, μελετώντας την εξέλιξη της 
ακτογραμμής σε βάθος 5ετίας, οι 
μελετητές δείχνουν ότι τόσο με την 
υφιστάμενη κατάσταση όσο και με 
το νέο λιμενικό έργο «εντοπίζεται 
περιοδικά εναλλασσόμενη πολύ 
μικρή υποχώρηση ή προέλαση της 

ακτογραμμής σε όλο το μήκος της ακτής» με κοινό όμως χαρακτη-
ριστικό και στις δύο περιπτώσεις «ότι οι μεταβολές αυτές ως επί το 
πλείστον αλληλοαναιρούνται μεταξύ των διαδοχικών ετών, χωρίς 
ουσιαστικά η ακτή να εμφανίζει σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής μια 
σταθερή τάση προσάμμωσης ή διάβρωσης». Η μελέτη καταλήγει ότι 
«η ακτογραμμή βρίσκεται σήμερα σε δυναμική ισορροπία, κατάστα-
ση που δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την υλοποίηση των νέων 
λιμενικών έργων». Πρέπει να τονιστεί ότι η ακτομηχανική μελέτη 
παραγγέλθηκε και συντάχθηκε από τον Αστέρα κατόπιν επιμονής 
της δημοτικής αρχής, παρόλο που δεν υπήρχε σχετική υποχρέωση 
από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τη στιγμή που από την αρχι-
κή μελέτη δεν προέκυπταν ζητήματα προς βαθύτερη διερεύνηση. Η 
«διατάραξη των ρευμάτων» του όρμου και ο κίνδυνος για τη διά-
βρωση των ακτών κυκλοφορούσε ως αστικός μύθος εδώ και μήνες, 
ενώ σε σχετικές ερωτήσεις της αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 18 
Μαΐου, όταν παρουσιάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων του έργου, η μελετήτρια Βασιλική Τζανετάτου απάντησε ότι 
η σχετική μελέτη εκπονείται και θα δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οδεύει στην τελική 
αδειοδοτική διαδικασία προς έκδοση κοινής υπουργικής απόφα-
σης, ώστε σύντομα να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης. Οι εργασίες 
αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου του 2020. Η ΜΠΕ 
του έργου έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς επίσης και από όλες τις εμπλεκόμε-
νες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (υπουργεία Πολιτισμού, 
Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος - πρώην ΟΡΣΑ κ.ά.). Η Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ίδιου έργου έχει λάβει 
εγκριτική ομόφωνη γνωμοδότηση από το 5ο τμήμα του Συμβουλίου 
της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2019, στη συνέχεια της οποίας εκδό-
θηκε το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης για το γενικό σχεδιασμό της 
μαρίνας Βουλιαγμένης. 

Η ακτομηχανική μελέτη που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο διερεύνησε, 
αν και δεν απαιτείτο από τη νομοθεσία, τον κυματισμό, τις 
μεταβολές του πυθμένα και της ακτής στον όρμο της Βουλιαγμένης

Το ΕΛΚΕΘΕ επιλέχθηκε για τη 
μακροχρόνια εμπειρία του αλλά 
και για τη δυνατότητα διάθεσης 
του κατάλληλου εξοπλισμού για 
τη διαχείριση και πιστοποίηση 
των βυθοκορημάτων. Στις 20 
Ιουλίου υπεγράφη η ανάθεση 
στα γραφεία της Astir.
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1 0 Συνέντευξη

Ανάπτυξη 
και προστασία 
του περιβάλλοντος 
πάνε μαζί 

Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής 
Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Ένας από τους βασικούς εμπνευστές της πρωτοβουλίας για τους ηλιακούς φορτιστές που 
εγκαταστάθηκαν στην παραλία του Δημαρχείου Βούλας είναι και κάτοικος του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Άγγελος Αμδίτης είναι Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνη-
τικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστή-
ματα Μεταφορών και αναπληρωτής Πρόεδρος στο ΔΣ του ΟΑΣΑ. Η συζήτηση μαζί του για 
την ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές, για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης και τη 
βιώσιμη αστική κινητικότητα αποκαλύπτει ότι μια κλιματικά ουδέτερη ανάπτυξη στη χώρα 
μας και την Ευρώπη είναι πλέον εφικτή.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;
Η αρχή έγινε με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς κάποιες 
χώρες αποσύρθηκαν από αυτό το πλαίσιο, όχι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επαναβε-
βαίωσε την προσήλωσή της στους στόχους για το κλίμα. Ήδη η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
από τον Νοέμβριο του 2019 δήλωσε ότι βασικός της στόχος είναι η προστασία του περι-
βάλλοντος και συγκεκριμένα να κάνουμε την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. 
Τι εννοούν με αυτό; Να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και να το 
ενισχύσουμε περαιτέρω, μεταβαίνοντας παράλληλα σε μια πιο ανθεκτική πράσινη οικο-
νομία. Οι στόχοι αυτοί δεν αφορούν μόνο στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, 
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και επεκτείνονται 
σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Το κρίσιμο εδώ είναι να τα καταφέρουμε χωρίς να 
επηρεάσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις και μεταρρυθμί-
σεις που θα κάνουν την ευρωπαϊκή οικονομία πραγματικά κυκλική και βιώσιμη. 

Η υγειονομική κρίση δεν τροποποίησε τους σχεδιασμούς αυτούς;
Ο κορονοϊός άλλαξε τα πάντα εν μια νυκτί. Και υπήρξαν πολλές σκέψεις για το κατά πόσο 
μπορούν να διατηρηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, έπειτα και από τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην οικονομία, και τις 
μεγάλες αλλαγές που επέφερε στη ζωή μας η ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση. 
Το ευτύχημα είναι ότι μετά τις πρώτες δυσοίωνες σκέψεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και 
τα κράτη-μέλη σε διακυβερνητικό επίπεδο, επιβεβαίωσαν τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρώτη πως θα επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει τη Συμφωνία αυτή ως βασικό εργαλείο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας συνολικά. Στην πρόσφατη ειδική Σύνοδο Κορυφής αυτό το στόχο ενστερνίστηκαν 
και οι ηγεσίες των Κρατών Μελών. Άρα το μέλλον είναι αρκετά ευοίωνο ειδικά έπειτα και 
από την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τα τέλη 

του 2019 είχε προβλέψει την κινητοποίηση πόρων ύψους 100 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την προστασία 
πολιτών, επιχειρήσεων και περιφερειών που επηρεάζονται από την παραγωγική αναδιάρ-
θρωση της οικονομίας, πόροι που επιβεβαιώθηκαν και επεκτάθηκαν και με την πρόσφατη 
έγκριση των 750 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Ειδικής Συνόδου Κορυφής. 

Οι νέοι ηλιακοί φορτιστές στην παραλία του Δημαρχείου Βούλας είναι 
μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία ή έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο;
Η επιτυχία στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καινοτομιών αλλά και πολιτικών εξαρτάται 
κατά πολύ από την ολοκληρωμένη και ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολι-
τών. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διάφορες ενέργειες προβολής 
και ευαισθητοποίησης που στόχο έχουν να δείξουν στους συμπολίτες μας ότι μπορούν 
να διατηρήσουν την καθημερινότητά τους ή και να την διευκολύνουν περαιτέρω αλλά με 
τρόπους που να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Με το σκεπτικό αυτό ήρθε η αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με την οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία 
και πρότεινε να σχεδιάσουμε μια σχετική τεχνολογικής φύσεως δράση για την περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στόχος μας ήταν να δείξουμε ότι ο κόσμος δεν 
θα χάσει τίποτα από την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντίθετα θα έχει την ίδια 
εξυπηρέτηση, ίσως και καλύτερη. Μία από τις ιδέες που είχαμε, λαμβάνοντας υπόψη την 
σημασία της μετάβασης σε μια ψηφιακή εποχή όσο και την σημασία που έχουν οι κινητές 
ηλεκτρονικές συσκευές στην καθημερινότητα όλων μας, ήταν να παρέχουμε τη δυνατότη-
τα φόρτισης των τελευταίων με χρήση ηλικιακής ενέργειας, στα σημεία που ο κόσμος θα 
βρισκόταν κατά τους θερινούς μήνες. Και ένα από αυτά τα σημεία είναι φυσικά οι παραλίες. 
Αποφασίσαμε να έρθουμε σε συνεννόηση με έναν Δήμο των νοτίων προαστίων που έχει 
δημοτικές παραλίες και να συνεργαστούμε για αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα. Έτσι προέ-
κυψε λοιπόν η ιδέα των ηλιακών φορτιστών, που ανέπτυξε η ομάδα μας I-SENSE του 
ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, στην οποία προσθέσαμε και μια επιπλέον παράμετρο, τη διασύνδεση όλων 
αυτών των συσκευών μέσα από το «διαδίκτυο των πραγμάτων - Ιnternet of Things (IoT)». 
Δημιουργήσαμε δηλαδή ένα ολοκληρωμένο διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα 
φόρτισης ατομικών συσκευών, με στόχο οι φορτιστές όχι απλώς να διευκολύνουν τους 

πολίτες στη φόρτιση των συσκευών τους, 
αλλά να στέλνουν και δεδομένα χρήσης 

και παραγωγής/κατανάλωσης ενέργει-
ας σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Τα 
δεδομένα αυτά προβάλλονται στην 
ιστοσελίδα της δράσης greenbeach.
iccs.gr για να μπορεί ο καθένας να 
γνωρίζει κάθε στιγμή το ενεργει-
ακό όφελος της δράσης, δηλαδή 
πόση ηλιακή ενέργεια χρησιμοποι-
ήθηκε, πόσο διοξείδιο του άνθρα-
κα γλιτώσαμε και πόσες συσκευ-
ές συνολικά φορτίστηκαν. Αυτά 
είναι πολύ σημαντικά στοιχεία 
όχι μόνο για λόγους κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης αλλά και διότι 

θα μας δώσουν πολύτιμο υλικό για 
να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Στη 

δράση #GrEEnBeach καταλυτικό ρόλο 
είχε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα, της οποίας 
αποτελεί και πρωτοβου-

λία, με την υποστήρι-
ξη του ΕΠΙΣΕΥ του 

Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτε-
χνείου. Η ομάδα 
μας I-SENSE 

 
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη



του ΕΠΙΣΕΥ ανέπτυξε και εγκατέστησε το φωτοβολταϊκό σύστημα φόρτισης ατομικών 
συσκευών, ενώ συνεχίζει να επιβλέπει τεχνικά και να εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία 
του. Τέλος σημαντική είναι φυσικά και η συμβολή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης που μπορώ να πω ότι μας στήριξε πάρα πολύ, αγκάλιασε την πρωτοβουλία από την 
πρώτη στιγμή, διέθεσε προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και προσωπικό φύλα-
ξης του εξοπλισμού. Το σύστημα λειτουργεί άψογα και θα βρίσκεται στην παραλία μέχρι 
τις 31 Σεπτεμβρίου για χρήση από τους λουόμενους και τους επισκέπτες της εν λόγω 
πλαζ. Σχετικά με το ενεργειακό όφελος, για να έχουμε μια εικόνα τι σημαίνει η δράση αυτή 
στην πράξη, έχουμε υπολογίσει ότι το σύστημα θα παραγάγει ενέργεια, ισοδύναμη με την 
ενέργεια που καταναλώνει μια τετραμελής οικογένεια για έναν περίπου μήνα. Επιπλέ-
ον με την παραγόμενη ενέργεια για την δεδομένη χρονική περίοδο της δράσης δίνεται η 
δυνατότητα φόρτισης έως και 27.000 συσκευών. Είναι μια δουλειά για την οποία είμαστε 
πολύ περήφανοι. 

Μιλώντας ευρύτερα για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πότε εκτιμά-
τε ότι η χώρα μας θα απεξαρτηθεί ενεργειακά από τον λιγνίτη;
Αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Έχουμε δει να γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία 
χρόνια και έχουμε δει στροφή στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρώ ότι η 
χώρα θα ακολουθήσει και εδώ τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και επιδιώξεις για την ενο-

ποίηση του ενεργειακού συστήματος και τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και 
υδρογόνου. Η Ελλάδα έχει θέσει έναν αρκετά φιλόδοξο στόχο, να απεξαρτηθεί το 2028 
από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν είναι καθόλου εύκολος ο στόχος αυτός. Φανταστείτε ότι το 
2017 μόλις το 17,5% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να 
δράσουμε άμεσα και στοχευμένα και να κάνουμε χρήση όλων των ευκαιριών αλλά και 
των εργαλείων (χρηματοδοτικών και μη) που παρέχονται αυτή τη στιγμή από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Χαίρομαι, λοιπόν, ιδιαιτέρως, που βλέπω ότι η κυβέρνηση ήδη δρομολογεί, 
σύμφωνα και με τις πρόσφατες εξαγγελίες, τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού 
πλαισίου για την απολιγνιτοποίηση, το οποίο θα θέσει κίνητρα αλλά και θα βοηθήσει τις 
περιοχές που εξαρτώνται από την παραγωγή λιγνίτη, να αντιμετωπίσουν την μετάβαση. 
Πρέπει να μεταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους σταδιακά με το μικρότερο κόστος σε 
άλλες μορφές απασχόλησης ώστε να μην επηρεαστεί το βιοτικό τους επίπεδο. 

Στον Δήμο μας σχεδιάζεται η εισαγωγή κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων. Πόσο κοντά είμαστε στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση 
των οχημάτων;
Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε δυσκολία στην προοπτική αυτή λόγω έλλειψης υποδομών, 
λόγω νοοτροπίας αλλά και λόγω δυσκολίας της αυτοκινητοβιομηχανίας να αποδεχτεί 
ότι θα απωλέσει τις υποδομές που είχε μέχρι σήμερα και να περάσει σε κάτι εντελώς 
νέο. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν σοβαρά τεχνολογικά προβλήματα, για παράδειγμα 
το θέμα της αυτονομίας των μπαταριών και της εμβέλειας των αυτοκινήτων αυτών. Σε 
όλα αυτά παρατηρούνται εντυπωσιακές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Τεχνολογικά έχουν 
βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Σήμερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες ενός μέσου πολίτη, ενώ υπάρχει πλέον μια σοβαρή δέσμευση τόσο της ΕΕ όσο 
και των κρατών μελών για εξηλεκτρισμό του συστήματος μεταφορών και δημιουργία 
υποδομών φόρτισης, που ενέχουν και το μεγαλύτερο κόστος. Θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση 
είναι δεδομένη και θα την δούμε πολύ σύντομα σε μαζικό βαθμό. Η προσπάθεια που γίνεται 
σήμερα, πέρα από την παροχή κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος, είναι να 
πειστούν ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς να επενδύσουν σε υποδομές. Είναι προφανές 

ότι χωρίς ένα σοβαρό δίκτυο σταθμών φόρτισης, δεν θα επεκταθεί ευρέως η χρήση των 
ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Και εδώ οι Δήμοι έχουν κύριο λόγο. Ο Δήμος κατά τη γνώμη 
μου είναι ένας από τους βασικούς φορείς που θα μπορέσουν να φέρουν την αλλαγή, θα 
παρέχουν τις υποδομές, και θα πείσουν τον πολίτη για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, όχι 
οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό και η προσπάθεια που κάνει ο δικός μας Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την ενισχύσουμε όλοι μας όσο μπο-
ρούμε περισσότερο. 

Ο «μεγάλος περίπατος» στην Αθήνα συνάντησε πολλές αντιδράσεις. 
Ήταν μια σωστή απόφαση κατά τη γνώμη σας;
Είμαι θετικός σε αυτές τις προσπάθειες, είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και χρόνια 
και ποτέ δεν την εφαρμόσαμε. Η ιδέα να κάνουμε προσωρινές ρυθμίσεις και να δούμε στην 
πράξη πώς εφαρμόζονται και όχι να περιμένουμε τους απερίγραπτους και χρονοβόρους 
διαγωνισμούς που όλοι γνωρίζουμε, κατ' εμέ ήταν πανέξυπνη. Αυτό βοηθά στην πράξη 
τους ειδικούς να δουν αν αυτό που σχεδιάζουν στα μοντέλα λειτουργεί πραγματικά και τον 
κόσμο να έρθει από την πρώτη στιγμή σε επαφή με κάτι που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που 
κινείται στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή η 
πρωτοβουλία είναι πολύ θετική, αλλά οι αντιδράσεις είναι δεδομένες. Δεν χρειάζεται να 
είναι κανείς ειδικός για να διαπιστώσει ότι η κυκλοφορία επηρεάζεται. Γι' αυτό και αυτοί 
οι σχεδιασμοί απαιτούν και άλλα μέτρα που θα τους πλαισιώσουν. Πέρα από την σημασία 
που έχουν οι εκστρατείες ενημέρωσης για τη μείωση της χρήσης των ΙΧ στο κέντρο, θα 
περίμενε κανείς τέτοιες πρωτοβουλίες να συνοδεύονταν και από τη δημιουργία και παρο-
χή άλλων υποδομών, όπως τη δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης περιμετρικά. Θα 
περίμενε κανείς την ενίσχυση των ΜΜΜ για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης 
των πολιτών στο κέντρο. Την διεξαγωγή μιας πολύ μεγάλης εκστρατείας ενημέρωσης για 
να καταλάβει ο κόσμος τα οφέλη. Εκεί εντοπίζω την αδυναμία σε όλο αυτό το εγχείρημα, 
το οποίο επαναλαμβάνω επικροτώ. 

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γίνεται μεγάλη χρήση ΙΧ και 
έχουμε ισχνές συγκοινωνίες. Θα μπορούσε αυτό να αντιστραφεί;
Οι απομακρυσμένοι από το κέντρο της Αθήνας Δήμοι έπασχαν πάντα από συγκοινωνίες. 
Ήταν λιγότερος ο κόσμος που μετακινείται από και προς αυτούς, μεγαλύτερο το κόστος, 
μεγαλύτερες και οι αποστάσεις και κατά συνέπεια δεν συνέφερε να γίνουν μεγάλες υπο-
δομές οι οποίες αντίστοιχα ενέχουν και τεράστιο κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το μετρό που σταμάτησε στο Ελληνικό, το οποίο κατ' εμέ ήταν πολύ μεγάλο λάθος 
στον τότε σχεδιασμό. Έπρεπε να φτάσει στη Γλυφάδα. Αυτό θα διευκόλυνε κατά πολύ στο 
σχεδιασμό και τη δημιουργία τοπικών δομών, είτε με δημοτικά λεωφορεία είτε με οχή-
ματα του ΟΑΣΑ τα οποία θα κάλυπταν το υπόλοιπο κομμάτι σε περιοχές όπως η Βούλα, η 
Βουλιαγμένη και η Βάρη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για το δικό μας δήμο 
και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πιέσουμε.

“Ο Δήμος είναι ο βασικός 
φορέας που θα φέρει  
την αλλαγή

Ο Άγγελος Αμδίτης υπογράφει στις 21 Ιουλίου τη συμφωνία εγκατάστασης έξυπνων 
ηλιακών φορτιστών στη δημόσια ανοιχτή παραλία του Δημαρχείου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, μαζί με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γιώργο Μαρκοπουλιώτη
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Μια παράδοση στη στήριξη της 
νεοφυούς –και όχι μόνο– επι-
χειρηματικότητας ξεκίνησε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης με ένα εξειδικευμέ-
νο πρόγραμμα επιμορφώσεων 
και επιβράβευσης το οποίο στις 
6 Ιουλίου ολοκλήρωσε τη 2η 
χρονιά εφαρμογής του. Σε μια 
λιτή εκδήλωση στο ξενοδο-
χείο Divani του Καβουρίου, με 
περιορισμένες προσκλήσεις 
στο πνεύμα των ημερών, ανα-
κοινώθηκαν οι 3 νικητές του 
προγράμματος, που με χορηγία 
της Eurobank έλαβαν χρηματικά 
έπαθλα μικρού σχετικά ύψους 
(1.000, 1.500 και 2.500 ευρώ) 
αλλά πολύ ουσιαστικού στα 
πρώτα βήματα αυτών των νέων 
επιχειρήσεων. 

Στο κάλεσμα του διαγωνιστικού 
αυτού προγράμματος που διορ-
γανώθηκε με τη συνδρομή της 
εταιρείας Prisma Consulting 
ανταποκρίθηκαν φέτος 33 ομά-
δες. Σε σχέση με την περσινή 
χρονιά, η διαφορά φέτος είναι ότι 
μπόρεσαν να συμμετάσχουν και 
ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, 
που ναι μεν δεν πληρούσαν το 
κριτήριο της πρωτοτυπίας στην 
ιδέα τους ώστε να προκριθούν 
στην τελική δοκιμασία για τα 
χρηματικά έπαθλα, όμως είχαν 
εξίσου ανάγκη και επωφελήθη-
καν από τα συμβουλευτικά εργα-
στήρια του προγράμματος για να 
προσαρμοστούν στις σύγχρονες 
συνθήκες του επιχειρείν. Επί της 
ουσίας, το πρόγραμμα του Δήμου 
προσέφερε σε όλους τους ενδια-
φερόμενους δωρεάν εξειδικευ-
μένα σεμινάρια για το κρίσιμο 
σημείο, όταν μια επιχειρηματική 
ιδέα προετοιμάζεται να λάβει 

υλική υπόσταση και να βγει στην 
αγορά: Ψηφιακό μάρκετινγκ, 
λογιστικά δεδομένα, κατάρτιση 
επιχειρηματικού πλάνου, βασι-
κές νομικές γνώσεις, τεχνικές 
παρουσίασης της ιδέας, δυνα-
τότητες χρηματοδότησης, είναι 
μεταξύ των αντικειμένων που 
αναπτύχθηκαν στα σεμινάρια από 
την αρχή της χρονιάς. Το σκεπτι-
κό ήταν εκτός από το να αναδει-
χθούν και να λάβουν μια πρώτη 
ώθηση οι καλύτεροι, να προ-
φυλαχθούν από απώλειες όσοι 
οραματίστηκαν ιδέες που δεν θα 
μπορούσαν να καταλήξουν σε 
βιώσιμες επιχειρήσεις. «Φέτος 
παρατηρήσαμε αναβαθμισμένες 
ιδέες και υψηλό προφίλ των 
συμμετεχόντων», σχολίασε για 
το πρόγραμμα στον «Δημοσιο-
γράφο» ο υπεύθυνος της Prisma 
Consulting, Φραγκίσκος Θεοφύ-
λακτος. «Ήταν πιο συνειδητο-
ποιημένοι οι συμμετέχοντες του 
προγράμματος, με διάθεση να 
ψάξουν και να εξελιχθούν, είχαν 
καταλάβει τι σημαίνει επιχειρη-
ματικότητα και κυνήγησαν την 
ιδέα τους όχι ευκαιριακά αλλά 
από επιλογή», προσθέτει. Σε 
μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων χαιρέτισε την εκδήλωση 
δίνοντας «θερμά συγχαρητήρια 
στον Δήμαρχο», χαρακτηρίζο-
ντας τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης «πρότυπο για τη 
στήριξη της επιχειρηματικότη-
τας» και την πρωτοβουλία του 
προγράμματος «πιο χρήσιμη 
από ποτέ». Για το στοίχημα της 
αειφορίας στον τουρισμό και 
γενικότερα στην επιχειρηματικό-
τητα μίλησε η πρόεδρος του ΕΟΤ, 
Άντζελα Γκερέκου, δίνοντας 
συγχαρητήρια στους συμμετέ-

χοντες για τις δημιουργικές τους 
ιδέες. Και αν όλα αυτά ακούγο-
νται θεωρητικά ή στη σφαίρα 
των δημοσίων σχέσεων, ο πρώ-
τος νικητής του πρώτου κύκλου 
του προγράμματος, ήταν στην 
εκδήλωση για να υπογραμμίσει 
με το παράδειγμά του πώς μια 
καλή ιδέα μπορεί υπό προϋπο-
θέσεις να γεννήσει μια βιώσιμη 
επιχείρηση. Η «ατζέντα γάμου» 
του 2018, την οποία δημιούργη-
σε μια δυναμική ομάδα νέων από 
τη Βούλα και διαγωνίστηκε στην 
πρώτη περίοδο του προγράμμα-
τος, πλέον ονομάζεται weddin.gr 
και αποτελεί την πρώτη ελληνι-
κή πλατφόρμα για διοργάνωση 
γαμήλιων εκδηλώσεων από το 
κινητό τηλέφωνο. Όπως είπε 
κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης ο υπεύθυνος της εφαρμο-
γής, Γιάννης Κωνσταντινίδης, η 
επιχείρηση πλέον απασχολεί 7 
εργαζόμενους, έχοντας συνάψει 
συνεργασίες με 300 επαγγελ-
ματίες του χώρου. «Η αρχή έγινε 
από τον Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, το πρόγραμμα με 
βοήθησε να αλλάξω ριζικά την 
ιδέα μου και ο διαγωνισμός ήταν 
ένα σημαντικό σκαλί στην εξέλι-
ξη της επιχείρησης», όπως είπε. 

Εκ μέρους του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης το πρό-
γραμμα συντόνισε το Γραφείο 
Απασχόλησης και ο εντεταλμέ-
νος δημοτικός σύμβουλος για 
τον Τουρισμό και την Επιχει-
ρηματικότητα, Αντώνης Κου-
σαθανάς, ο οποίος και είχε την 
ευθύνη της διοργάνωσης της 
εκδήλωσης λήξης του προγράμ-
ματος. 

You escape
Ως πρώτο νικητή του προγράμ-

Κοιτίδα start up ιδεών ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

33 επαγγελματικά σχέδια αναπτύχθηκαν στο 
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

Στην οικογενειακή φωτογραφία με τον Δήμαρχο και τους νικητές 
του διαγωνισμού διακρίνονται η Διευθύντρια του προγράμματος EGG 
της Eurobank, Ρούλα Μπαχταλιά, ο Γενικός Διευθυντής της Envolve 
Group, Τζίμης Αθανασόπουλος, ο Πρόεδρος της Prisma Consulting, 
Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος, 
η Αντιδήμαρχος Κηφισιάς Νίνα Βλάχου, ο εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, Αντώνης Κουσαθανάς 
και η υπεύθυνη του Γραφείου Απασχόλησης του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης, Χριστίνα Διβριώτου

1o βραβείο:
You escape
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ματος οι κριτές ανέδειξαν τον Νικόλα 
Βανικιώτη και την ιδέα του με τίτλο «You 
Escape». Πρόκειται για μια εντελώς πρω-
τότυπη ιδέα μεταφοράς των δημοφιλών 
escape rooms, των δωματίων διαφυγής 
όπου παρέες συγκεντρώνονται και επιλύ-
ουν γρίφους ομαδικά για να «ελευθερω-
θούν», στον κόσμο του διαδικτύου, με τους 
παίκτες να συνδέονται μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. Το You Escape στήνει σε δικούς του 
χώρους πίστες με γρίφους και αινίγματα 
με τους παίκτες να αποκτούν πρόσβαση σε 
αυτές μέσω κάμερας και ενός προσώπου 
χειριστή της εφαρμογής που είναι παρών 
στο χώρο και δέχεται τις εντολές των παι-
κτών για την εξέλιξη της πίστας. Όπως είπε 
στην παρουσίασή του ο Νικόλας Βανικιώ-
της, το παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει τη δια-
δρομή του στο διαδίκτυο και από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη δώσει 
πολλές ώρες ψυχαγωγίας σε 190 ομάδες 
από όλες τις ηπείρους. Η πρωτοτυπία της 
ιδέας ήταν να δώσει τη χαρά της συγκεκρι-
μένης δραστηριότητας σε άτομα που δεν 
έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης αλλά και 
σε παρέες με απομακρυσμένα μεταξύ τους 
μέλη. Οι συνθήκες της υγειονομικής κρί-
σης και της καραντίνας ενίσχυσε σημαντι-
κά την ιδέα. Ο δημιουργός του You escape 
έχει ήδη σχεδιάσει 13 πίστες. Τα σχέδια 
αυτά τα παραχωρεί μάλιστα έναντι αμοιβής 
και σε 2 εταιρείες escape room με έδρα τις 
ΗΠΑ. Όπως τόνισε στην εκδήλωση, τα χρή-
ματα του βραβείου θα κατευθυνθούν στη 
διαφήμιση του παιχνιδιού ώστε να διαδο-
θεί παγκοσμίως. 

ThrepsiAd
Η ιδέα του Βασίλη Θρεψιάδη ήταν να κερ-
δίζουν χρήματα οι δημιουργοί μουσικής 
–συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές και 
τεχνικοί– από κάθε ψηφιακή αναπαρα-
γωγή του έργου τους, ανεξάρτητα από το 
αν είναι νόμιμα ή παράνομα κατεβασμένο 
από τους ακροατές, σε ένα σύστημα εκτός 
των σημερινών εταιρειών διαχείρισης 
πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για 
έναν πολύ φιλόδοξο και εντελώς πρω-
τότυπο στόχο, ο οποίος ακόμη βρίσκεται 
στη φάση της τεχνικής του ολοκλήρωσης 
και βραβεύτηκε από το πρόγραμμα με το 
δεύτερο χρηματικό έπαθλο των 1.500 
ευρώ. Το ThrepsiAd είναι ουσιαστικά ένα 
ψηφιακό πρόσθετο το οποίο «κουμπώνει» 
σε κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής μου-
σικής και προβάλλει διαφημίσεις. Ο Βασί-
λης Θερψιάδης αρχικά απευθύνεται στους 
δημιουργούς μουσικής, καθώς η εφαρμογή 
του μπορεί να μαρκάρει μέσω μιας ειδικής 

κωδικοποίησης κάθε αρχείο μουσικής. 
Έπειτα ζητά από τους ακροατές μουσικής 
μέσω υπολογιστών ή κινητών συσκευών να 
εγκαταστήσουν το πρόσθετο, αποδεχόμενοι 
να βλέπουν διακριτικά διαφημιστικά μηνύ-
ματα ως ανταπόδοση στους καλλιτέχνες. Με 
τον τρόπο αυτό, ακόμη και αν το αρχείο του 
τραγουδιού έχει «κατέβει» παράνομα από 
το διαδίκτυο, έχει προκύψει από μετατρο-
πή βίντεο του Youtube σε μορφή μουσικής 
ή έχει αποκτηθεί μέσω του ίδιου του καλ-
λιτέχνη που το μοιράστηκε με το κοινό του 
δωρεάν, το ThrepsiAd μπορεί να ταυτοποι-
εί κάθε αναπαραγωγή του συγκεκριμένου 
κομματιού και να αποδίδει στον καλλιτέχνη 
με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς καμία προ-
μήθεια τα διαφημιστικά έσοδα που προέ-
κυψαν μετά την αναπαραγωγή του και την 
προβολή των μηνυμάτων. 

Madame Paw
Η πρωτοτυπία σίγουρα χαρακτηρίζει την 
ιδέα του Ανδρέα Ζερκούλη και της Βιρ-
γινίας Παπαδάκη οι οποίοι απέσπασαν 
το τρίτο βραβείο φέρνοντας την υψηλή 
ραπτική στα κατοικίδια ζώα. Ένα ειδικό 
αλλά πολύ υπαρκτό αγοραστικό κοινό 
αναζητά διάφορα είδη ένδυσης κυρίως για 
σκυλιά (όπως αδιάβροχα ρούχα) ωστόσο 
τα διαθέσιμα στην αγορά είδη καλύπτουν 
σε μεγέθη αποκλειστικά τις διαδεδομένες 
ράτσες και όχι τα ημίαιμα ζώα. Η Madame 
Paw γεννήθηκε όταν ο Ανδρέας Ζερκού-
λης αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα, 
ανέθεσε στη μητέρα του που ερασιτεχνι-
κά μπορεί να δημιουργεί ρούχα ένα tailor 
made αδιάβροχο στα μέτρα του δικού του 
σκυλιού. Η ομάδα σκέφτηκε ότι και άλλοι 
κηδεμόνες κατοικιδίων θα αντιμετωπίζουν 
το ίδιο θέμα και σχεδίασε μια εφαρμογή 
που δίνει οδηγίες για την ακριβή μέτρη-
ση των διαστάσεων κάθε ζώου, σχεδίασε 
έπειτα κολεξιόν με αναφορά στις τρέχου-
σες τάσεις της μόδας και πλέον εκτός από 
μοδάτα ενδύματα για τα ζώα, προσφέρει 
και ασορτί αξεσουάρ για τους κηδεμόνες 
των ζώων, όπως τσάντες, φουλάρια και 
μάσκες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της 
επιχείρησης ολοκληρώνεται αυτό το διά-
στημα και θα φιλοξενεί περίπου 180 κωδι-
κούς. Η εταιρεία υπόσχεται να χρησιμοποι-
εί ποιοτικά υφάσματα και υλικά ελληνικής 
κατασκευής και να φτιάχνει ρούχα και 
αξεσουάρ κομμένα και ραμμένα για κάθε 
κατοικίδιο και τον ιδιοκτήτη του, χωρίς να 
χρεώνει τα αδιανόητα υψηλά ποσά που 
βρίσκει κανείς στην ανάλογη αγορά του 
εξωτερικού.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ότι 
επόμενος στόχος για τον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης είναι το πρώτο 

ολοκληρωμένο Δημοτικό Κέντρο 
Επιχειρηματικότητας που θα δώσει 

έμφαση σε κλάδους αιχμής που έχουν 
ιδιαίτερες ρίζες στην περιοχή, όπως ο 

τουρισμός και η ναυτιλία

2o βραβείο:
ThrepsiAd

3o βραβείο:
Madame Paw
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Νέα, αποδοτικότερα 
συστήματα 
θέρμανσης 
και φωτισμού

“
Έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
πέντε σχολικά κτήρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ 
ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρ-
χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Πρόκειται για μέρος 
του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης των σχολι-
κών υποδομών που δρομολογεί ο Δήμος των 3Β, που 
συνεργάστηκε με το ΕΜΠ και εκπόνησε μελέτες για 14 
ακόμα σχολεία και 7 δημοτικά κτήρια, σε παρεμβάσεις 
συνολικού ύψους 2.500.000 ευρώ. Το κομμάτι που θα 
χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής αφορά σε εργασί-
ες στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βούλας, στο Δημοτικό 
Διλόφου, στο Δημοτικό και Λύκειο Βουλιαγμένης. Συγκε-
κριμένα, για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα 
στα εν λόγω κτήρια, θα αντικατασταθούν τα συστήματα 
θέρμανσης και φωτισμού σε όλα τα σχολικά κτήρια, με 
σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα. Οι 

παλιοί λέβητες πετρελαίου θα αντικατασταθούν με αντλί-
ες θερμότητας αέρα νερού, οι οποίες θα τροφοδοτούν με 
ζεστό νερό το υφιστάμενο δίκτυο σωμάτων με καλύτε-
ρο βαθμό απόδοσης. Παράλληλα, τα παλαιά φωτιστικά 

σώματα που φέρουν λαμπτήρες φθορισμού θα αντικα-
τασταθούν με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED όπου 
με λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύ-
πτουν τις απαιτήσεις φωτισμού των κτηρίων. Επιπρό-
σθετα για το φωτισμό θα εγκατασταθούν στις αίθουσες 
διδασκαλίες και αισθητήρες φωτισμού για την εκμετάλ-
λευση του φυσικού φωτισμού και την περαιτέρω εξοικο-
νόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στο 1ο Γυμνάσιο 
Βούλας θα γίνει και αντικατάσταση όλων των παλαιών 
κουφωμάτων που φέρουν μονούς υαλοπίνακες, με νέα 
κουφώματα αλουμινένιου πλαισίου με θερμοδιακοπή και 
διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες. Οι θερμομονωτικές 
και οπτικές ιδιότητες των νέων κουφωμάτων αλλά και 
η βελτιωμένη αεροστεγανότητα και ηχομόνωση θα συμ-
βάλει στη μείωση των απωλειών και στη βελτίωση των 
εσωτερικών συνθηκών γενικότερα.

Πιο κοντά 
από ποτέ 

η λύτρωση 
για το Χέρωμα

Αναγνωρίζεται
ως υφιστάμενος 

οικισμός
με δυνατότητα 

κατάρτισης Ειδικ0ύ 
Πολεοδομικού

Σχεδίου

Ένα βήμα πριν από την οριστική λύση για την πολεοδομική αναγνώ-
ριση βρίσκεται πλέον η συνοικία Χέρωμα της Βάρης. Στη Στρατη-
γική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Προ-
εδρικού Διατάγματος προστασίας του Υμηττού, η οποία τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση στις 16 Ιουλίου, το Χέρωμα βγαίνει από τη 
ζώνη προστασίας Υμηττού, όπου η προηγούμενη νομοθεσία το είχε 
«καταδικάσει» και αναγνωρίζεται πλέον –και πρώτη φορά– ως υφι-
στάμενος οικισμός που θα αποκτήσει Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η 
μελέτη συγκεκριμένα προβλέπει τη χάραξη μιας νέας «Ζώνης Στ'» 
εντός της οποίας οριοθετούνται υφιστάμενοι οικισμοί με στόχο την 
αποτροπή της επέκτασής τους. Εκτός από το Χέρωμα, η πρόβλεψη 
αυτή αναφέρεται και στους οικισμούς Σκάρπιζα και Κίτσι - Θήτι του 
Δήμου Κρωπίας. Οι όροι δόμησης θα παραχωρηθούν «με στόχο την 
ανάπλαση και την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών αυτών», 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος. Άλλωστε, αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν 
να εκτελεστούν για πρώτη φορά απαραίτητα έργα υποδομής στην 
περιοχή που κατοικείται και αναπτύσσεται εδώ και δεκαετίες στο 
πολεοδομικό ...ημίφως. 

Επί της ουσίας, αυτή η ετεροχρονισμένη Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ήταν το στοιχείο που έλειπε από 
τη νομοθεσία του 2011 περί προστασίας του Υμηττού, την οποία το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε. Για τη σύνταξη της ΣΜΠΕ και την 
άρση των αδικιών του τότε νόμου εργάστηκε σκληρά η υπηρεσία 
Δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επεξεργαζόμε-
νη υπό τις οδηγίες της δημοτικής αρχής τα δεδομένα που έπρεπε 
να ληφθούν υπόψη για τη δικαίωση των κατοίκων. Ήδη από τον 

Ιανουάριο του 2020 ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είχε αποκαλύψει 
σε εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του τοπικού Συλλόγου «Νυμ-
φόληπτος» στο Χέρωμα το περιεχόμενο της Μελέτης που τότε βρι-
σκόταν στα τελικά στάδια επεξεργασίας. «Ευελπιστούμε ότι σημαί-
νει την έναρξη διαφαινόμενης λύσης του χρονίζοντος προβλήματος 
της περιοχής του Χερώματος Βάρης καθώς και άλλων παρόμοιων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές πέριξ του Υμητ-
τού», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του «Νυμφόληπτου», Φώτης 
Κούτρας μετά την παρουσίαση της μελέτης όπου παρευρέθηκε. «Οι 
εντυπώσεις μου είναι μόνο θετικές», συμπλήρωσε, προσθέτοντας: 
«Οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το δήμαρχό μας Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο και τη δημοτική αρχή σε άμεση συνεργασία φαίνεται 
ότι αποδίδουν. Γίνεται επιτέλους μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για 
οριστικό τέλος στην ομηρεία δεκαετιών και δημιουργία μια αξιο-
πρεπούς περιοχής διαβίωσης με όλες τις πρέπουσες και σύγχρονες 
υποδομές». 

Ενεργειακή αναβάθμιση
Δημοτικό «εξοικονομώ»  
για τα σχολεία 
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Εντυπωσιακή μείωση εκπομπών CO2  
στον Δήμο 3Β

Στη Βούλα η πρώτη «πράσινη» παραλία της χώρας
Μετάβαση στο ψηφιακό και πράσινο μέλλον έκανε η δημο-
τική ανοιχτή παραλία της Βούλας δίπλα από το Δημαρχείο 
την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020. Η Αντιπροσωπεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα εγκαινίασε τη δράση 
GreenBeach, τοποθετώντας ηλιακούς φορτιστές στις 
ομπρέλες της ελεύθερης παραλίας. Αναλυτικότερα, στην 
ακτή της Βούλας κάθε ομπρέλα φέρει και από μια ειδική 
μονάδα ηλιακής φόρτισης στο πάνω μέρος, κατασκευα-
σμένη από φωτοβολταϊκά υψηλής τεχνολογίας, καθώς και 
μια ξεχωριστή μονάδα παροχής ρεύματος μέσω θυρών 
USB στη βάση, που δίνουν στους λουόμενους τη δυνατό-
τητα φόρτισης των προσωπικών κινητών τους συσκευών 
χωρίς κανένα κόστος. Επιπλέον, το εγκατεστημένο σύστη-
μα ηλιακής φόρτισης κάθε ομπρέλας έχει τη δυνατότητα 
μετάδοσης των μετρήσεων της ηλιακής ενέργειας που 
καταναλώνει κάθε συσκευή. Οι μετρήσεις αυτές θα συγκε-
ντρώνονται σε ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο greenbeach.

iccs.gr ώστε το ενεργειακό όφελος της δράσης να είναι 
άμεσα προσβάσιμο σε όλους. Τα δεδομένα του ιστότοπου 
θα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα 
παραμείνουν διαθέσιμα και μετά το πέρας της δράσης για 
μελέτη. Η μετατροπή της δημοτικής παραλίας της Βούλας 
σε «πράσινη», ήταν μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας 
της ΕΕ στην Ελλάδα η οποία, σε συνεργασία με το Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Ερευνητικό Πανεπι-
στημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπο-
λογιστών του ΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ), προσφέρουν μια υπηρεσία 
στους λουόμενους που δεν την συναντά κανείς σε καμία 
παραλία της χώρας. Οι ηλιακοί φορτιστές θα παραμείνουν 
στη δημοτική παραλία της Βούλας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρί-
ου ενώ αξίζει να τονιστεί πως με απόφαση της δημοτικής 
αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η παραλία φυλάσ-
σεται καθημερινά κατά τις νυχτερινές ώρες με στόχο την 
αποφυγή βανδαλισμών ή κλοπών.

Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 27,35% και 
μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 28,1% πέτυχε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με αναφορά του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τη διαδικασία 
παρακολούθησης, συγκρίνοντας το έτος αναφοράς 2010 με τις 
καταναλώσεις που σημειώθηκαν το έτος 2018, παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και εξίσου σημα-
ντική μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η μείωση 
αυτή οφείλεται στις δράσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του Σχεδίου Δράσης 
Αειφόρου Ενέργειας που έχει εκπονήσει, όπου διατυπώνονται 
οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
κατανάλωσης ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020, όπως 
προβλεπόταν στην πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρ-
χων». Σύμφωνα με την αναφορά του ΕΜΠ, παρατηρείται ότι σ’ 
όλες τις μορφές εκτός του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου, 
σημειώθηκε σημαντική μείωση. Στο πετρέλαιο κίνησης σημει-
ώθηκε μεγάλη αύξηση κυρίως λόγω της σημαντικής παρουσίας 
των πετρελαιοκίνητων οχημάτων στις ιδιωτικές και εμπορικές 
μεταφορές, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην ανάλογη μεί-
ωση της χρήσης της βενζίνης. Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε 
και στο υγραέριο, γεγονός που οφείλεται στη μετατροπή οχημά-
των για χρήση υγραερίου.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι ήδη 
από το 2018 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε υπερβεί 
τους στόχους που έθετε το Σύμφωνο των Δημάρχων για το 2020. 
Βάσει των αποτελεσμάτων αλλά και των θετικών μετρήσεων της 
πληθώρας σχετικών δράσεων που εφαρμόζει ο Δήμος, προκύπτει 

με ασφάλεια η πρόβλεψη πως ο στόχος του 40% μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου, ο οποίος προβλέπεται βάσει του Συμ-
φώνου των Δημάρχων να επιτευχθεί μέχρι το 2030, θα ξεπεραστεί 
πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο Δήμος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εναρμονίζει όλες τις δράσεις του με 
τους βασικούς άξονες της αρχής της αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
η μείωση κατανάλωσης ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα τη θεα-
ματική μείωση των χρημάτων (άνω των 500.000 ευρώ ετησίως) 
που δαπανώνται από το δημοτικό προϋπολογισμό για ηλεκτρική 
ενέργεια. «Η χρήση νέων τεχνολογιών αναβαθμίζει την ποιότητα 
των υπηρεσιών που παρέχουμε στους συμπολίτες μας και παράλ-
ληλα συμβάλουμε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις δράσεις αυτές 
ώστε να υπερβούμε κατά πολύ τους στόχους που έχουν τεθεί μέσω 
του Συμφώνου των Δημάρχων», τονίζει ο Δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος.

Μελέτη 
του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου
αποτυπώνει
τη μεγάλη 
ενεργειακή 
εξοικονόμηση

“
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Με έναν εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό, τον οποίο ενέκρινε το Δημο-
τικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στη συνεδρίασή 
του στις 13 Ιουλίου, κλείνει το 
μεγάλο κεφάλαιο της προστασί-
ας των ακτών της περιοχής από 
την εκτεταμένη θαλάσσια ρύπαν-
ση με πετρέλαιο που έπληξε τον 
Σαρωνικό τρία χρόνια πριν, τον 
Σεπτέμβριο του 2017. Πρόκει-
ται για μια ιστορία «case study» 
για τη διαχείριση κρίσεων που 
σίγουρα κάποια στιγμή θα χρησι-
μοποιηθεί στις σχολές δημόσιας 
διοίκησης ως παράδειγμα για το 
βαθμό κινδύνου που ανέλαβε 
προσωπικά ο Δήμαρχος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, σταθ-
μίζοντας το δημόσιο συμφέρον 
και το πολύ στενό νομικό πλαί-
σιο αρμοδιοτήτων της αυτοδι-
οίκησης, το οποίο αφήνει ελάχι-
στα περιθώρια πρωτοβουλιών 
ακόμα και σε έκτακτες περιστά-
σεις. 

Τελικώς, ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης δικαιώθηκε 
πλήρως για τις επιλογές του και 
θα εισπράξει μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από το Διεθνές 
Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών 
Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC) 
σχεδόν το 80% των δαπανών που 
πραγματοποίησε για να προστα-
τεύσει τις ακτές των 3Β με την 
ενοικίαση και πόντιση ενός πλω-
τού αντιρρυπαντικού φράγματος 
μήκους 3 χιλιομέτρων. 

Το δραματικό χρονικό
Τις πρώτες ώρες της Κυρια-
κής 10 Σεπτεμβρίου 2017 μετά 
από έναν θόρυβο που οι εμπει-
ρογνώμονες εκ των υστέρων 
απέδωσαν σε έκρηξη, το αγκυ-

ροβολημένο κοντά στη νησίδα 
Αταλάντη (μεταξύ Σαλαμίνας και 
Πειραιά) δεξαμενόπλοιο «Αγία 
Ζώνη ΙΙ» βυθίστηκε. Σύμφωνα με 
τα πορίσματα των επιστημόνων 
που διερεύνησαν το ναυάγιο, το 
πλοίο ήταν φορτωμένο με 2.194 
τόνους μαζούτ και 340 τόνους 
ντίζελ. 

Οι πρώτες ειδήσεις και αναφο-
ρές ήταν καθησυχαστικές για τον 
κίνδυνο διαρροής και οι λιμενι-
κές αρχές δήλωναν έτοιμες να 
αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχό-
μενο ρύπανσης. Ωστόσο την ίδια 
ημέρα, τα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης της Σαλαμίνας δημοσίευ-
σαν φωτογραφίες που έδειχναν 
μεγάλες κηλίδες πετρελαίου 
να έχουν κατακλύσει τις ακτές 
στον Λιμνιώνα και τα Σελήνια. 
Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου η 
πετρελαιοκηλίδα έφτασε στην 
Πειραϊκή και τη Φρεαττύδα, με 
το ενδεχόμενο ρύπανσης όλης 
της αττικής ακτογραμμής να φαί-
νεται πλέον πολύ πιθανό. Και το 
σοκ ήταν μεγάλο όταν το πρωί 
της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 
οι ακτές σε Άλιμο και Γλυφά-
δα κυριολεκτικά μαύρισαν. «Το 
πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, με 
εκτεταμένη ρύπανση και έντονη 
οσμή σε όλο μας το παραλιακό 
μέτωπο», έγραψε σε δραμα-
τικούς τόνους στο Facebook 
εκείνο το μεσημέρι ο Δήμαρχος 
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικο-
λάου, δηλώνοντας ότι «η μάχη 
είναι άνιση» και καλώντας τους 
κατοίκους να μείνουν μακριά από 
τη θάλασσα. 

Ο συναγερμός είχε ήδη ηχήσει 
δυνατά στο Δημαρχείο της Βού-
λας. Ωστόσο, από τυπική άποψη, 

ένας Δήμος δεν έχει καμία αρμο-
διότητα να σταματά τις πετρελαι-
οκηλίδες και να κάνει θαλάσ-
σιες επιχειρήσεις, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα ελεγκτικά όργανα 
της πολιτείας είχαν κάθε λόγο να 
απορρίψουν τις σχετικές δαπά-
νες. Η δε παραγγελία και εφαρ-
μογή πλωτού φράγματος είναι 
μια τόσο ακριβή διαδικασία, που 
μόνο με τις χρονοβόρες διαγω-
νιστικές διαδικασίες θα μπορού-
σε να υπογραφεί μια σύμβαση 
σύμφωνη με τους τύπους. Με το 
πετρέλαιο όμως ...ante portas 
και βλέποντας τους διπλανούς 
Δημάρχους να θρηνούν για τις 
μαυρισμένες παραλίες, εξαγ-
γέλλοντας απλώς δικαστικές 
προσφυγές «κατά παντός υπευ-
θύνου», ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος πήρε μια παράτολμη 
απόφαση να εκμεταλλευτεί τις 
λίγες ώρες χρονικό περιθώριο 
που είχε από τα θαλάσσια ρεύ-
ματα που έφερναν μαζί τους τον 
μαύρο εφιάλτη, για να λάβει δρα-
στικά μέτρα. 

Μέσα σε λίγες ώρες έπρεπε να 
βρεθεί διαθέσιμος προμηθευτής 
αυτού του αρκετά εξειδικευ-
μένου υλικού, με δεδομένο ότι 
όλες οι εταιρείες με έδρα την 
Αττική είχαν ήδη αξιοποιηθεί 
προσπαθώντας να περιορίσουν 
τις διαρροές γύρω από το ναυ-
άγιο. Η συμφωνία έγινε τελικώς 
με μια εταιρεία από τη Θεσσαλο-
νίκη, την North Aegean Slops. 
Βάσει τιμοκαταλόγου, αυτό που 
ζητούσε ο Δήμος, δηλαδή χρήση 
3 χλμ. πλωτού φράγματος επί 
10 ημέρες, κοστολογούνταν 
562.484 ευρώ. Μέσα στα ασφυ-
κτικά χρονικά περιθώρια, η δια-
πραγμάτευση του Γρηγόρη Κων-

Όταν η Βούλα και το Καβούρι 
γλίτωσαν την πετρελαιοκηλίδα

Αποζημιώνεται και δικαιώνεται ο Δήμος 3Β  
3 χρόνια μετά το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ»

Σαλαμίνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017: Ακτιβιστές της Greenpeace ξεδίπλωσαν 
πανό με το μήνυμα «Σύντομα σε μία παραλία κοντά σας» στην παραλία 
Λιμνιώνα στα Σελήνια, που έχει κατακλυστεί από πετρέλαιο

Παραλία Γλυφάδας, 13 Σεπτεμβρίου 2017: Το πετρέλαιο ξεβράζεται 
στην ακτή με τις δημοτικές αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν την 
καταστροφή

Ψηφιακή απεικόνιση της θέσης που κατέλαβε το φράγμα του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, με τα κύματα του μαζούτ να έχουν ήδη πλήξει τις 
παραλίες της Γλυφάδας
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σταντέλλου έριξε το ποσό στις 285.000, 
ένα κονδύλι που υπήρχε η δυνατότητα να 
εκταμιευτεί από τον Δήμο, έστω και υπό 
αυτές τις εντελώς ανορθόδοξες συνθή-
κες. Όπως περιγράφει σήμερα ο Δήμαρ-
χος εκείνες τις γεμάτες ένταση στιγμές, οι 
διαβεβαιώσεις που είχε ότι το ποσό αυτό 
δεν θα καταλογιστεί τελικά στον ίδιο, ήταν 
ελάχιστες. Το συμφωνητικό που απαίτησε 
η εταιρεία για να ξεκινήσει να φορτώνει τα 
υλικά ώστε το επόμενο πρωί το φράγμα 
να βρίσκεται στη Βούλα, ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος το υπέγραψε κυριολεκτικά στο 
...πόδι, κατά τη διάρκεια μιας κηδείας, και 
το επέστρεψε με φαξ, καθώς τα περιθώρια 
ήταν ελάχιστων λεπτών... 

Πράγματι, από τις 7 π.μ. της επόμενης 
μέρας, Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2017, δύο 
νταλίκες με κοντέινερ της εταιρείας, με 25 
άτομα προσωπικό και φουσκωτά σκάφη 
έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη και ξεκίνη-
σαν με εντατικούς ρυθμούς να ξεφορτώ-
νουν τα υλικά στη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ, 
στα σύνορα Γλυφάδας και Βούλας, παρου-
σία του Δημάρχου και προσωπικού του 
Δήμου. Με δυνατούς ανέμους να πνέουν 
εκείνη την ημέρα, οι άνθρωποι της εται-
ρείας αγόρασαν από τα καταστήματα ναυ-
τιλιακών της ευρύτερης περιοχής όλες τις 
διαθέσιμες άγκυρες προκειμένου το φράγ-
μα να μείνει στη θέση του. Περίπου στις 9 
π.μ. το φράγμα βρισκόταν ήδη στη θάλασσα 
και απλωνόταν με κατεύθυνση νότια προς 
την Αίγινα. Στις 10 π.μ. ο Δήμαρχος δέχτη-
κε κλήση από τον υπεύθυνο της North 
Aegean Slops ο οποίος του πρότεινε να 
μπει άμεσα σε φουσκωτό ώστε να ελέγξει 
ένα νέο δεδομένο: Τα κύματα του μαζούτ 
ήδη έσκαγαν πάνω στο φράγμα, με τον κίν-
δυνο για τις ακτές να έχει αποσοβηθεί για 
λίγα μόλις λεπτά της ώρας.

Κατά το πρώτο δεκαήμερο, το φράγμα 
στην κυριολεξία έσωσε τις ακτές των 3Β 
και συγκεκριμένα τη Βούλα, το Καβούρι και 
τον όρμο της Βουλιαγμένης από ένα βέβαιο 
σοβαρό περιστατικό ρύπανσης με ανυπο-
λόγιστες συνέπειες για την περιοχή. Το 
ερώτημα πόσο θα χρειαζόταν να παραμεί-
νει το αντιρρυπαντικό φράγμα ποντισμένο 
δεν μπορούσε να το απαντήσει μόνος του 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
για το λόγο αυτόν απευθύνθηκε στο Λιμε-
νικό Σώμα. «Προτείνεται η διατήρηση του 
φράγματος τουλάχιστον μέχρι ολοκλη-
ρώσεων της απάντλησης των καυσίμων 
από το επίμαχο πλοίο», ήταν η απάντηση 
του Λιμενάρχη Σαρωνικού, έτσι ο Δήμαρ-

χος προέβη σε μια δεύτερη συμφωνία με 
την εταιρεία, για μια επιπλέον 10ήμερη 
παραμονή του φράγματος με κόστος για 
τον Δήμο το 50% της πρώτης σύμβασης, 
δηλαδή 142.500 ευρώ. Ένας ακόμη ευνο-
ϊκός όρος της νέας συμφωνίας ήταν ότι 
τα χρήματα αυτά θα τα λάμβανε η εταιρεία 
μόνο αν ο Δήμος, έχοντας κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, έπαιρνε αποζημί-
ωση από τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά 
κεφάλαια που θα κάλυπταν το ατύχημα. 

Η ώρα της αποζημίωσης
Τους μήνες που ακολούθησαν προετοι-
μάστηκε μεθοδικά η προσφυγή του Δήμου 
στο Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημι-
ών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC) με την 
αίτηση που κατατέθηκε στις 2 Μαΐου 2018 
να ζητά 427.500 ευρώ, δηλαδή το σύνολο 
των δύο συμβάσεων με την εταιρεία που 
παρείχε το φράγμα. Η απάντηση του IOPC 
που ήρθε σχεδόν ένα χρόνο μετά, τον Απρί-
λιο του 2019, πρότεινε συμβιβασμό στις 
77.240,10 ευρώ. Η πλευρά του Δήμου 
απέρριψε την πρόταση και κατέθεσε ένα 
συμπληρωματικό υπόμνημα τεκμηριωμέ-
νων αντιρρήσεων. Η τελική αντιπρόταση 
του ασφαλιστικού κεφαλαίου ήταν να απο-
ζημιώσει εξ ολοκλήρου το πρώτο δεκαή-
μερο, δηλαδή τις 285.000 ευρώ και από το 
δεύτερο δεκαήμερο να καλύψει την πρώτη 
ημέρα, δηλαδή να δώσει στον Δήμο άλλες 
14.250 ευρώ, ένα συνολικό ποσό 299.250 
ευρώ. Τούτων δοθέντων, ακολούθησε 
διαπραγμάτευση με την North Aegean 
Slops, η οποία κατέληξε στο να λάβει για 
τη δεύτερη σύμβασή της με τον Δήμο, αντί 
των 142.500 της σύμβασης, το ποσό των 
80.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τις νομικές γνωμοδοτήσεις 
που έλαβε η δημοτική αρχή, επρόκειτο για 
μια δίκαιη και επωφελή συμφωνία. Σε αντί-
θετη περίπτωση, η επιλογή της δικαστικής 
οδού θα διακινδύνευε σοβαρά το ύψος της 
αποζημίωσης από το IOPC. Επί της ουσίας, 
από τις 285.000 ευρώ που συνολικά δαπά-
νησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης για το φράγμα, θα λάβει αποζημίωση 
219.250 ευρώ, αν αφαιρεθεί η αμοιβή της 
εταιρείας για τη δεύτερη σύμβαση. Όπως 
τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «ήταν 
μια πολύ καλή συμφωνία, με το πρόσθε-
το όφελος ότι η υπόθεση λήγει άμεσα και 
εισπράττουμε τα χρήματα, που σε περίπτω-
ση δικαστικών διενέξεων θα διακινδυνεύ-
αμε το πολύ υψηλό ποσοστό της αποζημί-
ωσης, παρατείνοντας το χρόνο επίλυσης 
της διαφοράς κατά 3 χρόνια».

Παραλία Βούλας, 
14 Σεπτεμβρίου 
2017: Το 
αντιρρυπαντικό 
φράγμα ξεκινά 
να απλώνεται 
τις πρώτες 
πρωινές ώρες 
και σε διάστημα 
μικρότερο της 
ώρας από την 
ανάπτυξή του 
σταματά το 
πρώτο κύμα της 
πετρελαιοκηλίδας 
που 
κατευθυνόταν 
προς Βούλα και 
Καβούρι
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Καθαρές ακτές σε Βάρκιζα,  
Βουλιαγμένη και Βούλα
Την εξαιρετική ποιότητα στις θάλασσες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επι-
βεβαίωσε και φέτος η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
η οποία πραγματοποιεί τις μοναδικές πιστοποιημένες και επίσημες εργαστηριακές 
μετρήσεις, βάσει των κοινοτικών οδηγιών και των διεθνών πρωτοκόλλων. Και στα 
13 σημεία των 3Β από όπου λαμβάνουν δείγματα τα συμβεβλημένα με το Υπουργείο 
εργαστήρια, το αποτέλεσμα των μετρήσεων κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο μεταφρά-
ζεται σε επίπεδο «εξαιρετικής ποιότητας» στην κλίμακα των προδιαγραφών. 

Αυξημένες τιμές παρατηρήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο στις ακτές του Καβουρίου, αλλά 
πάντα στα επίπεδα του χαρακτηρισμού της εξαιρετικής ποιότητας. Επίσης, κατά τη δειγ-
ματοληψία της 23ης Ιουνίου στην Α' πλαζ Βούλας εντοπίστηκαν ιδιαίτερα αυξημένες 
τιμές κολοβακτηριδίων (escherichia coli) που ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια. Όπως 
προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο 
δύο επαναληπτικές μετρήσεις, στις 27 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου, με στόχο να διαπι-
στωθεί αν επρόκειτο για περιστατικό βραχυχρόνιας μόλυνσης των υδάτων, όπως και 
τελικά αποδείχτηκε. 

Στον αντίποδα της αξιοπιστίας και της επιστημονικής επάρκειας κινήθηκε και φέτος 
το ΠΑΚΟΕ ένας ιδιωτικός φορέας που όπως κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάνω του τα 
φώτα της δημοσιότητας ανακοινώνοντας ένα δικό του πίνακα μετρήσεων και βαφτί-
ζοντας «κατάλληλες» και «ακατάλληλες» ακτές στις οποίες υποστηρίζει ότι κάνει 
μετρήσεις. Το ΠΑΚΟΕ έχει δικά του εργαστήρια και μεθοδολογία λήψης και επεξεργα-
σίας δειγμάτων, ενώ πολλές φορές προκαλεί εύλογα ερωτηματικά στην κοινή γνώμη 

ο χαρακτηρισμός ως «ακατάλληλου» ενός σημείου μιας παραλίας και «κατάλληλου» 
του ακριβώς διπλανού. Στο παιχνίδι αυτό εντυπώσεων βρέθηκε φέτος η παραλία 
της Βάρκιζας και η παραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης, με το ΠΑΚΟΕ να «κοκκινίζει» 
κάποια σημεία τους. Όπως φαίνεται πάντως από τις επίσημες μετρήσεις του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις ακτές αυτές. 

Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιημένα εργαστήρια καταγράφουν και μια σειρά από άλλα 
δεδομένα για τις ακτές. Συγκεκριμένα, τα νερά ερευνώνται για κατάλοιπα πίσσας, γυα-
λιά, πλαστικά, καουτσούκ και άλλα απορρίμματα. Ταυτόχρονα, σημειώνεται η κατάστα-
ση της υδάτινης επιφάνειας και η διεύθυνση του ανέμου τη στιγμή της δειγματοληψίας 
και το σημαντικότερο, αν σημειώθηκε βροχόπτωση κατά την ημέρα της έρευνας ή την 
προηγούμενη. Ως γνωστόν, η βροχή επηρεάζει σημαντικά την καθαρότητα της θάλασ-
σας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οι ακτές επιβαρύνονται σημαντικά από 
την απορροή των ομβρίων υδάτων μέσω των αγωγών στις πόλεις. Οι παράγοντες 
αυτοί για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν όλοι αρνητικοί, εξ ου και δεν 
σημειώνονται στον πίνακα που δημοσιεύει ο «Δημοσιογράφος». 

Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου, στις 23 Ιουνίου και στις 21 Ιουλίου. 

Μετρήσεις καθαρότητας υδάτων  
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/77/ΕΕ

Ακτή εντερόκοκκοι κολοβακτηρίδια

Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος

Βάρκιζα 2 13 36 16  17 2
Λίμνη  
Βουλιαγμένης 0 11 22 28 30 64

Ακτή  
Βουλιαγμένης 6 5 1 4 4 8

Αστέρας  
Βουλιαγμένης 4 2 4 0 0 0

Όρμος  
Μαλτσινιώτη (Zen) 16 7 84 12 3 6

Μεγάλο Καβούρι 
(νότια) 0 0 0 0 0 0

Μεγάλο Καβούρι 
(βόρεια) 3 0 1 0 0 0

Καβούρι (νότια) 
Γαρμπή 2 2 0 116 12 8

Καβούρι (βόρεια) 
Divani 2 12 1 124 8 0

Notos Βούλας 1 1 0 1 0 0
Δημαρχείο Βούλας 20 6 2 44 14 0
Β' πλαζ Βούλας 0 2 0 0 34 0

Α' πλαζ Βούλας 0 0* 1 9 12* 1

* Αποτελέσματα της επαναληπτικής δειγματοληψίας στις 27/6/2020, καθώς η 
αρχική έδειξε τιμές 34 (εντερόκοκκοι) και 840 (κολοβακτηρίδια) και σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο, ακολούθησε ακόμη μία δειγματοληψία στις 3/7/2020 με τιμές 0 
(εντερόκοκκοι) και 1 (κολοβακτηρίδια)

Πηγή: Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Παράμετρος μικροβιολογικού  
ελέγχου δείγματος νερού

Ποιότητα  
νερών:  

εξαιρετική

Ποιότητα  
νερών: 
καλή

Ποιότητα  
νερών: 

επαρκής

Κολοβακτηρίδια  
(Escherichia coli) /100ml

250 500 500

Εντερόκοκκοι  
(Intestinal enterococci)/100ml

100 200 185
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Στερεότυπα 
που 

...σκοτώνουν

Αστυνομική πλοκή με κυρίαρχες τις κοινωνικές προεκτάσεις χαρακτηρίζει το νέο 
μυθιστόρημα της Μαρίας Παναγοπούλου Πενθερά που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Ψυχογιός. Η κυρίαρχη σχέση που διερευνάται μέσα από ακραίες οικογενειακές 
καταστάσεις είναι αυτή μεταξύ της μητέρας και του παντρεμένου ζευγαριού, ρίχνο-
ντας με τη μυθοπλαστική δύναμη της ιστορίας φως τόσο στη στερεοτυπική αντίθεση 
πεθεράς - νύφης, όσο και στην οιδιπόδεια σχέση του άντρα με τη μητέρα του. 

Προσεγμένη γλώσσα, μελετημένοι ιδιωματισμοί από τη Μάνη και ποντιακά κατάλοι-
πα που ακούγονται ακόμα στη βόρεια Ελλάδα ομορφαίνουν το κείμενο της Μαρίας 
Παναγοπούλου με ασυνήθιστα στα σύγχρονα μυθιστορήματα λεκτικά διαμάντια. 
Ταυτόχρονα, στις σελίδες του βιβλίου γίνεται μια πραγματολογική μελέτη στις επι-
βιώσεις παραδοσιακών οικογενειακών αντιλήψεων και στη σύγκρουσή τους με 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής, χωρίς να διαφαίνεται κάποια μεροληψία της συγγραφέα 
στους διαφορετικούς αξιακούς κώδικες που κάθε μοντέλο εκπροσωπεί.

Αν στους στόχους της τέχνης είναι να μετουσιώνει το 
αρνητικό βίωμα σε δημιουργικότητα, τότε τα σχέδια της 
νέας ηθοποιού από τη Βούλα, Έφης Κιούκη, που δεν 
άφησε την καραντίνα και το lockdown να καταβάλουν τον 
ενθουσιασμό της, αποκαλύπτουν την αυθεντική καλλιτε-
χνική της φύση. Ίσως ο χώρος του θεάματος να επλήγη 

περισσότερο από όλους από την αναστολή κάθε μαζικής 
εκδήλωσης και βέβαια από την επιφυλακτικότητα που 
κυριαρχεί πλέον για κάθε συνάθροιση. «Θα αφήσει πλη-
γές στο θέατρο ο κορονοϊός. Κάθε χρόνο γίνονταν περίπου 
1.500 παραστάσεις. Φέτος δεν είμαι σίγουρη αν γίνουν 
πάνω από 50», αναφέρει με σκεπτικισμό στον «Δημοσι-
ογράφο». Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας την 
πέτυχαν σε μια από τις πιο δημιουργικές της χρονιές. «Είχα 
δύο παραστάσεις και κάποια έκτακτα γυρίσματα. Ξαφνι-
κά δεν έκανα τίποτα και μου φαινόταν πάρα πολύ περί-
εργο. Μου διέκοψε όλη τη δημιουργική εγρήγορση στην 
οποία βρισκόμουν», όπως περιγράφει. Ωστόσο, κατά το 
διάστημα της απραξίας ξεκίνησε εντατικά μαθήματα στην 
ισπανική γλώσσα και σύντομα σκοπεύει να μεταβεί στην 
Ισπανία, όπου και θα αναζητήσει τα νέα της βήματα στην 
υποκριτική: «Πιστεύω ότι εκεί υπάρχουν περισσότερες 
ευκαιρίες, σεμινάρια και δουλειές που σου επιτρέπουν να 
εξελιχθείς».

Η Έφη Κιούκη ήξερε από τα 16 της χρόνια ότι θέλει να γίνει 
ηθοποιός. Πώς περιγράφει την αρχή: «Γνώρισα τυχαία τον 
Γιάννη Βασιλειάδη, τον σκηνοθέτη της σειράς Βέρα στο 
δεξί και με αρκετό θράσος του είπα ότι ενδιαφερόμουν 
για κάποιο ρόλο. Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο εντελώς 
απροσδόκητα και μου έδωσε ένα μικρό ρόλο. Αυτή ήταν 
η πρώτη εμπειρία, πολύ ξεχωριστή. Τελικά πέρασα στο 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Είμαι λοιπόν και θεατρολόγος, αν και δεν μπορεί να συν-
δυαστεί με το επάγγελμα του ηθοποιού. Η σχολή ήταν 
αρκετά θεωρητική βέβαια, αλλά βρίσκω πολύ θετικό ότι 
σπούδασα στο αντικείμενο που με ενδιέφερε. Μετά το 
πανεπιστήμιο παρακολούθησα τη Δραματική Σχολή του 
Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν». Πώς κινείται όμως ένας 

νέος άνθρωπος χωρίς διασυνδέσεις σε έναν τόσο αντα-
γωνιστικό και «παρεοκρατούμενο» χώρο; «Δεν υπάρχει 
αξιοκρατία στο χώρο, ούτε δίνονται ευκαιρίες», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. «Αυτό τον καιρό ας πούμε όλες κι όλες 
έχουν γίνει πέντε ανοιχτές οντισιόν. Θυμάμαι όταν βγήκα 
από τη σχολή, υπήρχαν διαφορετικές οντισιόν κάθε μέρα». 
Το καθεστώς αυτό καθηλώνει το επίπεδο της τέχνης κατά 
την άποψή της: «Θα ήθελα να δω άλλα πράγματα στην 
Ελλάδα. Να βγούμε από τη λογική της σαπουνόπερας, από 
το κριτήριο τι αρέσει στη μέση νοικοκυρά. Χρειαζόμαστε 
νέους ανθρώπους, δημιουργικότητα, νέα σενάρια, ένα ας 
πούμε ελληνικό Netflix που στηρίζει νέες ιδέες και νέους 
ανθρώπους. Είμαι λοιπόν υπέρ του καινούργιου, όχι όμως 
μιας πρωτοπορίας χωρίς αιτία. Θα ήθελα οι παραγωγοί να 
στοχεύουν να εντυπωσιάσουν το κοινό με την υποκριτική 
του ηθοποιού και όχι με τα κοστούμια ή τα σκηνικά», όπως 
περιγράφει το δικό της καλλιτεχνικό μανιφέστο.  

Όπως κάθε γυναίκα, συνειδητοποιεί δυσάρεστα τα ζητή-
ματα φύλου που ανακύπτουν στο χώρο του θεάτρου, με 
την πλειοψηφία των παραγωγών και σκηνοθετών να είναι 
άντρες: «Υπάρχουν δυστυχώς άπειρες ιστορίες εκμετάλ-
λευσης γυναικών σε οντισιόν, θέλει πολλή προσοχή, γερό 
στομάχι και τσαμπουκά που αν δεν τον έχεις, τον αποκτάς 
αναγκαστικά για να προστατευτείς», σημειώνει. «Επειδή 
είσαι γυναίκα, ο άλλος κάποιες φορές θεωρεί ότι έχει 
το ελεύθερο να σε μειώσει, να σε ελέγξει, είναι κάτι που 
έχω ζήσει. Το σημαντικό είναι να βάζεις όρια και αυτό είναι 
κάτι που το μαθαίνεις σταδιακά. Ειδικά τα νέα παιδιά που 
θέλουν να αποκτήσουν ένα βιογραφικό, θέλουν πολύ να 
δουλέψουν, συνήθως δεν μιλάνε για ό,τι τους ενοχλεί. 
Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές στο θέατρο και είμαι 
ένας άνθρωπος που δεν τσακώνεται», καταλήγει.

Έφη Κιούκη:
Περισσότερη δημιουργικότητα, όχι άλλη σαπουνόπερα

Χρειαζόμαστε ένα ελληνικό Netflix  
που να στηρίζει νέους ανθρώπους  
και ιδέες“



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



Αθλητικά2 2

Η γυμναστική σε φυσικό περιβάλλον έχει πολλαπλά οφέλη για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό, με τους ειδικούς να αναφέρουν πως η άσκηση σε υπαίθριο χώρο αυξάνει το 
επίπεδο της φυσικής κατάστασης, χωρίς το σώμα να αντιλαμβάνεται το πραγματικό 
επίπεδο κόπωσης. Ο άνθρωπος που έφερε στη χώρα μας αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο 
εκγύμνασης, ο Δημοσθένης Γκικάκης, μίλησε «Δημοσιογράφο» για το «Be Nature», 
ένα πάντρεμα γυμναστικής με τη φύση που ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από οκτώ 
περίπου χρόνια. Είναι συνδυασμός functional training σε φυσικό περιβάλλον (βουνό, 
θάλασσα) και περιλαμβάνει αερόβια γυμναστική και βάρη σε εξωτερικούς χώρους.

Η Βουλιαγμένη της καρδιάς του
Ο Δημοσθένης Γκικάκης μεγάλωσε και ζει στη Βουλιαγμένη. «Για μένα είναι ένας 
τόπος ιερός, είναι το χωριό, το νησί, η ζωή μου. Την αγαπάμε και την σεβόμαστε 
περισσότερο από τον καθένα και θα συνεχίσουμε γιατί είναι το σπίτι μας. Πρέπει 
κάποιος να νιώθει ευλογημένος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βουλιαγμένη 
διότι συνδυάζει στοιχεία όπως το βουνό, οι παραλίες, η λίμνη και τα πάρκα που μπο-
ρείς με μια ματιά να τα ερωτευτείς και να αποδράσεις σε αυτά. Είναι ένας τόπος  που 
έχει γεννήσει μεγάλους αθλητές και συνεχίζει και αυτό οφείλεται στην αύρα και τη 
γαλήνη που την διακατέχει», όπως εξηγεί. Η αλήθεια είναι πως ένας απογευματινός 
περίπατος δίπλα στο κύμα ή στο βουνό χαζεύοντας το ηλιοβασίλεμα, μπορεί να σε 
γεμίσει με τόση θετική σκέψη που θα αναθεωρήσεις πολλά για το που βρίσκεται η 
πραγματική και ουσιώδης ομορφιά της ζωής.

Γραφείο χωρίς τοίχους
Όταν ακούμε τη λέξη «γραφείο» στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα τεσσάρων τοί-
χων, ενός μικρού παραθύρου και φυσικά ατελείωτο στρες. Ο Δημοσθένης Γκικάκης 
έχει τη χαρά και την τύχη το δικό του γραφείο να είναι μέσα στη φύση. «Από μικρό 
παιδί αγαπούσα τη φύση, τον καθαρό αέρα, τη θάλασσα, μου άρεσε να γίνομαι ένα με 
αυτήν και να την εξερευνώ. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου αποφάσισα ότι 
ο τρόπος που μεγάλωσα στον τόπο που αγαπώ μπορεί να γίνει η δουλειά μου και το 
γραφείο μου παράλληλα. Έτσι λοιπόν ίδρυσα το Be Nature Outdoor Training, έναν 
πρωτοποριακό τρόπο άσκησης στη φύση. Εδώ και 8 χρόνια, δίνει στον ασκούμενο 
την ευκαιρία για μια μοναδική εμπειρία εκγύμνασης κοντά στη φύση, δημιουργώντας 
μια αίσθηση ελευθερίας και γαλήνης στον ίδιο. Εκμεταλλευόμενοι τα όμορφα στοι-
χεία της περιοχής μας, δίνουμε τη δυνατότητα άθλησης στη θάλασσα, στη λίμνη, στα 
πάρκα και στο βουνό με δραστηριότητες όπως κολύμβηση stand up paddle boarding, 
canoe, beach sessions, τρέξιμο, hiking, functional training ατομικά ή ομαδικά για 
όλες τις ηλικίες σε όσους το επιθυμούν και έχουν την ανάγκη να ξεφύγουν από τη 
ρουτίνα της καθημερινότητας και τη μονοτονία», τονίζει ο Δημοσθένης Γκικάκης.

Το αθλητικό περιβάλλον των 3Β
Αναμφισβήτητα, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπάρχουν πολλές επιλογές 
όπου μπορεί κάποιος να αθληθεί, όπως στα εκσυγχρονισμένα πάρκα με όργανα, στις 
διαμορφωμένες διαδρομές για περιπάτους ή τζόκινγκ κοντά στην θάλασσα και στα 

βουνά. «Αυτό που θα επιθυμούσαμε όλοι οι νότιοι και με το οποίο πιστεύω ότι θα 
αναβαθμιζόταν πάρα πολύ ο Δήμος μας είναι ένας ασφαλής και όμορφος ποδηλα-
τόδρομος», συμπληρώνει ο Δ. Γκικάκης. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Be Nature, τα 
έξι σημεία που είναι ιδανικά για άθληση μέσα στη φύση είναι τα παρακάτω:

Φασκομηλιά:  Ένα από τα πιο γνωστά σημεία των νοτίων, γνωστή και ως θέα, εκεί 
μπορείς να δεις τη Βουλιαγμένη από ψηλά και να την θαυμάσεις, ενώ παράλληλα 
κάνεις ποδήλατο ή τρέξιμο στα ειδικά διαμορφωμένα δρομάκια της. 

Λίμνη Βουλιαγμένης: Ένα στολίδι του τόπου μας, ένα ιδανικό μέρος χαλάρωσης 
αλλά και άθλησης αν το επιθυμεί κάποιος, είτε για κολύμβηση είτε για αποθεραπεία 
λόγω των ιαματικών νερών που διαθέτει. 

Σταυρός: Ώρα για hiking στην κορυφή της Βουλιαγμένης. Ο Σταυρός είναι ορατός με 
το μάτι, ωστόσο η διαδρομή δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη λόγω του ανώμα-
λου εδάφους. Παρόλ' αυτά, η θέα είναι μαγευτική και αξίζει τον κόπο καθώς βλέπει 
κανείς όλη την αθηναϊκή ριβιέρα. 

Καβούρι: Ένας μοναδικός και ευρέως γνωστός στο κοινό προορισμός είτε για ποδή-
λατο είτε για τρέξιμο ακόμα και για περίπατο όλες τις ώρες της ημέρας. 

Πανόραμα Βούλας: Φτάνεις με το αυτοκίνητο μέχρι το Νεκροταφείο και συναντάς 
αμέτρητα μονοπάτια για αρχάριους αλλά και έμπειρους ποδηλάτες, ενώ και το trail 
running είναι δυνατό με θέα πάντα το Σαρωνικό κόλπο. 

Παραλία Βαρκιζας: Από την ψαραγορά μέχρι τον ναυτικό της όμιλο είναι μια υπέ-
ροχη και ασφαλής διαδρομή για περίπατο και τρέξιμο.

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να βρίσκεται κοντά στην φύση και αυτό έχεις ως αποτέλε-
σμα την ψυχική και σωματική υγεία, την αποβολή άγχους και στρες και την γαλήνη 
και ηρεμία. Μπορείτε να αλλάξετε προς το καλύτερο με τη βοήθεια του BeNature.

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Προπόνηση στο γυμναστήριο της φύσης
Δημοσθένης Γκικάκης
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Μπαράζ ελέγχων από τη Δημοτική Αστυνομία

 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Συνεχείς είναι οι έλεγχοι στα καταστήματα της αγο-
ράς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τη 
Δημοτική Αστυνομία για την εφαρμογή των μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο αποφυ-
γής της διασποράς του κορονοϊού. Οι έλεγχοι γίνονται 
κυρίως σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και συγκεκριμένα ελέγχεται αν τηρείται η χρήση μάσκας 
από το προσωπικό αλλά και οι προβλεπόμενες αποστά-
σεις μεταξύ των τραπεζιών.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες της πόλης τηρούν τα 
περιοριστικά μέτρα και έχουν συμμορφωθεί στους κανό-
νες για την προστασία της δημόσιας υγείας, ωστόσο τις 
τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε μια χαλάρωση των 
μέτρων από μια μικρή μερίδα επιχειρήσεων της πόλης. Η 
δημοτική αρχή βλέποντας πως ορισμένοι επιχειρηματίες 
λειτουργούν κατά παράβαση του νόμου και των περιο-
ριστικών μέτρων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο 
η υγεία των εκατοντάδων θαμώνων των επιχειρήσεων 
αλλά και των κατοίκων της πόλης, κοινοποίησε επιστολή 
η οποία τους καλούσε να συμμορφωθούν απόλυτα και 
αυστηρά με όλους τους προβλεπόμενους περιορισμούς 

που είναι σε ισχύ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξα-
σφάλισε ο «Δημοσιογράφος», από τις 4 Ιουνίου 2020, 
ημερομηνία που επαναλειτούργησαν τα καταστήματα 

εστίασης μετά την καραντίνα, η Δημοτική Αστυνομία έχει 
προχωρήσει σε 68 ελέγχους, ενώ τις τελευταίες εβδο-
μάδες έχουν διενεργηθεί από μικτό κλιμάκιο που αποτε-
λούνταν από επιθεωρητές, ελεγκτές και αστυνομικούς 
δύο έλεγχοι σε καταστήματα της πλατείας Βούλας. Μετά 
τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για αυστη-
ροποίηση των ελέγχων, προμηνύεται μπαράζ ελέγχων 
από τις τρεις αρμόδιες αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και 

ειδικότερα σε περιοχές όπως ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης που προσελκύουν τον κόσμο που έχει 
μείνει στην Αττική. Ειδικότερα, στο στόχαστρο των ελε-
γκτών έχουν μπει παραθαλάσσια κέντρα διασκέδασης 
μετά και τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν 
σε αντίστοιχα καταστήματα στα νησιά. Επιπλέον, από 
τις 31 Ιουλίου 2020 η Τροχαία Ελληνικού στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του σχεδίου για την τήρηση των μέτρων 
που αποσκοπούν στον περιορισμό της μετάδοσης του 
κορονοϊού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, διενεργεί 
ελέγχους στη Βούλα και συγκεκριμένα στη συμβολή 
της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Αγίου Ιωάννου και 
στη Βουλιαγμένη στη συμβολή των οδών Αθηνά και 
Απόλλωνος. Όπως επισημαίνουν στελέχη της δημοτι-
κής αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι έλεγχοι θα 
εντατικοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα με τους 
ελέγχους να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός ελέγχων 
που πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία κατά το 
διάστημα που ίσχυε ο περιορισμός των μετακινήσε-
ων. Συγκεκριμένα, στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλα 
Βουλιαγμένης ελέγχθηκαν 2.036 οδηγοί για το αν είχαν 
μαζί τους το απαραίτητο έγγραφο μετακίνησης ή είχαν 
στείλει το SMS. Σε 22 περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα.

bullets

Ενδημικό είδος της παραλίας Βάρκιζας

Μη ανεκτή  
η χαλαρότητα  
των επιχειρήσεων 
από τη  
δημοτική αρχή

••• Αυτοπαγιδεύτηκαν οι πολέμιοι 
της μαρίνας • Δεν πίστεψαν τη μελε-
τήτρια όταν ήδη από τον Μάιο τους είπε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκπονεί-
ται ακτομηχανική μελέτη για το ενδε-
χόμενο διάβρωσης των ακτών • Σε 
διάστημα δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι 
αντιδράσεις  • Δεν πίστεψαν φυσικά 
και τη δημοτική αρχή που υποστήριζε 
εξ αρχής ότι έχει διαβεβαιώσεις από 
τον Αστέρα για την ορθή περιβαλλο-
ντικά διαχείριση του έργου • Και 
ζήτησαν μετ' επιτάσεως την κυματική 
μελέτη • Και έπειτα είπαν ότι μόνο 
έναν ανεξάρτητο φορέα όπως το ΕΛΚΕ-
ΘΕ θα εμπιστεύονταν •  Ήρθε λοιπόν 

η ώρα που και η καθησυχαστική ακτο-
μηχανική μελέτη για την επίδραση των 
κυματισμών στην ακτή δημοσιεύτηκε • 
Και το ΕΛΚΕΘΕ ανακοινώθηκε ως περι-
βαλλοντικός σύμβουλος του έργου • 
Και τότε οι πολέμιοι είπαν ότι «δικαιώ-
θηκαν» • Σαν μετά Χριστόν προφήτες 
υποστήριξαν ότι χάρη σε εκείνους δρο-
μολογήθηκαν οι εξελίξεις • Δεν είπαν 
όμως ακόμη αν τώρα θα υποστηρίξουν 
το έργο... 

••• Το 'δαμε κι αυτό! • Κωνστα-
ντέλλος να ψηφίζει πρόταση Πέτροβιτς  

• Δεν έλαβε στην ώρα που έπρεπε 
την εισήγηση για τον νέο Κανονισμό 
Καθαριότητας είπε ο σύμβουλος του 
Δαβάκη Νατάλης Πέτροβιτς • Αυτό 
δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
όλοι άρχισαν να ψάχνουν τις αναφο-
ρές της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

• Από τα αρχεία του προεδρείου προ-
έκυπτε ότι το email εστάλη κανονικά • 
Αλλά για τον κ. Πέτροβιτς το θέμα ήταν 
μείζον • Ζήτησε λοιπόν αναβολή της 
συζήτησης του θέματος • Γνωστό τοις 
πάσι ότι η παράταξη Κωνσταντέλλου 
διαθέτει άνετη πλειοψηφία • Όπερ 
σημαίνει ότι και το αίτημα αναβολής 
θα μπορούσε να απορριφθεί και ο νέος 

Κανονισμός να υπερψηφιστεί • Ωστό-
σο η θέση του Δημάρχου ήταν άλλη • 
«Δεν έχουμε κανένα λόγο να το ψηφί-
σουμε μόνοι μας» είπε στους συμβού-
λους του και τους προέτρεψε να ψηφί-
σουν «ναι» στην αναβολή •  Έτσι το 
θέμα παραπέμφθηκε για Σεπτέμβρη.

••• Είχε κέφια είναι η αλήθεια ο 
Κωνσταντέλλος στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της 13ης Ιουλίου • Ειδικά όταν 
περιέγραψε τα σενάρια που κυκλοφο-
ρούν στο διαδίκτυο για την ανατολική 
παραλία της Βάρκιζας • Είπε για τους 
«πληκτρολόγους του μεσονυκτίου» που 
έχουν «βαθιές γεωλογικές γνώσεις» 

• «Το αφήγημά τους έχει δράκους, 
σκύλους με τρία κεφάλια και όλα τα 
τρομακτικά που μας έλεγαν οι γιαγιάδες 
στα παραμύθια» • Και αλήθεια τώρα, 
πώς να χαρακτηρίσεις το στόρυ με τα 
δηλητηριασμένα κοτόπουλα των 90's; 

• Πνίγανε τα κοτόπουλα λέει τότε στο 
πηγάδι, το πηγάδι από το Κόρμπι βγαίνει 
σήμερα στη Βάρκιζα και μολύνει τα νερά  

• Και όλα αυτά γίνονται επίτηδες  • 
Για να πάρει την παραλία ένας κακός 
επενδυτής  • Ζουν ανάμεσά μας.

Π. Ούλιτζερ



2 4 Φωτορεπορτάζ

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πλάι στην πρόεδρο 
του Ομίλου για την UNESCO Νοτίων Προαστίων Σούλα 
Κοκολέτσου, στη φιλανθρωπική βραδιά που διοργάνωσε 
ο εθελοντικός φορέας της περιοχής στις 22 Ιουλίου 
για τη στήριξη του Παραρτήματος Αποκατάστασης και 
Αποθεραπείας Παιδιών με Aναπηρίες (πρώην ΠΙΚΠΑ)

Η ερμηνεύτρια από τη Βούλα, Όλγα Βενέτη και 
ο παλαίμαχος του Ολυμπιακού Αντώνης Γλύκας, 
στη βραδιά της UNESCO Νοτίων Προαστίων που 
πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ, ΑΝΤΖΕΛΑ 
ΓΚΕΡΕΚΟΥ, ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 3Β ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI ΤΟΥ 
ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής (μετά 
τον ανασχηματισμό) 
Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Νίκος 
Παπαθανάσης μίλησε 
στην ενδιαφέρουσα 
ημερίδα της Top Men-
tor Consultants που 
πραγματοποιήθηκε  
στο Καβούρι στις 24 
Ιουλίου, για τα μεγάλα 
κατασκευαστικά  
σχέδια στην Ελλάδα

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ, 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΧΟΛΙΑΣΕ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΡΟΗ ΙΧ

 










