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Ψήφισμα συμπαράστασης προς το Δήμο Ελληνικού και τους αιρετούς εκπροσώπους του
που δέχθηκαν επίθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εξέδωσε ο Δήμος Ν. Σμύρνης.
Εν τω μεταξύ ο δήμαρχος κ. Κουτελάκης με αντιπροσωπεία δημοτικών συμβούλων θα
επισκεφθεί σήμερα στις 8.00 μ.μ. το Δήμο Ελληνικού για να συμπαρασταθεί στο Δήμαρχο
κ. Χρήστο Κορτζίδη, ο οποίος έχει διανύσει ήδη την πρώτη εβδομάδα απεργίας πείνας στην
οποία κατέβηκε για να υπερασπιστεί την παραλία του δήμου του από τα συμφέροντα της
νύκτας που την εκμεταλλεύονται παράνομα.
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Ακόμη, όπως ανακοινώθηκε ο Δήμος Ελληνικού σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα
πολύμορφες κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση της παραλίας με τη συμμετοχή όλων των
πολιτών. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος κ. Κορτζίδης «τη λύση μπορεί να τη
δώσει μόνο η κυβέρνηση. Αυτό γίνεται φανερό αν δείτε τα αιτήματά μας: Να λυθούν οι
συμβάσεις με τις επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν σημαντικά τμήματα της παραλίας μας
μεταξύ των οποίων και η πρώην πλαζ του Αγ. Κοσμά και οι χώροι αυτοί να αποδοθούν στο
δήμο.Η μαρίνα που φιλοξένησε τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες της ολυμπιάδας του 2004 με τις
εγκαταστάσεις της να παραμείνει δημόσια και ναυταθλητική, να μην χτιστεί τίποτα
επιπλέον από την ήδη υπάρχουσα δόμηση, το υπόλοιπο τμήμα του Ολυμπιακού Κέντρου
Ιστιοπλοΐας πέραν της μαρίνας να αποδοθεί στο δήμο, να καθαιρεθεί η περίφραξη του. Τα
αιτήματα αυτά έχουν τεθεί με πολλούς τρόπους υπ’ όψιν των αρμοδίων. Σήμερα τα θέτουμε
για άλλη μια φορά και περιμένουμε άμεση παρέμβαση και λύση από τη μεριά της
κυβέρνησης».

Ο δήμαρχος Ελληνικού τόνισε επίσης πως «οι κινητοποιήσεις μας θα σταματήσουν μόνο
όταν θα υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας» και πως υπολογίζει πάρα πολύ στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών, στη συνεργασία κι αλληλεγγύη όσων αγωνίζονται για την
υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας, του αυτονοήτου δικαιώματος για ελεύθερη πρόσβαση
σε καθαρές και φροντισμένες ακτές και στη θάλασσα. Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την
αισιοδοξία του ότι το κίνημα που ήδη φουντώνει στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού
μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και δυσκολία.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Δήμου Ν. Σμύρνης έχει ως εξής:
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ΨΗΦΙΣΜΑ

Το δημοτικό συμβούλιο Νέας Σμύρνης καταδικάζει ομόφωνα την αήθη και τραμπούκικη
επίθεση που δέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι (Αντιδήμαρχος & δημοτικός σύμβουλος) του
Δήμου Ελληνικού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι συνάδελφοί μας προσπαθώντας να υπερασπιστούν το δημόσιο χώρο και την παραλία
του δήμου τους, έπεσαν θύματα επίθεσης και ξυλοδαρμού από «συνεργάτες» ιδιώτη, ο
οποίος προβαίνει σε έκνομες ενέργειες.
Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα της άνανδρης
επίθεσης και εκφράζουμε τη βούληση και τη συμφωνία μας στην με κάθε τρόπο υπεράσπιση
του δημόσιου χώρου και ειδικότερα των ακτών υπέρ των δημοτών και ενάντια στα
συμφέροντα αυτών που δήθεν τις «αξιοποιούν» με την ανοχή και τη συμμετοχή φορέων της
πολιτείας.

Ν. Σμύρνη, 27 Απριλίου 2007

Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. Κουτελάκης
Σταύρος Τζουλάκης
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