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Η «Συμμαχία Δημιουργίας» άνοιξε τον «Φάκελο» σε Ραφήνα και
Πικέρμι για μια

δημιουργική σχέση Πόλης – Λιμανιού.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δημόσια εκδήλωση με θέμα
«Λιμάνι
Ραφήνας – Πόλη Ραφήνας : μία άνιση σχέση» με πρωτοβουλία του
Συνδυασμού
«Συμμαχία Δημιουργίας για τη Ραφήνα και το Πικέρμι» του
υποψήφιου για τον
Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου Δαμιανού Φαφούτη, την Παρασκευή 10
Μαΐου στο
Ξενοδοχείο AVRA.
Στη συζήτηση ήταν καλεσμένοι και μετέφεραν την τεχνογνωσία και
την εμπειρία
τους οι Καθηγητές: Μαρία Μάρκου από το ΕΜΠ και υποψήφια
Δημοτική
Σύμβουλος στην Αθήνα με την «Ανοικτή Πόλη» , Παναγιώτης
Πετράκης, από το
ΕΚΠΑ, Γιάννης Λεβεντίδης, από το ΕΚΠΑ και υποψήφιος αν.
Πρύτανης ΕΚΠΑ.

Την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το Λιμάνι και την
ευρύτερη περιοχή, καθώς
και τις προτάσεις και την προοπτική της νέας Διοίκησης
ανέπτυξαν ο Δαμιανός
Φαφούτης, υπ. Δήμαρχος, και η Έφη Γιακουβάκη , υπ. Δημοτική
Σύμβουλος και
συντονίστρια της ομάδας «Προγράμματος» της Παράταξης. Την
εκδήλωση
συντόνισε ο Μιχάλης Μπούργος, υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού
της
Παράταξης.
Ο σκοπός της Εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και αλλά και η
καταγραφή των
απόψεων των πολιτών σε σχέση με το κορυφαίο ζήτημα του
Λιμανιού της πόλης,
που αφορά την καθημερινότητα της Ραφήνας αλλά και τους
μεγάλους σχεδιασμούς
για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής.
Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αγγίξει αυτό το αγωνιώδες θέμα
κυρίως για τους
Ραφηνιώτες κατοίκους, που καθορίζει την ποιότητα της ζωή τους
και προδιαγράφει
ένα μέλλον για την Ραφήνα και τον ευρύτερο Δήμο με πολλά
καινούρια δεδομένα.
Ο οικοδεσπότης και Υποψήφιος Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου
Δαμιανός
Φαφούτης, αφού καλωσόρισε τους εξαιρετικούς συνομιλητές σε
αυτήν την
σημαντική συζήτηση, έθεσε την βασική αρχή του ίδιου και του
Συνδυασμού του,
που είναι η Διαφάνεια και η Συνεργασία με τους πολίτες σε κάθε
κρίσιμο ζήτημα
για τον Δήμο, η αναγνώριση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου ως
Δήμου των Πολιτών,
και ως Δήμου με νέα δυναμική Ταυτότητα.
Ο κ. Φαφούτης περιέγραψε την απογοήτευση και εκπεφρασμένη
δυσαρέσκεια του

Δημοτικού Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια, για το γεγονός πως
από την πλευρά
της αντιπολίτευσης τίθενται ερωτήματα για το τι μέλλει
γενέσθαι με το Λιμάνι της
πόλης και την φημολογούμενη ακόμη περισσότερη μεγέθυνσή του,
αλλά ουδέποτε

δίνονται απαντήσεις. Μεγάλα έργα εξαγγέλλονται στην ευρύτερη
περιοχή του
Δήμου για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του (νέες μεγάλες
λιμενικές
εγκαταστάσεις, λεωφόροι, μέσα σταθερής τροχιάς, ανισόπεδοι
κόμβοι,
υπογειοποίηση χερσαίων τμημάτων του οδικού δικτύου, έργα
διευθέτησης
Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας), τα οποία, σχεδόν εξολοκλήρου, δεν
είναι γνωστά
στους κατοίκους.
Ταυτόχρονα, τόνισε ότι είναι φανερό πως η οικονομική και
κοινωνική ζωή της πόλης
γνωρίζει διαρκώς αυξανόμενη απαξίωση, δεδομένης της ευρύτερης
κρίσης αλλά και
ειδικότερων τοπικών παραγόντων.
καταστροφική για τους

Αποκορύφωση

ήταν

η

ανθρώπους και το περιβάλλον πυρκαγιά του περασμένου
καλοκαιριού.
Στη συνέχεια, η Έφη Γιακουβάκη (Κοινωνιολόγος, MSc Πολεοδομία
Χωροταξία,
Δημόσια Διοίκηση) κατέθεσε τα στοιχεία από δικές της έρευνες
των τελευταίων
ετών, σχετικά με την συμβίωση της Πόλης και του Λιμανιού, η
οποία εμφανίζεται
έντονα άνιση και ανταγωνιστική. Παρόλο που διαχρονικά είναι το
κύριο στοιχείο
της ταυτότητας της πόλης, το Λιμάνι της Ραφήνας εδώ και καιρό,
δεν βοηθά την

πόλη να ζήσει καλύτερα, με περισσότερη ευμάρεια και πιο
δραστήρια κοινωνική
ζωή. Αντίθετα, όπως έχει την ιδιομορφία να βρίσκεται μέσα στην
πόλη, την
βαραίνει με πλείστες συνέπειες στην καθημερινή ζωή και την
οικονομία της . Και,
δεδομένου ότι οι κάτοικοι βρίσκονται σε άγνοια σε σχέση με τα
σχέδια του
κεντρικού κράτους για την περιοχή τους, αλλά με βάση τις
θέσεις της Παράταξης
«Συμμαχία Δημιουργίας», η κ. Γιακουβάκη πρότεινε τη δημιουργία
νέων Δομών
Διαβούλευσης, ώστε να τοποθετηθούν οι Πολίτες και οι
Συλλογικότητες της
Ραφήνας στο επίκεντρο των συζητήσεων, των ζυμώσεων και της
λήψης των
αποφάσεων για την πόλη.
Οι προσκεκλημένοι καθηγητές
επισημάνσεις και τις

με

τις

εισηγήσεις,

τις

παρατηρήσεις τους, μας μετέφεραν τη διεθνή εμπειρία, τις
θετικές πρακτικές και
τους κεντρικούς στρατηγικούς άξονες της πολιτικής που αφορούν
τα Λιμάνια και
γενικότερα τις μεγάλες υποδομές. Συζητήθηκαν οι σημαντικές
προτεραιότητες και
η στόχευση των εθνικών στρατηγικών σε σχέση με τις πολιτικές
που ασκούνται
σήμερα στο τοπικό επίπεδο. Τέθηκαν οι προκλήσεις για τις
κατάλληλες επιλογές
Σχεδιασμού στην περιοχή γενικότερα. Ειδικότερα με την
περίπτωση του Λιμανιού
της Ραφήνας, αναπτύχθηκαν προβληματισμοί για το πώς θα
μπορούσαν να
λειτουργήσουν ουσιαστικά αναπτυξιακά οι μελλοντικές εξελίξεις
για τον τόπο, την
κοινωνία και την οικονομία του.
Η Εκδήλωση επιδίωξε με επιτυχία την δημιουργική αλληλεπίδραση

και επικοινωνία
των Πολιτών με τους παρευρισκόμενους ανθρώπους των Επιστημών
και της
Διοίκησης. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του
Στρογγυλού
Τραπεζιού λειτούργησε παραγωγικά με ένα συνολικότερο
προβληματισμό και
σχεδιασμό, όσον αφορά το Λιμάνι και το ρόλο του στην Ταυτότητα
της περιοχής

μας, την ανάπτυξη και την προοπτική της. Τονίστηκε η σημαντική
αξία του
Συμμετοχικού Σχεδιασμού και η συμβολή των Πολιτών σε αυτόν.
Ο Δαμιανός Φαφούτης τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να
παίξουν οι
Πολίτες στη

Διοίκηση

του

Τόπου,

σε

συνεργασία

με

την

επιστημονική τεκμηρίωση
και τους κατάλληλους φορείς της Έρευνας και της Καινοτομίας.
«Συμμαχία Δημιουργίας για την Ραφήνα & το Πικέρμι»
Υπ. Δήμαρχος Ραφήνας Δαμιανός Φαφούτης
Εκλογικό Κέντρο Κυπρίων Αγωνιστών 2, Ραφήνα
Ανατροπή, Συμμετοχή, Προοπτική
Μαζί στη Νέα Εποχή!!!
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