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            ∆ιάταγµα Προστασίας Υµηττού- Νέοι Αυτοκινητόδροµοι 

                      Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών-Αττικής 

 

Ο Υµηττός είναι ένα µακρύ και στενό βουνό µήκους 20 χλµ., που η ψηλότερη  
κορυφή του φτάνει  τα 1026µ. Προστατευόµενη περιοχή Natura 2000 σύµφωνα µε την 
Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, πράγµα που σηµαίνει ότι είµαστε υποχρεωµένοι να την 
προστατέψουµε και τουλάχιστον να τη διατηρήσουµε στο επίπεδο που ήταν το 2006. 
Προστατεύεται επίσης από το Π∆ 31/8/78, βάσει του οποίου ορίζονται οι 
επιτρεπόµενες χρήσεις γης. 

 
Στον Υµηττό έχουν καταγραφεί 64 σηµαντικά (ενδηµικά, σπάνια, απειλούµενα, προστα- 
τευόµενα) είδη χλωρίδας. 
 
 Ειδικότερα, στο πευκοδάσος  αναπτύσσονται αρκετά είδη ορχεοειδών και σπάνια ενδη- 
µικά είδη. Τα φρύγανα  και οι ανοιχτοί θαµνώνες  είναι τα ενδιαιτήµατα µε τον µεγαλύτερο 
αριθµό ειδών και επίσης µε τα περισσότερα ενδηµικά, σπάνια και απειλούµενα είδη.   
 
 Οι πληθυσµοί ορισµένων σηµαντικών ειδών (ενδηµικών ή σπάνιων) θα µειωθούν ή θα 
εξαφανιστούν καθώς µεγάλο τµήµα τους βρίσκεται στην περιοχή του έργου. Η εκ των  
υστέρων αποκατάσταση αυτών των ειδών θα είναι πρακτικά αδύνατη.  
 
Επιπλέον, η αποκατάσταση των θιγόµενων περιοχών µε απλές φυτεύσεις ξυλωδών  
ειδών δεν είναι δυνατό ούτε να επαναφέρει τους φυσικούς οικότοπους ούτε να 
αποκαταστήσει τη βιοποικιλότητά τους. 
 
Ταυτόχρονα 35 είδη πουλιών από τα 112 που έχουν καταγραφεί στον Υµηττό, το ¼ αυτών 
που παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα, επηρεάζονται άµεσα, τόσο από την άµεση 
απώλεια βιοτόπου, όσο και από τη γενικότερη υποβάθµιση που θα προκύψει µετά από τη 
συρρίκνωση των διαθέσιµων εκτάσεων για φώλιασµα και ανεύρεση τροφής. 
 
Ο Υµηττός είναι ένα κέντρο βιοποικιλότητας όπου διατηρούνται αντιπροσωπευτικά και 
σπάνια είδη της Αττικής χλωρίδας και πανίδας,  σε µικρή απόσταση από το κέντρο της 
πλέον αστικοποιηµένης περιοχής της Ελλάδας.   
 
Αυτά ήταν µερικά αποσπάσµατα από σχόλια καθηγητών Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και της Ορνιθολογικής εταιρείας, για τις επιπτώσεις των οδικών έργων στον 
Υµηττό. 
Τα διάβασα γιατί µιλάνε για βιοποικιλότητα. Μια έννοια που την ξεχνάµε, την αγνοούν  
ίσως οι περισσότεροι και µπρος στο καθηµερινό µποτιλιάρισµα, τα  κορναρίσµατα  και το 
κυκλοφοριακό χάος που συνεχώς ζούµε, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για τέτοιες 
σκέψεις.  
 
Θα ήθελα λοιπόν αυτές τις σκέψεις να τις κάνουµε µαζί, εδώ σήµερα, γιατί το θέµα της 
σηµερινής ηµερίδας είναι το νέο ΡΣΑ και οι Νέοι Αυτοκινητόδροµοι στον Υµηττό. 
  



Σύµφωνα µε τον ΕΟΠ, στην ενότητα σχετικά µε τη βιοποικιλότητα, Βιοποικιλότητα είναι  
η ζωή µας, είναι η ύπαρξή µας, είµαστε µέρος της και χωρίς αυτή η ανθρωπότητα δεν 
µπορεί να υπάρξει, να ζήσει. Η ποιότητα ζωής, η οικονοµική ανταγωνιστικότητα, η 
απασχόληση και η ασφάλεια, όλα βασίζονται στο φυσικό αυτό κεφάλαιο. Η βιοποικιλό- 
τητα είναι καθοριστικής σηµασίας για τις "υπηρεσίες οικοσυστηµάτων", δηλ. τις υπηρε- 
σίες που παρέχει η φύση, αναφέρει ο ΕΟΠ στην ίδια ενότητα. 
 
Σας καλώ να κάνουµε αυτές τις σκέψεις γιατί πιστεύω πως έχουµε ξεχάσει γιατί ζούµε. 
Έχουµε ξεχάσει για ποιο σκοπό ο άνθρωπος  κατασκευάζει, καλλιεργεί, ερευνά, 
ανακαλύπτει. Ξεχάσαµε ότι όλα αυτά τα κάνουµε για να ζήσουµε καλύτερα, σαν φυσικά 
όντα, ΕΜΕΙΣ. Και τώρα και αύριο και µετά από πολλά χρόνια και µείς και τα παιδιά µας. 
 
Με λίγα λόγια δε φτιάχνουµε δρόµους γιατί δεν έχουν που να πάνε τα αυτοκίνητα! Κάτι  
που έχω ακούσει τους τελευταίους µήνες πάρα πολλές φορές!  
Φτιάχνουµε δρόµους για να κυκλοφορούµε εµείς οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Οι δρόµοι φτιάχτηκαν  
για µας ΟΧΙ για τα αυτοκίνητα. Για να διευκολύνουν τις µετακινήσεις µας.  
Άρα το θέµα µας είναι ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, πώς θα 
µετακινούµαστε και θα µεταφέρουµε τα εµπορεύµατά µας ποιο γρήγορα, πιο άνετα, µε 
λιγότερο άγχος, θόρυβο, ρύπανση και χωρίς να καταστρέφουµε τις πόλεις τις ίδιες, που 
είναι τα σπίτια µας που ζούµε, που δουλεύουµε.  
 
Οι τρόποι µετακίνησης των ανθρώπων όπως όλοι γνωρίζουµε αλλάζουν, ανάλογα µε  
την εποχή, τις ανάγκες και τις δυνατότητές µας. ∆ε σηµαίνει ότι θα συνεχίσουµε εσαεί να 
µετακινούµαστε µε τον ίδιο τρόπο, εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι πια καταστροφικός για  
τη ζωή µας, για την επιβίωσή µας. 
 
Με λίγα λόγια δεν ικανοποιούµε µια ανάγκη, αυτή της µεταφοράς, εις βάρος µιας 
µεγαλύτερης της επιβίωσης.  
 
Στην έκθεση του 2007 του ΕΟΠ, µε θέµα «Μεταφορές και Περιβάλλον» διαβάζουµε: 
οι Μεταφορές ευθύνονται για το 21% των συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου  

στην ΕΕ-15, από τις οποίες το 93% ανήκει στις οδικές µεταφορές. 

 

Nέοι Αυτοκινητόδροµοι, το τελευταίο µεγάλο έργο στην Αττική, ισχυρίζεται ο κ. Σουφλιάς.  

Αυτό βεβαίως δεν ισχύει διότι, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι Νέοι Αυτοκινητόδροµοι 

προκαλούν οικιστική ανάπτυξη, η οικιστική ανάπτυξη στη συνέχεια δηµιουργεί την ανάγκη 

για νέους δρόµους κ.ο.κ. 

 
Άρα πρέπει να αλλάξουµε συνήθειες. Γι αυτό το λόγο πιστεύουµε ότι η πολιτεία πρέπει  
να αποφασίζει και να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Να προωθούνται οι µετακινώ- 
σεις µας µε ΜΜΜ και δη Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Για να γίνει αυτό πρέπει η κυκλο- 
φορία µε τα µέσα αυτά να γίνει αξιόπιστη. Εποµένως, εκτός από την επέκταση του  
δικτύου των Μέσω Σταθερής Τροχιάς, πρέπει να διευκολυνθεί και η κυκλοφορία µε  
λεωφορεία. Να αυξηθούν οι γραµµές, να δηµιουργηθούν περιµετρικές γραµµές και  
δίκτυο λεωφορειολωρίδων.  
 
Γι αυτό προτείνουµε, παράλληλα µε την επέκταση του δικτύου των Μέσων Σταθερής 
Τροχιάς, την υπογειοποίηση µεγάλων οδικών αρτηριών όπως είναι η  



Κατεχάκη και ή σύνδεσή της µε τη Βουλιαγµένης υπογειοποιώντας τη Σοφοκλή και την Ελ. 
Βενιζέλου στην Ηλιούπολη (εναλλακτική πρόταση 3 στη ΜΠΕ), υπογειοποίηση της 
Κηφισίας, της Αλεξάνδρας, της Πατησίων κλπ, δηµιουργία υπόγειων συνδέσεων µεταξύ 
τους, έτσι ώστε τα ΙΧ και τα φορτηγά να κινούνται υπογείως και στους ελεύθερους δρόµους 
να δηµιουργηθούν λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδροµοι.  
 
 
Με αυτό τον τρόπο η µετακίνηση των πολιτών µε ΜΜΜ γενικά, θα γίνει αξιόπιστη  
και θα χρησιµοποιούνται πολύ περισσότερο, κάτι που όλοι κάνουµε όταν ταξιδεύοµε 
σε µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά οι περισσότεροι όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα 
Χρησιµοποιούν και πάλι το ΙΧ. 
 
Βεβαίως το τραγικό είναι ότι πολλές φορές, ακούµε να γίνεται λόγος για προστασία του 
περιβάλλοντος, για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, για προστασία της υγείας µας µε πιο 
καθαρή ατµόσφαιρα, µια καραµέλα που πουλάει πολύ στις µέρες µας και είναι 
προσφιλέστατη.  
 
Το ζητούµενο είναι στην πράξη τι αποφάσεις παίρνουν όσοι χρησιµοποιούν τις 
προσφιλέστατες αυτές φράσεις. ∆ε µπορεί να ισχυρίζονται ότι προστατεύουν το 
περιβάλλον και να σχεδιάζουν το κόψιµο  3800 δέντρων και υψηλόκορµων θάµνων,  
την εξαφάνιση προστατευόµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας,  για την κατασκευή  
του Α/Κ στου Σακέτα και των χιλιοµέτρων οδικών αξόνων στο βουνό.  
∆ε µπορεί να αποφασίζουν τη συρρίκνωση του πλούσιου αυτού βιότοπου, στον κύκλο  
της ζωής του οποίου ανήκουµε και στη θέση του να κατευθύνουν εκατοµµύρια αυτοκί- 
νητα, υπεύθυνα για τόνους διοξειδίου του άνθρακα, όζοντος,αιωρούµενων µικροσωµατί-
διων, ρύπων που είναι υπεύθυνοι για την οξίνηση του εδάφους, καρδιακά επεισόδια, 
παθήσεις θυρεοειδούς και καρκινοπάθειες στους ανθρώπους, καταστροφή της βλάστη- 
σης, των νερών και την αλλαγή του κλίµατος.  
 
Εκτός από µεγάλα λόγια, θέλουµε και µεγάλα έργα. Έργα προς την κατεύθυνση της 
Προστασίας της φύσης µας και εξυπηρέτησης των αναγκών µας πάντα µε κύριο 
γνόµωνα την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, σε ένα φυσικό περιβάλλον. 
 
 



  


