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Να ακυρώσουμε τις κυβερνητικές πολιτικές που καταστρατηγούν  
τον χαρακτήρα του Πάρκου Γουδί  

Όχι στην εγκατάσταση της Γ.Γ.Ε.Τ. στον πυρήνα του Πάρκου 
 

Στο Πάρκο Γουδί-Ιλισσίων, από το 1977 που νομοθετήθηκε ένα θετικό μέτρο που κι αυτό 
δεν έγινε ποτέ πράξη, δεν έχει υλοποιηθεί ούτε μια παρέμβαση από το κράτος ή κάποια 
δημοτική διοίκηση της Αθήνας κυρίως, που να κατοχυρώνει το χαρακτήρα και τη 
λειτουργία του.  

Το Πάρκο, μέχρι και σήμερα, δεν αποτελεί διαμορφωμένο ενιαίο μητροπολιτικό πόλο 
υψηλού πρασίνου, ήπιας αναψυχής και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως έχει 
χαρακτηριστεί και νομοθετηθεί. 

Αντίθετα, διαχρονικά και με ιδιαίτερη ένταση από την περίοδο των ολυμπιακών αγώνων, 
ο χώρος του Πάρκου δέχεται παρεμβάσεις κατάργησης του χαρακτήρα του με τις πλέον 
ασύμβατες χρήσεις και, κυρίως, κατατεμαχισμού του που συνεχίζονται ακάθεκτα. 

Το Badminton που παραμένει, ενώ με βάση και τις αποφάσεις του ΣτΕ θα έπρεπε να έχει 
απομακρυνθεί από το 2012. Η κατασκευή κυκλοφοριακού άξονα θα εξυπηρετούσε 
προσωρινά τους ολυμπιακούς, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί, με ολοένα και 
μεγαλύτερους φόρτους. Η παραμονή των γραφείων της ΕΠΟ στον πυρήνα του Πάρκου 
να ανανεωθεί.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά προεκλογικά, είχε φέρει για διαβούλευση σχέδιο νόμου, 
προβάλλοντάς το σαν δήθεν ανταπόκριση στο αίτημα για τη σύσταση Φορέα 
Διαχείρισης του Πάρκου. Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε 
Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο άσκησε τότε έντονη κριτική στο απαράδεκτο σχέδιο νόμου, που 
θα άνοιγε διάπλατα τον δρόμο για την εμπορευματική εκμετάλλευση των χώρων και των 
εγκαταστάσεων που υπάρχουν εκεί, νόμιμων και αυθαίρετων, συμβατών και ασύμβατων 
με τον χαρακτήρα του Πάρκου.  



Η κυβέρνηση της Ν.Δ. προς το παρόν δεν το προωθεί. Ίσως επεξεργάζεται “βελτιώσεις” 
με βάση τα “αναπτυξιακά οράματα” για το περιβάλλον έτσι όπως αποτυπώθηκαν στον 
νόμο της με τίτλο “Επενδύω”. Μέχρι τότε, προωθεί πρακτικές “βελτιώσεις”. Νομοθέτησε τη 
στέγαση της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) στο Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας στον 
πυρήνα του Πάρκου, λειτουργία ασύμβατη και ετερόκλητη, που θα επιφέρει αύξηση της 
διαμπερούς κυκλοφορίας και αυθαίρετης στάθμευσης των αυτοκινήτων μέσα στο 
Πάρκο και τελικά την υποβάθμιση και κατάτμηση της έκτασης. Για να προσδώσει δε 
κύρος στην επιθετική πρακτική της και τους ανομολόγητους ακόμη σχεδιασμούς της, 
ανακοίνωσε δια στόματος του πρωθυπουργού Μητσοτάκη την αποδοχή της δωρεάς 
του Ιδρύματος Ωνάση για το κόστος μετεγκατάστασης της Γ.Γ.Ε.Τ.. Η κίνηση αυτή 
αποκαλύπτει και τον πραγματικό χαρακτήρα των διάφορων χορηγιών των γνωστών 
ιδρυμάτων, που επελαύνουν τελευταία με έντονο τρόπο. Ένα Ίδρυμα, που στην 
προμετωπίδα της ηλεκτρονικής παρουσίασης του γράφει “Πολιτισμός, Εκπαίδευση και 
Υγεία. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει αληθινά”, 
προσφέρει δωρεά για μια λειτουργία που καταστρατηγεί τον θεσμοθετημένο χαρακτήρα 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί, ενάντια στη θέληση, τα αιτήματα και τους 
διαχρονικούς αγώνες των κατοίκων και των φορέων τους στις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές που γειτνιάζουν με αυτό. Ενάντια, τελικά, στους κατοίκους όλου του 
λεκανοπέδιου της Αθήνας, που το έχουν ανάγκη και τώρα όσο ποτέ. 

Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη σίγουρα δεν έχει καμιά πρόθεση να ασχοληθεί με τη 
δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Οι προτεραιότητές της είναι άλλες: να προωθεί 
την αλλαγή χρήσεων στον ιστορικό τόπο του Γκαζιού ή να αποκτά, δια νόμου, κυρίαρχο 
ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.”, με το βλέμμα στραμμένο στη 
“Διπλή Ανάπλαση” έτσι όπως την επιδιώκουν ΠΑΕ, τράπεζες και αμερικάνικη πολυεθνική. 

Η ζωή των εκατομμυρίων κατοίκων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και την 
Αττική απαιτεί απόλυτη προστασία των ελεύθερων χώρων καθώς και ενίσχυση και 
αύξησή τους. Τις πολιτικές που αντιστρατεύονται αυτήν την απόλυτη αναγκαιότητα για 
την ίδια μας τη ζωή και το μέλλον των νέων γενιών, μόνον τα κινήματα και οι αγώνες 
τους μπορούν να τις ακυρώσουν. 

Το Πάρκο Γουδί-Ιλισίων να γίνει ένας ενιαίος χώρος υψηλού και πυκνού πρασίνου, 
περιπάτου και αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης. Χώρος δημόσιος, ελεύθερος από 
εμπορευματική λειτουργία και εκμετάλλευση, ανοιχτός σε όλους τους κατοίκους της 
Αθήνας και της Αττικής. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο 
στηρίζει τον αγώνα και τα αιτήματα που συμβάλλουν σε αυτόν το στόχο. 

 

Καμιά αυταπάτη, καμιά επανάπαυση!  

Συνεχίζουμε με επιμονή τον αγώνα! 
 


