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Η πολεοδομική σημασία του παράκτιου μετώπου Σαρωνικού. Η διάσωση του
παράκτιου μετώπου από κινήματα πολιτών. Η σημερινή ζοφερή προοπτική και οι
νέοι αγώνες.
Σύμφωνα με τις μελέτες του ΕΜΠ και του ΟΡΣΑ, το παράκτιο μέτωπο Σαρωνικού
διατηρεί ικανοποιητική οικολογική ποιότητα και μπαίνει ως στόχος η οικολογική
ανασυγκρότησή του και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.
Από το 1991 έως το 2006 στο παράκτιο μέτωπο έδρασε το μεγαλύτερο ίσως κίνημα
πόλης, το οποίο συσπειρώθηκε γύρω από τη «Συντονιστική Επιτροπή για τη
Διάσωση της Παραλίας Σαρωνικού». Μεταξύ άλλων, το κίνημα αυτό διέσωσε τη
Λίμνη Βουλιαγμένης, σταμάτησε το Καζίνο Φλοίσβου, διέσωσε το χώρο του
Ιπποδρόμου από την παραχώρηση σε ιδιώτες και την κατασκευή πέντε Ολυμπιακών
γηπέδων, περιόρισε από επτά σε δύο τα Ολυμπιακά γήπεδα στην παραλία
Καλλιθέας Μοσχάτου, ματαίωσε τα σχέδια για δύο υπερυψωμένους
συγκοινωνιακούς κόμβους στην παραλία Αλίμου και για το τεχνητό νησί-μαρίνα
στην παραλία Ελληνικού, διέσωσε τα Αστέρια Γλυφάδας και την παραλία στο
Μεγάλο Καβούρι, σταμάτησε τις τότε σχεδιαζόμενες πωλήσεις στο Μικρό Καβούρι
και στην Ανάβυσσο. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμά του ήταν ότι, σε συνεργασία με
το «Επιμελητήριο Περιβάλλοντος», κατάφερε να σταματήσει την είσοδο της ΕΤΑ ΑΕ
στο Χρηματιστήριο, πράγμα που θα ισοδυναμούσε με άμεση ιδιωτικοποίηση όλης
της περιουσίας του ΕΟΤ και, μέσω αυτής, του μεγαλύτερου μέρους του παράκτιου
μετώπου.
Με τα μνημόνια, το μέλλον του παράκτιου μετώπου διαγράφεται ζοφερό καθώς
υπάρχουν σχέδια για τη μετατροπή του σε «Αθηναϊκή Ριβιέρα», γεγονός που
οδήγησε σε αναζωπύρωση του κινήματος. Εκτός από το Ελληνικό, πουλήθηκε από
το ΤΑΙΠΕΔ και το Μικρό Καβούρι και εκκρεμεί στο ΣτΕ προσφυγή που κατατέθηκε
από τη ΡΙΚΙΠ (Δημοτική Παράταξη του Δήμου 3Β) και εμάς. Επίσης καταθέσαμε δύο
προσφυγές στο ΣτΕ για τα Αστέρια Γλυφάδας.
Το 2014 δημιουργήθηκε το Κίνημα «Ακτές ΣΟΣ», το οποίο κατάφερε να σταματήσει
νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε την πλήρη παραχώρηση των αιγιαλών σε
ιδιώτες. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ψηφίστηκε πρόσφατα (2017) από τη Βουλή. Το
2016, με το τρίτο μνημόνιο, το μεγαλύτερο μέρος του παράκτιου μετώπου
παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο νέο υπερταμείο. Ελπίζω ότι το γεγονός αυτό θα
ενεργοποιήσει και πάλι το μεγάλο κίνημα των πολιτών της παραλίας.
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός.

