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Καμία αλλαγή χρήσης της λωρίδας πρασίνου στο κάτω Κουκλάκι
Η απόφαση παραχώρησης τμήματος της λωρίδας πρασίνου στην περιοχή του κάτω Κουκλακίου στη
Νέα Χαλκηδόνα για την τοποθέτηση ναού είναι μία αυθαίρετη, παράνομη και αντιδημοκρατική
απόφαση η οποία έχει δημιουργήσει εδώ και μήνες μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Παράνομη γιατί σύμφωνα με το πολεοδομική νομοθεσία δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση στη
συγκεκριμένη περιοχή , που δια γυμνού οφθαλμού διαπιστώνει κανείς ότι είναι δενδρόφυτος
χώρος πρασίνου. Αυθαίρετη γιατί ενώ στην περιοχή υπάρχουν 3 ναοί σε απόσταση 150-300
μέτρων, ο κ. Βούρος και οι σύμμαχοι του ισχυρίζονται ψευδώς ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι το ζήτησαν.
Αντιδημοκρατική, τέλος, γιατί η τοπική κοινωνία ουδέποτε ενημερώθηκε για κάτι τέτοιο, με
αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 200 υπογραφές κατοίκων για την ανάκληση της εν
λόγω απόφασης.
Παρόλο που έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τις θέσεις μας, τόσο γραπτώς, όσο και στις
δημόσιες τοποθετήσεις μας, οφείλουμε να απαντήσουμε στα όσα ψευδή και ανυπόστατα
διαδίδονται από συγκεκριμένους κύκλους που επιχειρούν να κάνουν το μαύρο άσπρο για να
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Μοναδικό μέλημά μας είναι η διατήρηση και αναβάθμιση του
χώρου πρασίνου στην περιοχή και σε καμία περίπτωση η αλλαγή χρήσης της για οποιονδήποτε
λόγο, είτε πρόκειται για ναό είτε πρόκειται για δημοτικό κατάστημα. Γι’ αυτό και η προσπάθεια
εκμετάλλευσης του θρησκευτικού αισθήματος από συγκεκριμένους κύκλους προκειμένου να
διχάσουν την τοπική κοινωνία θα πέσει στο κενό. Τέλος, είναι τουλάχιστον αστείο να μας
κατηγορούν αυτοί που κάνουν καριέρες στην εκποίηση/παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας ότι
συνηγορούμε στην παραχώρηση του χώρου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, όταν εμείς ως δημοτική
αρχή το δηλώσαμε στο κτηματολόγιο ως περιουσία του Δήμου μας.
Ως Δύναμη πολιτών συμπαρατασσόμαστε από την πρώτη στιγμή με το αίτημα των κατοίκων της
περιοχής και των μαζικών φορέων της πόλης και καλούμε το Δημοτικό συμβούλιο να ανακαλέσει
την απόφασή του. Αν η δημοτική αρχή θέλει να αναβαθμίσει την περιοχή, όπως ισχυρίζεται, ας
ξεκινήσει από την αναμόρφωση και της πιστοποίηση της παιδικής χαράς που παραμένει κλειστή,
όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των παιδικών χαρών της πόλης.

