
Kάλεσμα στους κατοίκους της Λυκόβρυσης ενάντια στην συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής μας.

Η λειτουργία ρυπογόνων και οχλουσών βιομηχανιών κυριολεκτικά δίπλα στις πόρτες των σπιτιών μας, είναι η
σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Σε μία περιοχή που είναι από τις πιο επιβαρυμένες στην Αττική με ρύπους και
μόλυνση, η υπεράσπιση των ελεύθερων και αδόμητων χώρων είναι καθήκον για εμάς και τα παιδιά μας.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Η λειτουργία του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ όπως και η λειτουργία του εργοστασίου των Λυμάτων στα όρια του δήμου μας,

δημιουργούν ήδη ένα κοκτέιλ ρύπων για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ παράλληλα μία σειρά «βαριές»

δραστηριότητες μέσα στον οικιστικό ιστό της Λυκόβρυσης κάνουν τη ζωή των κατοίκων αφόρητη.

Μαρμαράδικα, εργοστάσιο Βενέτης, καφεκοπτείο KUDU, ELCO Βαγιωνής είναι οι κύριες οχλούσες και ρυπογόνες
βιομηχανίες και δραστηριότητες τη περιοχής, απέναντι στις οποίες κάτοικοι που βρίσκονται κοντά τους έχουν
προσφύγει στους αρμόδιους φορείς ακόμα και στα δικαστήρια για την απομάκρυνσή τους από τις γειτονιές μας,

με κάποιες μάλιστα να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους παρά τις δικαστικές αποφάσεις. Το ποτήρι ξεχειλίζει
όταν εκδικητικά επιχειρήσεις «σπέρνουν» αγωγές και μηνύσεις σε όσους κατοίκους διαμαρτύρονται και
προσφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να βρουν το δίκιο τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Αυτήν την περίοδο είναι σε διαδικασία συζήτησης και ψήφισης το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τη Λυκόβρυση
που αλλάζει χρήσεις γης, και δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων μέσα στην πόλη. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τους ελεύθερους χώρους της
περιοχής μας, να απαιτήσουμε σχολεία και πλατείες για να παίζουν τα παιδιά μας, μακριά από εργοστάσια και
ρυπογόνες δραστηριότητες. Δυο τρανταχτά παραδείγματα είναι το οικόπεδο που συνορεύει με το εργοστάσιο του
Βενέτη που είναι χαρακτηρισμένο για ανέγερση σχολείου, κάτι που κάνει ακόμα πιο επιτακτική την απομάκρυνση
του εργοστασίου από την πόλη και το νηπιαγωγείο της Λυκόβρυσης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα σπό τα
μαρμαράδικα και  πρόσφατα ξεφύτρωσε δίπλα του και μια κεραία κινητής τηλεφωνίας.

ΝΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια και Υπουργείο πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να μετεγκατασταθούν
οι οχλούσες και ρυπογόνες δραστηριότητες σε κατάλληλους χώρους, που είναι χαρακτηρισμένοι για βιομηχανική
και βιοτεχνική χρήση με μέριμνα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενώ μέχρι την πλήρη απομάκρυνσή
τους από τον οικιστικό ιστό, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας για τους περιοίκους αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτές.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΪΟΥ,

ΣΤΙΣ 11:00 ΠΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ


