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Αμηόηηκνη Κύξηνη,
Έρνληαο ιάβεη κέξνο ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε κε αθνξκή ηνπο Νένπο
Απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ην Π.Δ. Τκεηηνύ, κε ζρεηηθέο επηζηνιέο καο ηηο νπνίεο θαη ζαο
θνηλνπνηήζακε (24-3-09 αξ. πξση. 1021 & 27-3-09 αξ. πξση. 1210), δηαηππώζακε ηε
ζέζε καο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό κε Π.Δ. ηνπ Υκεηηνύ ζαλ Εζληθό Πάξθν,
ζύκθωλα κε ην λόκν 1650/1986, κε κόλεο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο ηηο
απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηή.
Οη ιόγνη ηεο πξόηαζήο καο απηήο, γλσζηνί ζε όινπο καο, αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο
ζηηο επηζηνιέο καο, βαζηθόηεξνο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληόο
καο θαη ε ζεζκηθή θαηνρύξσζε ηνπ ελαπνκείλαληνο νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Τκεηηνύ, από
θάζε ινγήο επεκβάζεηο, εκπξεζκνύο, θαηαπαηήζεηο…...
Οκνινγνπκέλσο δε κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε, όηαλ επηκέλακε ζ” απηή καο ηε
ζέζε, όηη κέζα ζε ηόζν κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ε αλάγθε γηα ηε δηαθύιαμε θαη
πξνζηαζία ηνπ βνπλνύ από ηα πνηθίια κηθξά θαη κεγάια ζπκθέξνληα, ζα ήηαλ
ηόζν επηηαθηηθή, ζα ήηαλ απόιπηα επηβεβιεκέλε.
Τπό ην βάξνο ησλ δξακαηηθώλ γεγνλόησλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ Αηηηθή ηηο ακέζσο
πξνεγνύκελεο κέξεο θαη ηα νπνία, ζέινπκε λα πηζηεύνπκε, όηη έρνπλ ζπγθινλίζεη
όινπο καο, αλεμαξηήησο ζέζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ζαο θαινύκε θαη
δεηάκε, όπσο νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνύλ, λα δείηε ηνλ Τκεηηό θαη ην νπνηνδήπνηε
έξγν ζ΅ απηόλ, θάησ από άιιν πξίζκα.
Να δείηε ηνλ Τκεηηό κε ηνλ ζεκαληηθόηαην ξόιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη γηα ην
ιεθαλνπέδην, γηα ηηο πόιεηο καο, γηα ηηο δσέο καο θαη λα ηνλ ζηεξίμεηε ζεζκηθά,
αθήλνληαο ηνλ όκνξθν θπζηθό ηνπ πινύην λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πξάζηλνο πλεύκνλαο
γηα όιε ηελ Αηηηθή, ηόζν αλαγθαίνο ζήκεξα θαη πνιύηηκε παξαθαηαζήθε γηα ηα παηδηά
καο.

Οη πξνζζαθαηξέζεηο θαη ηα καγεηξέκαηα κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο θαη ηηο εθηάζεηο ησλ
δσλώλ, ηνπο ζπληειεζηέο δόκεζεο, ηελ απαηηνύκελε αξηηόηεηα θαη ηηο επηηξεπόκελεο
ρξήζεηο, ΟΤΔΕΝ πξνζθέξνπλ ζηηο επηηαθηηθέο αλάγθεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο, πνπ έρεη ζήκεξα ε Αηηηθή.
Τα νδηθά έξγα πνπ πξνηείλνληαη ζε όιεο ηηο δώλεο ηνπ, ηα πνηθίια θηίζκαηα πνπ
επηηξέπνληαη θαη νη θαηνηθίεο ζέξεηξα αμηωκαηηθώλ ζην ζηξαηόπεδν Σαθέηα,
εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθηζηηθή επέθηαζε ζηνλ Υκεηηό θαη δεκηνπξγνύλ
θεξθόπνξηεο γηα ηνπο επόκελνπο εκπξεζηέο- θαηαπαηεηέο.
Όια απηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνςίισζε πνιιώλ δέληξσλ (αιήζεηα πόζα έκεηλαλ
ζην ιεθαλνπέδην?) γηα ηελ θαηαζθεπή δξόκσλ ζηνπο νπνίνπο ζα θπθινθνξνύλ
εθαηνκκύξηα απηνθηλήησλ, εθιύνληαο απίζηεπηεο πνζόηεηεο ξύπσλ, αληηθαζηζηώληαο
ην νμπγόλν κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, εμαζθαιίδνπλ κηα εθηαιηηθή δσή γηα όινπο καο.
Κύξηνη ε ζηέξεζε ηεο Αηηηθήο από εθαηνκκύξηα δέληξα ( ηνπιάρηζηνλ 20,30, 50
ρξόλσλ) θαη ε ππόζρεζε λα αληηθαηαζηαζνύλ από άιια λεώηεξα, ηα νπνία ΑΝ ΖΗΟΤΝ, ζα κπνξέζνπλ λα εθηειέζνπλ ηνλ πιήξε βηνθιηκαηηθό ηνπο ξόιν ηνπιάρηζηνλ
30 ρξόληα κεηά, καο ππόζρνληαη έλα κέιινλ κε ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία,
ηελ ςπρηθή εξεκία θαη θνηλσληθή ηζνξξνπία ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηηηθήο.
Σειεηώλνληαο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ γηα ηε ζεκεξηλή
πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπκε ζην ιεθαλνπέδην, είλαη ε Θωξάθηζε ηωλ
νξεηλώλ όγθωλ θαη ηωλ δαζηθώλ εθηάζεωλ πνπ κέρξη ηώξα έρνπλ απνκείλεη.
Δείηε ην γθξίδν πεξηβάιινλ καο, αθνύζηε ηνπο ζπκπνιίηεο ζαο, ληώζηε ηνλ αγσληώδε
παικό ηεο θακέλεο Αηηηθήο.
Είλαη ζίγνπξν πσο όια απηά δε ιύλνληαη νύηε απαληώληαη κε ηζηκέλην, κπεηόλ θαη
ηνύβια……
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