Η αξιοποίηση του Κτήματος των Αλυκών είναι μια τεράστια περιβαλλοντική
παρέμβαση εντός των διοικητικών ορίων του νέου δήμου Σαρωνικού που θα
ορίσει τη μελλοντική του εξέλιξη, θα επανακαθορίσει την ταυτότητά του και θα
διαμορφώσει το αισθητικό και εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζούμε
εμείς και τα παιδιά μας.
Η Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού–Λαυρεωτικής θα τεθεί πρωτοπόρος
στην προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας να επηρεάσει και να δεσμεύσει τους
φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία.
Όλοι εμείς οι πολίτες του Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής, ως οι τελικοί
αποδέκτες του έργου, έχουμε και άποψη και γνώμη στην τελική διαμόρφωση της
προτεινόμενης αξιοποίησης του Κτήματος των Αλυκών Αναβύσσου.
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Τον τελευταίο καιρό με αυξανόμενη συχνότητα έρχονται στη δημοσιότητα, κάτω από την
πίεση και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, διάφορα σενάρια επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση διαθέσιμων γι’ αυτό το σκοπό δημόσιων εκτάσεων.

Για τους ανωτέρω λόγους η Οικολογική Κίνηση Πολιτών
Σαρωνικού-Λαυρεωτικής πιστεύει πως η όποια πρόταση αξιοποίησης θα πρέπει:
■ Να λαμβάνει υπόψη της τα νέα καλλικρατικά δεδομένα του διευρυμένου
χωρικού, διοικητικού και πληθυσμιακού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται.

Μεταξύ αυτών είναι και το Κτήμα των Αλυκών της Αναβύσσου, μια τεράστια σε έκταση
περιοχή, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του παραλιακού μετώπου του νέου
καλλικρατικού δήμου Σαρωνικού, στην Ανάβυσσο.

■ Να είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής αναβάθμισης της
ευρύτερης περιοχής με υπερτοπική σημασία.

Η Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού-Λαυρεωτικής παίρνει θέση στο τεράστιο
ζήτημα που ανακύπτει, τόσο για το είδος της αξιοποίησης που επιχειρείται, όσο και για τις
σοβαρές επιπτώσεις που αυτή θα έχει στις περιοχές μας.

■ Να προστατεύει την περιβαλλοντική ισορροπία και το διαμορφωμένο ήπιο χαρακτήρα
της περιοχής.

■ Να σέβεται την ιδιαίτερη τοπική ιστορική και πολιτιστική μνήμη και παράδοση.

Εξάλλου, η όποια πρόταση για την αξιοποίηση του Κτήματος των Αλυκών:

■ Να γίνει ο καταλύτης για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται.

•

Θα επηρεάσει σημαντικά τη χωροταξική δομή, το περιβάλλον, τις υποδομές
και τη λειτουργία του νέου καλλικρατικού δήμου.

■ Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα προάγει την αναψυχή και την απασχόληση
μέσα από καινοτόμες και ελκυστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

•

Θα επανακαθορίσει τον άμεσο και μελλοντικό χαρακτήρα της περιοχής,
επιφέροντας τις αντίστοιχες συνέπειες.

■ Να εξυπηρετεί σύγχρονες ανάγκες και να εξασφαλίζει μακροχρόνια οικονομική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

•

Θα δημιουργήσει «θεματική» ταυτότητα η οποία θα χαρακτηρίζει τον τόπο
για τις επόμενες γενεές

■ Να είναι αποδεκτή από την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία.
■ Να συνδυάζει αρμονικά τις υφιστάμενες και προτεινόμενες χρήσεις.

Παράλληλα, μια μαξιμαλιστική προσέγγιση του ζητήματος:

■ Να εφαρμόζει βιοκλιματικά πρότυπα σχεδιασμού και λειτουργίας.

•

■ Να διέπεται από ολοκληρωμένη αντίληψη και προσέγγιση με στόχο τις βέλτιστες
δυνατές ωφέλειες για την τοπική κοινωνία και το δημόσιο.

Θα προκαλέσει ανήκεστο περιβαλλοντική βλάβη, αφού η περιοχή δεν διαθέτει
αποχετευτικό δίκτυο, κέντρο επεξεργασίας λυμάτων και επαρκή διαχείριση
απορριμμάτων, ενώ τα υδατικά αποθέματα είναι λιγοστά έως ανεπαρκή.

•

Θα επιφέρει κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές αλλαγές, αλλοιώνοντας
σημαντικά το περιβάλλον.

•

Θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και θα αυξήσει τον μόνιμο
πληθυσμό και τη σύνθεσή του, επιβαρύνοντας τις κοινωνικές και
λειτουργικές υποδομές του νέου δήμου.

■ Να μην έχει, υπό την πίεση της δημοσιονομικής ανάγκης πρόσκαιρο και ευκαιριακό
χαρακτήρα, εξυπηρετώντας παρούσες επενδυτικές ανάγκες σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον.
■ Να στοχεύει σε δραστηριότητες υψηλού ανταποδοτικού οφέλους πολλαπλασιαστικής
δυναμικής που θα διαχέεται σε πολλαπλούς κοινωνικούς αποδέκτες.

