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Aττική, υφιστάµενη κατάσταση:
3.827.624 κάτοικοι1, συνολική έκταση 3.808 χλµ2, πυκνότητα 1005,13 κάτοικοι ανά χλµ2.
Ελεύθεροι χώροι 3,84µ2/κάτοικο, ενώ σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία το επιθυµητό µέγεθος είναι 8µ2/κάτοικο (ΦΕΚ
285∆/5.3.2004)2.
Αναλογούν 2.5 µ2 αστικού πρασίνου/κάτοικο2, ενώ, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος η αναλογία αυτή
πρέπει να αγγίζει τα 9 µ2/κάτοικο, για να θεωρείται βιώσιµη µια πόλη!
Οι διεκδικούµενοι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου µητροπολιτικής εµβέλειας (Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού µαζί µε την
παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσµά 6200 στρέµµατα και Μητροπολιτικό πάρκο Γουδί-Ιλισσός 950 εναποµείναντα στρέµµατα) θα
προσδώσουν 2,03 µ2 πρασίνου/κάτοικο2 τα οποία µαζί µε το υπάρχον πράσινο, θα µας δώσουν συνολικά 4,53 µ2 ανά κάτοικο,
δηλαδή το µισό από το απαιτούµενο για να θεωρηθούν οι πόλεις µας βιώσιµες!

Προβλήµατα
Α. Κλιµατική αλλαγή
Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος η κλιµατική αλλαγή, η οποία προκαλεί ακραία καιρικά φαινόµενα όπως
είναι οι πληµµύρες και οι ξηρασίες, µε δυσµενέστατες επιπτώσεις στη φύση, την οικονοµία και την υγεία3, είναι αναµφισβήτητα το µεγάλο πρόβληµα του πλανήτη και το µεγάλο στοίχηµα της ανθρωπότητας για την ποιότητα της ζωής αλλά και την ίδια
την επιβίωση!
Ο ίδιος Οργανισµός µας ενηµερώνει οτι οι µεγαλύτερες αυξήσεις θερµοκρασίας της Ευρώπης απαντώνται στη νότια Ευρώπη και
στην Αρκτική και από τις περιφέρειες της Ευρώπης οι πιο ευπαθείς στην κλιµατική αλλαγή είναι η νότια Ευρώπη και η λεκάνη της
Μεσογείου3.
Μερικές από τις κύριες αιτίες της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής είναι3:
• Η καύση ορυκτών καυσίµων στην παραγωγή ηλεκτρισµού, τις µεταφορές, τη βιοµηχανία και τα νοικοκυριά
• Οι αλλαγές στη χρήση γης, όπως είναι η αποδάσωση
• Η υγειονοµική ταφή των αποβλήτων.
Β. Αττική: Αστικοποίηση- Αστική θερµική νησίδα
Σύµφωνα µε έκθεση της Τράπεζας Της Ελλάδος4: «Η εγκατάσταση του ανθρώπου σε έναν τόπο επιφέρει αλλοιώσεις στο
περιβάλλον. Οι δραστηριότητές του µεταβάλλουν τις ατµοσφαιρικές συνθήκες κατά τρεις τρόπους: α) µε τη διαφοροποίηση των
χαρακτηριστικών της επιφάνειας της γης και την αλλαγή των χρήσεων γης (αστικοποίηση, αποψίλωση δασών, αποξήρανση
υδάτινων επιφανειών κ.λπ.). β) µε την έκλυση ενέργειας στην ατµόσφαιρα (βιοµηχανίες, θέρµανση, ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.) και γ)
µε τον εµπλουτισµό του αέρα µε διάφορα αέρια (ρύπους) και σωµατίδια.
Η επίδραση του ανθρώπου στην ατµόσφαιρα είναι πιο ορατή στις µεγάλες πόλεις. Το φαινόµενο ονοµάζεται “αστικοποίηση”…..»
Στην ίδια έκθεση της ΤΤΕ διαβάζουµε για την Αθήνα, σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µεγάλου αστικού κέντρου:
«….ο αέρας των πόλεων είναι κατά µέσον όρο θερµότερος από τον αέρα στο µη αστικοποιηµένο περιβάλλον και η αύξηση αυτή
είναι ανάλογη κυρίως µε τον πληθυσµό της πόλης. Το φαινόµενο αυτό καλείται “αστική θερµική νησίδα”4.
Επίσης: «….Τα υλικά που κυριαρχούν στην πόλη, όπως η άσφαλτος και το τσιµέντο, έχουν διαφορετικές θερµικές και
ανακλαστικές ιδιότητες σε σύγκριση µε το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά αυτά µεταβάλλουν το ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς
απορροφούν µάλλον παρά αντανακλούν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, προκαλώντας αύξηση της θερµοκρασίας.
Η έλλειψη πρασίνου στις αστικές περιοχές επηρεάζει επίσης το ενεργειακό ισοζύγιο, λόγω περιορισµού του φαινοµένου της
εξατµισοδιαπνοής και της ψύξης την οποία προκαλεί το φαινόµενο αυτό. Επιπλέον, η ατµοσφαιρική ρύπανση, ο ελλιπής αερισµός,
η ανθρωπογενής θερµότητα και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της πόλης συντελούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του φαινοµένου της
αστικής θερµικής νησίδας,
«…οι διαφορές θερµοκρασίας ανάµεσα στον Εθνικό Κήπο και άλλα σηµεία της πόλης κυµαίνονται από 0 ºC έως και13 ºC κατά τη
διάρκεια της ηµέρας και η µέση διαφορά θερµοκρασίας κυµαίνεται περί τους 7-8 ºC…..»
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Γ. Ατµοσφαιρική ρύπανση & Yγεία
1. Από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος µαθαίνουµε ότι:
Σηµαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσµού κατοικεί σε περιοχές, ιδιαίτερα σε πόλεις, όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις στα
πρότυπα ποιότητας του αέρα: το όζον, το διοξείδιο του αζώτου και τα αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ) ενέχουν σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία. Πολλές χώρες έχουν υπερβεί ένα ή περισσότερα από τα όρια εκποµπών του 2010 για τέσσερις σηµαντικούς
ατµοσφαιρικούς ρύπους. Ως εκ τούτου, το θέµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης παραµένει σηµαντικό5…..
Επίσης ότι «…….τα αιωρούµενα σωµατίδια και το τροποσφαιρικό όζον αναγνωρίζονται πλέον κατά κανόνα ως οι δύο
σηµαντικότεροι ρύποι από την άποψη των επιπτώσεων για την υγεία. Η µακροχρόνια και οξεία έκθεση σε αυτούς τους ρύπους
ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις κυµαινόµενης βαρύτητας για την υγεία, από προσβολή του αναπνευστικού συστήµατος
έως πρόωρο θάνατο5…..»
2. Σύµφωνα µε την GREENPEACE6, επιδηµιολογικές µελέτες έδειξαν ότι ακόµα και τα χαµηλότερα επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχουν άµεσες επιδράσεις στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης και αύξησης της θνησιµότητας (Κατσουγιάννη, 1996).
Από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία είναι οι:
• Αύξηση των κρουσµάτων των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων και επιδείνωση των ήδη πασχόντων απ’αυτές.
• Νευρολογικές διαταραχές, δυσφορία.
• Συνεισφορά στην ανάπτυξη ασθενειών όπως το άσθµα, η βρογχίτις, το εµφύσηµα και διάφορες µορφές καρκίνου.
3.

Τέλος από τη διεθνή βιβλιογραφία πληροφορούµαστε ότι η έκθεση σε υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικών ρύπων έχει ιδιαίτερα
επιβλαβείς επιπτώσεις σε ευπαθείς οµάδες όπως η υγεία και η ανάπτυξη των παιδιών 7.

∆. Οικονοµικός µαρασµός, µείωση των εισοδηµάτων, αύξηση της ανεργίας
Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε σε µία συνεχή πτώση του κύκλου εργασιών8, την ανεργία να ανέρχεται τουλάχιστον στο 27%9
και σε συνδυασµό µε την αυξηµένη φορολόγηση εισοδηµάτων και περιουσίας, προκύπτει µία δραστικότατη µείωση του
βιοτικού επιπέδου και αύξηση της φτώχειας, για ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Αττικής.
Επιπλέον, λόγω των αυξηµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων που περιγράψαµε προηγουµένως, οι πολίτες καλούνται να
δαπανούν όλο και περισσότερη ενέργεια για την αντιµετώπιση της αυξηµένης θερµοκρασίας και περισσότερα χρήµατα για την
αντιµετώπιση της αυξηµένης νοσηρότητας, γεγονός αδύνατον για πάρα πολλούς!
Αν σ’ αυτά προσθέσουµε τις µειωµένες παροχές σε υπηρεσίες και φάρµακα από τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία, τότε εύκολα
µπορεί να αντιληφθεί κανείς το ασφυκτικό πρόβληµα επιβίωσης που έχει προκύψει για µία µεγάλη πλειοψηφία πολιτών και
το διάχυτο αίσθηµα της κοινωνικής αδικίας που φουντώνει…...

Aττική, ανάγκες:
Από την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των προβληµάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι εµφανής η ανάγκη
δραστικής αύξησης του αστικού πρασίνου, τουλάχιστον στα υποδεικνυόµενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος
όρια, 9 µ2/κάτοικο, προκειµένου να πετύχουµε:
•
•
•

•
•
•

•

Μείωση της αναλογίας των ρύπων του ατµοσφαιρικού αέρα και βελτίωση της ποιότητάς του, εµπλουτίζοντάς τον µε το
οξυγόνο των δέντρων, απαραίτητο για την υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου
Φιλτράρισµα του ατµοσφαιρικού αέρα από τους ρύπους και τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, για να µειωθεί η µόλυνση
και οι δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες είναι πλέον ορατές.
Προστασία του λεκανοπεδίου από τις υψηλές θερµοκρασίες, µε τη δροσιά που προσφέρει το πράσινο µε την
εξατµισοδιαπνοή, µείωση του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας και της συµβολής του στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή.
Προστασία από τις πληµµύρες, οι οποίες θα αυξηθούν λόγω κλιµατικής αλλαγής και των ακραίων βροχοπτώσεων, που
αυτή συνεπάγεται10 .
Μείωση της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης ενέργειας για ψύξη10, που επιβαρύνει οικονοµικά περισσότερο τα µεσαίου και
χαµηλού εισοδήµατος κοινωνικά στρώµατα, ήτοι την πλειοψηφία των κατοίκων της Αττικής.
Μείωση του συνεχώς αυξανόµενου κόστους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας που προκαλούν η κλιµατική
αλλαγή και η ατµοσφαιρική ρύπανση, το οποίο είναι δύσκολο ή και αδύνατον να αντιµετωπιστεί από τα ασθενέστερα
οικονοµικά στρώµατα, δηλαδή την πλειοψηφία των κατοίκων της Αττικής
Οικονοµική ανάπτυξη µε κύριο άξονα τη βελτίωση του φυσικού µας περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις
πόλεις µας, µε θετικό αντίκτυπο στην υγεία και οικονοµία µας.
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•

Οικονοµική ανάπτυξη µε κύριο άξονα την ποιοτική αναβάθµιση της ζωής του µέσου πολίτη της Αττικής, τη
διόρθωση της κοινωνικής αδικίας και όχι τη δηµιουργία µιας ακόµη προνοµιούχας περιοχής…….

Αξιοποίηση πρώην αεροδροµίου Ελληνικού-Πρόταση
Για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού, µαζί µε την παραλία του Αγίου Κοσµά συνολικά 6200
στρέµµατα, υιοθετήσαµε το Ερευνητικό Πρόγραµµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και της
ΤΕ.∆.Κ.Ν.Α για τη συγκεκριµένη περιοχή9, γιατί πιστεύουµε ότι ικανοποιεί στο µέγιστο βαθµό τις ζωτικές ανάγκες του
λεκανοπεδίου, όπως τις περιγράψαµε προηγουµένως.
Η πρότασή µας περιληπτικά περιλαµβάνει:
1.

Τη δηµιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Ερευνητικό
Πρόγραµµα του ΕΜΠ11.

2.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Μητροπολιτικού πάρκου µπορούν να φιλοξενηθούν «ήπιες» λειτουργίες και
δραστηριότητες, σε µερικά από τα υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστάσεις, ώστε να συµβάλουν στην ανάδειξη και
αξιοποίηση του φυσικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού µας πλούτου.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές, θα στηρίξουν οικονοµικά τη δηµιουργία και συντήρηση του Μητροπολιτικού
πάρκου και θα δώσουν ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη των νοτίων προαστίων και εµµέσως ολόκληρης της Αττικής, µε
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας αφενός και την προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών αφετέρου.
Παρακάτω αναφέρουµε µερικές από αυτές:

Α. Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής µε τη δηµιουργία αρχαιολογικού µουσείου, πρόταση της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, που θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στα ευρήµατα που ανασυνθέτουν την εικόνα των αρχαίων δήµων της Αττικής12. Στόχος
είναι επίσης η δηµιουργία ενός θεµατικού αρχαιολογικού χώρου, µε άξονα την εξέλιξη της κατοίκησης στην νότια παράκτια
ζώνη της Αττικής. Εκεί προτείνεται να στεγαστούν τα πολυάριθµα κινητά ευρήµατα που έχουν προκύψει από τις ανασκαφές της
παραλιακής ζώνης από το Φάληρο µέχρι τη Βάρη και τη Βάρκιζα13.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να τονίσουµε ότι στη, γειτονική περιοχή του Αλίµου βρίσκεται το κτήµα Γερουλάνου, το
οποίο διαθέτει ευρήµατα εντελώς ανεκµετάλλευτα και εγκαταλελειµµένα µέχρι τώρα.
Εντός και πέριξ του κτήµατος υπάρχουν διάσπαρτα µνηµεία και ευρήµατα, αφηµένα στη µοίρα τους…., τα οποία
τοποθετούνται χρονολογικά στη Μυκηναϊκή, Γεωµετρική, Κλασική και Βυζαντινή εποχή, όπως είναι το αρχαίο θέατρο
Ευωνύµου επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, συστάδες τάφων (30 προγεωµετρικοί τάφοι του 11ου π.χ. αι.), πλήθος
οικιστικών καταλοίπων, ο Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου κλπ.14.
Η περιοχή αυτή είναι σε µικρή απόσταση από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού και µπορεί να γίνει ενοποίηση των
αρχαιολογικών τους χώρων.
H επένδυση στην πλούσια ιστορία ενός τόπου, θα δώσει υψηλή προστιθέµενη αξία στην αξιοποίηση της περιοχής,
εµπειρία που αποκοµίζουµε από χώρες και πόλεις που επενδύουν στην ιστορία τους πολλά χρόνια τώρα, µε πάρα πολλά
οικονοµικά οφέλη, τοµέας στον οποίο η Ελλάδα υστερεί τραγικά!
Β. ∆ηµιουργία Μουσείου Αεροπορίας (πρόταση του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζοµένων Ολυµπιακής Αεροπορίας), µε όλο το
αρχειακό υλικό του παλαιού αεροδροµίου και τα αεροσκάφη που έχουν διασωθεί, το οποίο µπορεί να στεγαστεί στα ιστορικά
hangars11.
Γ. Ανάδειξη του θαλάσσιου πλούτου µας µε τη δηµιουργία επιστηµονικού Ενυδρείου, Παράκτιου Οικολογικού Πάρκου και
Ερευνητικό Κέντρο ΕΛΚΕΘΕ, πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ15, µε σκοπό την ενηµέρωση και ψυχαγωγία των επισκεπτών του
Μητροπολιτικού Πάρκου.
Το θέµα του οικολογικού πάρκου θα είναι η παρουσίαση των υδρόβιων οργανισµών της Μεσογείου και του περιβάλλοντός τους
(θάλασσα, λιµνοθάλασσες, λίµνες και ποτάµια), η θέση του ανθρώπου στη διαχείριση των πληθυσµών τους και των
οικοσυστηµάτων της Μεσογείου, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα εξασφάλισης τροφής ως τη λεηλασία ή την προστασία.
∆. Αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. Ανάδειξη του θαλασσίου µετώπου µε κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων κτισµάτων και
κλείσιµο των παράνοµων νυχτερινών κέντρων στην παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσµά και ένταξής της στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
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Αποκατάσταση των ρεµάτων που διασχίζουν την έκταση του πρώην αεροδροµίου και διέρχονται εκτός αυτής όπως είναι το ρέµα
Τραχώνων. Το ρέµα αυτό, κλειστό στο µεγαλύτερο µέρος του, είναι ανοιχτό στο κοµµάτι που διασχίζει το κτήµα Γερουλάνου, το
οποίο βρίθει αρχαιολογικών µνηµείων όπως προαναφέραµε.
Η ανάδειξη των υδρόβιων οικοσυστηµάτων και του θαλάσσιου πλούτου της χώρας µας,
µε τη δηµιουργία χώρων και δραστηριοτήτων οικολογικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος,
µέσα σε περιβάλλον ανάδειξης του φυσικού και αρχαιολογικού πλούτου,
θα δηµιουργήσει ένα νέο τουριστικό πόλο στην Αττική και θα δώσει ώθηση στην οικονοµία της.
Ε. Αθλητικές εγκαταστάσεις για ήπιο αθλητισµό, πρωταθλητισµό και ναυταθλητισµό, µέσα στις αθλητικές και ολυµπιακές
εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν. ∆ηµιουργία ναυταθλητικού κέντρου στην Ολυµπιακή Μαρίνα, το οποίο θα καλύψει και τις
ανάγκες των τοπικών ερασιτεχνικών ή/και αθλητικών ναυταθλητικών συλλόγων.
Στις εγκαταστάσεις αυτές µπορούν να στεγαστούν χρήσεις ήπιας αναψυχής και εξειδικευµένου εµπορίου µικρής κλίµακας, το οποίο
να σχετίζεται µε τις δραστηριότητες του ναυταθλητισµού και της ιστιοπλοΐας16.
Οι αθλητικές δραστηριότητες επεκτείνουν την εµβέλεια ενός τουριστικού πόλου σε διεθνές επίπεδο
και οικονοµικά αυξάνουν την απόδοση της επένδυσης αυτής.

ΣΤ. Συνεδριακό κέντρο µε χρήση του κτιρίου του πρώην Ανατολικού Αεροσταθµού (45.000 τ.µ.) για εκθέσεις πολιτιστικού,
καλλιτεχνικού και εµπορικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις ή/και συνέδρια επιστηµονικού, τουριστικού και επαγγελµατικού
ενδιαφέροντος11.
Οι δραστηριότητες αυτές, σε ένα χώρο αυτής της έκτασης, θα αναδείξουν την Αθήνα σε Μητροπολιτικό πόλο
διεθνούς εµβέλειας, δίνοντας ώθηση στην οικονοµία του τόπου µε την προσέλευση δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών
ετησίως, από τον εµπορικό, επιχειρηµατικό και καλλιτεχνικό κόσµο.
Ζ. Ενδυνάµωση του ήδη υπάρχοντος Αυτοδιαχειριζόµενου Αγρού και προώθηση της λογικής της Αστικής Γεωργίας, µια λογική
που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο σύγχρονο αστικό κόσµο17.
Οι αστικοί αγροί µπορούν να καλύπτουν πολλές ανάγκες των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων:
Τους δίνουν την ευκαιρία να ασχοληθούν µε αγροτικές ασχολίες και να έρθουν πιο κοντά στη φύση και να παράξουν
προϊόντα για δική τους κατανάλωση ή για κοινωνική προσφορά.
Επίσης τους βοηθάει να ξεφύγουν από τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους, απασχόληση που σε πολλές σύγχρονες
µεγαλουπόλεις συνιστάται και για ψυχοθεραπευτικούς λόγους!
Επιπλέον είναι ιδανικοί για εκπαιδευτικούς λόγους, είτε σε παιδιά και µαθητές, είτε σε ενήλικες που επιθυµούν να
φύγουν από τα µεγάλα αστικά κέντρα και να ασχοληθούν µε αγροτικές καλλιέργειες αλλά δεν έχουν γνώσεις!
Η. Παραχώρηση δύο εκτάσεων περίπου 10 η µία και 50-60 στρέµµατα η άλλη, οριοθετηµένων µε µια περιοχή πυκνού
πρασίνου, φάρδους µερικών εκατοντάδων µέτρων, στις οποίες θα δηµιουργηθούν δύο Ολοκληρωµένα Πράσινα Σηµεία (ΟΠΣ)
γειτονικών δήµων18.
•

Στην πρώτη έκταση προτείνουµε να γίνει ένα ∆ιαδηµοτικό Ολοκληρωµένο Πράσινο Σηµείο (ΟΠΣ) για την ξεχωριστή
συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών (χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, πλαστικό), φαρµάκων,
ογκωδών αντικειµένων, λαδιών και διαφόρων ανακτήσιµων υλικών.
Στο σηµείο αυτό θα υπάρχει εκθεσιακός χώρος για τη µεταπώληση πολλών χρήσιµων προϊόντων, όπως: παλαιά έπιπλα,
ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισµός, υποδήµατα κλπ.

•

Στη δεύτερη έκταση προτείνουµε να γίνει το δεύτερο ∆ιαδηµοτικό ΟΠΣ, µε κλειστή µονάδα κοµποστοποίησης των
οργανικών αποβλήτων των γειτονικών δήµων για παραγωγή κόµποστ.
Τα οργανικά απόβλητα στην Αττική αποτελούν περίπου το 40% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, από τα οποία το
µεγαλύτερο ποσοστό µπορεί εύκολα να συλλεχθεί, διότι παράγεται από καταστήµατα πώλησης τροφίµων, ταβέρνες,
εστιατόρια, λαϊκές αγορές, κρεαταγορές, νοσοκοµεία κλπ.
Εύκολα λοιπόν µπορούµε να συµπεράνουµε, σε ποιο βαθµό η µονάδα αυτή θα µειώσει τα προς διαχείριση απορρίµµατα
των γειτονικών δήµων και εποµένως και το κόστος διαχείρισής τους, το οποίο µετακυλύεται στα δηµοτικά τέλη.
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Επίσης στην ίδια έκταση µπορεί να λειτουργήσει µικρή µονάδα παραγωγής pelets, από τα κλαδέµατα του πάρκου καθώς
και του πρασίνου των γειτονικών δήµων (πάρκων, ρεµάτων, πλατειών, νησίδων, κήπων κλπ), τα οποία θα
χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση των κλειστών χώρων του Μητροπολιτικού πάρκου, καθώς επίσης των κολυµβητηρίων και σχολείων των δήµων.

Πιστεύουµε οτι:
Η ύπαρξη ενός χώρου Υψηλού Πρασίνου µεγάλης έκτασης,
εύκολα προσβάσιµου από όλους τους κατοίκους της Αττικής µε ελάχιστο κόστος,
που προσφέρεται για ξεκούραση, περίπατο, αναψυχή, ήπια άθληση, ενασχόληση µε αγροτικές ασχολίες
και που ταυτόχρονα διαθέτει χώρους για καλλιέργεια πολιτισµού,
για εµπορικές εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώµενα,
µουσεία για ανάδειξη του αρχαιολογικού, ιστορικού και φυσικού πλούτου της περιοχής,
για έρευνα και εφαρµογή καινοτόµων πρακτικών,
είναι µια µεγάλη ανάγκη στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις και
συµβάλλει τα µέγιστα στην αλλαγή της καθηµερινότητας,
του τρόπου ζωής αλλά και της ψυχολογίας των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων,
όπως γνωρίζουµε όλοι µας από άλλες µεγαλουπόλεις.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Η υλοποίηση του Μητροπολιτικού πάρκου Ελληνικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια:
1.
2.
3.
4.

Κονδυλίων από το ΕΣΠΑ
Κονδυλίων από το Πράσινο Ταµείο
Εισπράξεις από τη χρήση και λειτουργία χώρων και εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν και µπορούν να
λειτουργήσουν άµεσα11
Έσοδα από την «Εκστρατεία του ενός ευρώ», η οποία θα διενεργείται κάθε χρόνο, την ίδια µέρα, η οποία θα είναι
αφιερωµένη στην «Πράσινη και Καθαρή Αττική», κατά τη διάρκεια της οποίας οι πολίτες θα προσφέρουν
οικειοθελώς «ένα ευρώ», για τη δηµιουργία, βελτίωση και συντήρηση του πάρκου και των χώρων του.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα της «εκστρατεία του ενός ευρώ» είναι:

•
•
•
•

Η διάθεση από πλευράς πολιτείας σηµαντικών ποσών από τα κονδύλια του Πράσινου Ταµείου και του ΕΣΠΑ
Η δηµιουργία φορέα διαχείρισης που να αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των γειτονικών
δήµων και της πολιτείας
Η λειτουργία ιστοσελίδας στην οποία θα δηµοσιεύονται µε πλήρη διαφάνεια τα εισρέοντα κονδύλια και ο
προγραµµατισµός των επόµενων εργασιών, µε τα προβλεπόµενα έξοδα
Η υλοποίηση των προγραµµατισµένων εργασιών, οι εκταµιεύσεις των ποσών που απαιτήθηκαν, µε πλήρη στοιχεία
για όλες τις δαπάνες.

Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί ότι:
Η επένδυση στη δηµιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου καθώς και η συντήρησή του,
µε όλες τις δραστηριότητες που µπορεί να φιλοξενήσει, σαν αυτές που έχουµε ήδη περιγράψει,
δηµιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα, µε την προσέλκυση επικεπτών-τουριστών,
µπορεί να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,
µε ένα ιδιαίτερα φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα,
προς όφελος του συνόλου των κατοίκων του λεκανοπεδίου!
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Με εκτίµηση

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία ∆ηµητρίου

Η Γραµµατέας

Ελευθερία Σολδάτου

Παραποµπές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Ηλιούπολη για όλους (Ilioupoli GiaOlous) Ηλεκτρονική εφηµερίδα
Ιωνική Πολιτιστική Στέγη

◊
Eκτυπώσεις «στιγµή»- Παύλος Χαρµατζής
Βάσω Κανελλοπούλου
Μαργαρίτα Λούζη
Μπάµπης Ξοφάκης
Πέτρος Καφούρος του Εµµανουήλ
Βασιλική ∆ιαµαντοπούλου του Περικλέους
Ειρήνη Καφούρου του Γερασίµου
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T.:2109730215, 2109718126 - K.: 6944683652 - Φ. : 2118005508- Facebook: Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (Κι.Π.Η.)
http://www.kipi.gr - kin.pol.il@gmail.com
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Παναγιώτης Μπιλάλης
Τούλα Παγουλάτου
Ρένα Μήκου
Αδαµαντία Μουχελή

