
Πρόκειται,  λοιπόν για  μία  συντονισμένη  επίθεση,  απέναντι  στην 
οποία δεν μπορούμε να μείνουμε παρατηρητές. Είτε συναινούμε στην 
ανεξέλεγκτη  επέκταση  της  μεγαλούπολης και  στην  ενίσχυση  της 
χρήσης  του  αυτοκινήτου,  με  κόστος  μια  τεράστια  οικολογική 
καταστροφή και την υποβάθμιση της ποιότητας των ζωών μας. Είτε 
αγωνιζόμαστε, για την υπεράσπιση των δασικών εκτάσεων και των 
ελάχιστων  ανοιχτών  χώρων  που  έχουν  απομείνει,  ως  μέσων 
εκπλήρωσης  των  αναγκών  μας  για  ελεύθερη  έκφραση,  άθληση  και 
αναψυχή.

Απέναντι  σε αυτά  τα  σχέδια  όλες  οι  φωνές των 
γειτονιών της ανατολικής Αθήνας  ενώνονται σε έναν 
κοινό  αγώνα  για  την  υπεράσπιση  των  δημοσίων 
χώρων  και  του  περιβάλλοντος.  Από  τις  αρχές  του 
προηγούμενου  έτους  έχουν  ήδη  πραγματοποιηθεί 
δεκάδες  ανοιχτές  συνελεύσεις,  συγκεντρώσεις, 
ενημερωτικές  εκδηλώσεις  και  πορείες  σε  διάφορες 
γειτονιές  (Καισαριανή,  Βύρωνας,  Καρέας,  Παγκράτι, 
Χολαργός, Αγ. Παρασκευή, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, 
Γλυφάδα).  Μάλιστα,  οι  κατά  τόπους  επιτροπές  και 
κινήσεις  κατοίκων  ενάντια  στους  αυτοκινητοδρόμους 
συνδιοργάνωσαν  στις  22  Σεπτέμβρη  συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας  στο  Σύνταγμα.  Σε  συνέχεια  αυτών  των 
κινητοποιήσεων,  καλούμαστε  να  εντείνουμε  τον 
αγώνα με συνελεύσεις, δράσεις και διαδηλώσεις σε 
συντονισμό με τις υπόλοιπες γειτονιές.

Βουνό και αυτοκινητόδρομοι .... δε σμίγουν

Στις  31/08/09,  ανακοινώθηκε  επίσημα  από  το  ΥΠΕΧΩΔΕ  η 
δημοπράτηση του νέου μεγαλεπίβολου και καταστροφικού έργου της 
περαιτέρω  επέκτασης της περιφερειακής Υμηττού κόστους 1,8 δις 
ευρώ.  Όλως τυχαίως,  λίγες μέρες  νωρίτερα από τον ίδιο  φορέα και 
έπειτα  από  διαβουλεύσεις  μηνών,  βγήκε  στο  φως  η  τελική 
τροποποίηση του ισχύοντος προεδρικού διατάγματος (Π.Δ.) για την 
«προστασία» του Υμηττού. Τί σημαίνουν όμως αυτά για τις ζωές μας;

Το έργο
Οι νέοι  αυτοκινητόδρομοι  στον  Υμηττό  περιλαμβάνουν  71 χλμ. 

ασφάλτου σε ολόκληρη την Αττική που θα συνδέουν τα Μεσόγεια με 
το  κέντρο των Αθηνών και  τα βόρεια  με τα νότια προάστια.  Τα 
σχέδια  προβλέπουν  σήραγγα  στον  Υμηττό και  τη  σύνδεση 
κεντρικών  αρτηριών (Λ.  Ποσειδώνος,  Λ.  Βουλιαγμένης,  Λ. 
Μεσογείων, Λ. Ούλωφ Πάλμε) μέσω της επέκτασης της περιφερειακής 

Υμηττού,  που  συνεπάγεται  την  κατασκευή τεράστιων  ανισόπεδων 
κόμβων (Κατεχάκη, Σακέτα, Μεσογεία, Ραφήνα, Σπάτα). Ο Υμηττός 
αντιμετωπίζεται  πλέον  ως  φυσικό  εμπόδιο  για  την  επέκταση  της 
Αθήνας προς τα ανατολικά, με στόχο το άνοιγμα νέων αγορών για το 
κεφάλαιο  και  την  ταχύτερη  κυκλοφορία  εργαζομένων  και 
εμπορευμάτων  με  την  ένωση  των  διαμετακομιστικών  οδών  των 
λιμανιών  του  Πειραιά  και  του  Λαυρίου,  του  Αεροδρομίου  και  της 
εθνικής οδού.

•ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

•ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΟΙ

•ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ



Συν Αθηνά και χείρα κίνει
Το έδαφος για την κατασκευή των νέων δρόμων επιτάχυνσης των 

ζωών  μας  προλειάνθηκε  με  την  τροποποίηση  του  Π.Δ.  για  την 
«προστασία»  του  Υμηττού,  βάσει  του  οποίου  θεσμοθετείται  ο 
τεμαχισμός  των  δύο  υπαρχουσών  ζωνών  προστασίας  σε  εννέα, 
γεγονός το οποίο :1ον   σηματοδοτεί την υποβάθμιση του δάσους του 
Υμηττού σε περιαστικό πάρκο και  2ον προαναγγέλει την εκτέλεση και 
εγκατάσταση έργων υποδομής  (ΔΕΗ,  ΕΥΔΑΠ, οδικά,  ΟΤΑ),  καθώς 
και την ανέγερση δημοτικών κτιρίων στην «προστατευόμενη» ζώνη Β' 
(πρόποδες του βουνού). 

Οι συνέπειες για το Βουνό...
Οι  συνέπειες  για  τον  Υμηττό  θα  είναι  καταστροφικές.  Η 

τσιμεντοποίηση  του  βουνού  σημαίνει  κοπή  χιλιάδων  δέντρων,  τον 
αφανισμό  του  δάσους  στο  στρατόπεδο  Σακέτα  για  την  κατασκευή 
ανισόπεδου κόμβου,  μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στη χλωρίδα και 
την πανίδα, παράλογες οικιστικές επεκτάσεις και αλλαγή χρήσης του 
βουνού από μέρος ελεύθερου περιπάτου και αναψυχής  σε  κερδοφόρα 
επιχείρηση. 

...για τις γειτονιές
Άμεσες  θα  είναι  και  οι  συνέπειες για  τις  γειτονιές μας,  καθώς 

καθημερινά  προβλέπεται  να  διοχετεύονται  χιλιάδες  αυτοκινήτων  σε 
αυτές. Συγκεκριμένα,  σχεδιάζεται  να κατασκευαστεί  σήραγγα,  που 
θα ξεκινά από τον τεράστιο και  τεσσάρων κατευθύνσεων ανισόπεσο 
κόμβο  στο  στρατόπεδο  Σακέτα,  θα  διαπερνά  υπογείως  την  Πα-
νεπιστημιούπολη και θα εξέρχεται μ'έναν επίσης ανισόπεδο κόμβο 
στη διασταύρωση Ούλωφ Πάλμε-Ευφρονίου.  Ως συνέπεια αυτού, η 
Λ.Υμηττού   και  η  Ευφρονίου  διαπλατύνονται,  το  πάρκο  στη 
Μισούντος  γίνεται  δρόμος,  κομμάτι  του  Άλσους  Ιλισσίων 
καταπατείται,  ενώ  σημασιοδοτείται  ξαφνικά  η  από  καιρό 
προαναγγελμένη κατασκευή πάρκινγκ στην οδό Διοχάρους, στην οδό 
Τσάφου  και  σε  άλλους  ελεύθερους  χώρους!  Η  αύξηση  της 
κυκλοφοριακής  συμφόρυνσης και  της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης 

στις  γειτονιές  θα  είναι  αναπόφευκτη,  λαμβάνοντας  υπόψιν  ότι  θα 
αποτελούν πέρασμα για το κέντρο της Αθήνας.  Επίσης, προβλέπονται 
παρεμβάσεις στις  οδούς:  Β.Αλεξάνδρου,  Εθνικής  Αντιστάσεως, 
Φιλολάου, Φορμίωνος, Α. Δημητρίου, Μ.Καραολή,  Γρ.Θεολόγου , 
Κέννεντυ, Φώκαιας, Χίου, Λεβάδου, Τέας και Ταξίλου. 

Για τα λεφτά τα κάνεις όλα
 Μπορούμε, άραγε, να ονομάζουμε το σύνολο των έργων αυτών 

«ορθολογική αντιμετώπιση» του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μία 
μητρόπολη  5  εκατ.  κατοίκων,  πνιγμένη  ήδη  στο  τσιμέντο  και  στα 
καυσαέρια;  Όχι!  Εξάλλου  η  Αττική  οδός,  που  σύμφωνα  με  τις 
υποσχέσεις  θα  έλυνε  το  κυκλο-
φοριακό,  όχι  μόνο  δεν  το  έλυσε 
αλλά  το  ενέτεινε.  Όσο  κατα-
σκευάζουν  νέους  αυτοκινητο-
δρόμους  τόσο  περισσότερα  αυτό-
κίνητα  θα  κυκλοφορούν.  Το  πρό-
βλημα λύνεται  με  τον  περιορισμό 
της  χρήσης  του  ΙΧ  και  την 
ενίσχυση  των  δημόσιων  συγκοι-
νωνιών και της χρήσης του ποδη-
λάτου.

Επομένως  αντιλαμβανόμαστε 
ότι η καταστροφή του βουνού και 
οι  καταπατήσεις  των  ελεύθερων 
χώρων με την εμπορευματοποίησή 
τους,  εξυπηρετούν  μεγάλα  συμ-
φέροντα. Από τη μία, προωθείται η 
αγορά και χρήση των ΙΧ ως μέσο 
ενίσχυσης των αυτοκινητοβιομηχανιών  (ας  θυμηθούμε  τα μέτρα της 
κυβέρνησης  τον  Αύγουστο  για  την  κρατική  επιχορήγηση  αγοράς 
αυτοκινήτου).  Από την  άλλη,  νομάρχες,  δήμαρχοι,  «εμπρηστές» και 
επιχειρηματίες φιλοδοξούν να  απομυζήσουν τεράστια οικονομικά οφέ-
λη, από τους χώρους που σήμερα χρησιμοποιούμε ελεύθερα.


