Συνάντηση
ΚεφαλογιάννηΜπακογιάννη για τα σχέδια
ανάπλασης του Δήμου Αθηναίων
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Όλγας
Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη με
βασικά θέματα στην ατζέντα τα σχέδια ανάπλασης της Αθήνας αλλά
και συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ζωής των
κατοίκων της Πρωτεύουσας.
Όπως επεσήμανε η κα Κεφαλογιάννη η Αθήνα, με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των
πολιτών, να προσελκύσει ξανά μόνιμους κατοίκους και νέα
επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύοντας παράλληλα τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού ενώ μπορεί και
πρέπει να μεταμορφωθεί σε έναν μοναδικό πόλο πολιτισμού,
παιδείας, αναψυχής και διασκέδασης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εμπέδωσης του αισθήματος
της ασφάλειας στους πολίτες, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών
υγείας του Δήμου, στις αθλητικές υποδομές και φυσικά σε
πολιτιστικές δράσεις, όπου και υπήρξε ταύτιση απόψεων για τα
βήματα που θα πρέπει να γίνουν.
Η βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε στον
Κώστα Μπακογιάννη το σχέδιό της για την ανάδειξη και
αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, στη
λογική της δημιουργίας ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου.
Όπως τόνισε το υφιστάμενο πάρκο μπορεί να αναδειχθεί σε έναν
νέο πνεύμονα πρασίνου για την πόλη ενώ ο χώρος είναι ιδανικός
για την ανέγερση του Μουσείου της πόλης των Αθηνών, όπως
επίσης και για την ίδρυση ενός, μοναδικού στον κόσμο, Κέντρου
Πλατωνικών Σπουδών.
Με αυτά τα έργα θα αναβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή της

Ακαδημίας Πλάτωνος η οποία και μπορεί να διασυνδεθεί με τις
διαδρομές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της πρωτεύουσας.
Η κα Κεφαλογιάννη, με την ευκαιρία της διοργάνωσης «Ελευσίνα –
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 2020» παρουσίασε επίσης και το σχέδιό της
για τη διαμόρφωση της Ιεράς Οδού, ώστε μία καθημερινή διαδρομή
για κατοίκους και επισκέπτες να αποτελεί τόπο «συνάντησης» με
το παρελθόν.
Οι δύο πλευρές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη
ανάδειξης του Πεδίου του Άρεως σε χώρο φιλόξενο για άθληση και
αναψυχή, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τους Αθηναίους
πολίτες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση, εντός της πόλης, σε έναν
χώρο πρασίνου που συμβάλλει στη σωματική και ψυχική υγεία.
Μάλιστα η κα Κεφαλογιάννη προέταξε την ανάγκη να υλοποιηθούν
σε κάθε γειτονιά, προγραμμάτων άθλησης, ομαδικής ή ατομικής,
σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε και στην ανάγκη της προαγωγής της προαγωγή της καλής
υγείας, ένα ζήτημα που περνά μέσα από έργα βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
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νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ» όπου με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, που θα
εξασφαλίζουν πρωτίστως τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό του
ιδρύματος, μπορεί να προωθηθεί περαιτέρω η διασύνδεσή του με
τον αστικό ιστό της πόλης, αλλά και η ανάδειξή του ως έναν
ιστορικό τόπο προαγωγής της καλής υγείας.
Κατά τη συνάντηση η κα Κεφαλογιάννη τόνισε πως η Αθήνα έχει τη
δυνατότητα, δεδομένης της ισχυρής πολιτικής βούλησης που
υπάρχει πλέον, να ανακτήσει τη δυναμική της, αξιοποιώντας τον
πλούτο της, την ιστορία της ενώ χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα
θετική συγκυρία την εκλογή Μπακογιάννη αλλά και την πολιτική
αλλαγή στη χώρα για το μέλλον της Πρωτεύουσας.

