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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΛΗΞΕΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ
Ένα περίπου μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους ο Δήμαρχος κ Γρ.
Κωνσταντέλλος και η σημερινή δημοτική αρχή, με τη στήριξη της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν τη
Μεγάλη Τετάρτη σε δημοπράτηση της Β’ Πλαζ και του Camping Βούλας.
Οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης παρατηρούμε με
έντονη ανησυχία την “επίθεση” για εμπορευματοποίηση και τσιμεντοποίηση
του δήμου μας της περιοχής μας με απρόβλεπτους κινδύνους για το
οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον, για τα ιστορικά μνημεία, και φυσικά
για την ποιότητα της ζωής μας: Έχει παραχωρηθεί στην πολυεθνική
Jermyn Real Estate καταστρέφεται το δάσος της Βουλιαγμένης για την
κατασκευή 15 πολυτελών κατοικιών, ενώ απειλείται και η ακτή της
Βουλιαγμένης και ταυτόχρονα απαξιώνονται τα ιστορικά μνημεία, έχει ήδη
αρχίσει η αλλαγή των χρήσεων γης και η μετάλλαξη του δήμου από
αποκλειστικής κατοικίας σε περιοχή εμπορικής δραστηριότητας, η λίμνη της
Βουλιαγμένης από μνημείο φυσικού κάλλους μετατρέπεται σε εμπορική
επιχείρηση, ο Υμηττός, ακόμη και η Α’ Ζώνη προστασίας, απειλούνται από
διάφορες δραστηριότητες και τώρα ξεκίνησε παράδοση και των ελεύθερων
ακτών σε επιχειρηματίες
για να τις μετατρέψουν σε κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις, με τουριστικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, νυκτερινά κέντρα
και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος
και αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές
Οι σύλλογοι που υπογράφουμε τη διαμαρτυρία αυτή δηλώνουμε
ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε ποτέ το ξεπούλημα
του δήμου και καμία από τις προαναφερόμενες επιλογές της
απερχόμενης δημοτικής αρχής, Αντίθετα, θα αγωνισθούμε με όλες
μας τις δυνάμεις, για να τις ανατρέψουμε.
Παράλληλα καλούμε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, που
θα διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές, να πάρουν ξεκάθαρη θέση στο σχεδιαζόμενο
έγκλημα σε βάρος ρου Δήμου
Όσον αφορά τις παραλίες του δήμου διεκδικούμε
-Να μη γίνει καμία νέα εμπορική εγκατάσταση στην παραλία του δήμου
ΒΒΒ και να απομακρυνθούν όλες οι παράνομες χρήσεις αναψυχής.
-Να κατεδαφιστούν άμεσα οι παράνομες εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα όσες ήδη
έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, με εξαίρεση τις δημοτικές εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούν την πρόσβαση των πολιτών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
-Οι 4 οργανωμένες ακτές να αποκτήσουν δημόσιο χαρακτήρα και να
διαχειρίζονται από το δήμο σε συνεργασία με τους συλλόγους.
-Ο χώρος του π. κάμπινγκ να συνεχίσει να λειτουργεί από τη συνέλευση
των εθελοντών, σαν αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, με ελεύθερη πρόσβαση

των πολιτών για κολύμβηση και με πολύπλευρες πολιτιστικές, οικολογικές
και κοινωνικές δραστηριότητες.
-Όλες οι ελεύθερες ακτές του δήμου και ιδιαίτερα της Βάρκιζας να
αναβαθμισθούν,
ώστε να γίνουν ελκυστικές,
να έχουν ελεύθερη
πρόσβαση
και να γίνουν υποδομές μόνο για ήπιες δραστηριότητες
(κολύμβηση, περίπατο, ποδηλασία, μπιτς-βόλεϊ κ.ά) με αποκλεισμό κάθε
εμπορικής εκμετάλλευσης. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ορισμένες καντίνες
για εξυπηρέτηση των λουομένων, από τις εισπράξεις των οποίων θα
διασφαλίζεται η καθαρότητα των ακτών.
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