
Οδική ασφάλεια ναι! 

Όχι στη δαιµονοποίηση αυτών που φυλούν περιβαλλοντικές 

Θερµοπύλες. 

 

( Kίµων Φουντούλης, εφηµ. «Χαιδάρι - Η πόλη µας Φεβ. 2005») 

 

Στο τεύχος ∆εκεµβρίου 2004, η εφηµερίδα σας δηµοσίευσε µια δήλωση του κ. 

Παναγιώτη Μπιτούνη, προέδρου του ΑΣ∆Α, σχετικά µε την θανατηφόρα, όπως 

την χαρακτηρίζει, στροφή της Ιεράς Οδού. 

Προφανώς όλοι συµφωνούµε στην ανάγκη βελτίωσης των δρόµων. Αλλά γιατί 

ασχολείται µε τα τροχαία ο κ. Μπιτούνης; Γιατί τόσο ενδιαφέρον για τον ∆ιοµήδειο 

Κήπο και τέτοια επίθεση κατά της διοίκησης του Ιδρύµατος; 

Σε ό,τι αφορά τα αίτια επικινδυνότητας στο συγκεκριµένο σηµείο, η ανάλυση του κ. 

Μπιτούνη είναι τουλάχιστον ελλιπής. Το πρόβληµα δεν οφείλεται στην χάραξη του 

δρόµου, στις στροφές δηλαδή, αλλά στην προβληµατική κατά πλάτος κλίση 

(επίκλιση) του οδοστρώµατος µέσα στη στροφή. Η χάραξη µε στροφές επιβάλλεται 

για να µην είναι απότοµη η κατά µήκος κλίση του δρόµου (λόγω υψοµέτρου) µε 

αποτέλεσµα την δύσκολη ανάβαση και ακόµη περισσότερο την επικίνδυνη 

κατάβαση. Παρόλα αυτά, εάν απαιτηθεί διαπλάτυνση του δρόµου θα κινηθεί 

διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον αρµόδιο φορέα (ΥΠΕΧΩ∆Ε). Γι’ 

αυτό δεν χρειάζεται συναίνεση της διοίκησης του ∆ιοµήδειου Κήπου. 



Η συναίνεση ίσως χρειάζεται για να υλοποιήσει ο ΑΣ∆Α έργα ποδηλατόδροµων, 

πεζόδροµων κ.λπ.,  όπως και τα ήδη κατασκευασθέντα µεταξύ ∆ροµοκαΐτειου και 

Σιδηρόπουλου (ήδη δίχως περιπατητές και συντήρηση ). Αναγκαία όµως για 

απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων! Η διοίκηση του Κήπου όµως 

οφείλει να διαφυλάτει το κληροδότηµα που διαχειρίζεται.  

Επειδή ο ∆ιοµήδειος Κήπος αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης και 

επαύξησης πρασίνου στην περιοχή µας, κάθε Χαϊδαριώτης πρέπει να είναι 

εξαιρετικά δύσπιστος σε πρωτοβουλίες όπως του κ. Μπιτούνη. 

Άλλωστε κανείς δεν εµποδίζει τον ΑΣ∆Α να παρεµβεί ή να πιέσει αρµοδιότερους 

να ενεργήσουν ώστε: 

Να βελτιωθεί η κλίση του δρόµου που «πετάει» έξω τα αυτοκίνητα. 

Να συντηρήσει και διαφυλάξει τα υπάρχοντα πεζοδρόµια. 

Να κατασκευάσει πεζοδρόµιο (συνήθων διαστάσεων) προς την πλευρά του 

∆ιοµήδειου Κήπου διευθετώντας και τον ανοικτό αγωγό οµβρίων αλλά και στην 

απέναντη  Πλευρά. 

Να τοποθετήσει προστατευτικές µπάρες. 

Να βελτιώσει την οδοσήµανση. 

Να ενισχύσει τον φωτισµό του δρόµου κ.λπ. 

Η καθυστέρηση στην λήψη των παραπάνω µέτρων δηµιουργεί το πρόβληµα. Ας 

επισηµάνει ο κ. Μπιτούνης τους υπεύθυνους των εγκληµατικών αυτών ελλείψεων 

και θα µας βρεί αρωγούς της προσπάθειας του. 



  Ο ∆ιοµήδειος Κήπος αποτελεί έναν από τους πέντε «πυλώνες» που στήριξαν τη 

διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι άλλοι τέσσερεις είναι το Στρατόπεδο, η 

∆ασική Υπηρεσία – Καταφύγιο Θηραµάτων και τα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία. 

Κάθε παρέµβαση στους χώρους αυτούς οφείλει να διαφυλάττει την υπάρχουσα 

δασική βλάστηση σεβόµενη την µακρά πορεία προσφοράς των παραπάνω 

οργανισµών στους κατοίκους, και όχι υπηρετώντας την πρόσκαιρη δηµιουργία 

έργων βιτρίνας. Είδαµε αρκετά και χρεωθήκαµε περισσότερο. Καιρός είναι τα 

χρήµατα από ευρωπαϊκά προγράµµατα να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ποιότητα 

της ζωής (βιώσιµη ανάπτυξη γαρ!) και όχι στην λογιστική λογική της δαπάνης για 

την «µη απώλεια πόρων». 

Ο κ. Μπιτούνης ισχυρίζεται ότι ο ΑΣ∆Α «δεν φείδεται περιβαλλοντικών 

ευαισθησιών». Το έργο του ΑΣ∆Α στο πάντα ρηµαγµένο «Πάρκο Νεολαίας» µε τις 

αυθαίρετες κατασκευές τον διαψεύδει. Η χρήση τζιπ, µε προκλητική κατανάλωση 

βενζίνης και αντίστοιχη έκλυση ρύπων ,για αστικές µετακινήσεις  καθώς και η 

στάθµευση επί του πεζοδροµίου, δεν ενισχύουν τον ισχυρισµό του. 

Αλοίµονο όµως αν δεν έχει περιβαλλοντικές ευαισθησίες ο πρόεδρος  και το 

προσωπικό του ΑΣ∆Α. Αµείβονται για να δίνουν λύσεις στις περιβαλλοντικές 

ανάγκες των πολιτών της ∆υτικής Αθήνας και γι’ αυτό πρέπει να πείσουν: όχι 

«επικοινωνιακά», στην πράξη! Με διαφάνεια και έλεγχο από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες καθώς και τις συναρµόδιες υπηρεσίες.  

Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω, πρέπει να πάρει θέση η κοινωνία του 

Χαϊδαρίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και οι φορείς. Με διαφάνεια, κοινοποίηση των 



επιστολών που έχουν ανταλλαγεί και ξεκάθαρες θέσεις απέναντι στα ζητήµατα της 

οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, για τους πολίτες και όχι 

τους απορροφητήρες πόρων! Έτσι για να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι, για να 

δούµε τους υποστηρικτές της άποψης Μπιτούνη στο δήµο µας. 

Όταν ο ΑΣ∆Α αποδεδειγµένα δηµιουργήσει και διατηρήσει νέο δασικό πλούτο, 

αξιοποιώντας µε σεβασµό τα κονδύλια από το υστέρηµα των Ευρωπαίων και 

Ελλήνων εργαζοµένων (αυτό είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια), τότε ίσως «πονέσει» 

περισσότερο τον υφιστάµενο δασικό πλούτο και σεβαστεί όσους τον 

διαφυλάττουν. 

Με εκτίµηση, 

Κίµων Φουντούλης 

 


