ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στη συνάντηση της Ανοιχτής επιτροπής του ΠΑΡΑΛΙΕΣ SOS στις
15/7, έγινε ο απολογισμός της μέχρι τώρα δράσης και ο
προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, από την
ίδρυσή μας κάνουμε τακτικές συναντήσεις της Ανοιχτής
Επιτροπής, δημιουργήσαμε λογότυπο και έχουμε ηλεκτρονική
παρουσία με δικό μας blog, facebook και email. Επίσης έχουν
δηλώσει συμμετοχή έξι νέες συλλογικότητες, ανάμεσα στις
οποίες και δύο δημοτικές κινήσεις.
Στον ένα μήνα περίπου που λειτουργούμε, πραγματοποιήσαμε
μέσω των συλλογικοτήτων που συμμετέχουν στο ΠΑΡΑΛΙΕΣ
SOS ποικιλία δράσεων ενάντια στην εκποίηση των παραλιών
(εθελοντικούς καθαρισμούς σε παραλίες, εκδηλώσεις στα
πλαίσια του υπερμαραθωνίου 240 χλμ, ξεναγήσεις
διαμαρτυρίας, δράσεις στα πλαίσια της πρωτοβουλίας
“Πανσέληνος Αγώνα”) σε Δραπετσώνα, Φρεατίδα, Βούλα,
Βάρκιζα, Λαγονήσι, Πόρτο Ράφτη, Βραυρώνα, Μαραθώνα, ενώ
συμμετείχαμε στην κινητοποίηση που οργάνωσε στην
ελεύθερη δημοτική πλαζ του στον Αγίου Κοσμά, η Επιτροπή
Αγώνα για το Ελληνικό, όπως και στην κινητοποίηση που έγινε
στο Σύνταγμα για τις παραλίες, την εξόρυξη χρυσού στις
Σκουριές, και στα χημικά της Συρίας. Στις εκδηλώσεις αυτές
μοιράσαμε περισσότερο από 5000 φυλλάδια με τις θέσεις μας
για το νόμο και συζητήσαμε με πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
Πολύ σημαντική συμβολή στην ενημέρωση των πολιτών έχει
το υπέροχο βίντεο με τις θέσεις του ΠΑΡΑΛΙΕΣ SOS για το νόμο,

που δημιούργησε ο Σύλλογος Φίλων του Αρχαιολογικού
Μουσείου Μαραθώνα. Η επισκεψιμότητά του σύμφωνα με τις
μετρήσεις του you tube έχει μέσα σε μία εβδομάδα ξεπεράσει
τις 1600 προβολές, που σημαίνει ότι περισσότεροι από 200
πολίτες, κατά μέσο όρο, κάθε ημέρα βλέπουν το βίντεο και
ενημερώνονται για τις θέσεις μας.
Στη συνάντηση επίσης της Ανοιχτής Επιτροπής αποφασίσαμε
να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και να παραβρεθούμε στην κεντρική
εκδήλωση που οργάνωσε για τις παραλίες. Εκπροσωπηθήκαμε
με δύο μέλη Ευαγγελία Δημητρίου και Μάκη Σταύρου, ενώ
τοποθέτηση έκανε η κ. Δημητρίου, την οποία και σας
επισυνάπτουμε.
Για το επόμενο διάστημα αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις
εξορμήσεις στις παραλίες της Αττικής, τις Κυριακές για
μοίρασμα του φυλλαδίου και συζήτηση με τους λουόμενους.
Όσες φίλες και όσοι φίλοι μπορούν να βοηθήσουν ας
επικοινωνήσουν με την Ευαγγελία Δημητρίου 6944683652 ή
το Θανάση Καλογιαντσίδη 6979775853
Επίσης αποφασίσαμε, στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσω
των συλλογικοτήτων που συμμετέχουν στο ΠΑΡΑΛΙΕΣ SOS, να
καταγράψουμε τα προβλήματα και να διατυπώσουμε τις
προτάσεις μας για κάθε παραλιακό δήμο, ώστε να έχουμε
προτάσεις για όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Ένα
παράδειγμα καταγραφής προβλημάτων και αποτύπωσης
προτάσεων είναι το έντυπο που έχει δημιουργήσει η
Εναλλακτική Δράση για τις παραλίες του Δήμου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, το οποίο σας επισυνάπτουμε
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