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ΣΥΡΙΖΑ: Πρόσκληση του «ΠΑΡΑΛΙΕΣSOS” για τις Ακτές και τον Αιγιαλό
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Είναι φερέλπιδο το γεγονός ότι κοινωνικά κινήµατα και οργανώσεις, δίκτυα, πολιτικοί φορείς,
κόµµατα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης βρισκόµαστε πλάι-πλάι, σε µια προσπάθεια
επίλυσης ενός κοινού προβλήµατος µε κύριο γνώµονα, θέλουµε να πιστεύουµε, τη µέριµνα όχι µόνο
για σήµερα αλλά και για το αύριο της χώρας και την κοινωνική δικαιοσύνη.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ, οι λόγοι που αντιδρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου για τον αιγιαλό, στηρίζονται
σε τρεις πυλώνες:
1.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
Η Ελλάδα είναι µια απέραντη ακτογραµµή, αποτελούµενη από πλήθος παράκτιων
οικοσυστηµάτων, που αντιπροσωπεύονται κυρίως από τους υγροτόπους, τις αµµοθίνες, τις
αµµώδεις ή βραχώδεις ακτές, τους θαλάσσιους κρηµνούς, τα παραλιακά δάση και θαµνώνες
και τις βιοκοινωνίες νησιωτικού χαρακτήρα.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα παράκτια οικοσυστήµατα προστατεύουν τη βιοποικιλότητα που ζει
σ’ αυτά αλλά και τα οικοσυστήµατα που βρίσκονται πίσω από αυτά.
Τα φυτά των ακτών έχουν βαθύ ριζικό σύστηµα, µε το οποίο δηµιουργούν ένα πλέγµα που
συγκρατεί το έδαφος και το προστατεύει από τη διάβρωση. Το ίδιο συµβαίνει µε τις αµµοθίνες
και τους αµµόλοφους, που προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση.
Στην περίπτωση των υγροτόπων, προστατεύουν επιπλέον τη θάλασσα από τη ρύπανση, διότι
συγκρατούν τα ρυπαντικά φορτία που περιέχονται στα γεωργικά, αστικά και βιοµηχανικά
απόβλητα.
Επιπλέον η προστασία και η διατήρηση αυτών των οικοσυστηµάτων, κυρίως για τις περιοχές
που περιβάλλουν, είναι πολύ σηµαντική για το κλίµα τους. Για τη διατήρηση του
Μεσογειακού κλίµατος. Αν αναλογιστούµε σε πόσες περιοχές στην Ελλάδα απαντώνται, τότε
θα καταλάβουµε πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξή τους στη διαµόρφωση του κλίµατος
στη χώρα µας.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Η κατασκευή µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων και διαφόρων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων
πάνω στον αιγιαλό, εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή που θα προκαλέσει, θα
επιφέρει οικονοµικό µαρασµό σε πάρα πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η
κυριότερη πηγή εσόδων για πολλές οικογένειες σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Το κλείσιµο µιας παραλίας και η αποκλειστική πρόσβαση σ’ αυτή από τους πελάτες του
επενδυτή, θα επιφέρει τεράστια κατάρρευση τιµών στα ακίνητα της περιοχής, των οποίων
µεγάλο µέρος της αξίας τους οφείλεται στην ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.
Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, που διατηρούν το φυσικό τους ανάγλυφο και
αναβαθµίζουν αισθητικά το τοπίο, µοναδικό σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, είναι
σηµαντικός παράγοντας προσέλκυσης τουριστών, εποµένως βιοπορισµού για εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες.
3. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
Έχουµε όλοι το δικαίωµα πρόσβασης στις παραλίες µας, άρθρο 24 του συντάγµατος.
Το κράτος οφείλει να είναι κράτος δικαίου και να µη προκαλεί ανισότητες µεταξύ των
πολιτών. Οι λύσεις που ευνοούν λίγους εις βάρος της πλειοψηφίας των µικροµεσαίων
επαγγελµατιών και ιδιοκτητών, προκαλούν µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ. Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ
Θέλουµε µια Ελλάδα που θα κοιτάζει µπροστά χωρίς φόβο και θα επιβάλλει την ειρηνική συνύπαρξη
του ανθρώπου µε το περιβάλλον του, αναγνωρίζοντας την απόλυτη εξάρτησή µας από αυτό.
Μια Ελλάδα δίκαιη, ποιοτική, που θα σέβεται το φυσικό της ανάγλυφο και θα αναπτύσσεται
αναδεικνύοντας, την ιδιαιτερότητα των τοπίων της, την αρχιτεκτονική της κουλτούρα και την
πολιτιστική της κληρονοµιά.
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