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ΑΘΗΝΑ 
  

Ανακοίνωση της συνέλευσης των εκπροσώπων της 27ης Σεπτεμβρίου 2010 
  
Η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για τους Ελεύθερους Χώρους και την Ποιότητα 
Ζωής στην Αθήνα, που αγωνίζεται σταθερά, από το 1996, για τους ελεύθερους χώρους και την 
ποιότητα ζωής στην πόλη, πραγματοποίησε την τακτική της συνάντηση στις 27/9/2010 και 
αποφάσισε τα εξής: 

1. Εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών να απευθύνει στις δημοτικές και περιφερειακές 
παρατάξεις δέσμη αιτημάτων και να τις καλέσει να τοποθετηθούν επ’ αυτών (ακολουθεί σε 
ξεχωριστό δελτίο) 
2. Να διατυπώσει τη θέση της σχετικά με τις εξελίξεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού 
(ακολουθεί σε ξεχωριστό δελτίο)   
3. Νέα Νομοθεσία Fast Track: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η νέα νομοθεσία για 
επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων. Ανοίγει ο δρόμος για μεγάλες 
επεμβάσεις, απώλεια του κοινόχρηστου χαρακτήρα σε πολλούς ελεύθερους χώρους της πόλης, 
και μάλιστα χωρίς διαβούλευση και τήρηση των νομικών προθεσμιών για προσφυγή στη 
δικαιοσύνη. Εκτός από την περίπτωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού-Άγιου Κοσμά 
και του Κατάρ, και άλλοι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι φαίνεται ότι έχουν μπει στο στόχαστρο της 
ιδιωτικοποίησης, όπως ο Ελαιώνας και η επανάκαμψη του Mall του Βωβού, η περιοχή του 
πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, το Λιμάνι του Πειραιά, η περιοχή της 
Αναβύσσου. Η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων καλεί τις συλλογικότητες της 
Αθήνας σε εγρήγορση για να αποτραπούν αρνητικές εξελίξεις στην υπόθεση των ελεύθερων 
χώρων και στην κοινή προσπάθεια για αύξηση της βιωσιμότητας της πρωτεύουσας με 
περισσότερο πράσινο. 

  
Η συνέλευση της Συντονιστικής Επιτροπής ενημερώνει τους πολίτες για τα εξής νεότερα του 
Δήμου Αθηναίων και των γύρω δήμων, που είναι η περιοχή εμβέλειας της Επιτροπής: 
Πάρκο Κύπρου και Πατησίων: Σημαντική νίκη των κατοίκων και κόλαφο κατά της πολιτικής του 
Δημάρχου Αθηναίων Ν. Κακλαμάνη αποτελεί   η πρόσφατη δικαστική απόφαση που ορίζει ότι ο 
χώρος πρέπει να παραμείνει πάρκο και να μην κατασκευαστεί εκεί το σχεδιαζόμενο υπόγειο 
γκαράζ.   
Ποταμός Ιλισσός: Σημαντική ανταπόκριση σε φορείς και σε πολίτες βρήκε το κάλεσμα της 
Πρωτοβουλίας Κατοίκων του Μετς για τον καθαρισμό της κοίτης του Ιλισσού στην περιοχή της 
Αγ. Φωτεινής στις 12 και 26/9/2010, μιας ιστορικής περιοχής που συνδέεται με τον «Φαίδρο» του 
Πλάτωνα και τους εορτασμούς της αρχαίας Αθήνας για την νίκη της Μάχης του Μαραθώνα. Από 
τον καθαρισμό προέκυψε μεγάλος όγκος σκουπιδιών, γεγονός που θέτει για άλλη μια φορά προ των 
ευθυνών του τον Δήμο Αθηναίων, γιατί ο χώρος δεν καθαρίζεται και δεν υπάρχουν καλάθια 
απορριμμάτων και επαρκής φωτισμός του ιστορικού χώρου. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί 
και στις 14 και 31 Οκτωβρίου, ημέρα που θα γίνει και ο Μαραθώνιος δρόμος για τα 2.500 χρόνια 
από τη Μάχη του Μαραθώνα.  
Ναός Αγροτέρας Αρτέμιδος, Μετς: Το ΚΑΣ έχει επανειλημμένα αποφασίσει αλλά δεν έχει 
υλοποιήσει  εδώ και 40 χρόνια την απαλλοτρίωση του χώρου. Πρόσφατα, η ιδιωτική εταιρεία που 
διεκδικεί το χώρο και θέλει να τον ανοικοδομήσει έκανε νομικές ενέργειες κατά της ανασκαφής 
που θέλει να διενεργήσει η αρχαιολογική υπηρεσία. Οι κάτοικοι ζητούν να απαλλοτριωθεί άμεσα ο 
χώρος, να αναδειχτεί η ιστορικότητα και η σημασία του αρχαίου ναού, που συνδέεται με την Μάχη 
του Μαραθώνα και τις ευχαριστήριες θυσίες των αρχαίων Αθηναίων.    
Άνω Κυψέλη. Απομεινάρι των Τουρκοβουνίων, μια λοφοσειρά 200 μ μήκος και 30 μ ύψος μέσα 
στη γειτονιά της Άνω Κυψέλης, στην κορφή ενός παλιού νταμαριού είχε ενταχθεί ένα μέρος του το 
1938 στο Σχέδιο Πόλης με μεγάλο συντελεστή (2,60 και μεγάλο ύψος ). Ένα τμήμα  ανήκει στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και 15 χρόνια οι κάτοικοι ζητούν ανάπλαση της 
περιοχής, και ο Δήμος έχει επεξεργαστεί ατελώς αντίστοιχα σχέδια που από το 2005 βρίσκονται 



στο ΥΠΕΚΑ. Εμφανίστηκε ιδιώτης και άρχισε να χτίζει πολυκατοικία, αλλά εμποδίστηκε από τους 
κατοίκους οι οποίοι προσέφυγαν στο δικαστήριο για την ακύρωση της αδείας και κατόπιν  2ης 
διακοπής εργασιών ο εργολάβος με  υπομνήματα και  εξώδικα  απειλεί για διαφυγόντα κέρδη τους 
κατοίκους. 
Γαζία, Πατήσια: Σημαντική νίκη αποτελεί ότι ο διεκδικούμενος χώρος έγινε Πάρκο αντί για 
υπόγειο πάρκινγκ, και τελικά απαλλοτριώθηκε από το Δήμο.  
Πλ. Αμερικής. Οι δημοτικές τουαλέτες είναι κλειστές, παρ’ ότι είχαν ανοίξει και λειτουργούσαν 
μετά από παρέμβαση των κατοίκων. Στην Πλατεία έγινε τελικά η 3η γιορτή «Φιλίας και 
Αλληλεγγύης» της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών στις 26/9. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε 
ανακαλέσει την άδεια που είχε παραχωρήσει στην Ένωση Αφρικανών Γυναικών λόγω πιέσεων από 
τα ακροδεξιά στοιχεία που δρουν στο 6ο και 7ο Διαμέρισμα, αλλά μετά την κατακραυγή που 
ξεσήκωσε  η ανάκληση, τελικά ο Δήμαρχος υπαναχώρησε και τελικά έδωσε την άδεια για να γίνει 
η γιορτή στην Πλατεία. Η γιορτή ήταν πολύ πετυχημένη με μαζική συμμετοχή μεταναστών και 
Ελλήνων. 
Πεδίο Άρεως: Κοντεύει να τελειώσει η ανάπλαση που έχει μεγάλες καθυστερήσεις, κακή 
διαχείριση και κακή εκτέλεση. Η Νομαρχία αποδείχτηκε ανεπαρκής και ο εργολάβος ακολουθεί 
μεν το σχέδιο αλλά επί 2,5 χρόνια το Πάρκο είναι κλειστό. Υπάρχουν ακόμη δέντρα ξερά και  δεν 
έχουν φυτευτεί ακόμη τα δέντρα που προβλέπει η φυτοτεχνική μελέτη. Λόγω Καλλικράτη η 
Νομαρχία παύει να υπάρχει και η Επιτροπή ζητά προσωπικό διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι το 
Πάρκο θα περάσει διαχειριστικές περιπέτειες. Η Νομαρχία ζήτησε 17 υπαλλήλους για τη 
λειτουργία του Πάρκου και της έδωσαν 4. Η Επιτροπή ζητά τουλάχιστον 50 υπαλλήλους για τη 
συντήρηση και διαχείρισή του, ώστε να αποκτήσει αξία η πολυδάπανη ανάπλαση του Πάρκου.  
Πανελλήνιος:  45 πολίτες έκαναν αίτηση στην ΔΕΣΕ της Περιφέρειας για να κάνουν οι ίδιοι με 
δικές τους δαπάνες τις κατεδαφίσεις των επανειλημμένως διαπιστωμένων αυθαιρέτων με 
πρωτόκολλα κατεδάφισης. Έχουν περάσει 10 χρόνια, και σύμφωνα με το νόμο,  αν το κράτος δεν 
κάνει την κατεδάφιση, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να το κάνουν. Ζήτησε η Περιφέρεια 
γνωμοδότηση του Νομ Συμβουλίου του Κράτους, και αυτή ήταν θετική. Υπάρχει κωλυσιεργία από 
τον Περιφερειάρχη, που δεν υπογράφει την απόφαση. Οι κάτοικοι έχουν προβεί σε μηνυτήρια 
αναφορά κατά του Περιφεριάρχη για κωλυσιεργία και παράβαση καθήκοντος, γιατί έχει 
καθυστερήσει 20 μήνες από την υποβολή του αιτήματος. Η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει και τα μέσα 
της κατεδάφισης. Η ΚΕΔ μέσω της Βουλής απάντησε ότι ο χώρος έχει παραχωρηθεί με τον όρο να 
μην κοπούν δέντρα, και τώρα η ΚΕΔ αναγνώρισε ότι έχουν κοπεί δέντρα, οπότε τίθεται ζήτημα 
ανάκλησης του παραχωρητηρίου. 
Κτήμα Δρακόπουλου, Πατήσια: Υπάρχει κατάληψη του χώρου από τους κατοίκους, ο χώρος 
φυτεύτηκε και η τοπική επιτροπή ζητά να γίνει χώρος πρασίνου. Ο Ερυθρός Σταυρός, που φέρεται 
ως ο ιδιοκτήτης του χώρου δέχεται να γίνει ανταλλαγή με άλλη έκταση. Δεν υπάρχει κάποια 
εξέλιξη από την πλευρά του Δ. Αθηναίων, που είχε υπογράψει και μνημόνιο με τον Ερ. Σταυρό. 
Αγ Αθανάσιος, Κυψέλη: Οι κάτοικοι κέρδισαν την ακύρωση της Αδείας στο Διοικητικό Εφετείο. 
Ο ιδιώτης ζητάει διαφυγόντα κέρδη από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, που είναι ο ιδιοκτήτης του 
χώρου. Ο Δήμος Αθηναίων δεν στέκεται στο πλευρό των κατοίκων. 
Λύκειο Αριστοτέλους, Ρηγίλλης: Θετικό αποτέλεσμα έχει η αλλαγή της περίφραξης του 
αρχαιολογικού χώρου για την οπτική επαφή των πολιτών με το χώρο. Αναμένεται η υλοποίηση της 
προγραμματισμένης ήπιας παρέμβασης ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιμος. Αρνητική εξέλιξη 
αποτελεί η αθέτηση της προγραμματισμένης τοποθέτησης στεγάστρου για την προστασία του  
αρχαιολογικού χώρου..  
Οδός Κτησίου, Λεωφ. Κων/νου: Το διατηρητέο από το 1986 διώροφο κτήριο στην Πλατεία 
Προσκόπων καταρρέει καθώς διεκδικείται από το ίδρυμα «Γεωργούλη» για ανοικοδόμηση των 
1.200 τ. μ του χώρου. Οι πολίτες της περιοχής έχουν ζητήσει εδώ και 4 χρόνια την τροποποίηση 
του ρυθμιστικού προκειμένου να σωθεί το κτήριο και η πλατεία αλλά δεν υπάρχει καμία δράση από 
το ΥΠΕΚΑ. Παλιότερα είχε προταθεί να γίνει εκεί το Μουσείο Χατζηδάκη, αλλά ούτε σε αυτή την 
κατεύθυνση έχει γίνει κάτι.  
Κτήμα Πάτμου και Καραβία, Πατήσια: Η κατάληψη έγινε 22 χρόνων, και ο χώρος ακόμη ανήκει 
στην ιδιοκτησία ΟΣΚ, παρ΄ όλο που βρέθηκαν χώροι και δημιουργήθηκαν 2 μεγάλα σχολεία στην 



περιοχή (κτήριο Λαμπρόπουλου, αποθήκες Σαρακάκη). Το καταπράσινο κτήμα είναι ανοιχτό στους 
κατοίκους και σε εκδηλώσεις και αποτελεί ανάσα ζωής στα Πατήσια. 
Πάρκο Ναυαρίνου και Τρικούπη: Με επίμονη δουλειά των κατοίκων συντηρείται το πάρκο, 
γίνεται κομπόστ και φυτεύσεις. Γίνονται συνελεύσεις κάθε Τετάρτη, λειτουργεί η παιδική χαρά, 
γίνονται συλλογικές κουζίνες, έγινε ένας μικρός λαχανόκηπος, λειτουργούν κινηματογραφικές 
προβολές και παιδικές εκδηλώσεις. Τον Οκτώβρη προγραμματίζονται νέες παιδικές εκδηλώσεις, 
εργαστήρια κλπ για τα παιδιά της γειτονιάς. Το πάρκο είναι ανοιχτό σε όλους.   
Λόφος Στρέφη: Υπάρχει εγκατάλειψη από το Δήμο και μόνο σε εμφανή σημεία γίνεται 
καθαρισμός. Γίνεται διέλευση αυτοκινήτων, παρκάρισμα, πλύσιμο κλπ. και καταστρέφονται οι 
πλάκες από τα αυτοκίνητα. Προεκλογικά φτιάχνουν τις πλάκες, αντί να κλείσουν τις διελεύσεις των 
αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι ζητούν να κλείσουν οι δρόμοι για τα αυτοκίνητα και να επανέλθει ο 
λόφος στην καλή κατάσταση που ήταν πριν από 25 χρόνια. 
Περιοχή Αγ. Παντελεήμονα (μεταξύ Πατησίων-Λιοσίων και Ιουλιανού-Αγίου Μελετίου): Από 
μια καταγραφή που έκαναν οι κάτοικοι προέκυψε ότι υπάρχουν 376 παλιά κτήρια, που δεν είναι 
μεταπολεμικές πολυκατοικίες, από τα οποία περί τα 105 είναι κενά (ακατοίκητα), το 1/3 είναι σε 
κακή κατάσταση και μπορεί να γίνει πάρκα και παιδικές χαρές. Στα κενά κτήρια μπορούν να 
στεγαστούν παιδικοί σταθμοί με αυλή, υπηρεσίες για την 3η ηλικία, σχολεία, ξενώνες, χώροι 
σίτισης και λουτρά, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 
Αλσος Παγκρατίου. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι άμα επανεκλεγεί θα επιμείνει να χτίσει την 
καφετέρια και το θέατρο μέσα στο Άλσος, που απέτρεψαν οι κάτοικοι με τους αγώνες τους. 
Πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι: Μικρή οκτάγωνη πλατεία με νησίδα επιμήκη, δενδρόφυτη, που  
διαμορφώθηκε το 2003 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σήμερα είναι κατειλημμένη από 
τραπεζοκαθίσματα και δεν μπορούν να περάσουν οι πεζοί. Οι κάτοικοι ζητούν επανέλεγχο των 
αδειών των καταστημάτων. Επίσης, υπάρχει παράνομο περίπτερο 25 τ.μ. στη μέση της πλατείας 
χωρίς άδεια που θα πρέπει να απομακρυνθεί. Ο Δήμος δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τα 
εμποδιζόμενα άτομα και την κατάληψη του χώρου από τα τραπεζοκαθίσματα και το περίπτερο.  
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ: Η Συντονιστική Επιτροπή διαπιστώνει ότι λόγω της προεκλογικής περιόδου 
σημαντικές πλατείες, που είναι λειτουργικές, βρίσκονται σε πολυδάπανες αναπλάσεις και επαν-
αναπλάσεις εργολαβικού χαρακτήρα, των οποίων τα εργοτάξια αποκόπτουν τους κατοίκους από 
τους πολύτιμους αυτούς χώρους, ενώ θα μπορούσαν να γίνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις από 
συνεργεία του Δήμου χωρίς να κλείνουν οι πλατείες και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Στη 
συνεδρίαση αναφέρθηκαν οι εξής περιπτώσεις: 
1. Πλ Μεσολογγίου, Παγκράτι: Γίνεται πολυδάπανη ανάπλαση (980.000 ευρώ) με πεζοδρόμηση 

των εκατέρωθεν οδών. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειαζόταν ανάπλαση της πλατείας, 
που ήταν σε καλή κατάσταση, χρειαζόταν μόνο η πεζοδρόμηση. Φοβούνται ότι η ανάπλαση θα 
χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει τραπεζοκαθίσματα η πλατεία και οι γύρω νέοι πεζόδρομοι. 

2. Πλ. Αγ. Θωμά, Γουδή: Γίνεται ανάπλαση για εργολαβικούς λόγους, αφού η πλατεία είναι 
προγραμματισμένη για υπόγειο γκαράζ από το Δ. Αθηναίων. Οι κάτοικοι ζητούν να παραμείνει 
η πλατεία και να ακυρωθούν τα σχέδια για υπόγειο γκαράζ. 

3. Πλ. Αττικής, Πλ. Αγ. Παντελεήμονα, οδός Αγορακρίτου: Μετά τις εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ 
για ανάπλαση της περιοχής, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η Πλ. Αττικής λειτουργεί και είναι 
ζωντανή, αλλά και ότι χρειάζεται μικροπαρεμβάσεις και όχι ανάπλαση, γιατί θα γεμίσει η 
περιοχή με περισσότερα τραπεζοκαθίσματα.   

4. Πλατεία Αγίου Νικολάου, Πατήσια: Εξαγγέλθηκε η ανάπλαση της από το ΥΠΕΚΑ. Η 
πλατεία  χρειάζεται μικρές παρεμβάσεις και όχι συνολική ανάπλαση, γιατί θα καταληφθεί από 
τραπεζοκαθίσματα.  

5. Πλ. Κολιάτσου: Ο Δήμος κάνει ανάπλαση στην πλατεία, που όμως ήταν λειτουργική. Σήμερα 
είναι ένα περιφραγμένο εργοτάξιο και οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση.   

Ποδήλατο: Μετά την πετυχημένη ποδηλατοπορεία της 9 Μαΐου (6.000 ποδήλατα στην Αθήνα), 
που διοργανώθηκε ταυτόχρονα σε πάνω από 30 άλλες πόλεις, πραγματοποιήθηκε νέα  
ποδηλατοπορεία στις 22/9 για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Σημαντική νίκη αποτελεί 
το γεγονός ότι επετράπη η ελεύθερη για τα ποδήλατα είσοδος στους συρμούς του ΗΣΑΠ, χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς, που όμως δεν έχει ακόμη μόνιμο χαρακτήρα. Ισχύει από 26/7/2010 μέχρι 
το τέλος του χρόνου και για τα τμήματα Κηφισιά-Αττική και Μοναστηράκι-Πειραιά.. Επίσης, στο 



Μετρό επιτράπηκε δοκιμαστικά η είσοδος ποδηλατών στην φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Οι ποδηλάτες αυξάνουν τις πιέσεις για να 
επιτραπεί το ποδήλατο και στο Μετρό. Θετικό είναι ότι έχει εξαγγελθεί ποδηλατικός άξονας που 
ξεκινάει από τον ΗΣΑΠ Κηφισιάς και καταλήγει στο Φάληρο. Στον ποδηλατικό άξονα που 
διέρχεται από τους δήμους Ψυχικού, Χαλανδρίου, Μελισσίων, Βριλησσίων, Ν. Ερυθραίας, 
Κηφισιάς, ήταν αρνητικό ότι ο Δήμος Μελισσίων, παρά τις πιέσεις, δεν δέχτηκε να περάσει από το 
Δήμο αυτό ο ποδηλατόδρομος. 
ΠΕΖΗ: Μετά από πολλούς αγώνες για τα δικαιώματα των πεζών και καμιά ανταπόκριση από το Δ. 
Αθηναίων, ο σύλλογος ΠΕΖΗ έχει καταλήξει ότι η Αθήνα χρειάζεται δημοτική αρχή που να μην 
είναι εναντίον των πεζών, αλλά δίπλα τους πρέπει να αλλάξει ο Δήμαρχος γιατί είναι εναντίον των 
πεζών.  
Άρσεις απαλλοτριώσεων: Στην συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρθηκαν αρκετές 
περιπτώσεις όπου πολύτιμοι χώροι που ήταν προς απαλλοτρίωση από το Δήμο Αθηναίων, και 
στους οποίους είχαν διαμορφωθεί με φυτεύσεις και παιδικές χαρές κοινόχρηστοι χώροι, τελικά δεν 
απαλλοτριώθηκαν από το Δήμο, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να πετυχαίνουν άρσεις 
απαλλοτριώσεων και ανοικοδόμηση των χώρων αυτών. Η Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει 
συνολική εικόνα των άρσεων απαλλοτρίωσης αλλά εκτιμά ότι πρόκειται για μεγάλο ετήσιο αριθμό 
πολύτιμων χώρων που χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι 
κάτοικοι κάνουν προσφυγές για να υπερασπίσουν τους χώρους αυτούς.  
Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στις εξής εκδηλώσεις που έχουν 
προγραμματιστεί: 
 3/10/2010, ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ  «ΚΑΖΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

εκδήλωση διαμαρτυρίας, στις 11πμ, στον χώρο του Τελεφερίκ – Καζίνο Πάρνηθας 
 6/10/2010, εκδίκαση της αίτησης 93 ατόμων στο ΣτΕ για την ακύρωσης του ΠΔ  χωροθέτησης 

της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ στην Πάρνηθα (Κιούρκα) 
 6/10/2010, Εκδίκαση στο ΣτΕ της περίπτωσης του «Μποσκέττο», στο Πάρκο Ευαγγελισμού 
 10/10/2010 Ποδηλατικός γύρος του Δ. Αθηναίων. Καλούνται οι συλλογικότητες να 

συμμετέχουν στην όποια δράση διοργανώσουν οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ. 
 14/10 και 31/10/2010 κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Κατοίκων του Μετς για καθαρισμό της 

κοίτης του ποταμού Ιλισσού. (www.artemisagrotera.org) 
 Οκτώβριος 2010: Σειρά εκδηλώσεων για παιδιά στο Πάρκο Ναυαρίνου και Τρικούπη. 
 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
 
Επικοινωνία: 6974644383, 210-3300480, 6977327802, 6974185330 



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ  

ΑΘΗΝΑ 
  

Δελτίο Τύπου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και το Κατάρ 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για την προστασία των Ελεύθερων  Χώρων και την 
Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα, στην τακτική συνεδρίαση της  στις  27-09-2010 συζήτησε το θέμα της 
συμφωνίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και εταιρείας του Κατάρ για την παράδοση στο Κατάρ του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, της παρακείμενης παραλίας του Αγίου Κοσμά και της θαλάσσιας 
περιοχής.  
 Εκφράζει την αγανάκτησή της γιατί πρόκειται για μια πρωτοφανή κτηματομεσιτική επίθεση σε έναν 

κρίσιμο και ζωτικό ελεύθερο χώρο του Λεκανοπεδίου, που ακυρώνει τη δημιουργία Μητροπολιτικού 
Πάρκου στο Ελληνικό. Θεωρεί ότι αυτή η επίθεση στρέφεται ευθέως κατ’ ευθείαν εναντίον όλων των 
που αγωνίζονται για ελεύθερους ανοιχτούς και κοινόχρηστους χώρους και για την ποιότητα ζωής. 

 Επισημαίνει ότι για πρώτη φορά και σε τέτοια έκταση επιχειρείται η απ’ ευθείας πώληση δημόσιας 
γης σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Μέχρι σήμερα υπήρξαν περιπτώσεις μακροχρόνιας 
μίσθωσης 30 ή 40 ετών, κυρίως σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αφού προηγουμένως είχε νομοθετηθεί 
από τα κόμματα εξουσίας που κυβερνούν την Ελλάδα η προσθήκη «και εμπορικών χρήσεων γης» σε 
κοινόχρηστες και δημόσιες ελεύθερες εκτάσεις και χώρους αθλητισμού.    

 Απορρίπτει κάθε επιχειρηματολογία περί δήθεν δυνατότητας υλοποίησης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Ελληνικού με αυτή την επένδυση και θεωρεί ότι προσβάλλεται η νοημοσύνη όλων των ενεργών 
πολιτών. Το πράσινο του Πάρκου δεν μπορεί παρά να είναι κοινόχρηστο και προσβάσιμο σε όλους και 
όχι ντεκόρ για κλειστές περιοχές, υπερπολυτελή ξενοδοχεία και  καζίνο. Αν τα κόμματα εξουσίας 
ενδιαφέρονταν για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού δεν θα υπερέβαλαν τόσα χρόνια για το 
πραγματικό κόστος υλοποίησής του, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν εκεί οι διαπλεκόμενοι «επενδυτές» 
και θα είχαν δημιουργήσει το φορέα διαχείρισης του πάρκου, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν ήδη 
γίνει από το ΕΜΠ.  

 Υπενθυμίζει ότι οι πολίτες έχουν ακούσει από τρεις Πρωθυπουργούς την εξαγγελία για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, και από άλλους τόσους την εξαγγελία για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
στου Γουδή και υποστηρίζει ότι η χαμένη αξιοπιστία των πολιτικών δεν ανορθώνεται με διακηρύξεις και 
λόγια σήμερα, για να κάνουν τα αντίθετα αύριο. Κανείς πολιτικός, ούτε καν ο Πρωθυπουργός δεν 
μπορεί να εγγυηθεί ότι αν δοθεί σήμερα το 30% του Ελληνικού, οι ίδιοι δεν θα δώσουν αύριο και το 
υπόλοιπο Πάρκο στον ίδιο ή σε κάποιον άλλο σεΐχη. Και μεθαύριο και το Πεδίον του Άρεως και τον 
Εθνικό Κήπο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν κριτήρια ούτε για αυτή τη συμφωνία ξεπουλήματος με την 
εταιρεία του Κατάρ, παρά μόνο πετροδολάρια.    

Η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων Αθήνας, που έχει πολύχρονους κοινούς αγώνες με άλλες 
συλλογικότητες για την αποτροπή του Καζίνο στο Φλοίσβο, για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων του 
Ελληνικού, του πρώην Ιπποδρόμου και της Παραλίας Μοσχάτου, για τον Υμηττό, την Πεντέλη, την 
Πάρνηθα και το Ποικίλο Όρος,  για την εναντίωση στους κρατικούς μοχλούς ιδιωτικοποίησης (ΕΤΑ, ΚΕΔ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, μεταολυμπιακή «αξιοποίηση» των εγκαταστάσεων κλπ), θεωρεί τον αγώνα 
υπεράσπισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού κοινό και δηλώνει τη συμπαράστασή της στους 
ενεργούς πολίτες και φορείς της περιοχής και στο συναγωνιστή Δήμαρχο Χρήστο Κορτζίδη.  
Ο αγώνας για τους ελεύθερους χώρους είναι αγώνας για τη βιωσιμότητα της πόλης αλλά και αγώνας 
υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.  
Ζητά από τον Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να μην χρησιμοποιούνται 
τέτοιου τύπου ''επενδύσεις'' ως δήθεν λύση και πανάκεια για την οικονομική κατάσταση εξαφανίζοντας κάθε 
προοπτική ελεύθερου χώρου, να δημιουργήσει άμεσα τον φορέα διαχείρισης που Μητροπολιτικού Πάρκου 
Ελληνικού και να αρχίσει να υλοποιεί τα σχέδια για πράσινη ανάπτυξη καλώντας το υπουργικό του 
συμβούλιο σε ουσιαστική δενδροφύτευση του χώρου.  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Επικοινωνία: 6974644383, 210-3300480, 6977327802, 6974185330 
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ΑΘΗΝΑ 
  
Συνεδρίασε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2010, η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για 
τους Ελεύθερους Χώρους και την Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα, και συμφώνησε ομόφωνα στην 
εξής πρόσκληση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7-11-2010. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ των δημοτικών και 

περιφερειακών εκλογών της 7-11-2010 
 
Η Αθήνα βρίσκεται σε κρίση βιωσιμότητας. 
Έχει τις χειρότερες επιδόσεις όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών σε πράσινο, εναλλακτική 
μετακίνηση και ποιότητα ζωής. 
Το οικονομικό και ψυχικό κόστος που πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι, η τρίτη ηλικία, τα παιδιά, οι 
μητέρες, οι εργαζόμενοι, τα ΑΜΕΑ, τα θύματα τροχαίων σε θανάτους από την κυριαρχία του ΙΧ 
και το νέφος, από την ένταση, το θόρυβο και το άγχος, από την παχυσαρκία, από νευρασθένειες και 
ψυχικές διαταραχές λόγω της έλλειψης πρασίνου, ελεύθερων χώρων και ποιότητας ζωής δεν έχει 
υπολογιστεί ποτέ.  
Από το Ολυμπιακό Πράσινο φυτεύτηκαν λιγότερα από το 5% των δέντρων που είχαν 
προγραμματιστεί. 
Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν έτσι από τα κόμματα εξουσίας ώστε να διευκολύνουν 
την καταπάτηση των πιο σημαντικών ελεύθερων χώρων του Λεκανοπεδίου, με στόχο να 
παραδοθούν σε επιχειρηματικά και κτηματομεσιτικά συμφέροντα. Καθημερινά παραχωρούνται και 
νέα φιλέτα ελεύθερων χώρων και πρασίνου, όπως στου Γουδή, στον Ιππόδρομο, στον Ελαιώνα και 
αλλού.   
Το άμεσο κόστος της Ολυμπιάδας έφτασε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έμμεσο κόστος από τη 
ζημιά στις ΔΕΚΟ, από την αχαλίνωτη διαφημιστική καμπάνια της Ολυμπιάδας και από την πτώση 
του τουρισμού το 2004 ξεπερνάει τα 40 δις ευρώ.  
Η Αθήνα και οι πολίτες δεν είδαν οφέλη στην ποιότητα ζωής από την Ολυμπιάδα του 2004. 
Αντίθετα, οι πολίτες αποξενώθηκαν από σημαντικές εκτάσεις, που μέχρι σήμερα μένουν 
περιφραγμένες και χωρίς να υπηρετούν τις αστικές ανάγκες των κατοίκων για πράσινο και 
ελεύθερους χώρους.   
Η Αθήνα δεν χρειάζεται περισσότερο χτίσιμο, γιατί έτσι μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και η κρίση 
της. Η αύξηση της βιωσιμότητάς της πρέπει να είναι ο στόχος, και αυτό σημαίνει όχι μόνο εύρυθμη 
λειτουργία, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.  
Η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων, που συσπειρώνει συλλογικότητες από το 1996, έχει 
συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία από συζητήσεις, ημερίδες και εκδηλώσεις για τα θέματα των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου στην πόλη, καθώς και από τους αγώνες των μελών της για τη 
διεκδίκηση της ποιότητας ζωής στην πόλη.  
 
ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι καθαριότητα-σκουπίδια και ανακύκλωση είναι τα δυο 
μεγάλα προβλήματα του Δήμου που συνοδεύουν το μείζον πρόβλημα της έλλειψης ελεύθερων 
χώρων και πράσινου. 
Η Συντονιστική Επιτροπή καταθέτει προς όλα τα αυτοδιοικητικά σχήματα εννέα προτάσεις και τα 
καλεί να πάρουν θέση:  
1. Οι μεγάλοι, οι μεσαίοι και οι μικροί ελεύθεροι χώροι που έχουν απομείνει θα πρέπει να 

προστατευτούν, να φυτευτούν με ψηλό πράσινο και να ενταχθούν σε ένα ενιαίο δίκτυο 
πρασίνου του Λεκανοπεδίου. Το δίκτυο αυτό είναι συμβατό με το δίκτυο πεζοδρόμων και 
ποδηλατοδρόμων και ασύμβατο με την πολιτική επέκτασης του ΙΧ. Επίσης, προτεραιότητα θα 
πρέπει να δίνεται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όχι στο ΙΧ. 



2. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής πολιτική κατεύθυνση που να απαντάει στο ερώτημα: «Τι πόλη 
θέλουμε; Για το ΙΧ ή για τον άνθρωπο;» 

3. Το δίκτυο πρασίνου του Λεκανοπεδίου της Αθήνας θα πρέπει να συνδέεται με το περιαστικό 
πράσινο και το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού. 

4. Προτεραιότητα σε αυτό το δίκτυο πρασίνου θα πρέπει να έχουν:  
 οι υπάρχοντες μεγάλοι ελεύθεροι χώροι (Γουδή, Ελαιώνας, Ελληνικό, Τουρκοβούνια, 

διάφοροι λόφοι του Λεκανοπεδίου, Δάσος Συγγρού, κλπ. δάση, άλση και πάρκα που έχουν 
απομείνει). 

 το παράλιο μέτωπο του Σαρωνικού που θα πρέπει να νοείται ως πράσινος άξονας, και 
ειδικότερα οι χώροι της Δραπετσώνας, χώροι άλλων πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
η παραλία Μοσχάτου, ο πρώην Ιππόδρομος, ο Φλοίσβος κλπ.    

 οι άξονες πρασίνου που θα πρέπει να δημιουργηθούν από τον Κηφισό και τις παραρεμάτιες 
περιοχές,  

 οι άξονες πρασίνου στα υπάρχοντα ρέματα, όπως Πικροδάφνης, Ποδονίφτη, Εσχατιάς κλπ. 
 η υπογειοποίηση του προαστιακού και η δημιουργία ενός πράσινου άξονα από βορρά προς 

Νότο,  
 οι αρχαιολογικοί χώροι. 

5. Στις πυκνοδομημένες περιοχές θα πρέπει να σταματήσει η δόμηση. Οι αδόμητοι χώροι θα 
πρέπει να ενταχθούν στο δίκτυο πρασίνου. Επίσης, υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα ή 
μισογκρεμισμένα κτήρια στις πυκνοδομημένες περιοχές που, αντί να γίνουν πολυκατοικίες, θα 
πρέπει να γίνουν πάρκα γειτονιάς, παιδικές χαρές και ελεύθεροι χώροι. 

6. Στις πυκνοδομημένες περιοχές το δίκτυο πρασίνου θα μπορούσε να ολοκληρώνεται με 
κατακόρυφο πράσινο, πεζοδρομήσεις, φυτεύσεις στο πεζοδρόμιο και πράσινες ταράτσες 
στις περιοχές όπου είναι αναγκαία η  ύπαρξη του δικτύου. Θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για 
τέτοιες δράσεις.  

7. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, αν είναι αναγκαίοι, θα πρέπει να γίνονται κάτω από δρόμους 
και όχι κάτω από πλατείες και πάρκα. Η Συντονιστική Επιτροπή διοργάνωσε ειδική ημερίδα για 
αυτό το ζήτημα και έχει επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις. 

8. Το πράσινο του λεκανοπεδίου θα πρέπει να έχει ενιαίο φορέα διαχείρισης και πολιτικές που 
να δημιουργούν συνεχώς και νέους ελεύθερους χώρους και πράσινο, με στόχο, από τα σημερινά 
2,55 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο η αναλογία να ανέβει στα 7 και στα 10 τ.μ/κάτοικο. 

9. Τα χρήματα που καθημερινώς εισπράττονται για λόγους καταπάτησης του δημόσιου, 
ελεύθερου και κοινόχρηστου χώρου, όπως πρόστιμα παράνομου παρκαρίσματος, τέλη 
τραπεζοκαθισμάτων, πρόστιμα αυθαιρέτων κτισμάτων, πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, 
πρόστιμα καταλήψεων πεζοδρομίων κλπ. θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα ταμείο και 
να αποδίδονται για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο.  

Με ένα τέτοιο προσανατολισμό, για τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου πρασίνου, θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις των ενεργών πολιτών, θα 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η ενεργοποίηση  και συμμετοχή περισσότερων πολιτών και 
ταυτόχρονα θα μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα της πρωτεύουσας. 
     
Η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων καλεί τους υποψήφιους δημάρχους και 
περιφερειάρχες να εκφράσουν τη συμφωνία τους ή τη διαφωνία τους σε αυτές τις 9 προτάσεις.  
 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Επικοινωνία: 6974644383, 210-3300480, 6977327802, 6974185330. igiann@tee.gr  
 


