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της Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Συμφωνία Δήμου Αλίμου - ΤΑΙΠΕΔ
για την επένδυση της Μαρίνας

σελ. 6

Με το βλέμμα 
στο Ελληνικό

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Το θωρηκτό Αβέρωφ έλυσε κάβους
και πήγε για συντήρηση

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση ανά-
μεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο

Παλαιού Φαλήρου για την υλοποίηση ενός
ακόμη μεγάλου έργου στην πόλη, αυτό της κα-
τασκευής Πολυδύναμου συγκροτήματος στο
Ο.Τ. 381 στη περιοχής Κοψαχείλας

ΣΕΛ.3

Το θωρηκτό Αβέρωφ, το
πλωτό μουσείο που βρί-

σκεται αγκυροβολημένο
στην παραλία του Φλοίσβου
στο Παλαιό Φάληρο έλυσε
τους κάβους του μετά από 14
χρόνια και πήγε για συντή-
ρηση. 

ΣΕΛ.4

Π. Φάληρο: Δούρου και Χατζηδάκης

υπέγραψαν την Προγραμματική 

Σύμβαση για το Υπόγειο Γκαράζ

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη 

Βούλα: Στα χέρια του δήμου 
το πρ. Καμπινγκ Βούλας 
Ποιά είναι τα σχέδια του δήμου

Τέλος στην ασυδοσία και στην παρανομία στο παραλιακό μέ-
τωπο της πόλης, βάζει ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-

νης Γρ. Κωνσταντέλλος με την υπογραφή παραχώρησης στον
δήμο από την ΕΤΑΔ και της παραλιακής περιοχής του πρ. Κάμ-
πινγκ Βούλας.

ΣΕΛ. 7

Οδράστης συνελήφθη όταν
επιχείρησε να κλέψει από την

αυλή σπιτιού ποδήλατο, αλλά για
κακή του τύχη έπεσε στην αντί-
ληψη της ιδιοκτήτριας η οποία ει-
δοποίησε την Άμεση Δράση
(Ομάδα ΔΙΑΣ). 

Από τη μακρά, επίμονη και επίπονη συ-
νεργασία ανάμεσα στη διοίκηση του

Δήμου και το ΤΑΙΠΕΔ προέκυψε η "Συμ-
φωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας" η οποία
παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της Τετάρτης 5 Απριλίου. 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ανδρέας Κον-
δύλης στο vimaonline.gr η εισήγησή του
στο Σώμα για τη Συμφωνία - Πλαίσιο θα
είναι θετική αφού θεωρεί ότι και τα δι-
καιώματα του Δήμου Αλίμου προστα-
τεύονται αλλά και ένα ακόμα επενδυτικό
σχέδιο, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας,
θα προχωρήσει. 

ΣΕΛ 5

ΑΛΙΜΟΣ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

σελ. 8
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ο Έρντοαν κέρδισε το δημοψήφι-
σμα με όση βία και νοθεία μπο-
ρούσε να ασκήσει – και την οποία
τεκμηριώνουν οι διεθνείς παρατη-
ρητές και τα ασφράγιστα ψηφο-
δέλτια που έπεσαν βροχή και
κηρύχτηκαν έγκυρα- αλλά το
ερώτημα που ορθώνεται σε πρα-
κτικό επίπεδο εδώ είναι ένα: Τι αλ-
λάζει σε σχέση με την Ελλάδα το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος;
Και η απάντηση δεν είναι μία.
Στις σχέσεις της Τουρκίας με την
Ελλάδα το μόνο επόμενο χειρό-
τερο στάδιο από αυτό που υπάρ-
χει σήμερα είναι η ένοπλη
σύγκρουση. Επειδή οι φραστικές
προκλήσεις, οι διεκδικήσεις και οι
ναυτικές και αεροπορικές «επιδρο-
μές» είναι καθημερινές εναντίον
της Ελλάδας από την Άγκυρα. Είτε
από την κυβέρνηση είτε από την
αντιπολίτευση.
Αλλά, ακόμα και αυτή η ένοπλη
σύγκρουση είναι απολύτως ελεγ-
χόμενη από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Όπως και με τα Ίμια, τίποτε δεν
μπορεί να εξελιχθεί ανεξέλεγκτα
στην περιοχή και μάλιστα για
πολλή ώρα.
Στην πράξη, η μόνη αποτρεπτική
δύναμη απέναντι σε ενδεχόμενη
τουρκική πρόκληση είναι η ίδια η
ελληνική ικανότητα και αποφασι-
στικότητα. Πολιτική, διπλωματική,
στρατιωτική. Κανείς άλλος. Επομέ-
νως, οι αμιγείς ελληνοτουρκικές
σχέσεις δεν είναι τόσο στο χέρι
του Έρντοαν ή κάθε Έρντοαν. Είναι
στο χέρι της Ελλάδας να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό της.
Επίσης, η Τουρκία υπό οποιαδή-
ποτε διακυβέρνηση μπορεί να
χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες
για να πιέσει ή να προκαλέσει
πρόβλημαστη χώρα για τους δι-
κούς της λόγους. Μόνο που η Άγ-
κυρα χρειάζεται να κρατάει σε
μεγάλο όγκο τους πρόσφυγες στο
έδαφός της για να πιέζει στα τρία
μεγάλα της μέτωπα: Το Ιράκ, τη
Συρία, το Κουρδιστάν.
Επιπροσθέτως, ΗΠΑ και ΕΕ, παρ
‘όλη τη σχετική αδιαφορία και πε-
ριχαράκωσή τους στο θέμα, έχουν
απλώσει ένα δίχτυ δικής τους
ασφάλειας ώστε να μην μπαίνουν
μέσα σε ευρωπαϊκά σύνορα ανε-

ξέλεγκτοι αριθμοί προσφύγων.
Απτά παραδείγματα η δύναμη του
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και η συμφωνία
ΕΕ- Τουρκίας.
Αλλά, καιεδώ η μόνη δύναμη που
μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα
αποτελεσματικά είναι η ελληνική
διοίκηση. Με οργανωμένες δομές
ελέγχου και χώρους υποδοχής και
διαμονής, εποπτευόμενες από το
κράτος και όχι από ανεξέλεγκτες
οργανώσεις, και χρηματοδοτημέ-
νες από τα εκατομμύρια της ΕΕ,
που η ελληνική κυβέρνηση απα-
ξιοί να εκμεταλλευτεί, παρ όλο
που της δίνονται αφειδώς!
Το τρίτο ελληνοτουρκικό θέμα
είναι το Κυπριακό. Το γεγονός ότι
η μεγάλη πλειοψηφία των τουρ-
κοκυπρίων ψήφισε «όχι» δεν ση-
μαίνει σχεδόν τίποτε στην πορεία
και εξέλιξη του θέματος. Ο εκά-
στοτε τουρκοκύπριος ηγέτης είναι
δέσμιος της Άγκυρας, όταν δεν
είναι φερέφωνο, και το θέμα το
διαχειρίζεται η Τουρκία, θεωρών-
τας την Κύπρο ως υπό απόκτηση
έδαφος.
Κι αυτό το θέμα εξαρτάται από
τους χειρισμούς των Κυπρίων και
της Ελλάδας ως προς την αποφα-
σιστικότητα, με την οποία θα κρα-
τήσουν το νησί ανεξάρτητο και
διοικούμενο με βάση την αρχή της
πλειοψηφίας και, κυρίως, επανε-
νωμένο και όχι διχασμένο σε κρα-
τίδια και ομοσπονδίες. Χωρίς να
υποχωρούν από τη θέση ότι το
Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και
κατοχής. Όλα τα άλλα λειτουρ-
γούν υπέρ της Τουρκίας.

Τίποτε από αυτά δεν είναι απλό.
Αλλά και τίποτε δεν είναι ακατόρ-
θωτο. Είδαμε το καλοκαίρι του
2004 πώς ενάντια σε κάθε πρό-
βλεψη και εκφοβισμό οι Κύπριοι
απώθησαν με την ψήφο τους μια
καταστροφή και μπήκαν στην Ευ-
ρώπη χωρίς να χάσουν τίποτε από
την κυριαρχία και τα εδάφη τους
που είχαν ως εκείνη τη στιγμή. Δέ-
νοντας, αντιθέτως, χειροπόδαρα
την τουρκοκυπριακή μειονότητα
σε καθεστώς ελεγχόμενο από ευ-
ρωπαϊκή ομπρέλα.

Τι αλλάζει στις σχέσεις 
Ελλάδας - Τουρκίας μετά 
το δημοψήφισμα
Του Γιώργου Παπαδόπουλου - Τετράδη 

δημοτικό ρεπορτάζ

Εκατό και πλέον μαθητές από το-
Λύκειο Πάλμι του Δήμου Μπόβα
της Κάτω Ιταλίας επισκέφθηκαν
το Δήμο Παλαιού Φαλήρου δί-
νοντας άλλη δυναμική στην
αδελφοποίηση ανάμεσα στο
Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στο
Δήμο των Ελληνόφωνων περιο-
χών της Κάτω Ιταλίας. 

Οι μαθητές Ελλάδας και Ιταλίας πα-
ρουσίασαν θεατρικά δρώμενα και
εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμε-
νους στο κλειστό θέατρο του 3ου
λυκείου Παλαιού Φαλήρου. 
Οι σχέσεις Ελλάδας - Ιταλίας  ενι-
σχύονται μέσα απο το πολιτισμό
και δημιουργούν διαύλους συνερ-
γασίας σε πολλα επίπεδα. 
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης καλωσορί-
ζοντας τους εκπαιδευτικούς και μα-
θητές εντυπωσίασε με τις γνώσεις
του στην ιταλική γλώσσα.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης
Φωστηρόπουλος ο οποίος σε ελά-

χιστο χρονικό διάστημα προετοί-
μασε με τη διευθύντρια και το Σύλ-
λογο Γονέων την υποδοχή του
κλασσικού λυκείου Pizzi τους δώ-
ρισε έντυπες εκδόσεις του ΕΟΤ που
ενισχύουν τη τουριστική προ-
ώθηση της Ελλάδας. 
Το προγράμμα έκλεισε στο γειτο-
νικό αλσύλιο του σχολείου με ατε-
λείωτο παιχνίδι laser tag
προσφορά του Στηβ Δημητρα-
κούλα και μια μικρή γιορτή προ-
σφορά του Συλλόγου Γονέων.
Το βίντεο - παρουσίαση του Πα-
λαιού Φαλήρου "Με τα μάτια ενός
αιγαιόγλαρου" ενθουσίασε τους
Ιταλούς προσκεκλημένους οι
οποίοι θέλησαν να μάθουν περισ-
σότερα για την σύγχρονη πόλη του
Παλαιού Φαλήρου και τα τουρι-
στικά της αξιοθέατα.
Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών
δεσμεύτηκαν να συνεχιστεί η επι-
κοινωνία με σκοπό να μη χαθεί
αυτή η ευκαιρία αναγέννησης μιας
αδελφοποίησης που είχε ατονήσει. 

Στο Παλαιό Φάληρο μαθητές του αδελφοποιημένου
Δήμου Μπόβα της Κάτω Ιταλίας 

συνέχεια στη σελ. 4
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Π. Φάληρο: Δούρου και Χατζηδάκης υπέγραψαν 
την Προγραμματική Σύμβαση για το Υπόγειο Γκαράζ

ύψους 4.880.000 ευρώ

Υπεγράφη η Προγραμματική
Σύμβαση ανάμεσα στην Πε-

ριφέρεια Αττικής και στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου για την υλο-
ποίηση ενός ακόμη μεγάλου
έργου στην πόλη, αυτό της κα-
τασκευής Πολυδύναμου συγ-
κροτήματος στο Ο.Τ. 381 στη
περιοχής Κοψαχείλας, ο υπό-
γειος χώρος του οποίου θα
χρησιμοποιείται για την στάθ-
μευση των μεγάλων αλλά και
μικρότερων οχημάτων καθα-
ριότητας του Δήμου, ο δε υπέρ-
γειος θα στεγάσει τα γραφεία
των διάφόρων υπηρεσιών του
τομέα αυτού, με επιπλέον πα-
ρεμβάσεις, οι οποίες θα αφο-
ρούν την γενικότερη, εκτενή,
διαμόρφωση πρασίνου εκεί,
καθώς και τη δημιουργία σύγ-
χρονης παιδικής χαράς, πλακο-
στρώσεων και ράμπας γκαράζ,
όπως και γήπεδο μπάσκετ. 

Όπως είχαμε αναφέρει και στο
σχετικό ρεπορτάζ τον περασμένο
Δεκέμβριο, ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στα
4.880.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου
από την Περιφέρεια Αττικής. 

Αναφορικά με την δημοπράττηση
και την εκτέλεσή του, αυτά θα
πραγματοποιηθούν από τη Δ/νση
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου. H Δημοπρά-
τηση του έργου αναμένεται εντός
του πρώτου 15μέρου του Μαΐου
και αφού ελεγχθεί ο διαγωνισμός
από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ξε-
κινήσουν οι εργασίες με στόχο

την ολοκλήρωση του έργου
εντός 20μήνου.

Να θυμίσουμε πως, το Ο.Γ. 381
ορίζεται από τις οδούς Κοραή,
Αγίου Πέτρου, Σωκράτους και
τον πεζόδρομο της Χαλκίδος. 

Βάσει του σχεδίου και σύμφωνα
με την ήδη εκδοθείσα άδεια δό-
μησης, το έργο στην ολοκλή-
ρωσή του θα διαθέτει δύο
υπόγεια γκαράζ. Το ένα είναι
έκτασης 1.598,85 τ.μ., το δεύτερο
1.693,14 και το υπέργειο 475,24
τ.μ., στο οποίο, πέρα των γρα-
φείων του προσωπικού, θα στε-
γαστούν το κυλικείο για τους
υπαλλήλους, το βεστιάριο κ.α.
βοηθητικοί χώροι. 

Επίσης, όλο το συγκρότημα θα
διαθέτει ράμπες παντού και ανελ-
κυστήρες για ΑμεΑ, διπλούς ενι-
σχυμένους υαλοπίνακες κλπ. 

Μετά την υπογραφή της Προ-
γραμματικής Σύμβασης, ο Δή-

μαρχος Διονύσης Χατζηδάκης,
αφού ευχαρίστησε την Περιφε-
ρειάρχη Αττικής κυρία Δούρου
και  τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας που ενέκριναν τη με-
λέτη και τη χρηματοδότηση του
έργου, δήλωσε τα εξής: "Όλοι
κρινόμαστε από τις πράξεις και
όχι από τα λόγια μας. Προσωπικά
προτιμώ να μιλώ λιγότερο και να
πράττω περισσότερα. Το συγκε-
κριμένο έργο ήταν πάντα μέσα
στο μυαλό μου και στη σκέψη
μου, προκειμένου να μπορέσει η
Διεύθυνση Καθαριότητας του
Δήμου μας να στεγάζεται σ' ένα
σύγχρονο κτίριο και όχι σε πα-
ράγκα. Ήθελα οι εργαζόμενοι
στον τομέα αυτό, να λειτουργούν
μέσα σε ανθρώπινες και αξιοπρε-
πείς συνθήκες. Με την υπογραφή
της Προγραμματικής Σύμβασης
για τη δημιουργία του νέου
αυτού έργου, δικαιώνομαι όταν
λέω τόσα χρόνια πως αξίζουν οι
άνθρωποι αυτοί που τους αρέσει
να δημιουργούν και όχι να ραδι-
ουργούν". 

Ο Δήμαρχος υπογράφει υπό το βλέμμα της Ρένας Δούρου και του Εκτε-
λεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κοσμά Παπαχρυσοβέργη. 

Νικήτας Χιωτίνης, Αννίτα Δεκουλάκου, Μυρτώ Παπαδοπούλου.

Σε πρώτο πλάνο, οι αντιδήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Βίκυ Ανδρικοπού-
λου, Θ. Κανέλλος, Γιώργος Ασημακόπουλος. 
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Το θωρηκτό Αβέρωφ έλυσε κάβους
και πήγε για συντήρηση 

Το θωρηκτό Αβέρωφ, το πλωτό
μουσείο που βρίσκεται αγκυ-

ροβολημένο στην παραλία του
Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο
έλυσε τους κάβους του μετά από
14 χρόνια και πήγε για συντή-
ρηση. 

Το πλοίο σύμβολο των αγώνων της
ανεξαρτηρίας της Ελλάδας, είναι το
μοναδικό, «εν ζωή», πολεμικό
πλοίο που συμμετείχε ενεργά στους
δύο Παγκοσμίους Πολέμους και
ολοκλήρωσε την αποστολή που
ανέλαβε το 1912 στο Αιγαίο, συμμε-
τέχοντας πανηγυρικά το 1945 στους
πρώτους εορτασμούς της ενσωμά-
τωσης της Δωδεκανήσου με την
Μητέρα Ελλάδα».
"Ο Αβέρωφ" θα ρυμουλκηθεί από
το Τροκαντερό  στα Ελληνικά Ναυ-
πηγεία ΑΕ του Σκαραμαγκά, για ερ-
γασίες συντήρησης στα ύφαλα, στα
εξωτερικά του καταστρώματα,
καθώς και στοχευμένες αναβαθμί-
σεις εσωτερικών χώρων.
Το πλοίο θα παραμείνει στο ναυπη-

γείο για δύο μήνες περίπου. Για το
σύνολο των εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν στο πλοίο το
ΠΝ έχει εξασφαλίσει χορηγίες που
θα καλύψουν μέρος των αναγκών
προμήθειας υλικών και παροχής
υπηρεσιών. Το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»
δέχεται ετησίως 60.000 επισκέπτες,
Έλληνες και ξένους, εκ των οποίων
οι 25.000 είναι μαθητές, αριθμός
που βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.
Σύμφωνα με το ΓΕΝ «Ο δεξαμενι-
σμός του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» είναι
επιτακτικός καθώς και η εκτέλεση
εργασιών συντήρησης για την
ασφαλή πλευστότητά του, προκει-
μένου να διατηρηθεί ο ρόλος του,
ως πλωτό μνημείο της Ελληνικής
Ναυτικής Ιστορίας».

Η ιστορία ενός θρυλικού πλοίου

«Το Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», το Θωρηκτό
της νίκης, είναι το «ζωντανό» Ιερό
μας Κειμήλιο που από την παρα-
λαβή του έως σήμερα δεν υπέστειλε
από τον ιστό του την Ελληνική Ση-

μαία, αποτελώντας έτσι το μοναδικό
κομμάτι Ελληνικής επικράτειας που
παραμένει ελεύθερο αδιαλείπτως τα
τελευταία 106 χρόνια, διδάσκοντας
Ελληνική Ναυτική Ιστορία, εθνική
υπερηφάνεια, ακάθεκτη ορμητικό-
τητα και αξιοπρέπεια. Το Θ/Κ «Γ.
ΑΒΕΡΩΦ» ενσαρκώνει μια ακατά-
λυτη πορεία στους αιώνες, μια συ-
νεχή πάλη με τους εχθρούς της
πατρίδας και το υγρό στοιχείο.
Η απόκτηση του πραγματοποιήθηκε
με δωρεά του εθνικού Ευεργέτη Γε-
ώργιου ΑΒΕΡΩΦ κατά το 1/3 του
συνολικού κόστους του, ενώ το
υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από το
Ταμείο Εθνικού Στόλου και από
έρανο των απανταχού Ελλήνων,
εντός και εκτός Ελλάδας.
Είναι το πλοίο που αποτέλεσε τε-
χνολογικό επίτευγμα της εποχής του
και συνετέλεσε καταλυτικά στη νίκη
των Ελλήνων κατά τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους, καταναυμαχώντας
τον Οθωμανικό Στόλο στις ναυμα-
χίες της ΕΛΛΗΣ (03 Δεκεμβρίου
1912) και της ΛΗΜΝΟΥ (05 Ιανουα-
ρίου 1913), υπό την χαρισματική
ηγεσία και την επιδέξια ναυτοσύνη
του Ναυάρχου Παύλου Κουντου-
ριώτη.
Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ως
θωρηκτό, είναι θωρακισμένο κατα-
δρομικό, κλάσης ΠΙΖΑ (ήταν ακρι-
βές αντίγραφο του ιταλικού
θωρακισμένου καταδρομικού
«Pisa» που είχε ναυπηγηθεί το 1907
με βάση σχέδιο του ναυπηγού
Ιωσήφ Ορλάντο), το οποίο ναυπη-
γήθηκε στα ναυπηγεία του Oρλάντο
στο Λιβόρνο της Ιταλίας την πε-
ρίοδο 1908 - 1911, και εντάχθηκε
στο τότε Ελληνικό Βασιλικό Ναυ-
τικό.

Με αφορμή τα πρόσφατα εγ-
καίνια του Πάρκου Αγίου Γε-
ωργίου αλλά και την σχετική
δημοσίευση για τα έργα πε-
ριβαλλοντικής παρέμβασης
στο Πάρκο Φλοίσβου στο
διεθνή έγκριτο οδηγό
STORMWATER MANAGE-
MENT IN LANDSCAPE DE-
SIGN ο οποίος κυκλοφόρησε
πρόσφατα, η τηλεόραση του
ΣΚΑΙ ΤV και ειδικά το ένθετο
ECO NEWS αφιέρωσε την εκ-
πομπή της 3/4/2017 στο Πα-
λαιό Φάληρο.

Η δημοσιογράφος του σταθ-
μού κ. Κατερίνα Χριστοφου-
λίδου αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στον Βοτανικό κήπο και στην
πρόσφατη διάκριση του για
την καινοτόμα διαχείριση του
νερού ενώ περιέγραψε και
τον βιοκλιματικό σχεδιασμό
των 80 στρεμμάτων του Πάρ-
κου του Φλοίσβου.

Στο ένθετο, το οποίο αποτε-
λεί τη σημαντικότερη οικο-
λογική εκπομπή της

Ελληνικής τηλεόρασης φιλο-
ξενήθηκαν δηλώσεις του Δη-
μάρχου Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη καθώς
και του αρχιτέκτονα τοπίου

Αναστάσιου Τσερπέρλη, οι
οποίοι με σχετικές δηλώσεις
τους ανέλυσαν τον ιδιαίτερο
και καινοτόμο σχεδιασμό των
παρεμβάσεων.

Η απουσία Δημοκρατίας

Τι άλλαξε για την Ελλάδα μετά
το δημοψήφισμα; Τίποτε. Γιατί
η Τουρκία, είτε υπό τον πολι-
τικό Κεμαλισμό είτε υπό τον
στρατό είτε υπό το δόγμα Ντα-
βούτογλου είτε υπό τον Ερντο-
ανικό ισλαμισμό έχει μία και
την ίδια πολιτική ως προς το
στόχο: Την επέκταση σε βάρος
των γειτόνων.

Δεύτερο και σοβαρό, η Τουρ-
κία δεν ήταν ποτέ Δημοκρατία.
Δεν αναγνωρίζει τη Δημοκρα-
τία στην πράξη ως καθεστώς
και ουσιαστικά δεν εφαρμόζει
τη Δημοκρατία. Όλα λειτουρ-
γούν με βάση τους σκοπούς
του έθνους και του καθεστώ-
τος. Ο λαός είναι υποχείριο. Οι
δημοκρατικοί θύλακοι της
Πόλης και της Σμύρνης, που
αποτελούν μικρή μειψηφία δεν
είναι αποτέλεσμα της κουλτού-
ρας της χώρας, αλλά της δυτι-
κής επιρροής σε κύκλους
διανοουμένων και μεγαλοα-
στών.

Ο λεγόμενος διχασμός που
αναφέρεται για το δημοψήφι-
σμα δεν έχει σχέση με αντιπα-
ράθεση «σουλτανιστών» και
δημοκρατών. Είναι η αντιπαρά-
θεση μεταξύ εκείνων που γοη-
τεύονται από μια οθωμανική
αναγέννηση και εκείνων που τη
φοβούνται για τη βία της με
εκείνους που γοητεύονται από
τον Κεμαλισμό. Καμιά Δημο-
κρατία δεν αντιπαρατίθεται με
τον Ερντοανικό ισλαμισμό και
αυταρχισμό.
Με άλλη μορφή, είναι ο πάγιος
παλιός διαχωρισμός των λεγό-
μενων «λευκών Τούρκων» της
Δυτικής χώρας με τους λεγόμε-
νους «μαύρους Τούρκους» της
ενδοχώρας και της Ανατολίας.
Οι μεν πρώτοι εξ αιτίας της συγ-
κατοίκησης με Έλληνες και δυ-
τικούς σε όλη τη Μικρά Ασία,
την Πόλη και τη Θράκη, και
χάρη στην επαφή τους με την
«ανοιχτόμυαλη»
θάλασσα,έχουν μια πιο κο-
σμική αντίληψη για τον κόσμο
απ’ όση έχουν οι Τούρκοι της
ενδοχώρας.
Δεν είναι τυχαίο που ο χάρτης
των «ναι» και «όχι» του δημο-
ψηφίσματος είναι χωρισμένος
εκεί που χωρίζονται τα όρια
των «λευκών» από τους «μαύ-
ρους» Τούρκους. Και τα όρια
των Τούρκων από τους Κούρ-
δους.

Οι «μεγάλες δυνάμεις»

Και επειδή τα κράτη δεν δρουν
μόνα τους παρά μόνο σε περι-
πτώσεις αφροσύνης, η Τουρκία

του Έρντοαν έχει μια εύθραυ-
στη ισορροπία σχέσεων με τη
Ρωσία (που έσπευσε χτες να
αναγνωρίσει ως αναμφισβή-
τητο το αποτέλεσμα) και μια
αμφιλεγόμενη σχέση με τη νέα
προεδρία των ΗΠΑ (που προει-
δοποίησε να μη γίνει κατά-
χρηση εξουσίας). Ταυτόχρονα,
έχει μια οικονομικά πολύ εξαρ-
τώμενη σχέση με την ΕΕ, σε μια
πολιτικά μάλλον ψυχρή έως
αντιπαρατιθέμενη τροχιά.

Μ αυτά τα δεδομένα, περνάει
την πιο ασταθή διεθνώς πολι-
τική της περίοδο εδώ και του-
λάχιστον 75 χρόνια. Το μόνο
που την διατηρεί σε μη απει-
λούμενη κατάσταση είναι η γε-
ωστρατηγική της θέση σε
σχέση με την εύθραυστη κατά-
σταση σε όλη τη Μ Ανατολή.

Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα
διακινδύνευαν μια αποσταθε-
ροποίηση της Τουρκίας υπό
αυτές τις συνθήκες. Ο Έρντοαν
το ξέρει καλά. Όπως ξέρει
όμως, ότι υπό αυτές τις συνθή-
κες δεν έχει τις ισχυρές πλάτες
που του χρειάζονται για να
ασκήσει μια πιο επιθετική πολι-
τική με αποτελεσματικότητα. Κι
αυτό είναι το τίμημα που πλη-
ρώνει για να θέλει να εφαρμό-
σει το όραμά του για μια
σουνιτική Τουρκία απέναντι-
στοσιιτικό Ιράν. Στο ρόλο μιας
ηγέτιδας δύναμης των μου-
σουλμάνων. Ή θα είσαι ηγέτης
ή θα είσαι συμβιβασμένος.
Αλλά, οι σχέσεις των κρατών
δεν περιορίζονται στα στενά
όρια μερικών ετών και μερικών
ηγετών. Τις βλέπει κανείς σε
βάθος πολλών ετών. Εξαίρεση
είναι η κρίσιμες στιγμές που
ηγέτες κλήθηκαν να πάρουν
αποφάσεις με επιπτώσεις δε-
καετιών, όπως ο Βενιζέλος και
ο Κεμάλ. Ο Έρντοαν δεν ανήκει
σε τέτοια εποχή. Ευτυχώς για
την Ελλάδα.
Επομένως, η Αθήνα έχει να αν-
τιμετωπίσει την πάγια εδώ και
43 χρόνια τουρκική πολιτική
πρόκλησης, η οποία έχει συγ-
κεκριμένους και κατονομασμέ-
νους στόχους. Και, τελικά,
εξαρτάται από τη διπλωματική
της ευελιξία, την πολιτική της
αποφασιστικότητα και την
αμυντική της ικανότητα η
σχέση της με την Τουρκία του
Έρντοαν και του κάθε Έρντοαν.
Είτε ως προέδρου, είτε ως πρω-
θυπουργού, είτε ως σουλτά-
νου.
Επειδή η ιστορία δεν γράφεται
με πλήθη και αριθμούς. Γράφε-
ται με ποιότητα πολιτικών και
ανθρώπων.

Τι αλλάζει στις σχέσεις 
Ελλάδας - Τουρκίας μετά 
το δημοψήφισμα
συνέχεια από τη σελ. 2

Αφιέρωμα του Eco News στο Πάρκο του Φλοίσβου
και στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου 
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Συμφωνία Δήμου Αλίμου - ΤΑΙΠΕΔ για την
επένδυση της Μαρίνας Αλίμου

Από τη μακρά, επίμονη και επίπονη συνεργασία ανάμεσα στη διοίκηση του Δήμου και το ΤΑΙΠΕΔ προέκυψε η "Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας" 
η οποία παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 5 Απριλίου

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τη μακρά και εντα-

τική συνεργασία του Δήμου Αλίμου με
το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να βρεθεί κοι-
νός τόπος συνεργασίας, όσον αφορά
στο επενδυτικό σχέδιο της Μαρίνας Αλί-
μου, της μεγαλύτερης της Ευρώπης στον
ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών και
στα οφέλη του Δήμου.

Από τη μακρά, επίμονη και επίπονη συ-
νεργασία ανάμεσα στη διοίκηση του
Δήμου και το ΤΑΙΠΕΔ προέκυψε η "Συμ-
φωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας" η οποία

παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της Τετάρτης 5 Απριλίου. 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ανδρέας Κον-
δύλης στο vimaonline.gr η εισήγησή του
στο Σώμα για τη Συμφωνία - Πλαίσιο θα
είναι θετική αφού θεωρεί ότι και τα δι-
καιώματα του Δήμου Αλίμου προστα-
τεύονται αλλά και ένα ακόμα επενδυτικό
σχέδιο, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας,
θα προχωρήσει. 
O Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ευχαρι-
στεί τον υπουργό κ. Πιτσιόρλα, αλλά και
τους συνεργάτες του στη διοίκηση του
ΤΑΙΠΕΔ για την θετική τους στάση απέ-

ναντι στα λογικά αιτήματα του Δήμου. 
Η άριστη συνεργασία που υπάρχει και από
τις δύο πλευρές, αποδίδει πλέον καρπούς
και όπως αναμένεται, θα συνεχιστεί μέχρι
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής συ-
νεργασίας. 

Τα οφέλη του Δήμου 

Σε αντίθεση με ότι είχε συμφωνήσει η
προηγούμενη διοίκηση Ορφανού για το
Κολυμβητήριο, να απομακρυνθεί δηλαδή
αυτό από το χώρο της Μαρίνας και να
γίνει σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς
σαφές χρονοδιάγραμμα, η διοίκηση Κον-
δύλη διαπραγματεύθηκε και πέτυχε να
παραμείνει στον υφιστάμενο χώρο με όλες
τις αθλητικές του εγκαταστάσεις. 
Σε αντικατάσταση του καταστήματος "Dia
Noche" το οποίο θα κατεδαφιστεί, ο επεν-
δυτής θα φτιάξει σε άλλη θέση κτίριο στο
οποίο θα στεγαστούν κυλικείο, διοικητικό
γραφείο του Κολυμβητηρίου και χώρος
για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριό-
τητες. 
Το ΤΑΙΠΕΔ θα συμπεριλάβει στην προκή-
ρυξη του διαγωνισμού για την παραχώ-
ρηση της έκτασης την πρόβλεψη ότι ο
επενδυτής θα καταβάλει δημοτικά τέλη
και λοιπούς δημοτικούς φόρους, το ύψος
των οποίων θα καθοριστεί από το Δήμο. 
Θα υπάρξει συνεργασία Δήμου - επενδυτή
σε θέματα σύνταξης μελετών σχετικά με
πολεοδομικά θέματα κ.λπ., καθώς και
συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ προς το Δήμο σε
θέματα κυκλοφοριακής διασύνδεσης της
Μαρίνας με την πόλη (αστικό ιστό). 

Τέλος ο επενδυτής δεσμεύεται να δοθεί
προτεραιότητα στα τοπικά αθλητικά σωμα-
τεία που έχουν έδρα στη Μαρίνα (ΝΟΚ)
όσον αφορά στην παραχώρηση στέγης
εντός του χώρου. 

Οι υποχρεώσεις του Δήμου 

Ο Δήμος δεσμεύεται να απομακρύνει από
το χώρο της Μαρίνας τα εγκαταλελειμμένα
αυτοκίνητα και όποια άλλα στερεά από-
βλητα από το χώρο με δικά του μέσα. 
Παρέχει τη δέσμευση να μην προβεί σε
ενέργειες που θα εμποδίσουν την εξέλιξη
της επένδυσης, κυρίως καταφεύγοντας σε
δικαστικές και άλλες εξωδικαστικές ενέρ-
γειες. 

Τέλος δεσμεύεται να αναστείλει τυχόν
εκρεμμείς δικαστικές διαδικασίες. 

Θετικό πρόσημο 

Με την υπογραφή της "Συμφωνίας - Πλαί-
σιο Συνεργασίας" ο Δήμος Αλίμου δια-
σφαλίζει ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα
είναι επωφελής και για την περιοχή και ότι
ο Δήμος θα έχει σημαντική συμμετοχή
στην εξέλιξή της. 

Θα φέρει ανταποδοτικά οφέλη, όπως έχει
ήδη ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και
όπως είχε αναφέρει και στο παρελθόν ο
Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, το ζητού-
μενο είναι να υπάρξει προστιθέμενη αξία
στην εθνική και τοπική οικονομία και ανά-
πτυξη με σεβασμό στην κοινωνία.

Προγραμματική Σύμβαση με αντικεί-
μενο το έργο «Βελτίωση δικτύου πεζο-
δρόμων περιοχής Αμπελακίων του
Δήμου Αλίμου», προϋπολογισμού
394.180 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
και ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κον-
δύλης. Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας
των πολιτών, καθώς και η διασφάλιση
της άνετης και ασφαλούς μετακίνησής
τους με παρεμβάσεις στο δίκτυο πεζο-
δρόμων της περιοχής των Αμπελακίων
του Δήμου Αλίμου, προκειμένου να αν-
τιμετωπισθούν οι εκτεταμένες τοπικές
φθορές που παρουσιάζει. Πρόκειται για
μία πολυσύχναστη περιοχή λόγω της

ύπαρξης σχολικών συγκροτημάτων,
καθώς και της σύνδεσής της με τον κύριο
οδικό άξονα του Δήμου Αλίμου, τη Λεω-
φόρο Καλαμακίου.

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες
για τη βελτίωση και την αποκατάσταση
των πεζοδρόμων των οδών Μεγάλου
Σπηλαίου, Μεγίστης, Βάρναλη, Λάρνακος
και Λευκωσίας, και περιλαμβάνουν, με-
ταξύ άλλων, εκσκαφές και καθαιρέσεις,
τοποθέτηση νέων κρασπέδων και πλα-
κόστρωση πεζοδρομίων όπου απαιτείται,
συντήρηση και νέες φυτεύσεις στις ζαρν-
τινιέρες των πεζοδρόμων καθώς και το-
ποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημο-
πρατηθεί από τον Δήμο Αλίμου και θα
εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του.

Άλιμος: Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για τους πεζόδρομους στα Αμπελάκια
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Με το βλέμμα στο Ελληνικό

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κ  αθημερινά περνάω οδηγώντας έξω από
το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού στην
παραλιακή. Καθημερινά, αναλογίζομαι
πόσα χρόνια εγκατάλειψης έχουν περάσει,
πόσα χρόνια χωρίς καμία ωφέλεια για την
ελληνική κοινωνία. Αλλωστε, δεν με αφή-
νει να το ξεχάσω η επιγραφή «2001» που
υπάρχει ακόμη ως στέψη σε μία από τις
τσιμεντένιες παράγκες εισόδου στο παλιό
αεροδρόμιο της Ολυμπιακής. 

Οσο αναλογίζομαι αυτό που ξέρουν όλοι
οι Ελληνες, εξοικειωμένοι οι πάντες από τη
χρόνια αδυναμία της χώρας να βρίσκει λύ-
σεις ή, αν προτιμάτε, από τη μοναδική ικα-
νότητα της χώρας να διαιωνίζει
εκκρεμότητες, φαντασιώνομαι ταυτόχρονα

το μέλλον της επένδυσης.

Αναπόφευκτο αυτές οι προβολές της φαν-
τασίας να βασίζονται στις μακέτες που όλοι
έχουμε δει και στην καλή πίστη ότι, εν
τέλει, κανένα δάσος, καμία αρχαιότητα,
κανένα διατηρητέο δεν θα εμποδίσει το γε-
νικό καλό. Γιατί, εν προκειμένω, δεν τίθε-
ται θέμα βλάστησης. Οι αρχαιότητες
προστατεύονται από την ισχύουσα νομο-
θεσία και ο λόγος περί διατηρητέων έχει
εκπέσει προ πολλού στη συζήτηση που
είχε γίνει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέ-
ρων Μνημείων του υπ. Πολιτισμού. Ολα
εκκινούν από την ιδεοληψία κατά του κα-
πιταλισμού και της οικονομικής ανάπτυ-
ξης. 

Τόσο απλά. Τόσο ξεκάθαρα. Αυτή τουλά-
χιστον είναι η βασική διαχωριστική

γραμμή. Και όσοι ενοχλούνται από την
ισοπεδωτική λογική, ας βγουν με τα επι-
χειρήματά τους. Δεν τα ακούσαμε όταν
είχαν τη δυνατότητα. Δηλαδή, προ ετών.
Τώρα, είναι όλα προφάσεις που εκθέτουν
τη χώρα και ζημιώνουν το επενδυτικό
κλίμα.

Τις προάλλες χάρηκα τα λόγια του δημάρ-
χου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη
Κωνσταντάτου, ο οποίος ήταν προσκεκλη-
μένος στη ραδιοφωνική εκπομπή της Χρι-
στίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ. Ο δήμαρχος
μιλούσε τη γλώσσα της κοινής λογικής και
έπαιρνε ξεκάθαρα θέση υπέρ της επένδυ-
σης, μιλούσε για τη μικροπολιτική των κα-
θυστερήσεων, αλλά και για τα οφέλη των
δημοτών του από την επένδυση στο Ελλη-
νικό. Και ο δήμαρχος της Γλυφάδας, Γιώρ-
γος Παπανικολάου, έχει επίσης εκφράσει
ξεκάθαρες απόψεις. Οσο, όμως, άκουγα

τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης,
που με τόση σταθερότητα έλεγε τις από-
ψεις του δημοσίως, με γνώμονα το δημό-
σιο συμφέρον και το μακροπρόθεσμο
όφελος της περιοχής για την οποία έχει
τώρα ευθύνη, έπιασα τον εαυτό μου να
ξαφνιάζεται επειδή απλώς άκουγε το αυτο-
νόητο. 

Η διατύπωση νηφάλιων θέσεων που πη-
γάζουν από την εμπειρία της σύγχρονης
ζωής και από τη γνώση του πώς κινείται η
διεθνής οικονομία προκαλεί ανακούφιση.
Τόσο εξωτικές θεωρούνται αυτές οι από-
ψεις στη σύγχρονη Ελλάδα, που κυβερνά-
ται από ανθρώπους που ούτε οι ίδιοι δεν
κατάλαβαν πώς βρέθηκαν στη Βουλή να
κυβερνούν τη χώρα. Την κυβερνούν,
όμως. Τουλάχιστον τύποις.

Και κάθε φορά που οδηγώ στην παρα-
λιακή και το μυαλό μου κλωθογυρίζει
γύρω από την περίπτωση του Ελληνικού,
δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι ότι πριν
από 60 χρόνια (ναι, 60 χρόνια!) υπήρχαν
άνθρωποι με όραμα για την ανάπτυξη της
Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και ότι οι επενδύσεις
που έγιναν και μέσω Εθνικής Τραπέζης
στην παραλία της Γλυφάδας και της Βου-
λιαγμένης, με αρχιτέκτονες τους καλύτε-
ρους και με τη φιλοδοξία να ανεβάσουν
την ποιότητα της Αθήνας, έδωσαν ζωή,
άνοιξαν θέσεις εργασίες, πρόσφεραν χαρά
και διέξοδο σε χιλιάδες κατοίκους της
πόλης. Εστειλαν ένα σήμα της ελληνικής
πρωτεύουσας, ως μιας σύγχρονης πόλης
που δημιουργεί υποδομές, σε όλον τον
κόσμο.

Εξακολουθώ επί 16 χρόνια και βλέπω
εκείνο το σκουριασμένο «2001» στο Ελ-
ληνικό. Αλλά η σελίδα θα γυρίσει.

ΟΔήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης σε
συνεργασία με το "Lets Do It Greece"

διοργάνωσε την μεγαλύτερη εθελοντική
δράση στην Ελλάδα.

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία χιλιάδες δη-
μότες, επισκέπτες και νέα παιδιά πλημμύρι-
σαν τις πλαγιές του βουνού της
Αργυρούπολης αγκαλιάζοντας το κάλεσμα
του δήμου.
Πλήθος φορέων, το εθελοντικό σώμα του
δήμου, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλ-
λογοι, αθλητικά σωματεία, ιδιώτες, και τα
σχολεία της πόλης, πραγματοποίησαν κα-
θαρισμό όλου του ορεινού μετώπου της
πόλης, φύτεψαν πάνω από 1.500 δέντρα για
την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων
του Υμηττού, δημιούργησαν βοτανόκηπους
με 1.000 αρωματικά φυτά, φρόντισαν τα εγ-
καταλελειμμένα μονοπάτια, επισκεύασαν τα
τραπεζοκαθίσματα στους πρόποδες του
βουνού, ενώ εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατα-
σκευές και ζωγραφική έδωσαν ευχάριστη
νότα στη μεγάλη διοργάνωση.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο αντι-
περιφερειάρχης Νοτίου Τομέα Χρήστος Κα-
πάνταης, ο πρώην δήμαρχος
Αργυρούπολης Τάκης Ευσταθιάδης και ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης. 

Την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της
δράσης έδωσαν ο Δήμαρχος Ελληνικού-
Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος και
ο Νίκος Κιούσης, γενικός συντονιστής του
"Let’s do it Greece". 
Τη δράση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών
Χρήστος Καπάταης, ο Δήμαρχος Π. Φαλή-
ρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο πρώην Δή-
μαρχος Αργυρούπολης Δημήτρης
Ευσταθιάδης και ο Πρύτανης του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Γεώργιος Παπαδούλης.
Παράλληλα με την δράση στο βουνό της
πόλης, η ομάδα «Οpen Art» δημιούργησε
ένα μοναδικό pop art έργο από καπάκια
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωρά-
κης", το οποίο θα παραμείνει στον Δήμο

προβάλλοντας το περιβαλλοντικό μήνυμα
της ανακύκλωσης και της προσφοράς στον
συνάνθρωπο. 
Στη δράση επίσης συμμετείχε και η νεοσυ-
σταθείσα Φιλοζωική Παρέμβαση Ελληνι-
κού- Αργυρούπολης η οποία πραγμα-
τοποίησε δραστηριότητες σχετικά με την
προαγωγή της ζωοφιλίας στα παιδιά.
Στα πλαίσια της δράσης ο Δήμαρχος Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντά-
τος δήλωσε: 
"H δημοτική αρχή "άνοιξε" ξανά το βουνό
για τους δημότες και τους επισκέπτες της

πόλης, μετά από χρόνια παρακμής και εγ-
κατάλειψης. Επισκευάσαμε τα συντριβάνια,
καθαρίσαμε τα παλιά μονοπάτια και δημι-
ουργήσαμε σημεία όπου οι επισκέπτες μπο-
ρούν να κάθονται και να απολαμβάνουν το
περιαστικό δάσος".
"Φυτέψαμε πάνω από 1.500 δέντρα στις
πλαγιές του Υμηττού, μαζέψαμε δεκάδες
σακούλες με σκουπίδια, πραγματοποι-
ήσαμε οικολογικές δράσεις με τους μικρούς
μας φίλους και εγκαινιάσαμε το συντριβάνι
μας που ήταν παρατημένο εδώ και δεκαε-
τίες". 
"Θέλω να ευχαριστήσω τους 3.000 και
πλέον πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα μας, τα σχολεία, τους παιδικούς
σταθμούς, την Ένωση και τους Συλλόγους
Γονέων, το Σώμα Εθελοντών του δήμου,
τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις εθελον-
τικές ομάδες, τα αθλητικά σωματεία, τους
φορείς, τους μαθητές αλλά και τις υπηρε-
σίες του δήμου που υπερέβαλαν εαυτούς
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδή-
λωση".
"Καθημερινά δίνουμε ζωή στον δήμο μας.
Αφήνουμε πίσω μας την μιζέρια και τον λαϊ-
κισμό. Η αναγέννηση της πόλης μας προ-
χωράει με εντατικούς ρυθμούς μέρα με την
μέρα".

Χιλιάδες κόσμου στην Εθελοντική δράση του Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης και του Lets do it Greece
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Τέλος στην ασυδοσία και στην παρα-
νομία στο παραλιακό μέτωπο της

πόλης, βάζει ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης Γρ. Κωνσταντέλλος με την
υπογραφή παραχώρησης στον δήμο από
την ΕΤΑΔ και της παραλιακής περιοχής
του πρ. Κάμπινγκ Βούλας.

Με μεθοδικές κινήσεις εδώ και 2 περίπου
χρόνια ο δήμαρχος της πόλης  κινεί τις δια-
δικασίες για την απόδοση σημαντικού πο-
σοστού των παραλιακών εκτάσεων της
πόλης, από την ΕΤΑΔ στον Δήμο. (Παρα-
χώριση περίπου 520 στρέμματα σε 6 ξεχω-
ριστά παραχωρητήρια απο τα οποία ο
δήμος ηδη έχει υπογραψει τα 3 και μεχρι τις
10 Μαΐου αναμένεται να εχουν υπογραφει
και τα αλλα 3).

Aμέσως μετά την εκλογή του έθεσε ως
στόχο την πραγματοποίηση ενός από τα με-
γαλύτερα αιτήματα των πολιτών της περιο-
χής, που ήταν αυτό της απόκτησης του
δικαιώματος να αποφασίζουν για το παρα-
λιακό τους μέτωπο. 

Με μεθοδικότητα ετοίμασε όλο το νομικό
πλαίσιο για τη διεκδίκηση της παραλίας από
την ΕΤΑΔ και μετά από αλλεπάλληλες συ-
ναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, κατά-
φερε πριν από μερικούς μήνες να πάρει τη
σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης για την
παραχώρηση των παραλιών στο Δήμο του. 

Η συμφωνία ανάμεσα στην ΕΤΑΔ και στο
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ήταν
έτοιμη προς υπογραφή από τις αρχές του
περασμένου Μαϊου, αλλά μετά από πιέσεις,
στην ΕΤΑΔ και στο ΤΑΙΠΕΔ, στο συγκεκρι-
μένο σχέδιο παραχώρησης εντάχθηκαν και
άλλοι δύο δήμοι, του Αλίμου και της Γλυ-
φάδας, τους οποίους ο Γρηγόρης Κωνσταν-
τέλλος βοήθησε δίνοντας το νομικό πλαίσιο

που είχε ετοιμάσει για το δικό του δήμο.

Να θυμίσουμε πως το 2014 ο Δήμος 3Β είχε
οργανώσει ημερίδα σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής όπου παρουσίασε με-
λέτη για την αξιοποίηση του παραλιακού
μετώπου του. Μελέτη η οποία εντάχθηκε
στο φάκελλο που παραδόθηκε στην ΕΤΑΔ,
δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό πως ο
δήμος αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα
το θέμα του παραλιακού του μετώπου. 

Ο χώρος του πρ. Κάμπινγκ 
πεδίο αντιπαραθέσεων

Ο χώρος του πρ. Κάμπινγκ στην παραλία
της Βούλας εδώ και χρόνια είχε γίνει πεδίο
πολιτικών αντιπαραθέσων, απραξίας των
δημοτικών αρχών και πεδίο εκμετάλλευσης
από επιτήδειους οι οποίοι χρησιμοποιού-
σαν τον χώρο για να διοργανώνουν, στο
όνομα της ελεύθερης πρόσβασης στην πα-
ραλία,"μαύρα" φεστιβάλ και εκδηλώσεις
χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
(Κατάληψη - Κάμπινγκ Βούλας: Μία ιστορία
αυτοδιαχείρισης και παρανομιών)

Η μία δημοτική αρχή άνοιγε τον χώρο, κά-
νοντας επαναστατική γυμναστική, μπροστά
στους φωτογραφικούς φακούς και η επό-
μενη δημοτική αρχή τον έκλεινε καθώς δεν
ήξερε τι να τον κάνει. Τελικά ο χώρος "πα-
ραδόθηκε" σε "επαγγελματίες" επαναστά-
τες οι οποίοι, ελλείψει σχεδίου και
προοπτικής από τις προηγούμενες δημοτι-
κές αρχές, βρήκαν χώρο ώστε να "εκμε-
ταλλευθούν" με τους δικούς τους όρους τα
74 στρέμματα δίπλα στην θάλασσα. 

Στελέχη μάλιστα "επαναστατικής" δημοτι-
κής ομάδας είχαν καταλάβει παραλιακό κτί-
ριο μέσα στο πρ. Κάμπινγκ το οποίο
χρησιμοποιούσαν ως "θερινή κατοικία" με

ξαπλώστρες, βραδινά πάρτυ και πολύ κου-
βέντα για το πως θα πέσει ο καπιταλισμός....

Τα συγκεκριμένα στελέχη, με την υποστή-
ριξη ομοϊδεατών τους στον δήμο Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης, είχαν επιχειρήσει
πριν από περίπου τρία χρόνια να υδροδο-
τήσουν παράνομα το χώρο προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητές τους
μέσα στα κτίριο που είχαν καταλάβει καθώς
το πρόβλημα του ρεύματος το είχαν λύσει
με εκτεταμένη ρευματοκλοπή από παρακεί-
μενη εγκατάσταση.

Ο χώρος του πρ. κάμπιγκ Βούλας, παρά της
εξαγγελίες των καταληψιών ότι θα τον κρα-
τούσαν καθαρό και θα λειτουργούσε ως
μέρος πολιτισμού και οικολογικών δρά-
σεων, μετά από λίγο καιρό γέμισε σκουπί-
δια και μπάζα, επαναστατικά συνθήματα.
ενώ τις βραδυνές ώρες το πρ. Κάμπινγκ γι-
νόταν επίκεντρο διακίνησης ναρκωτικών
και αγοραίου έρωτα μέσα σε αυτοκίνητα και
εγκαταλελειμμένα κτίρια. Άλλωστε, από ότι
φάνηκε το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το
κτίριο που χρησιμοποιούσαν ώς "θερινό
ανάκτορο" για την καλοκαιρινή τους "σιε-
στα" και τα βραδυνά τους πάρτι πάνω στην
παραλία με χορηγό όλους τους δημότες
του δήμου που τους πλήρωναν το νερό και
το ρεύμα.

Τι περιλαμβάνουν τα σχέδια 
του δήμου για το πρ. Κάμπινγκ 
της Βούλας

Η παραχώρηση τον 520 στρεμμάτων από
την ΕΤΑΔ έχει χρονικό ορίζοντα τα 15 έτη,
ενώ υπάρχει η δυνατότητα στην σύμβαση
παραχώρησης να παραχωρηθούν στον
δήμο για άλλα 15 έτη.

Σύμφωνα με την σύμβαση το 80% των εσό-

δων θα καταλήγει στα ταμεία του δήμου τα
οποία θα καλύπτουν τα λειτουργικά και ορ-
γανωτικά έξοδα του χώρου. Βασική επι-
δίωξη της σημερινής διοίκησης όπως
δήλωσε στο vimaonline.gr ο δήμαρχος Γρ.
Κωνσταντέλλος είναι  να βγει αυτος ο
χώρος απο την σημερινή απαξία, να ανα-
πλαστεί, να καταστεί οικονομικά αυτάρκης
και να ειναι προσβάσιμος σε ολους. Ο δή-
μαρχος συμπλήρωσε ότι, όλες οι ενέργειες
που θα γίνουν θα είναι με γνώμονα την
προστασία του περιβάλλοντος και της νομι-
μότητας. 

Ηδη η δημοτική αρχή έχει αρχίσει να εκπο-
νεί το αναπτυξιακό σχέδιο για το συγκεκρι-
μένο χώρο το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγο
καιρό και θα κατατεθεί προς έγκριση στην
ΕΤΑΔ. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η δημι-
ουργία λουτρικών εγκαταστάσεων, η ανα-
πτυξη ομπρελοκαθισμάτων στο 50%
περίπου της έκτασης της παραλίας, αθλητι-
κές εγκαταστασεις, καταστήματα "ελα-
φριάς" εστίασης, και θερινός κινη-
ματογράφος. Στην συμφωνία που υπογρά-
φηκε με την ΕΤΑΔ δίνεται η δυνατότητα
στον δήμο να γκρεμίσει όλες τις υπάρχου-
σες εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται
οι καταληψίες, και να χτιστούν από την
αρχή, στα ανάλογα τετραγωνικά, νέες που
θα εξυπηρετούν τους δημότες και τους επι-
σκέπτες.

Στον νέο αυτό δημοτικό πολυχώρο που θα
δημιουργηθεί στην παραλία, η πρόσβαση,
η χρήση της παραλίας και των εγκαταστά-
σεων θα είναι ελεύθερη  για όλους,  ενώ θα
δημιουργηθούν παράλληλα νέες θέσεις ερ-
γασίας, το οποίο είναι το ζητούμενο στην
δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει
η χώρα.

Βούλα: Στα χέρια του δήμου το πρ. Καμπινγκ Βούλας
Ποιά είναι τα σχέδια του δήμου

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος υπογράφει την σύμβαση παραχώρησης για το πρ. κάμπινγκ Βούλας
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Συνελήφθη ο κλέφτης ποδη-
λάτων στα νότια προάστια 

Στην τσιμπίδα της Αστυνομίας έπεσε ο
κλέφτης ποδηλάτων στα νότια προ-

άστια. Πρόκειται για 34χρονο άνδρα, Έλ-
ληνα, ο οποίος συνελήφθη στη Βούλα.
Ο δράστης συνελήφθη όταν επιχείρησε
να κλέψει από την αυλή σπιτιού ποδή-
λατο, αλλά για κακή του τύχη έπεσε
στην αντίληψη της ιδιοκτήτριας η οποία
ειδοποίησε την Άμεση Δράση (Ομάδα
ΔΙΑΣ). 
Από την έρευνα που πραγματοποίησε το
Τμήμα Ασφαλείας Βούλας, ο 34χρονος

προέβαινε συστηματικά σε κλοπές ποδη-
λάτων μεγάλης αξίας, από σπίτια στα
νότια προάστια, ενώ από την μέχρι τώρα
έρευνα εξιχνιάσθηκαν δεκαέξι (16) περι-
πτώσεις στη Βούλα, στη Γλυφάδα, στον
Άλιμο, στο Ελληνικό και στην Αργυρού-
πολη.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο
οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό Ανα-
κριτή.


