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Αδελφότης των Υδραίων Αθηνών
Έτος Ιδρύσεως 1890

Αθήνα 21 Ιουνίου 2012

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, φίλε Άγγελε,

Το διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητος, απασχόλησε ξανά, όπως και πολλές
φορές στο παρελθόν, το θέμα του χώρου που περιβάλλει το ηρώο του Ναυάρχου
Παύλου Κουντουριώτη στην παραλία.

Ως γνωστόν, ο Ναύαρχος υπήρξε σημαίνον μέλος της Αδελφότητος και επίτιμος
Πρόεδρός της. Μαζί δε, με τον Ναύαρχο Νικόλαο Βότση, Πρόεδρό μας το 1930, που
ήταν γιός της αδελφής του, υπήρξαν οι εμπνευστές, εισηγητές και πρωτεργάτες της
πλακόστρωσης της παραλίας και σίγουρα χωρίς να το έχουν φαντασθεί τότε,
συνέβαλαν καίρια στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Πρέπει λοιπόν  δείχνοντας και επαρκή ευγνωμοσύνη, να αναδεικνύουμε κατάλληλα
το ηρώο Παύλου Κουντουριώτη που δυστυχώς έχει εκπέσει σε δευτερεύοντα ρόλο,
καλυμμένο από τέντες και κυκλωμένο από τραπέζια και καρέκλες. Μόνο στα
«Κουντουριώτεια» και για λίγες ώρες, μπορούμε να θαυμάσουμε, εμείς και οι
τουρίστες το ηρώο ελεύθερο εμποδίων, για τους πρακτικούς λόγους της τελετής
κατάθεσης των στεφάνων.

Μεταξύ των εισηγήσεων που θα μπορούσαμε να κάνουμε, είναι να φωταγωγηθεί το
άγαλμα - κάτι που θα βελτιώσει συνολικά την εικόνα της παραλίας. Για το είδος
του φωτισμού, σίγουρα εσείς προσωπικά θα μπορούσατε να έχετε την καλύτερη
γνώμη και σχεδιασμό. Έτσι το άγαλμα θα δίνει εντυπωσιακή εικόνα τη νύχτα και
σίγουρα θα αναδειχθεί καλύτερα και όπως του αξίζει, αφού προς το παρόν περνά
μάλλον απαρατήρητο.

Επίσης προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης και τη συνεννόηση με τον εκεί
δραστηριοποιούμενο επιχειρηματία ώστε οι τέντες να διαμορφωθούν έτσι ώστε να
κρύβουν όσο το δυνατόν λιγότερο το ηρώο.
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Σε αναμονή της απάντησής σας, ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλή
δύναμη στην προσπάθεια τη δική σας και του δημοτικού συμβουλίου.

Με τιμή,

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου

Γιάννης Σαχίνης Αναστασία Λάσκαρη

   Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας


