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Αμηόηηκνη θπξίεο, θύξηνη,
Η επηζηνιή απηή έρεη ζθνπό ηελ ελεκέξωζή καο, ζρεηηθά κε ηελ αλακελόκελε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 31-8/20-10-1978 «πεξί θαζνξηζκνύ
δωλώλ ξπζκίζεωο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ όξνπο Τκεηηνύ», κεηά ηε
δεκόζηα δηαβνύιεπζε πνπ έιαβε ρώξα ην πξνεγνύκελν έηνο, γηα ην ζέκα απηό θαη ηηο
εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα πξνζηαζία ηωλ νξεηλώλ όγθωλ ηεο Αηηηθήο.
Ο Τκεηηόο, ν πιεζηέζηεξνο νξεηλόο όγθνο ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Αζήλαο,
πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή Natura 2000, κε πινύζηα αθόκε βηνπνηθηιόηεηα θαη πινύην
κλεκείωλ, απνηειεί έλα νηθνζύζηεκα πνιύηηκν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ
θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δωήο ζ’ απηό.
Η ζπλερήο θαη καθξόρξνλε ππνβάζκηζή ηνπ αιιά θαη νη θαηαζηξεπηηθέο θαη ηεξάζηηαο
έθηαζεο θωηηέο ηωλ ηειεπηαίωλ ρξόλωλ ζηελ Αηηηθή, έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ
ελαπνκείλαληα θπζηθό ηνπ πινύην, αθόκε πην πνιύηηκν θαη απαξαίηεην γηα ηελ
επηβίωζή καο ζην Λεθαλνπέδην.
Απηόο είλαη ν βαζηθόηεξνο θαη θπξίαξρνο ιόγνο ζπκκεηνρήο καο ζηε δηαβνύιεπζε γηα
ηα Νέα Οδηθά Έξγα ηεο Αηηηθήο θαη ην Νέν Ρπζκηζηηθό ρέδην Αηηηθήο, αιιά θαη ζε
νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζεζκηθήο ζωξάθηζεο ηωλ
νξεηλώλ όγθωλ ηεο θαη ελ πξνθεηκέλω ηνπ Τκεηηνύ.
Κοινή θέζη όλων μας είναι η ηροποποίηζη ηοσ Π.Δ. Υμηηηού και ο
ταρακηηριζμός ηοσ ως Εθνικό Πάρκο απολύηοσ προζηαζίας, ζύμθωνα με ηο
νόμο 1650/1986, καηάργηζη ηης Β ζώνης, με μόνες επιηρεπόμενες τρήζεις
ασηές ποσ είναι απαραίηηηες για ηη λειηοσργία ηοσ ως Εθνικό Πάρκο.
Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη είλαη απνιύηωο απαξαίηεην, γηα λα δηαηεξεζεί απηό ην
πινύζην νηθνζύζηεκα θαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ αζπίδα πξνζηαζίαο ηεο
πγείαο ηωλ θαηνίθωλ ηεο Αηηηθήο, λα ζωξαθηζηεί από έλα ζεζκηθό πιαίζην πνπ δε ζα
αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε, ώζηε λα
απνηειέζεη ηελ θεξθόπνξηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο νηθηζηηθήο επέιαζεο ζηνλ νξεηλό ηνπ
όγθν θαη αθόκε κεγαιύηεξε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ ηνπ πινύηνπ.
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