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Το πάρκο στο μετρό Αμπελοκήπων δεν είναι για τσιμέντωμα! 
Να παρέμβει τώρα ο δήμος Αθηναίων!  

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής καλείται από τη διοίκηση 
Πατούλη να συζητήσει την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, πρόταση του Προέδρου του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για δωρεάν παραχώρηση του χώρου που 
βρίσκεται στην έξοδο του σταθμού του μετρό «Αμπελόκηποι» για τη δημιουργία και λειτουργία 
από την Περιφέρεια Αττικής Κέντρου Πληροφόρησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Το θέμα αυτό και η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι καθόλου αθώα! Επιχειρήθηκε κaι άλλες 
φορές στο πρόσφατο παρελθόν να τσιμεντωθεί το πάρκο, αλλά οι αγώνες των κατοίκων και 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων το απέτρεψαν. Υποχρέωσαν μάλιστα το δημοτικό 
συμβούλιο της Αθήνας, σε ομόφωνη απόφαση του, να αναστείλει την έκδοση οικοδομικών 
αδειών και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, προκειμένου ολόκληρος ο χώρος αυτός να 
μετατραπεί και τυπικά σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, με τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως. 
Και ενώ θα περίμενε κανείς ο δήμος να επιταχύνει τις ενέργειές του και να υπερασπίσει την 
ομόφωνη απόφασή του, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: επιδιώκεται να ακυρωθεί η απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου δια μέσου του περιφερειακού! 

Να υπενθυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του χώρου αυτού είναι διαμορφωμένο εδώ και 
είκοσι χρόνια σε κοινόχρηστο χώρο με πράσινο, το οποίο συντηρεί ο Δήμος, και παράλληλα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της εισόδου και εξόδου του 
σταθμού του μετρό. Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη μεθόδευση να τσιμεντωθούν οι ελάχιστοι 
χώροι πρασίνου της πόλης.  

Απαιτούμε η δημοτική αρχή να προστατεύσει τα συμφέροντα των κατοίκων της πόλης και τις 
ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να απαιτήσει την οριστική απόσυρση 
του θέματος από την ημερήσια διάταξη του περιφερειακού συμβουλίου. Να μην προχωρήσει η 
συγκεκριμένη δωρεά και να τροποποιηθεί άμεσα το Σχέδιο Πόλης στον σταθμό του Μετρό 
Αμπελοκήπων. 
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