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Προστασία σε 500.000 στρέμμ.
™Â Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÂÚ›Ô˘ 500.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·-
Ù· ÛÙÈ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ¶·Ù¤Ú·,
¶¿ÛÙÚ·˜, °ÂÚ·ÓÂ›ˆÓ Î·È ∫È-
ı·ÈÚÒÓ·, ·fi Ù· ÔÔ›· ¿-
Óˆ ·fi ÙÔ 80% Â›Ó·È ‰·ÛÈ-
Î¤˜ ˙ÒÓÂ˜, fiÔ˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â›
ÙÔ ˘„ËÏfi Ú¿ÛÈÓÔ. ø˜ Û‹-
ÌÂÚ·, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÎËÚ˘¯ıÂ› Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ›· È-
‰È·ÈÙ¤ÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î¿Ï-
ÏÔ˘˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
ÛÙ· ‰¿ÛË ÙË˜ ÂÏ¿ÙË˜ ¤¯Ô˘Ó
‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂÏ¿ÊÈ· ·fi
ÙËÓ ¶¿ÚÓËı·, ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ˘Ú-
Î·ÁÈ¤˜ ÙÔ˘ 2007.

ΔË˜ Ã∞ƒ∞™ Δ∑∞¡∞μ∞ƒ∞

Σ
την περιοχή, που εκτεί-
νεται από τα όρια του
Δήμου Μεγάρων και

φτάνει ώς την Ψάθα και το
Πόρτο Γερμενό στις ακτές του
Κορινθιακού, έχει επιβληθεί με
απόφαση της υπουργού Περι-
βάλλοντος αναστολή έκδοσης
οικοδομικών αδειών ώς τον
Μάιο του 2011, ώστε να προω-
θηθούν οι μελέτες από τον
Οργανισμό Αθήνας και να ακο-
λουθήσει η θεσμοθέτηση των
μέτρων προστασίας με τη μορ-
φή διατάγματος.

«Εργαζόμαστε ώστε στο τέ-
λος του χρόνου να έχουμε έτοι-
μες τις προτάσεις», μας διαβε-
βαιώνει ο αρχιτέκτων Γ. Μι-
κρός από το τμήμα Περιβάλλο-
ντος του Οργανισμού.

42 συνεταιρισμοί
Οι ορεινοί όγκοι της Δυτι-

κής Αττικής θεωρούνται οι λι-
γότερο «μολυσμένοι» από αν-
θρωπογενείς δραστηριότητες,
με περιορισμένη αυθαίρετη
δόμηση. Η μεγάλη απειλή ό-
μως είναι οι 42 οικοδομικοί
συνεταιρισμοί που διεκδικούν
από χρόνια πάνω από 15.000
στρέμματα, κυρίως σε δασι-
κές περιοχές που χαρακτηρί-
ζονται δημόσια διακατεχόμε-
νη γη. 

Πρόκειται για εκτάσεις που
πριν από δεκάδες χρόνια είχαν
εκχωρηθεί από το κράτος σε
ρυτινοσυλλέκτες. Στη δεκαε-
τία του ’50, το υπουργείο Γε-
ωργίας είχε εκχωρήσει και την
κυριότητα, η οποία όμως ανα-
κλήθηκε όταν διαπιστώθηκαν
οι πρώτες αγοραπωλησίες.

Σε αυτή την παραμελημένη

περιοχή εντοπίζονται παράκτι-
οι υδροβιότοποι, όπως αυτοί
στο Σχίνο, τη Μαυρολίμνη και
την Ψάθα, αλλά και στις εκβο-
λές των ρεμάτων Μεγάρων και
Κινέτας, σε συνδυασμό με τη
λίμνη Σκουρτών. Μελέτη της
Ορνιθολογικής Eταιρείας για
τις βόρειες ακτές του Κορινθια-
κού επισημαίνει ότι αποτελούν
σημαντικό μεταναστευτικό
διάδρομο για τα μεταναστευτι-
κά πουλιά.

Ειδικά για το έλος της Ψάθας
αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί
περισσότερα από 100 είδη ά-
γριων πουλιών, ανάμεσά τους
σημαντικές οικογένειες ερω-
διών, αποτελούμενες από λευ-
κοτσικνιάδες, στακτοτσικνιά-
δες, κρυπτοτσικνιάδες κ.λπ.,
που με βάση κοινοτική οδηγία
εντάσσονται στα σπάνια ή α-
πειλούμενα είδη και θεωρού-
νται πολύτιμα για το ευρωπαϊ-
κό φυσικό περιβάλλον. Παρ’ ό-
λα αυτά δεν έχουν ενταχθεί σε
δίκτυα προστατευόμενων πε-
ριοχών.

Eυρήματα
Παραγνωρισμένα και τα «α-

ποτυπώματα» της Ιστορίας από
την Aρχαιότητα ώς και την
Tουρκοκρατία:
◗ Στο Μεγάλο Βαθυχώρι διασώ-
ζεται πύργος του 400 π.Χ. και
άλλος ένας της ίδιας περιόδου
βρίσκεται στο Μικρό Βαθυχώ-
ρι, σημάδια αδιάψευστα ότι η
περιοχή βρισκόταν στα αρχαία
περάσματα που συνέδεαν τη
βόρεια Ελλάδα με την Πελο-
πόννησο.
◗ Στο Πόρτο Γερμενό έχουν
βρεθεί ερείπια των Μεγαρικών
Αιγοσθενών, τρεις ναΐσκοι της
βυζαντινής περιόδου και μια
παλαιοχριστιανική εκκλησία
βασικού ρυθμού που έχει χτι-
στεί πάνω στα ίχνη του ιερού
του Μελάμποδα, ο οποίος ήταν
μάντης και θεραπευτής.
◗ Σημαντικά ευρήματα εντοπί-
ζονται στην αρχαία Ερένεια,
στη βόρεια πλευρά του όρους
Πατέρα, στον δρόμο από τα
Κούντουρα στον Αγιο Γεώργιο,
στους πύργους στο Μάζι και το
Βελατούρι.

Σε απόσταση 4 χλμ. από την
Οινόη εντοπίζονται τα ίχνη του
αρχαίου δήμου, ενώ στη θέση
Κάζα το περίφημο φρούριο
Ελευθερών.  ✖

™τα 1,3 εκατ. στρέμματα, που αντιστοι-
χούν στο ένα τρίτο της επιφάνειας της

Αττικής, προβλέπεται να φτάσουν οι προ-
στατευόμενες περιοχές. Περιλαμβάνουν κυ-
ρίως δάση στους ορεινούς όγκους Υμηττού,
Πεντέλης, Αιγάλεω, Λαυρεωτικής και Πάρ-
νηθας, αλλά και για πρώτη φορά τις «ξεχα-
σμένες» οροσειρές στη Δυτική Αττική.

Τα σχέδια του υπουργείου Περιβάλλοντος
και του Οργανισμού Αθήνας περιλαμβάνουν
τη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου
δόμησης σε αυτές τις ζώνες, με τη θέσπιση
υψηλών ορίων αρτιότητας
στα 40 στρέμματα και χω-
ρίς πρόβλεψη για μεταβα-
τικές διατάξεις. Για το
προσεχές μέλλον προω-
θείται η αναθεώρηση των
διαταγμάτων της Πεντέ-
λης και ενδεχομένως της
Πάρνηθας, με τη θέσπιση
αυστηρότερων όρων προστασίας.

Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε στο ΣτΕ
για επεξεργασία το σχέδιο διατάγματος για
τον Υμηττό, όπου έχουν ανασταλεί η έκδοση
οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδο-
μικών εργασιών σε επιφάνεια που ξεπερνά τα
120.000 στρέμματα. Η αναστολή λήγει στα
μέσα Φεβρουαρίου 2011. Μέσα στον επόμε-
νο χρόνο θα ξεκινήσει η μελέτη για την ανά-
δειξη της Α' ζώνης του Υμηττού, που έχει αυ-
ξηθεί στα 105.000 στρέμματα, με πρόβλεψη
μόνο για μονοπάτια, σημεία υπαίθριας ανα-
ψυχής, θέσεις θέασης και παρατήρησης της
ορνιθοπανίδας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη
διαμόρφωση των σημείων πρόσβασης και τη
σύνδεσή τους με τους γειτονικούς οικισμούς.

Με τη θεσμοθέτηση του διατάγματος για

τον Υμηττό θα ακολουθήσει συμπληρωματι-
κή μελέτη για τη Φασκομηλιά, μια έκταση πε-
ρίπου 2.200 στρεμμάτων προς τη νότια από-
ληξη του βουνού που φτάνει ώς το παράκτιο
μέτωπο. Στη ζώνη αυτή υπάρχουν ακίνητα
της Εκκλησίας και πολυτελείς κατοικίες.

Οι ειδικοί του Οργανισμού Αθήνας έχουν
ήδη ξεκινήσει δύο σημαντικά προγράμματα
παρεμβάσεων που αφορούν το κτήμα Τα-
τοΐου και το θεματικό πάρκο Λαυρίου.
■ Δ∞Δ√´. Οι μελέτες αφορούν δύο θυλάκους
μέσα στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας, συνολι-

κής επιφάνειας 9.500
στρεμμάτων του πρώην
βασιλικού κτήματος. Τα υ-
πάρχοντα κτίρια προβλέπε-
ται να επισκευαστούν και
να αναδειχθούν σε χώρους
φιλοξενίας περιορισμένου
αριθμού προσωπικοτήτων,
διοργάνωσης πολιτικών

συμβουλίων, μουσείου, εκθέσεων ειδικής θε-
ματολογίας κ.λπ. Στα βοηθητικά κτίρια του
κτήματος θα επιτραπούν χρήσεις αναψυχής,
αθλητισμού, πολιτισμού και εκπαίδευσης.
■ §∞Àƒπ√. Το θεματικό πάρκο εξόρυξης με-
ταλλεύματος καλύπτει 35.000 στρέμματα
και προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα
του 2003 για τους ορεινούς όγκους της Λαυ-
ρεωτικής. Τα σχέδια αφορούν τη διαμόρφω-
ση ενός εκτεταμένου υπαίθριου μουσείου,
όπου θα αναδειχθούν τα αρχαία και τα νεό-
τερα υπολείμματα της μεταλλευτικής δρα-
στηριότητας που υπήρχε στην περιοχή. Η
δόμηση θα είναι πολύ περιορισμένη και θα
αφορά τους χώρους παρουσίασης των εργα-
λείων εξόρυξης και τις υποστηρικτικές λει-
τουργίες.  Ã.Δ∑.

«Mην αγγίζετε» στο 33% της Aττικής

Σχέδια για σταδιακή
κατάργηση της εκτός
σχεδίου δόμησης στις

προστατευόμενες ζώνες

H ανεξέλεγκτη
δόμηση πνίγει
τα κεδροδάση
∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹ «·ÍÈÔÔ›ËÛË»
ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, Ë ·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙË ‰fi-
ÌËÛË, Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‰ÚfiÌˆÓ
Î.Ï., Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÍ·Ê¿-
ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÌÌÔ-
ıÈÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Ù· Â-
Ú›ÊËÌ· ÎÂ‰ÚÔ‰¿ÛË Î·È ÛÙËÓ
·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘
ÙÔ›Ô .̆ ªfiÓÔ Ì¤ÚË ‰˘ÛÚfiÛÈ-
Ù· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤Ó· ·Ú·-
Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·-
Ó·ÏÏÔ›ˆÙ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜, ÙË
Ê˘ÛÈÎ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· È-
‰È·›ÙÂÚ· ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜.

™Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Î·-
Ù¤ÏËÍ·Ó ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂ-
ÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ∞ÁÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ πÓÛÙÈ-
ÙÔ‡ÙÔ  ̆Ã·Ó›̂ Ó (ª∞πÃ) °ÈÒÚÁÔ˜
∫·˙¿ÎË˜, Dany Ghosn Î·È ∏Ï¤-
ÎÙÚ· ƒÂÌÔ‡Ó‰Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚ-
Á¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Junicoast, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ·-
ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù¤ÙÔÈˆÓ
ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ·Ú¿ÎÙÈÂ˜
·ÌÌÔı›ÓÂ˜ ÌÂ Â›‰Ë Î¤‰ÚˆÓ Ô˘
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÌÂ-
Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 

ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÚfiÁÚ·Ì-
Ì· ̆ ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ª∞πÃ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫·-
Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜
¢·ÛÒÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È §·ÛÈı›Ô˘
ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹ÙË˜.

Oικότοποι 
√ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ̆ Â‡-

ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ
·Ú¿ÎÙÈÂ˜ ·ÌÌÔı›ÓÂ˜ ÌÂ Â›‰Ë
Î¤‰ÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ›
ˆ˜ ÔÈÎfiÙÔÔ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.
™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ô ÔÈÎfiÙÔÔ  ̃·˘Ùfi˜
¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÛÙÔ ∂Ï·ÊÔÓ‹-
ÛÈ (∫Â‰Úfi‰·ÛÔ˜) ÛÙ· º·Ï¿-
Û·ÚÓ·, ÛÙË Ó‹ÛÔ °·‡‰Ô (™·-
Ú·Î‹ÓÈÎÔ, AÁÈÔ  ̃πˆ¿ÓÓË ,̃ §·˘-
Ú·Î¿˜) Î·È ÛÙË Ó‹ÛÔ ÃÚ˘Û‹,
ÓfiÙÈ· ÙË˜ πÂÚ¿ÂÙÚ·˜. ™ÙÔ ∞È-
Á·›Ô ̆ ¿Ú¯ÂÈ Â›ÛË˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿
ª‹ÏÔ˜, ¶ÔÏ‡·ÈÁÔ˜, ¡¿ÍÔ˜ Î·È
ƒfi‰Ô˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÂ Î·ÌÈ¿ ·-
fi ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ıÂ› ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›-
ÚÈÛË˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÔ-
ÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-
Î‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘.

√ˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
ÓÂ˜, ÔÈ ·ÌÌÔı›ÓÂ˜ ÌÂ Î¤‰Ú·,
·Ú’fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÂ ·ÔÌ·-
ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÂ˜ ‹ ‰˘ÛÚfiÛÈÙÂ˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜, ‰¤¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ È¤-
ÛÂÈ˜. OÏÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÏfiÁˆ
ÙÔ˘ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜
Î¿ÏÏÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÔÚÈ-
ÛÌfi ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· ̆ -
·›ıÚÈ· ·Ó·„˘¯‹ Î·È Î·Ù·-
ÛÎ‹ÓˆÛË. °. §YBIAKH™


