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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Στην Αθήνα, είναι επιεικώς εγκληματική απέναντι στη ζωή του εκατομμυρίου των κατοίκων 
της η πολιτική που όχι μόνο δεν αυξάνει τους ελεύθερους χώρους πρασίνου, αλλά δεν 
προστατεύει ούτε αυτούς που υπάρχουν, όπως είναι το Πάρκο Γουδή.

Η Αθήνα βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες θέσεις στον κόσμο όσον αφορά την ποιότητα 
του περιβάλλοντος και της ζωής των ανθρώπων, λόγω του τρόπου που αναπτύχθηκε 
διαχρονικά, στη βάση πολιτικών επιλογών, με πολλαπλούς στόχους αλλά κοινή αφετηρία, 
όλων των αστικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. 

Τα στοιχεία του μακράν κάθε «επαναστατικής υποψίας» γνωστού ΟΟΣΑ, κατατάσσουν 
την Αθήνα στην 4η θέση πριν το τέλος, σε όλο τον πλανήτη, αναφορικά με τους χώρους 
πρασίνου που αντιστοιχούν σε κάθε πολίτη. Μόλις 0,96 τμ πρασίνου ανά κάτοικο! Η Αθήνα 
έχει χειρότερη αναλογία πρασίνου ακόμα κι από πόλεις που βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα 
στην έρημο ή πάσχουν από υπερβολική τσιμεντοποίηση, όπως η Τιχουάνα του Μεξικό, το 
Λας Βέγκας των ΗΠΑ και η Τσανγκγουόν στη Νότια Κορέα.

Δυο χρόνια από το τέλος του «μεγάλου εθνικού οράματος» των Ολυμπιακών του 2004, 
που υπηρέτησαν δυο κυβερνήσεις – ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και μια δημοτική αρχή με επικεφαλής τη 
Ντόρα Μπακογιάννη, η Αθήνα ανακηρυσσόταν πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τσιμέντο και 
τη χαμηλότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο. Και πως αλλιώς, αφού σε κάθε μεγάλο 
ελεύθερο χώρο της Αθήνας αλλά και άλλων δήμων στην Αττική, η «μεγάλη ευκαιρία» της 
Ολυμπιάδας φύτεψε και από μια αχρείαστη εγκατάσταση αγωνισμάτων για τις πραγματικές 
ανάγκες των κατοίκων της, όπως έγινε και στο Άλσος Γουδή με το γήπεδο του «Μπάντμιντον». 
Το γεγονός ότι οι νόμοι που ίσχυαν δεν επέτρεπαν αυτήν την κατασκευή, δεν εμπόδισε ένα 
ακόμη χρυσοφόρο πάρτι του κατασκευαστικού κεφαλαίου, με «ειδικού σκοπού πολεοδομικές 
ρυθμίσεις» από τις κυβερνήσεις.

Το «Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή» παραμένει τέτοιο μόνο στα χαρτιά ρυθμιστικών σχεδίων 
και άλλων νόμων. Το 2017, εν μέσω καταιγισμού νομοθέτησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ των ευρωμνημονιακών αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, που έναν από τους κύριους 
στόχους είχαν την παράδοση δημόσιας γης, ακινήτων και υποδομών στο ντόπιο και ξένο 
κεφάλαιο, ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας εξήγγειλε πως “θα χωροθετηθεί το νέο γήπεδο του 
Παναθηναϊκού στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή (στο φυτώριο του Δήμου 
Αθηναίων)...”. Η εξαγγελία εκείνη βρήκε την απόλυτη συναίνεση του δήμαρχου Γ. Καμίνη, 
που απέρχεται με το μανδύα του «χρηστού και επιτυχημένου» για να διεκδικήσει μια θέση στην 
ευρωβουλή. Δεν προχώρησε επειδή προκρίθηκε η προώθηση σχεδίου εκμετάλλευσης άλλου 
χώρου και των υποδομών του, του ΟΑΚΑ. 

Μια νέα εξαγγελία για “υλοποίηση της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή” ήρθε 
στις 5 Ιουνίου 2018, επικοινωνιακή καθαρά, απ’ ότι αποδεικνύουν οι εξελίξεις:

• Δεν ολοκληρώνεται από το ΥΠΕΝ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
προκειμένου να ισχύσει το ΠΔ για την προστασία του Υμηττού, που περιλαμβάνει και το 
Πάρκο Γουδή.

• Δεν κατεδαφίζονται οι παράνομες εγκαταστάσεις του Μπάντμιντον ( απόφαση ΣτΕ του 
2012), αντίθετα το πάρκο έχει γεμίσει με νέες ασύμβατες χρήσεις, όπως χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων, σκοποβολή, γραφεία της ΕΠΟ.



• Δεν έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με παραχώρηση στους Δήμους Αθηναίων και 
Ζωγράφου των εκτάσεων που προβλέπει νόμος του 1977! Αντίθετα, τμήμα του πάρκου 
έχει ήδη περάσει στο “Υπερταμείο”, ακολουθώντας το μνημονιακό δρόμο όλων των 
δημόσιων ακινήτων!

Η αντιμετώπιση του Πάρκου στο Γουδή από την κυβέρνηση, αλλά και το δήμο και την 
περιφέρεια παρά τις “δεσμεύσεις” τους, είναι ενταγμένη στην ίδια πολιτική, που:

• Παραδίδει 6000 στρέμματα δημόσιας γης στο Ελληνικό σε διεθνή κοινοπραξία υπό τον 
Λάτση, βάζοντας υπογραφή στο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα στην Αττική,

• Τσιμεντοποιεί το Πεδίον του Άρεως για να το “εξευγενίσει” προς εξυπηρέτηση κάθε είδους 
ιδιωτικής εκμετάλλευσης,

• Αλώνει τεράστιες εκτάσεις στον Ελαιώνα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων, όπως ένα ακόμη μεγαθήριο Mall, με την καραμέλα της “αναβάθμισης”,

• Ποιεί την νήσσαν για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο 
Πάρκο Τρίτση, που αποφάσισε ο Φορέας Διαχείρισης του χώρου.

Αυτές οι πολιτικές – εχθροί της ίδιας της ζωής μας και του μέλλοντος των νέων γενιών, μόνον 
από τα κινήματα και τους αποφασιστικούς αγώνες τους μπορούν να νικηθούν. 

Το Πάρκο Γουδή-Ιλισίων να γίνει ένας ενιαίος χώρος υψηλού και πυκνού πρασίνου, περιπάτου 
και αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης, χωρίς καμιά εμπορευματική λειτουργία, ελεύθερο και 
ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους της Αττικής.

Η δημοτική κίνηση “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα” συμμετέχει και στηρίζει 
τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τοπικών φορέων και πρωτοβουλιών, την Τετάρτη 20 
Μαρτίου 2019, ώρα 18:00, στο Πάρκο Χωροφυλακής (Λεωφόρος Μεσογείων). 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

aastinathina.home.blog


