Το Πολυτεχνείο παρέδωσε την μελέτη για την
αποκατάσταση της Κυνόσουρας
Η Δήμαρχος Σαλαμίνας Ισιδώρα Νάννου, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Υπουργείο
Πολιτισμού, όπου συναντήθηκε με την Γενική Γραμματέα Μαρία Βλαζάκη και αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες, με σκοπό την αξιοποίηση του Ιστορικού χώρου της
Κυνόσουρας, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις.
Θυμίζουμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να διαφυλάξει τον ιστορικό και
ισχυρού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρο της Κυνόσουρας και να εξαιρεθεί από την
σχεδιαζόμενη παραχώρηση της ευρύτερης περιοχής στην Cosco.
Αυτό που συνέβαινε μέχρι σήμερα, στην περιοχή που εκμεταλλευόταν αποκλειστικά ο ΟΛΠ
ΑΕ, στη Σαλαμίνα, όπου ουδείς είχε το δικαίωμα να παρέμβει, ιδιαίτερα στην ζώνη γύρω
από τον Τύμβο των Ναυμάχων, στην Κυνόσουρα, μόνο ως περιβαλλοντικό
κακούργημα μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Η περιοχή είχε καταντήσει νεκροταφείο πλοίων, αποθετήριο άχρηστων υλικών και
αντικειμένων, κανονικός σκουπιδότοπος, καταφύγιο ημιάγριων λιμοκτονούντων
αδέσποτων σκύλων και εκτεταμένο … αποχωρητήριο. Επιπλέον, παντού υπήρχαν σημάδια
από ρύπανση βαρέων πετρελαιοειδών που δεν αντιμετωπίσθηκε ποτέ.
Λίγο πιό κεί, κάποιοι είχαν μεταβάλλει τον περιβάλλοντα χώρο του Τύμβου, σε πίστα moto
cross. Οι ροδιές ήταν έντονες παντού. Το … αρχαιολογικό τοπίο συμπληρώνεται βέβαια,
από τα ναυπηγεία που λειτουργούν στην περιοχή.
Μετά από τις πολλές και επίπονες προσπάθειες της παρούσης Δημοτικής Αρχής, ο
ιστορικός χώρος αφενός εξαιρέθηκε από την παραχώρηση στην Cosco και επιστρέφεται
πλέον, στον φυσικό του ιδιοκτήτη, στον Δήμο Σαλαμίνας.
Αφετέρου, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
ολοκλήρωσε και παρέδωσε στην Δήμαρχο μελέτη, όπου γίνεται η αποτίμηση της
υφιστάμενης κατάστασης και η διερεύνηση των δυνατοτήτων αποκατάστασης του
ιστορικού χώρου.
Η μελέτη αυτή, είναι το βασικό αλλά και μοναδικό “εργαλείο” επιλογής των
προτεραιοτήτων έργων και παρεμβάσεων, τεχνικής φύσεως, οι οποίες απαιτείται να
υλοποιηθούν, ώστε να αναδειχτεί ο ιστορικός χώρος του νησιού σε μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς.
Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις αυτές, θα υλοποιηθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς,
ενόψει του εορτασμού της Επετείου των 2.500 χρόνων από την Ναυμαχία της Σαλαμίνας,
το 2021.

