ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ
Οφείλουμε να ενημερώσουμε το λαό της πόλης μας για την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί, μετά τις πρόσφατες ενέργειες του Ναού «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»
Λαμίας με τις οποίες, εκτός από το Ποικίλο Όρος, ουσιαστικά διεκδικεί σχεδόν το 1/3 της
Πετρούπολης!!!
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ποικίλου Όρους και της
έκτασης “Πεύκα Βέρδη” απασχολεί εδώ και δεκαετίες το λαό της Πετρούπολης, καθώς
διάφοροι καταπατητές την εποφθαλμιούν και επιδιώκουν να αποσπάσουν τμήματά της
για δικό τους όφελος.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια χρειάστηκε να δώσουμε μια σειρά από αγώνες, για να
υπερασπιστούμε την έκταση αυτή από όλους όσους τη διεκδικούν - μεταξύ αυτών και ο
Ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λαμίας- να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τον
τελευταίο ίσως πνεύμονα πράσινου στη Δυτική Αττική, να εξασφαλίσουμε για τις
σημερινές και τις μελλοντικές γενιές μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής.
Ο Ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λαμίας διεκδικεί την έκταση αυτή και επιχειρεί
να αποσπάσει από το Δημόσιο μεγάλο τμήμα της έκτασης “Πεύκα Βέρδη”,
καταφεύγοντας στα Δικαστήρια και ζητώντας να αναγνωρισθεί αποκλειστικός κύριος σε
ένα μεγάλο τμήμα του, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.
Υπάρχουν όμως νέα δεδομένα με τις ενέργειες του Ναού:
• Κατά την κτηματογράφηση του Δήμου μας υπέβαλε στο Κτηματολόγιο δηλώσεις
κυριότητας σε 7.200 στρ. στη Δυτική Αθήνα, από τα οποία τα 3.200 στρέμματα (αδόμητα
και δομημένα) βρίσκονται στο Δήμο μας. Δηλαδή δήλωσε σχεδόν το 1/3 της
Πετρούπολης, ενώ υπέβαλε ενστάσεις και διεκδικεί 417 αδόμητα γεωτεμάχια εντός
σχεδίου (ιδιόκτητα οικόπεδα, κοινόχρηστοι χώροι, νησίδες, πλατείες κ.λ.π.) και 65
γεωτεμάχια εκτός σχεδίου.
• Στις 22 Μαρτίου εκδικάζεται αγωγή του Ναού κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του
Δήμου Πετρούπολης και ιδιωτών, με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί ως αποκλειστικός
κύριος, αδόμητης έκτασης, επιφάνειας 60.472,79 τ.μ. στην περιοχή Αγίας Τριάδας.
Ταυτόχρονα, στην αγωγή του αυτή, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει
αποζημίωση από τους σημερινούς ιδιοκτήτες.
Δηλαδή η Μονή Λαμίας δεν περιορίζεται πλέον στη διεκδίκηση μόνο της δημόσιας
δασικής γης. Κάνει ένα βήμα παραπέρα και, εκτός από εκτάσεις του Δημοσίου, διεκδικεί
και πλατείες, αθλητικά πάρκα, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και άλλους αθλητικούς και
κοινόχρηστους χώρους.
Επιπλέον, δεν διστάζει να διεκδικήσει και οικόπεδα που βρίσκονται μέσα στον ιστό της
πόλης και ανήκουν σε εκατοντάδες κατοίκους της Δήμου μας, αμφισβητώντας ευθέως την
κυριότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, από την οποία
πλήτττονται όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι, θα υπάρξουν κάτοικοι της πόλης μας οι
οποίοι θα αντιμετωπίσουν ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα.

Ο Δήμος μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δώσει μεγάλες μάχες μαζί με το λαό της
Πετρούπολης για να υπερασπιστεί το Ποικίλο Όρος από κάθε λογής καταπατητές.
• Έχει παρέμβει δικαστικά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, δεν έδινε βεβαιώσεις ΤΑΠ
στους διεκδικητές της έκτασης αυτής, με συνέπεια να έχουν υποστεί οι Δήμαρχοι και
ποινικές διώξεις, έχει ενημερώσει όλα τα πολιτικά κόμματα (πλην της Χρυσής Αυγής), έχει
κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού με τους υπεύθυνους από την Περιφέρεια, Ελληνικό
Δημόσιο κλπ., έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό.
Παρόλα αυτά, από την πλευρά του Δημοσίου δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτα το
ουσιαστικό, με διαχρονικές ευθύνες όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και της
σημερινής, για την αδικαιολόγητη αδιαφορία που επιδεικνύουν. Η στάση αυτή
δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, αφού δεν έχει γίνει ούτε το αυτονόητο:
•
Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, δεν υπέβαλε δηλώσεις ιδιοκτησίας για τη
δημόσια δασική γη, παρά το εξώδικο που της κοινοποίησε ο Δήμος μας.
•
Από το 2008, το ΥΠΕΚΑ δεν έχει εγκρίνει ακόμη την μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου μας για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αγ.
Τριάδα (Πεύκα Βέρδη), με την οποία προσπαθούμε να σώσουμε αδόμητη έκταση
εμβαδού 100 στρ. στην Αγία Τριάδα, χακτηρίζοντάς την ως κοινόχρηστο χώρο.

Η εξέλιξη αυτή πρέπει να σημάνει συναγερμό για όλους μας. Κανένας
κάτοικος της Πετρούπολης, κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος του στο
πρόβλημα αυτό.
Πρέπει ο λαός της Πετρούπολης, μαζί με το Δήμο, να οργανώσουμε την
πάλη μας. Να απαιτήσουμε από την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση και
όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε
να δοθεί επιτέλους μια οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ
KAI ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 18:00
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

(σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών η συγκέντρωση θα γίνει την ίδια
ώρα, στο αμφιθέατρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου-Κ. Παλαμά 189)

