BHMA

Φύλλο
257

Έτος 21ο
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

της Aυτοδιοίκησης

2017

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φαγητό ή ποτό.
Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΞANΘOY & ΔAΣKAΛOΓIANNH 3, 166 74 ΓΛYΦAΔA - THΛ.: 210-8941.934 - 210-8940.511 - FAX: 210-8941.874 - www.vimaonline.gr - e-mail: info@vimaonline.gr

Π. Φάληρο: Δούρου και Χατζηδάκης
υπέγραψαν την Προγραμματική
Σύμβαση για το Υπόγειο Γκαράζ

Υ

πεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου για την υλοποίηση ενός
ακόμη μεγάλου έργου στην πόλη, αυτό της κατασκευής Πολυδύναμου συγκροτήματος στο
Ο.Τ. 381 στη περιοχής Κοψαχείλας
ΣΕΛ.3

Το θωρηκτό Αβέρωφ έλυσε κάβους
και πήγε για συντήρηση
Τ
ο θωρηκτό Αβέρωφ, το
πλωτό μουσείο που βρίσκεται αγκυροβολημένο
στην παραλία του Φλοίσβου
στο Παλαιό Φάληρο έλυσε
τους κάβους του μετά από 14
χρόνια και πήγε για συντήρηση.
ΣΕΛ.4

ΑΛΙΜΟΣ

Συμφωνία Δήμου Αλίμου - ΤΑΙΠΕΔ
για την επένδυση της Μαρίνας

Με το βλέμμα
στο Ελληνικό

Α

πό 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.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης στο vimaonline.gr η εισήγησή του
στο Σώμα για τη Συμφωνία - Πλαίσιο θα
είναι θετική αφού θεωρεί ότι και τα δικαιώματα του Δήμου Αλίμου προστατεύονται αλλά και ένα ακόμα επενδυτικό
σχέδιο, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας,
θα προχωρήσει.
ΣΕΛ 5

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
σελ. 6

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη

Ο

δράστης συνελήφθη όταν
επιχείρησε να κλέψει από την
αυλή σπιτιού ποδήλατο, αλλά για
κακή του τύχη έπεσε στην αντίληψη της ιδιοκτήτριας η οποία ειδοποίησε την Άμεση Δράση
(Ομάδα ΔΙΑΣ).
σελ. 8

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

Τ

έλος στην ασυδοσία και στην παρανομία 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.

ΣΕΛ. 7
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Τι αλλάζει στις σχέσεις
Ελλάδας - Τουρκίας μετά
το δημοψήφισμα

Στο Παλαιό Φάληρο μαθητές του αδελφοποιημένου
Δήμου Μπόβα της Κάτω Ιταλίας

Του Γιώργου Παπαδόπουλου - Τετράδη
Ο Έρντοαν κέρδισε το δημοψήφισμα με όση βία και νοθεία μπορούσε να ασκήσει – και την οποία
τεκμηριώνουν οι διεθνείς παρατηρητές και τα ασφράγιστα ψηφοδέλτια που έπεσαν βροχή και
κηρύχτηκαν έγκυρα- αλλά το
ερώτημα που ορθώνεται σε πρακτικό επίπεδο εδώ είναι ένα: Τι αλλάζει 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 χειρότερο στάδιο από αυτό που υπάρχει σήμερα είναι η ένοπλη
σύγκρουση. Επειδή οι φραστικές
προκλήσεις, οι διεκδικήσεις και οι
ναυτικές και αεροπορικές «επιδρομές» 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 ελεγχόμενη 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 αποφασιστικότητα. Πολιτική, διπλωματική,
στρατιωτική. Κανείς άλλος. Επομένως, οι αμιγείς ελληνοτουρκικές
σχέσεις δεν είναι τόσο στο χέρι
του Έρντοαν ή κάθε Έρντοαν. Είναι
στο χέρι της Ελλάδας να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
Επίσης, η Τουρκία υπό οποιαδήποτε διακυβέρνηση μπορεί να
χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες
για να πιέσει ή να προκαλέσει
πρόβλημαστη χώρα για τους δικούς της λόγους. Μόνο που η Άγκυρα 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 περιχαράκωσή 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 χρηματοδοτημένες από τα εκατομμύρια της ΕΕ,
που η ελληνική κυβέρνηση απαξιοί να εκμεταλλευτεί, παρ όλο
που της δίνονται αφειδώς!
Το τρίτο ελληνοτουρκικό θέμα
είναι το Κυπριακό. Το γεγονός ότι
η μεγάλη πλειοψηφία των τουρκοκυπρίων ψήφισε «όχι» δεν σημαίνει σχεδόν τίποτε στην πορεία
και εξέλιξη του θέματος. Ο εκάστοτε τουρκοκύπριος ηγέτης είναι
δέσμιος της Άγκυρας, όταν δεν
είναι φερέφωνο, και το θέμα το
διαχειρίζεται η Τουρκία, θεωρώντας την Κύπρο ως υπό απόκτηση
έδαφος.
Κι αυτό το θέμα εξαρτάται από
τους χειρισμούς των Κυπρίων και
της Ελλάδας ως προς την αποφασιστικότητα, με την οποία θα κρατήσουν το νησί ανεξάρτητο και
διοικούμενο με βάση την αρχή της
πλειοψηφίας και, κυρίως, επανενωμένο και όχι διχασμένο σε κρατίδια και ομοσπονδίες. Χωρίς να
υποχωρούν από τη θέση ότι το
Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και
κατοχής. Όλα τα άλλα λειτουργούν υπέρ της Τουρκίας.

Εκατό και πλέον μαθητές από τοΛύκειο Πάλμι του Δήμου Μπόβα
της Κάτω Ιταλίας επισκέφθηκαν
το Δήμο Παλαιού Φαλήρου δίνοντας άλλη δυναμική στην
αδελφοποίηση ανάμεσα στο
Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στο
Δήμο των Ελληνόφωνων περιοχών της Κάτω Ιταλίας.
Οι μαθητές Ελλάδας και Ιταλίας παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα και
εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους στο κλειστό θέατρο του 3ου
λυκείου Παλαιού Φαλήρου.
Οι σχέσεις Ελλάδας - Ιταλίας ενισχύονται μέσα απο το πολιτισμό
και δημιουργούν διαύλους συνεργασίας σε πολλα επίπεδα.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης καλωσορίζοντας τους εκπαιδευτικούς και μαθητές εντυπωσίασε με τις γνώσεις
του στην ιταλική γλώσσα.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης
Φωστηρόπουλος ο οποίος σε ελά-

χιστο χρονικό διάστημα προετοίμασε με τη διευθύντρια και το Σύλλογο Γονέων την υποδοχή του
κλασσικού λυκείου Pizzi τους δώρισε έντυπες εκδόσεις του ΕΟΤ που
ενισχύουν τη τουριστική προώθηση της Ελλάδας.
Το προγράμμα έκλεισε στο γειτονικό αλσύλιο του σχολείου με ατελείωτο παιχνίδι laser tag
προσφορά του Στηβ Δημητρακούλα και μια μικρή γιορτή προσφορά του Συλλόγου Γονέων.
Το βίντεο - παρουσίαση του Παλαιού Φαλήρου "Με τα μάτια ενός
αιγαιόγλαρου" ενθουσίασε τους
Ιταλούς προσκεκλημένους οι
οποίοι θέλησαν να μάθουν περισσότερα για την σύγχρονη πόλη του
Παλαιού Φαλήρου και τα τουριστικά της αξιοθέατα.
Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών
δεσμεύτηκαν να συνεχιστεί η επικοινωνία με σκοπό να μη χαθεί
αυτή η ευκαιρία αναγέννησης μιας
αδελφοποίησης που είχε ατονήσει.

Τίποτε από αυτά δεν είναι απλό.
Αλλά και τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Είδαμε το καλοκαίρι του
2004 πώς ενάντια σε κάθε πρόβλεψη και εκφοβισμό οι Κύπριοι
απώθησαν με την ψήφο τους μια
καταστροφή και μπήκαν στην Ευρώπη χωρίς να χάσουν τίποτε από
την κυριαρχία και τα εδάφη τους
που είχαν ως εκείνη τη στιγμή. Δένοντας, αντιθέτως, χειροπόδαρα
την τουρκοκυπριακή μειονότητα
σε καθεστώς ελεγχόμενο από ευρωπαϊκή ομπρέλα.
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συνέχεια στη σελ. 4

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Aπρίλιος 2017

3

δημοτικό ρεπορτάζ

Π. Φάληρο: Δούρου και Χατζηδάκης υπέγραψαν
την Προγραμματική Σύμβαση για το Υπόγειο Γκαράζ
ύψους 4.880.000 ευρώ

Υ

πεγράφη η Προγραμματική
Σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου για την υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου
έργου στην πόλη, αυτό της κατασκευής Πολυδύναμου συγκροτήματος στο Ο.Τ. 381 στη
περιοχής Κοψαχείλας, ο υπόγειος χώρος του οποίου θα
χρησιμοποιείται για την στάθμευση των μεγάλων αλλά και
μικρότερων οχημάτων καθαριότητας του Δήμου, ο δε υπέργειος θα στεγάσει τα γραφεία
των διάφόρων υπηρεσιών του
τομέα αυτού, με επιπλέον παρεμβάσεις, οι οποίες θα αφορούν την γενικότερη, εκτενή,
διαμόρφωση πρασίνου εκεί,
καθώς και τη δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς, πλακοστρώσεων 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 Δημοπράτηση του έργου αναμένεται εντός
του πρώτου 15μέρου του Μαΐου
και αφού ελεγχθεί ο διαγωνισμός
από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ξεκινήσουν 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 δόμησης, το έργο στην ολοκλήρωσή 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 γραφείων του προσωπικού, θα στεγαστούν το κυλικείο για τους
υπαλλήλους, το βεστιάριο κ.α.
βοηθητικοί χώροι.
Επίσης, όλο το συγκρότημα θα
διαθέτει ράμπες παντού και ανελκυστήρες για ΑμεΑ, διπλούς ενισχυμένους υαλοπίνακες κλπ.
Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Δή-

μαρχος Διονύσης Χατζηδάκης,
αφού ευχαρίστησε την Περιφερειάρχη Αττικής κυρία Δούρου
και τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας που ενέκριναν τη μελέτη 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 συγκεκριμένο 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 παράγκα. Ήθελα οι εργαζόμενοι
στον τομέα αυτό, να λειτουργούν
μέσα σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς 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 ραδιουργούν".

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

Νικήτας Χιωτίνης, Αννίτα Δεκουλάκου, Μυρτώ Παπαδοπούλου.

Σε πρώτο πλάνο, οι αντιδήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Βίκυ Ανδρικοπούλου, Θ. Κανέλλος, Γιώργος Ασημακόπουλος.
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Τι αλλάζει στις σχέσεις
Ελλάδας - Τουρκίας μετά
το δημοψήφισμα
συνέχεια από τη σελ. 2
Η απουσία Δημοκρατίας
Τι άλλαξε για την Ελλάδα μετά
το δημοψήφισμα; Τίποτε. Γιατί
η Τουρκία, είτε υπό τον πολιτικό Κεμαλισμό είτε υπό τον
στρατό είτε υπό το δόγμα Νταβούτογλου είτε υπό τον Ερντοανικό ισλαμισμό έχει μία και
την ίδια πολιτική ως προς το
στόχο: Την επέκταση σε βάρος
των γειτόνων.
Δεύτερο και σοβαρό, η Τουρκία δεν ήταν ποτέ Δημοκρατία.
Δεν αναγνωρίζει τη Δημοκρατία στην πράξη ως καθεστώς
και ουσιαστικά δεν εφαρμόζει
τη Δημοκρατία. Όλα λειτουργούν με βάση τους σκοπούς
του έθνους και του καθεστώτος. Ο λαός είναι υποχείριο. Οι
δημοκρατικοί θύλακοι της
Πόλης και της Σμύρνης, που
αποτελούν μικρή μειψηφία δεν
είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας της χώρας, αλλά της δυτικής επιρροής σε κύκλους
διανοουμένων και μεγαλοαστών.
Ο λεγόμενος διχασμός που
αναφέρεται για το δημοψήφισμα δεν έχει σχέση με αντιπαράθεση «σουλτανιστών» και
δημοκρατών. Είναι η αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που γοητεύονται από μια οθωμανική
αναγέννηση και εκείνων που τη
φοβούνται για τη βία της με
εκείνους που γοητεύονται από
τον Κεμαλισμό. Καμιά Δημοκρατία δεν αντιπαρατίθεται με
τον Ερντοανικό ισλαμισμό και
αυταρχισμό.
Με άλλη μορφή, είναι ο πάγιος
παλιός διαχωρισμός των λεγόμενων «λευκών Τούρκων» της
Δυτικής χώρας με τους λεγόμενους «μαύρους Τούρκους» της
ενδοχώρας και της Ανατολίας.
Οι μεν πρώτοι εξ αιτίας της συγκατοίκησης με Έλληνες και δυτικούς σε όλη τη Μικρά Ασία,
την Πόλη και τη Θράκη, και
χάρη στην επαφή τους με την
«ανοιχτόμυαλη»
θάλασσα,έχουν μια πιο κοσμική αντίληψη για τον κόσμο
απ’ όση έχουν οι Τούρκοι της
ενδοχώρας.
Δεν είναι τυχαίο που ο χάρτης
των «ναι» και «όχι» του δημοψηφίσματος είναι χωρισμένος
εκεί που χωρίζονται τα όρια
των «λευκών» από τους «μαύρους» Τούρκους. Και τα όρια
των Τούρκων από τους Κούρδους.
Οι «μεγάλες δυνάμεις»
Και επειδή τα κράτη δεν δρουν
μόνα τους παρά μόνο σε περιπτώσεις αφροσύνης, η Τουρκία

Το θωρηκτό Αβέρωφ έλυσε κάβους
και πήγε για συντήρηση

του Έρντοαν έχει μια εύθραυστη ισορροπία σχέσεων με τη
Ρωσία (που έσπευσε χτες να
αναγνωρίσει ως αναμφισβήτητο το αποτέλεσμα) και μια
αμφιλεγόμενη σχέση με τη νέα
προεδρία των ΗΠΑ (που προειδοποίησε να μη γίνει κατάχρηση εξουσίας). Ταυτόχρονα,
έχει μια οικονομικά πολύ εξαρτώμενη σχέση με την ΕΕ, σε μια
πολιτικά μάλλον ψυχρή έως
αντιπαρατιθέμενη τροχιά.
Μ αυτά τα δεδομένα, περνάει
την πιο ασταθή διεθνώς πολιτική της περίοδο εδώ και τουλάχιστον 75 χρόνια. Το μόνο
που την διατηρεί σε μη απειλούμενη κατάσταση είναι η γεωστρατηγική της θέση σε
σχέση με την εύθραυστη κατάσταση σε όλη τη Μ Ανατολή.
Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα
διακινδύνευαν μια αποσταθεροποίηση της Τουρκίας υπό
αυτές τις συνθήκες. Ο Έρντοαν
το ξέρει καλά. Όπως ξέρει
όμως, ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχει τις ισχυρές πλάτες
που του χρειάζονται για να
ασκήσει μια πιο επιθετική πολιτική με αποτελεσματικότητα. Κι
αυτό είναι το τίμημα που πληρώνει για να θέλει να εφαρμόσει το όραμά του για μια
σουνιτική Τουρκία απέναντιστοσιιτικό Ιράν. Στο ρόλο μιας
ηγέτιδας δύναμης των μουσουλμάνων. 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 δεκαετιών, όπως ο Βενιζέλος και
ο Κεμάλ. Ο Έρντοαν δεν ανήκει
σε τέτοια εποχή. Ευτυχώς για
την Ελλάδα.
Επομένως, η Αθήνα έχει να αντιμετωπίσει την πάγια εδώ και
43 χρόνια τουρκική πολιτική
πρόκλησης, η οποία έχει συγκεκριμένους και κατονομασμένους 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 πρωθυπουργού, είτε ως σουλτάνου.
Επειδή η ιστορία δεν γράφεται
με πλήθη και αριθμούς. Γράφεται με ποιότητα πολιτικών και
ανθρώπων.

Τ

ο θωρηκτό Αβέρωφ, το πλωτό
μουσείο που βρίσκεται αγκυροβολημένο στην παραλία του
Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο
έλυσε τους κάβους του μετά από
14 χρόνια και πήγε για συντήρηση.

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, συμμετέχοντας πανηγυρικά το 1945 στους
πρώτους εορτασμούς της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την
Μητέρα Ελλάδα».
"Ο Αβέρωφ" θα ρυμουλκηθεί από
το Τροκαντερό στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ του Σκαραμαγκά, για εργασίες συντήρησης στα ύφαλα, στα
εξωτερικά του καταστρώματα,
καθώς και στοχευμένες αναβαθμίσεις 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 δεξαμενισμός του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» είναι
επιτακτικός καθώς και η εκτέλεση
εργασιών συντήρησης για την
ασφαλή πλευστότητά του, προκειμένου 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 παραλαβή 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 ορμητικότητα και αξιοπρέπεια. Το Θ/Κ «Γ.
ΑΒΕΡΩΦ» ενσαρκώνει μια ακατάλυτη πορεία στους αιώνες, μια συνεχή πάλη με τους εχθρούς της
πατρίδας και το υγρό στοιχείο.
Η απόκτηση του πραγματοποιήθηκε
με δωρεά του εθνικού Ευεργέτη Γεώργιου 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 τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής του
και συνετέλεσε καταλυτικά στη νίκη
των Ελλήνων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, καταναυμαχώντας
τον Οθωμανικό Στόλο στις ναυμαχίες της ΕΛΛΗΣ (03 Δεκεμβρίου
1912) και της ΛΗΜΝΟΥ (05 Ιανουαρίου 1913), υπό την χαρισματική
ηγεσία και την επιδέξια ναυτοσύνη
του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.
Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ως
θωρηκτό, είναι θωρακισμένο καταδρομικό, κλάσης ΠΙΖΑ (ήταν ακριβές αντίγραφο του ιταλικού
θωρακισμένου καταδρομικού
«Pisa» που είχε ναυπηγηθεί το 1907
με βάση σχέδιο του ναυπηγού
Ιωσήφ Ορλάντο), το οποίο ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία του Oρλάντο
στο Λιβόρνο της Ιταλίας την περίοδο 1908 - 1911, και εντάχθηκε
στο τότε Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό.

Αφιέρωμα του Eco News στο Πάρκο του Φλοίσβου
και στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου
Με αφορμή τα πρόσφατα εγκαίνια του Πάρκου Αγίου Γεωργίου αλλά και την σχετική
δημοσίευση για τα έργα περιβαλλοντικής παρέμβασης
στο Πάρκο Φλοίσβου στο
διεθνή
έγκριτο
οδηγό
STORMWATER MANAGEMENT IN LANDSCAPE DESIGN ο οποίος κυκλοφόρησε
πρόσφατα, η τηλεόραση του
ΣΚΑΙ ΤV και ειδικά το ένθετο
ECO NEWS αφιέρωσε την εκπομπή της 3/4/2017 στο Παλαιό Φάληρο.

Η δημοσιογράφος του σταθμού κ. Κατερίνα Χριστοφουλίδου 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 Πάρκου του Φλοίσβου.
Στο ένθετο, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη οικολογική
εκπομπή
της

Ελληνικής τηλεόρασης φιλοξενήθηκαν δηλώσεις του Δημάρχου 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.
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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
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 συνεργασίας.

Τα οφέλη του Δήμου

Θ

ετικά ήταν τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τη μακρά και εντατική συνεργασία του Δήμου Αλίμου με
το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος συνεργασίας, όσον αφορά
στο επενδυτικό σχέδιο της Μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης της Ευρώπης στον
ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών και
στα οφέλη του Δήμου.
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.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης στο vimaonline.gr η εισήγησή του
στο Σώμα για τη Συμφωνία - Πλαίσιο θα
είναι θετική αφού θεωρεί ότι και τα δικαιώματα του Δήμου Αλίμου προστατεύονται αλλά και ένα ακόμα επενδυτικό
σχέδιο, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας,
θα προχωρήσει.
O Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ευχαριστεί τον υπουργό κ. Πιτσιόρλα, αλλά και
τους συνεργάτες του στη διοίκηση του
ΤΑΙΠΕΔ για την θετική τους στάση απέ-

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 Κονδύλη 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 επενδυτής θα φτιάξει σε άλλη θέση κτίριο στο
οποίο θα στεγαστούν κυλικείο, διοικητικό
γραφείο του Κολυμβητηρίου και χώρος
για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα συμπεριλάβει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση 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 σωματεία 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 απόβλητα 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 ενέργειες.
Τέλος δεσμεύεται να αναστείλει τυχόν
εκρεμμείς δικαστικές διαδικασίες.

Θετικό πρόσημο
Με την υπογραφή της "Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας" ο Δήμος Αλίμου διασφαλίζει 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 ζητούμενο είναι να υπάρξει προστιθέμενη αξία
στην εθνική και τοπική οικονομία και ανάπτυξη με σεβασμό στην κοινωνία.

Άλιμος: Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για τους πεζόδρομους στα Αμπελάκια
Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων περιοχής Αμπελακίων του
Δήμου Αλίμου», προϋπολογισμού
394.180 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
και ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης. 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 πεζοδρόμων της περιοχής των Αμπελακίων
του Δήμου Αλίμου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 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 Λεωφόρο Καλαμακίου.
Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες
για τη βελτίωση και την αποκατάσταση
των πεζοδρόμων των οδών Μεγάλου
Σπηλαίου, Μεγίστης, Βάρναλη, Λάρνακος
και Λευκωσίας, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκσκαφές και καθαιρέσεις,
τοποθέτηση νέων κρασπέδων και πλακόστρωση πεζοδρομίων όπου απαιτείται,
συντήρηση και νέες φυτεύσεις στις ζαρντινιέρες των πεζοδρόμων καθώς και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Αλίμου και θα
εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του.
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Με το βλέμμα στο Ελληνικό
τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης,
που με τόση σταθερότητα έλεγε τις απόψεις του δημοσίως, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το μακροπρόθεσμο
όφελος της περιοχής για την οποία έχει
τώρα ευθύνη, έπιασα τον εαυτό μου να
ξαφνιάζεται επειδή απλώς άκουγε το αυτονόητο.
Η διατύπωση νηφάλιων θέσεων που πηγάζουν από την εμπειρία της σύγχρονης
ζωής και από τη γνώση του πώς κινείται η
διεθνής οικονομία προκαλεί ανακούφιση.
Τόσο εξωτικές θεωρούνται αυτές οι απόψεις στη σύγχρονη Ελλάδα, που κυβερνάται από ανθρώπους που ούτε οι ίδιοι δεν
κατάλαβαν πώς βρέθηκαν στη Βουλή να
κυβερνούν τη χώρα. Την κυβερνούν,
όμως. Τουλάχιστον τύποις.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Καθημερινά 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 αφήνει 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 λύσεις ή, αν προτιμάτε, από τη μοναδική ικανότητα της χώρας να διαιωνίζει
εκκρεμότητες, φαντασιώνομαι ταυτόχρονα

το μέλλον της επένδυσης.
Αναπόφευκτο αυτές οι προβολές της φαντασίας 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 γενικό καλό. Γιατί, εν προκειμένω, δεν τίθεται θέμα βλάστησης. Οι αρχαιότητες
προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ο λόγος περί διατηρητέων έχει
εκπέσει προ πολλού στη συζήτηση που
είχε γίνει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του υπ. Πολιτισμού. Ολα
εκκινούν από την ιδεοληψία κατά του καπιταλισμού και της οικονομικής ανάπτυξης.
Τόσο απλά. Τόσο ξεκάθαρα. Αυτή τουλάχιστον είναι η βασική διαχωριστική

γραμμή. Και όσοι ενοχλούνται από την
ισοπεδωτική λογική, ας βγουν με τα επιχειρήματά 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 δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη
Κωνσταντάτου, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στη ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ. Ο δήμαρχος
μιλούσε τη γλώσσα της κοινής λογικής και
έπαιρνε ξεκάθαρα θέση υπέρ της επένδυσης, μιλούσε για τη μικροπολιτική των καθυστερήσεων, αλλά και για τα οφέλη των
δημοτών του από την επένδυση στο Ελληνικό. Και ο δήμαρχος της Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, έχει επίσης εκφράσει
ξεκάθαρες απόψεις. Οσο, όμως, άκουγα

Χιλιάδες κόσμου στην Εθελοντική δράση του Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης και του Lets do it Greece

Ο

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης σε
συνεργασία με το "Lets Do It Greece"
διοργάνωσε την μεγαλύτερη εθελοντική
δράση στην Ελλάδα.
Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία χιλιάδες δημότες, επισκέπτες και νέα παιδιά πλημμύρισαν τις πλαγιές του βουνού της
Αργυρούπολης αγκαλιάζοντας το κάλεσμα
του δήμου.
Πλήθος φορέων, το εθελοντικό σώμα του
δήμου, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, ιδιώτες, και τα
σχολεία της πόλης, πραγματοποίησαν καθαρισμό 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 εγκαταλελειμμένα μονοπάτια, επισκεύασαν τα
τραπεζοκαθίσματα στους πρόποδες του
βουνού, ενώ εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατασκευές και ζωγραφική έδωσαν ευχάριστη
νότα στη μεγάλη διοργάνωση.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Χρήστος Καπάνταης,
ο
πρώην
δήμαρχος
Αργυρούπολης Τάκης Ευσταθιάδης και ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης.
Την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της
δράσης έδωσαν ο Δήμαρχος ΕλληνικούΑργυρούπολης 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. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο πρώην Δήμαρχος
Αργυρούπολης
Δημήτρης
Ευσταθιάδης και ο Πρύτανης του Γεωπονικού 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 Θεοδωράκης", το οποίο θα παραμείνει στον Δήμο

προβάλλοντας το περιβαλλοντικό μήνυμα
της ανακύκλωσης και της προσφοράς στον
συνάνθρωπο.
Στη δράση επίσης συμμετείχε και η νεοσυσταθείσα Φιλοζωική Παρέμβαση Ελληνικού- Αργυρούπολης η οποία πραγματοποίησε δραστηριότητες σχετικά με την
προαγωγή της ζωοφιλίας στα παιδιά.
Στα πλαίσια της δράσης ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε:
"H δημοτική αρχή "άνοιξε" ξανά το βουνό
για τους δημότες και τους επισκέπτες της

Και κάθε φορά που οδηγώ στην παραλιακή 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 Βουλιαγμένης, με αρχιτέκτονες τους καλύτερους 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 Ελληνικό. Αλλά η σελίδα θα γυρίσει.
πόλης, μετά από χρόνια παρακμής και εγκατάλειψης. Επισκευάσαμε τα συντριβάνια,
καθαρίσαμε τα παλιά μονοπάτια και δημιουργήσαμε σημεία όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάθονται και να απολαμβάνουν το
περιαστικό δάσος".
"Φυτέψαμε πάνω από 1.500 δέντρα στις
πλαγιές του Υμηττού, μαζέψαμε δεκάδες
σακούλες με σκουπίδια, πραγματοποιήσαμε οικολογικές δράσεις με τους μικρούς
μας φίλους και εγκαινιάσαμε το συντριβάνι
μας που ήταν παρατημένο εδώ και δεκαετίες".
"Θέλω να ευχαριστήσω τους 3.000 και
πλέον πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας, τα σχολεία, τους παιδικούς
σταθμούς, την Ένωση και τους Συλλόγους
Γονέων, το Σώμα Εθελοντών του δήμου,
τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις εθελοντικές ομάδες, τα αθλητικά σωματεία, τους
φορείς, τους μαθητές αλλά και τις υπηρεσίες του δήμου που υπερέβαλαν εαυτούς
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση".
"Καθημερινά δίνουμε ζωή στον δήμο μας.
Αφήνουμε πίσω μας την μιζέρια και τον λαϊκισμό. Η αναγέννηση της πόλης μας προχωράει με εντατικούς ρυθμούς μέρα με την
μέρα".
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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

Τ

έλος στην ασυδοσία και στην παρανομία στο παραλιακό μέτωπο της
πόλης, βάζει ο δήμαρχος Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης 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 διαδικασίες για την απόδοση σημαντικού ποσοστού των παραλιακών εκτάσεων της
πόλης, από την ΕΤΑΔ στον Δήμο. (Παραχώριση περίπου 520 στρέμματα σε 6 ξεχωριστά 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 μεγαλύτερα αιτήματα των πολιτών της περιοχής, που ήταν αυτό της απόκτησης του
δικαιώματος να αποφασίζουν για το παραλιακό τους μέτωπο.
Με μεθοδικότητα ετοίμασε όλο το νομικό
πλαίσιο για τη διεκδίκηση της παραλίας από
την ΕΤΑΔ και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, κατάφερε 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 συγκεκριμένο σχέδιο παραχώρησης εντάχθηκαν και
άλλοι δύο δήμοι, του Αλίμου και της Γλυφάδας, τους οποίους ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 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 μελέτη 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 χρησιμοποιούσαν τον χώρο για να διοργανώνουν, στο
όνομα της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία,"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, κάνοντας επαναστατική γυμναστική, μπροστά
στους φωτογραφικούς φακούς και η επόμενη δημοτική αρχή τον έκλεινε καθώς δεν
ήξερε τι να τον κάνει. Τελικά ο χώρος "παραδόθηκε" σε "επαγγελματίες" επαναστάτες οι οποίοι, ελλείψει σχεδίου και
προοπτικής από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, βρήκαν χώρο ώστε να "εκμεταλλευθούν" με τους δικούς τους όρους τα
74 στρέμματα δίπλα στην θάλασσα.
Στελέχη μάλιστα "επαναστατικής" δημοτικής ομάδας είχαν καταλάβει παραλιακό κτίριο μέσα στο πρ. Κάμπινγκ το οποίο
χρησιμοποιούσαν ως "θερινή κατοικία" με

ξαπλώστρες, βραδινά πάρτυ και πολύ κουβέντα για το πως θα πέσει ο καπιταλισμός....
Τα συγκεκριμένα στελέχη, με την υποστήριξη ομοϊδεατών τους στον δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, είχαν επιχειρήσει
πριν από περίπου τρία χρόνια να υδροδοτήσουν 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 παρακείμενη εγκατάσταση.
Ο χώρος του πρ. κάμπιγκ Βούλας, παρά της
εξαγγελίες των καταληψιών ότι θα τον κρατούσαν καθαρό και θα λειτουργούσε ως
μέρος πολιτισμού και οικολογικών δράσεων, μετά από λίγο καιρό γέμισε σκουπίδια και μπάζα, επαναστατικά συνθήματα.
ενώ τις βραδυνές ώρες το πρ. Κάμπινγκ γινόταν 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 "σιεστα" 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 οργανωτικά έξοδα του χώρου. Βασική επιδίωξη της σημερινής διοίκησης όπως
δήλωσε στο vimaonline.gr ο δήμαρχος Γρ.
Κωνσταντέλλος είναι να βγει αυτος ο
χώρος απο την σημερινή απαξία, να αναπλαστεί, να καταστεί οικονομικά αυτάρκης
και να ειναι προσβάσιμος σε ολους. Ο δήμαρχος συμπλήρωσε ότι, όλες οι ενέργειες
που θα γίνουν θα είναι με γνώμονα την
προστασία του περιβάλλοντος και της νομιμότητας.
Ηδη η δημοτική αρχή έχει αρχίσει να εκπονεί το αναπτυξιακό σχέδιο για το συγκεκριμένο χώρο το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγο
καιρό και θα κατατεθεί προς έγκριση στην
ΕΤΑΔ. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η δημιουργία λουτρικών εγκαταστάσεων, η αναπτυξη ομπρελοκαθισμάτων στο 50%
περίπου της έκτασης της παραλίας, αθλητικές εγκαταστασεις, καταστήματα "ελαφριάς" εστίασης, και θερινός κινηματογράφος. Στην συμφωνία που υπογράφηκε με την ΕΤΑΔ δίνεται η δυνατότητα
στον δήμο να γκρεμίσει όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται
οι καταληψίες, και να χτιστούν από την
αρχή, στα ανάλογα τετραγωνικά, νέες που
θα εξυπηρετούν τους δημότες και τους επισκέπτες.
Στον νέο αυτό δημοτικό πολυχώρο που θα
δημιουργηθεί στην παραλία, η πρόσβαση,
η χρήση της παραλίας και των εγκαταστάσεων θα είναι ελεύθερη για όλους, ενώ θα
δημιουργηθούν παράλληλα νέες θέσεις εργασίας, το οποίο είναι το ζητούμενο στην
δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει
η χώρα.
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Συνελήφθη ο κλέφτης ποδηλάτων στα νότια προάστια

Σ

την τσιμπίδα της Αστυνομίας έπεσε ο
κλέφτης ποδηλάτων στα νότια προάστια. Πρόκειται για 34χρονο άνδρα, Έλληνα, ο οποίος συνελήφθη στη Βούλα.
Ο δράστης συνελήφθη όταν επιχείρησε
να κλέψει από την αυλή σπιτιού ποδήλατο, 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 ποδηλάτων μεγάλης αξίας, από σπίτια στα
νότια προάστια, ενώ από την μέχρι τώρα
έρευνα εξιχνιάσθηκαν δεκαέξι (16) περιπτώσεις στη Βούλα, στη Γλυφάδα, στον
Άλιμο, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο
οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.

