
ΑΛΙΜΟΣ – ΑΚΤΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!

Η κυβέρνηση σκοπεύει να επαναφέρει το απαράδεκτο νομοσχέδιο «οριοθέτηση, διαχείριση και 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας», που είναι σε πλήρη αντίθεση με τα άρθρα 5 και 24 
του Συντάγματος και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για την προστασία των ακτών και 
του τοπίου (Σύμβαση της Βαρκελώνης). Το νομοσχέδιο οδηγεί στην ολοκληρωτική καταστροφή 
τον  παράλιο,  παραλίμνιο  και  παραποτάμιο  φυσικό  και  πολιτισμικό  πλούτο  της  χώρας. 
Συγκεκριμένα:

Καταργείται η ελεύθερη πρόσβαση  όλων των πολιτών στην παραλία. Πλέον δεν θα μπορούμε 
ελεύθερα να  απλώνουμε την πετσέτα  μας ή να  στήνουμε την ομπρέλα  μας.  Οι  παραλίες  θα 
γεμίσουν ταμπέλες «Το μπάνιο επιτρέπεται αποκλειστικά στους πελάτες μας»! Θα το δεχθούμε;

Επιτρέπεται η πλήρης κατάληψη των παραλιών από επιχειρηματίες, με μοναδικό στόχο το κέρδος. 
Οι ακρογιαλιές θα παραχωρούνται κατ’ επιλογήν στους επιχειρηματίες και τους πελάτες τους, τα 
βράχια στους λοιπούς. Θα το δεχθούμε;

Νομιμοποιούνται αυθαίρετα κτίσματα στον αιγιαλό για εισπρακτικούς λόγους. Θα το δεχθούμε;

Παραχωρούνται δωρεάν το «Ελληνικό» το καλύτερο οικόπεδο της Μεσογείου και ο «Αγ.Κοσμάς». 
Σχεδιάζεται  το  χτίσιμο  πολυτελών  μονοκατοικιών  στην  παραλία  του  Αγίου  Κοσμά, 
υπερπολυτελέστατο ξενοδοχείο  και  καζίνο,  ενώ  ταυτόχρονα  ο  επενδυτής  ισχυρίζεται  ότι  θα 
επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία του. Δηλαδή, εμίρηδες και…πολίτες μαζί.  Τους 
πιστεύουμε;

Σχεδιάζεται η ανατροπή των οικοσυστημάτων, ειδικότερα των υδάτινων, επειδή επιτρέπονται -στο 
όνομα του κέρδους και της «ανάπτυξης»- το χτίσιμο, η επιχωμάτωση, το μπάζωμα και η όποια 
αλλαγή εξυπηρετεί  καλύτερα τους επιχειρηματίες.  Ξαφνικά οι θάλασσές μας, οι  ακτές μας, οι 
παραλίες  μας  θα  αλλάξουν  μορφή,  χωρίς  κριτήρια  περιβαλλοντικά  και  οικολογικά.  Θα  το 
δεχθούμε;

Ας αναλογισθούμε. Ο Άλιμος έχει 2,5 χλμ. ακτής, αλλά μόνο στα 500 μέτρα έχουμε ελεύθερη-
χωρίς κόστος πρόσβαση. Τι θα γίνει αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Θα το δεχθούμε;

Η απληστία τους δεν έχει  όρια! Ένα τείχος θα υψωθεί  μπροστά  μας! Θα κοιτάμε τη 
θάλασσα με τα κιάλια! 

Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την κοινωνία και τα δικαιώματα των γενεών. 

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!


