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Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 
Επικοινωνώ μαζί σας εκπροσωπώντας την Εθελοντική Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού (ΕΔΝΥ), έναν αμιγώς εθελοντικό 
φορέα προστασίας της φύσης του Νοτίου Υμηττού. Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της ΕΔΝΥ στον τομέα της 
Δασοπροστασίας, έγιναν αντιληπτές, τον Νοέμβριο του 2020, εργασίες κατασκευής νέας περίφραξης, περιμετρικά της 
μεγάλης έκτασης του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) στη Γλυφάδα, σε δασική, 
πυκνόφυτη έκταση του Νοτίου Υμηττού. Οι εργασίες αυτές αποκαθιστούν μία από δεκαετιών κατεστραμμένη και 
ελλιπή περίφραξη με συρματόπλεγμα, χρησιμοποιώντας όμως βαρέα, ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία αφήνουν 
ένα σημαντικό αποτύπωμα, σε μια κατά τα άλλα αμιγώς δασική περιοχή, αφαιρώντας υψηλή βλάστηση και αφήνοντας 
πρακτικά μια χέρσα λωρίδα κατά μήκος της περίφραξης. Η ΕΔΝΥ ενημέρωσε, ως έχει υποχρέωση, τις αρμόδιες δασικές 
αρχές, μέσω των οποίων έγινε γνωστό ότι το έργο αφορά το ΕΤΗΜ. Σε επικοινωνία και ιδιωτική συνάντηση μέλους της 
ΕΔΝΥ με τη Διοίκηση του ΕΤΗΜ, πληροφορηθήκαμε ότι το έργο εκτελείται από τον Δήμο Γλυφάδας, για λογαριασμό 
του ΕΤΗΜ και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).  
 

Είναι γενικώς γνωστό ότι η περιοχή του ρέματος «Γυρισμού», όπου βρίσκεται το ΕΤΗΜ, ήταν επί δεκαετίες 
χαρακτηρισμένη στρατιωτική περιοχή αν και τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου πάντα βρίσκονταν στη 
Β-ΒΔ πλευρά της έκτασης. Η υπόλοιπη έκταση παρέμενε εν πολλοίς χωρίς χρήση. Αυτός είναι και ο λόγος που το 2014, 
με ειδικό νόμο, παραχωρήθηκαν 42 στρέμματα για την κατασκευή νέου κοιμητηρίου της πόλης της Γλυφάδας, της 
Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και δρόμου πρόσβασης προς αυτό. Το έργο αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί, είναι σε πλήρη 
λειτουργία και περιφραγμένο, οδηγώντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας νέας περίφραξης προς τη Ν-ΝΑ πλευρά της 
έκτασης του ΕΤΗΜ και τον ορεινό όγκο του Νοτίου Υμηττού, η οποία, αν και δεν βρίσκεται στο όριο της διοικητικής του 
έκτασης, αποτρέπει αποτελεσματικά την οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό από εκεί. Η πλαγιά που βρίσκεται νότια του 
νεκροταφείου παρέμενε πάντα μια πράσινη, δασική έκταση, χωρίς χρήσεις και εγκαταστάσεις. 
 

Είναι επίσης γνωστό ότι στην περιοχή βρισκόταν από την αρχαιότητα ένας πολύ σημαντικός μη αμαξιτός αρχαίος 
δρόμος (μονοπάτι), αυτός της Σφιττίας Οδού, που ένωνε το λεκανοπέδιο και την Αθήνα με την πεδιάδα των Μεσογείων. 
Η ύπαρξη αυτού του δρόμου, προσδίδει μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική σημασία στην περιοχή, επιπλέον της 
περιβαλλοντικής. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η αρχαία αυτή οδός παραμένει μέχρι και σήμερα εν χρήση ως πεζοπορικό 
μονοπάτι στα όρια Νοτίου και Κεντρικού Υμηττού προσελκύοντας πλήθος κατοίκων της περιοχής αλλά και πεζοπόρων 
από άλλες. Προφανώς, το τμήμα της Σφιττίας Οδού που διέρχεται βορείως του νέου Νεκροταφείου Γλυφάδας, εντός 
της κυρίως έκτασης του ΕΤΗΜ δεν μπορούσε να είναι προσβάσιμο στο κοινό όμως η μεγάλη χρήση αυτού του 
μονοπατιού, σε συνδυασμό με τη μη ύπαρξη σύγχρονης περίφραξης της έκτασης του ΕΤΗΜ δημιουργούσε συχνά το 
παράδοξο, πεζοπόροι, μη γνώστες της περιοχής, να καταλήγουν εντός του χώρου του ΕΤΗΜ και να εξέρχονται από την 
κύρια πύλη του, κατόπιν ελέγχου, παρά το γεγονός ότι το ίχνος του μονοπατιού οδηγούσε σαφώς (και με σχετική 
σήμανση) εκτός αυτής και νότια του νέου νεκροταφείου, κινούμενο σε μια πευκόφυτη πλαγιά, ήπιας κλίσης, για να 
συναντήσει την πόλη της Γλυφάδας στο παρακείμενο γήπεδο της Τερψιθέας. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατή η 
αποφυγή της περιοχής του ΕΤΗΜ, η πρόσβαση στο οποίο αποτρέπεται και από τη διπλή περίφραξη του νέου 
Νεκροταφείου που είχε ήδη κατασκευαστεί. Η πρόσβαση αυτή παρέμενε επί πολλά έτη και είχε πλέον παγιωθεί ως η 
όδευση πρόσβασης προς το τμήμα της αρχαίας Σφιττίας Οδού που βρίσκεται πίσω από την έκταση του ΕΤΗΜ, το 
διάσελο του Σταυρού και τον υπόλοιπο Υμηττό. 
 

Οι εργασίες που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο, για τη νέα περίφραξη του ΕΤΗΜ, αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Είναι σαφές 
ότι η περίφραξη τοποθετείται νομίμως στα όρια της τεράστιας έκτασης, πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων, του ΕΤΗΜ, 
παρά το γεγονός ότι αυτή δεν χρησιμοποιείται στο σύνολό της και αποτελεί πρακτικά πράσινη, ορεινή, δασική έκταση, 
μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας. Παράλληλα η γειτνίασή της με τον πυκνό ιστό της πόλης την καθιστά ακόμη πιο 
σημαντική για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, όπως αποδεικνύεται από την αυξημένη επισκεψιμότητα που γνωρίζει 
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το βουνό την εποχή της πανδημίας. Είναι σαφές πως είναι απαραίτητο να οριοθετηθεί η περιοχή του ΕΤΗΜ και να 
αποτραπεί η είσοδος σε αυτή. Όμως η νέα περίφραξη, στα νότια του νέου νεκροταφείου της Γλυφάδας -μιας περιοχής 
εκ των πραγμάτων δημόσιας πλέον- πέρα από τις βαριές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οδηγεί και στον αποκλεισμό και 
τη καταστροφή του προαναφερθέντος μονοπατιού, περιφράσσοντας ουσιαστικά (μεταξύ της ήδη υπάρχουσας νέας 
περίφραξης του νεκροταφείου και της νέας περίφραξης που κατασκευάζεται) μια λωρίδα γης στην οποία δεν υπάρχουν 
εγκαταστάσεις παρά μόνο δάσος και άγρια ζωή. Υπάρχουν αντιδράσεις στην τοπική -και όχι μόνο- κοινωνία καθώς 
συντελείται μια ακόμη επέμβαση στην πολύπαθη φύση του Υμηττού, χωρίς αυτή να δικαιολογείται για λόγους 
επιχειρησιακής ασφαλείας αφού στην εν λόγω έκταση δεν υφίστανται εγκαταστάσεις, παρά μόνο δάσος, και αυτό 
προσβάσιμο επί χρόνια (ακόμη και προ της κατασκευής του νέου νεκροταφείου). 
 

Για τον λόγο αυτό, η ΕΔΝΥ προτείνει την τροποποίηση της περίφραξης κατά τρόπο που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων του ΕΤΗΜ, επιτρέποντας παράλληλα την πρόσβαση στους κατοίκους της πρωτεύουσας στον 
πολύτιμο ορεινό όγκο και πνεύμονα του Υμηττού καθώς και στην αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας Σφιττία Οδό. 
Η προτεινόμενη λύση είναι άμεσα εφαρμόσιμη, περιορίζει την παρέμβαση στο ευαίσθητο οικοσύστημα και την άγρια 
ζωή του Υμηττού, που αλλιώς θα εγκλωβιστεί ανάμεσα σε νέα συρματοπλέγματα, περιορίζοντας παράλληλα και το 
κόστος του έργου, χωρίς να στερεί κάποια λειτουργική έκταση από το ΕΤΗΜ (αφού αυτή έχει ήδη αποκοπεί από το νέο 
νεκροταφείο και τον δρόμο πρόσβασής του). Είναι προφανές, πως στην περίπτωση που περιφραχτούν όλες οι αχανείς 
εκτάσεις του Νοτίου Υμηττού που ανήκουν σε στρατιωτικά επιτελεία, τότε θα αποκοπεί πρακτικά το σύνολο των Δήμων 
Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και μεγάλο μέρος του Δήμου Κρωπίας από την πρόσβαση στη φύση του 
βουνού, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα που είναι χαρακτηρισμένα ως τέτοια (ΕΤΗΜ, 
ΣΣΕ, Έκταση ΓΕΑ-ΥΠΑ «Κρεββατάκια» Βούλας κ.α.). Θεωρούμε βέβαιο πως κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί επιχειρησιακές 
ανάγκες, δίπλα στην πρωτεύουσα και μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 
 

Η σχηματική απεικόνιση της 
προτεινόμενης λύσης φαίνεται 
στο παρακείμενο σχήμα και έχει 
ήδη εξασφαλιστεί η συνδρομή 
του Δήμου Γλυφάδας για την 
υλοποίησή της εφόσον εγκριθεί 
από το αρμόδιο τμήμα του ΓΕΑ. 
Ξεκαθαρίζεται ρητώς ότι δεν 
υπάρχει ουδεμία απαίτηση 
αποχαρακτηρισμού της εν λόγω 
έκτασης αλλά μόνο αίτημα να 
παραμείνει προσβάσιμη, στη 
φύση και τους κατοίκους, η -έτσι 
κι αλλιώς- μη χρησιμοποι-
ούμενη και πλέον αποκομμένη 
από άλλες εγκαταστάσεις 
δασική έκταση. 
 

Με αίσθημα ευθύνης, απέναντι στις ανάγκες της εθνικής άμυνας αλλά και στην ζωτική ανάγκη προστασίας και 
πρόσβασης στον φυσικού πλούτο της χώρας μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα εγκύψετε στο παρόν αίτημα με το ίδιο 
ενδιαφέρον που επεδείχθη, από πλευράς ΓΕΑ, σχετικά με τις ανάγκες ταφής των νεκρών, και στις ανάγκες των 
ζωντανών κατοίκων, επισκεπτών αλλά και της άγριας φύσης του βουνού. Το αίτημα συνυπογράφουν οι εξής φορείς: 
Εθελοντική Δασοπροστασία Νοτίου Υμηττού (ΕΔΝΥ), … 
 

Ως Επικεφαλής εθελοντής της ΕΔΝΥ, είμαι στη διάθεσή σας, στα παρεχόμενα στοιχεία επικοινωνίας, για οποιεσδήποτε 
περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, προσβλέποντας σε μια συνεργασία για το ευρύτερο καλό της χώρας μας. 

 

             Μετά τιμής, 
 
 

 
       Σπύρος Κίνιας 

                               Επικεφαλής Εθελοντής Ε.Δ.Ν.Υ. 


