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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Παλάτι χτισμένο στην άμμο», το Sea Track στον  Άλιμο 

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, η Γεν. γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, κ. Κορίνα 

Θεοδωρακάκη, συνοδευόμενη από την γραμματέα της ΕΟΚΑ κ. Κατερίνα Μπουραζάνη, επισκέφθηκαν 

την πλάζ Αλίμου, κοντά στη στάση Καλαμάκι, για να ελέγξουν την προσβασιμότητα στην  εγκατάσταση 

Sea Track, που τοποθετήθηκε λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές, χωρίς προηγουμένως να έχει κληθεί η 

ΕΟΚΑ (παρότι το είχε ζητήσει) για να δώσει τα «φώτα» της, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που 

σαφώς διαθέτει στον τομέα της προσβασιμότητας.  

Δυστυχώς η αυτοψία δεν έφερε καλά αποτελέσματα. Ξεκινώντας από το υπαίθριο μπάρ όπου κρατείται 

το κλειδί χρήσης του Sea Track, αντιμετωπίσαμε μια εχθρική υπάλληλο χωρίς καμία ευαισθησία, η οποία 

δεν μας απάντησε ούτε καν στην ερώτηση κατά πού πέφτει ο μηχανισμός. Μετά από λίγο (και αφού είχε 

εξυπηρετήσει 5-6 πελάτες του μπαρ), μας έδωσε το κλειδί, πληροφορώντας μας ότι «ο μηχανισμός δεν 

δουλεύει από το πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει». Στην ερώτηση αν ενημέρωσαν την Τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου Αλίμου, η απάντηση ήταν «δεν είναι δουλειά μου αυτό».  

Εν τέλει βρήκαμε τον ξύλινο διάδρομο που οδηγούσε στο Sea Track και από την πρώτη ματιά 

διαπιστώσαμε ότι δεν επρόκειτο για έναν συμπαγή διάδρομο, αλλά για κομμάτια, τα οποία μάλιστα 

είχαν τοποθετηθεί  ένα οριζόντια κι ένα κάθετα, για ποιο λόγο, άγνωστο!!!!. Προχωρήσαμε πάνω στο 

διάδρομο με το αναπηρικό αμαξίδιο, για να διαπιστώσουμε γρήγορα ότι τα κομμάτια, λόγω του ότι 

είχαν τοποθετηθεί πάνω στην άμμο χωρίς να έχει πατηθεί πρώτα και δεν είχαν κάποιο δέσιμο μεταξύ 

τους, είχαν μετακινηθεί, δημιουργώντας αρκετά κενά μικρά και μεγάλα.  

Στον κάθετο προς τη θάλασσα διάδρομο, βρεθήκαμε προ μιας κατηφόρας, η οποία είναι σχετικά εύκολη 

να την κατέβει κάποιος/α, αφού υπερπηδήσει τα χάσματα, αλλά πολύ δύσκολη να την ανέβει, ακόμα και 

με την βοήθεια συνοδού. 

Το τελευταίο κομμάτι κοντά στο κάθισμα του μηχανισμού Sea Track, είναι κυριολεκτικά στον αέρα, με 

κίνδυνο το αμαξίδιο να ανατραπεί.  



                                                                                                                            

2 

 

Φυσικά δεν υπάρχει κανένα σκίαστρο εκεί κοντά για τα άτομα με κινητική αναπηρία που θα 

χρησιμοποιήσουν το sea track για μπάνιο και θα θελήσουν βγαίνοντας να καθίσουν όπως όλοι οι 

λουόμενοι για ηλιοθεραπεία ή για χαλάρωση.  

Εν ολίγοις η εγκατάσταση είναι ακατάλληλη και ίσως επικίνδυνη. Είναι ένα «παλάτι χτισμένο στην 

άμμο». 

Αμέσως μετά τις διαπιστώσεις, επιχειρήσαμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο, για να 

πάρουμε την απάντηση ότι είναι απασχολημένος. Αναφέραμε τη σοβαρότητα του θέματος και μας 

παρέπεμψαν στην υπεύθυνη της Τεχνικής υπηρεσίας. Όταν την καλέσαμε μας είπαν ότι και αυτή ήταν 

απασχολημένη και κράτησαν το τηλέφωνο της κ. Θεοδωρακάκη. Σε επικοινωνία που είχε η υπεύθυνη 

των τεχνικών υπηρεσιών, με την κ. Θεοδωρακάκη κάποιες ώρες αργότερα, είπε ότι την όλη εγκατάσταση 

την έκανε η εταιρεία που εμπορεύεται το Sea Track και όχι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 

Είναι πραγματικά απορίας άξιον το πώς οι άνθρωποι που έστησαν το Sea Track, οι άνθρωποι της 

εταιρείας που το εμπορεύεται, δεν είδαν ότι όλα ήταν στον αέρα, ότι ο διάδρομος πρέπει να είναι 

συμπαγής, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη κλήση και ότι η άμμος είναι κινούμενη και άρα 

συμπαρασύρει ότι είναι πάνω της. Πώς δεν είδαν εν τέλει ότι δεν υπήρχε αλυσίδα προσβασιμότητας από 

την είσοδο μέχρι το μηχανισμό.  

Η ΕΟΚΑ θεωρεί «φαρσοκωμωδία»  προεκλογική μάλιστα, το τόσο πρόχειρο στήσιμο του Sea Track, που 

έχει ως αποτέλεσμα, το εν λόγω Sea Track, να μη μπορεί να εξυπηρετήσει την αυτόνομη κίνηση των 

κινητικά ανάπηρων επισκεπτών, εφόσον ο μηχανισμός δουλεύει.  

Η ΕΟΚΑ ζητά από τον Δήμαρχο Αλίμου, να διορθώσει άμεσα όλα όσα παρατηρήσαμε και να ορίσει 

φύλακα – χειριστή του μηχανήματος, ώστε να μην καταλήγει, ένας τόσο ακριβός μηχανισμός, βατήρας 

για βουτιές παιδιών και ενηλίκων, ή άλλως να αποσύρει το εν λόγω Sea Track.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


