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01.  Αγώνα για να παραμείνει ανοιχτή 
η παραλία έδωσαν χτες οι κάτοικοι 
του Ελληνικού. 
02. Δεν έλλειψαν εντάσεις και 
διαπληκτισμοί...
03. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν 
στον καθαρισμό της ακτής. 
EUROKINISSI / ΒΑΪΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ
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 ΞΥΛΟ, ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ  
ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Οι κάτοικοι του Ελληνικού διεκδικούν  
ξανά την παραλία, ζητώντας την  

απομάκρυνση επιχειρήσεων από την πλαζ

Επεισόδια για 
το… γαλάζιο 

της θάλασσας

Της ΒΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επεισοδιακά ήταν τα πρώτα «γενέ-
θλια» της ελεύθερης, τουλάχιστον 
τυπικά, παραλίας του Αγίου Κοσμά 
στην περιοχή του Ελληνικού. Τους 
διαπληκτισμούς και τις λογομαχί-
ες διαδέχτηκε το ξύλο, που είχε ως 
αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματι-
σμό ενός πολίτη, ο οποίος μεταφέρ-
θηκε στο νοσοκομείο προκειμένου 
να του παρασχεθούν οι πρώτες βο-
ήθειες. Το σκηνικό συμπλήρωσαν 
οι προπηλακισμοί ακόμη και προς 
βουλευτές που βρέθηκαν εκεί για 
να συμπαρασταθούν στους κατοί-
κους και οι απειλές για μηνύσεις 
εκατέρωθεν. 

Ενα χρόνο μετά τις κινητοποιήσεις 
του Δήμου για να πέσουν τα κάγκελα 
που εμπόδιζαν την πρόσβαση των 
πολιτών στην παραλία, κάτοικοι 
από όλες τις περιοχές της Αθήνας 
ξεσηκώθηκαν ζητώντας την οριστι-
κή απομάκρυνση των επιχειρήσεων 
από το χώρο της πλαζ με σκοπό τη 
διαχείρισή της ως ελεύθερου χώ-
ρου για κολύμβηση, περίπατο και 
αναψυχή. 

Η ένταση προκλήθηκε όταν οι 
κάτοικοι και η δημοτική αρχή -στο 
πλευρό τους βρέθηκαν πολλοί βου-
λευτές και δήμαρχοι- επιχείρησαν 
να επανασφραγίσουν (παρουσία 
αστυνομικής δύναμης) το νυχτερινό 
κέντρο «Γαλάζιο» και την πίστα καρτ, 
τα οποία, σύμφωνα με το δήμαρχο 
Ελληνικού, κ. Χρήστο Κορτζίδη, λει-
τουργούν παράνομα. Κάποιοι υπάλ-
ληλοι του κέντρου προσπάθησαν να 
εμποδίσουν τους παρευρισκομένους 
να εισέλθουν στο χώρο με αποτέλε-
σμα να σημειωθούν επεισόδια. 

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν 
συνθήματα όπως «κάτω τα χέρια 
από την παραλία», «κανένα κάγκελο 
δεν φράζει τη ζωή μας. Η παραλία 
είναι ελεύθερη και δική μας». Επειτα 
από λίγη ώρα και με την παρέμβαση 
της Αστυνομίας τα πνεύματα ηρέ-
μησαν… Πάντως το πρόβλημα της 
χρήσης -μετά και τις ενέργειες του 
Δήμου και των κατοίκων να πέσουν 

τα κάγκελα «που φυλάκιζαν την πα-
ραλία και απαγόρευαν στους πολίτες 
να τη χαρούν ελεύθερα»- παραμένει 
ακόμη και σήμερα άλυτο. 

Η παραλία του Αγίου Κοσμά, ιδι-
οκτησίας του υπουργείου Οικονο-
μικών, παραχωρήθηκε στη γενική 
γραμματεία Πολιτισμού και μέσω 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
του Αγίου Κοσμά πέρασε στα χέρια 
ιδιωτών. Μάλιστα και παρά το γεγο-

νός πως το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους έχει κρίνει παράνομη την 
παραχώρηση, ορισμένοι επιχειρη-
ματίες «θεωρούν πως η παραλία 
τούς ανήκει», καταγγέλλει η κυρία 
Ελένη, κάτοικος του Ελληνικού. 

Μιλώντας στον ΕΤ ο δήμαρχος 
ανέφερε πως «γίνονται προσπά-
θειες από τους επιχειρηματίες να 
εμποδίσουν το έργο μας. Ζητάμε τη 
βοήθεια της κυβέρνησης. Εμείς θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να λειτουργήσει κα-
λύτερα η παραλία». 

Αρκετοί κάτοικοι ξεκίνησαν τον 
καθαρισμό της παραλίας από νωρίς 
το πρωί, ξηλώνοντας τις σκουρια-
σμένες ομπρέλες και τις καρέκλες 
και τοποθετώντας στη θέση τους 
καινούργιες, ώστε η πλαζ να είναι 
καλύτερη από πέρυσι: να διαθέτει 
αποδυτήρια, τουαλέτες και ντου-
ζιέρες. 

Ο γενικός γραμματέας της Ανε-
ξάρτητης Κίνησης Πολιτών Γλυφά-
δας «Ανοιχτοί Ορίζοντες» κ. Γιώργος 
Μπουσμπούρας τόνισε πως «εμείς 
θα συνεχίσουμε ώστε η παραλία να 
είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. 
Καμία δύναμη δεν μπορεί να εμπο-
δίσει τους πολίτες να επαναδιεκδι-
κήσουν το χώρο που τους ανήκει. 

Οι κάτοικοι επιχείρησαν 
να επανασφραγίσουν 
το νυχτερινό κέντρο  
και την πίστα καρτ,  

που βρίσκονται  
στην παραλία

Ποιος πιστεύετε ότι 
ευθύνεται που παραμένει 
άλυτο το θέμα χρήσης  
της παραλίας;
www.e-tipos.com/polis

Εχουν το δίκιο με το μέρος τους». 
Από την πλευρά της η κυρία Ελένη 
Αγαπητού, που κατοικεί στο Ελλη-
νικό, λέει πως η παραλία πρέπει να 
είναι ανοιχτή για όλους τους πολί-
τες. «Ερχόμουν εδώ και θα συνεχί-
σω να έρχομαι. Οι ιδιώτες πρέπει 
να φύγουν από το χώρο αυτό». Την 
ίδια άποψη εκφράζει και ο κ. Κων-
σταντίνος Μπαχαράκης, ο οποίος, 
όπως λέει, ήρθε στην παραλία για 

συμπαράσταση: «Οι παραλίες δεν 
μπορούν να γίνονται προϊόν εκμε-
τάλλευσης στα χέρια κάθε ιδιώτη, 
αλλά πρέπει να μπορούμε να τις 
χαιρόμαστε όλοι». Ο ίδιος μάλιστα 
προτείνει οι πλαζ να λειτουργούν 
υπό την ευθύνη της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης χωρίς την εμπλοκή ιδιω-
τικών συμφερόντων. 
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