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Οι αδόµητοι χώροι δηµόσιου ενδιαφέροντος στην Αθήνα 

Μια πρώτη προσέγγιση 

Η οµάδα εργασίας του Τµήµατος Οικολογίας του ΣΥΝ που προετοίµασε την παρούσα καταγραφή, επιχείρησε να 
παρουσιάσει -σε µια πρώτη προσέγγιση- κάποιους από τους περισσότερο γνωστούς αδόµητους χώρους δηµοσίου 
ενδιαφέροντος στην Αθήνα που υφίστανται περισσότερο ή λιγότερο φανερές απειλές. Εκείνους δηλαδή τους 
χώρους που είτε αποτελούν σηµαντικούς χώρους πρασίνου είτε δυνητικά θα µπορούσαν να µετατραπούν σε 
τέτοιους. Ο κατάλογος κάθε άλλο παρά εξαντλητικός είναι, αποτελεί όµως µια προσπάθεια συγκέντρωσης των 
πληροφοριών για αυτό το µεγάλο ζήτηµα, που αξιολογεί τις υφιστάµενες απειλές για την οικοδόµηση ή τη σοβαρή 
αλλοίωση του χαρακτήρα των αδόµητων χώρων δηµόσιου ενδιαφέροντος στην Αθήνα. Το φυλλάδιο αυτό 
επιθυµούµε να λειτουργήσει ως πρωτογενές υλικό-ερέθισµα που θα συµπληρωθεί από το πλούσιο υλικό των 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουν καταβάλει οι συλλογικότητες και οι δραστήριοι πολίτες της πρωτεύουσας, 
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα πλήρες ‘αλµανάκ’ των αδόµητων χώρων δηµόσιου ενδιαφέροντος στην Αθήνα, ένας 
πολύτιµος οδηγός για κάθε ενεργό πολίτη που εξακολουθεί να ενδιαφέρεται και να αγωνίζεται για την πόλη του. 
Είναι προφανές ότι η παρούσα καταγραφή έχει κενά, όπως οι αδόµητοι χώροι του Πειραιά, τα οποία πρόκειται να 
συµπληρωθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα, και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων 
στοιχείων. 
 
Η προετοιµασία του υλικού που παρουσιάζεται στη συνέχεια έγινε από τη Ματίνα Βασιλείου, το Σταµάτη 
Σκαµπαρδώνη και τον Κώστα Φωτεινάκη, µέλη της γραµµατείας του Τµήµατος Οικολογίας του ΣΥΝ. Βασικές πηγές 
για τη συγκέντρωση των στοιχείων υπήρξαν οι κοµµατικές οργανώσεις του ΣΥΝ, δηµοτικές παρατάξεις από το 
χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, το ΤΕΕ, το Παρατηρητήριο των Ελεύθερων Χώρων, οι Φίλοι του ∆άσους 
Συγγρού και πολλοί ακόµη συντελεστές των κινηµάτων πόλης. 
 
Για τη συµπλήρωση και ολοκλήρωση του καταλόγου κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνεί µε το Τµήµα 
Οικολογίας στο τηλ. 210-3316738 και στο e-mail: daimon@enternet.gr. 
 

Αθήνα 31 Μαΐου 2005 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΛΣΟΣ ΡΙΖΑΡΗ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Το πάρκο αποτελεί κληροδότηµα του Γεωργίου Ριζάρη, ο οποίος στη διαθήκη του 
σηµείωνε: «Τερπνότατον προς διασκέδασιν των µαθητών περιβόλιον, προς διατήρησιν του οποίου διατάττω να 
ληφθώσιν όλα τα αναγκαία µέτρα». Ανήκε στη Ριζάρειο Σχολή, αλλά από το 1979 ο χώρος πέρασε στην κυριότητα 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) για την υλοποίηση του προγράµµατος ‘Πνευµατικό Τρίγωνο’ αφού δόθηκαν ως 
αντάλλαγµα άλλες εκτάσεις στη Ριζάρειο. Η Ριζάρειος εξακολουθεί να έχει στην κυριότητά της 3 περ. στρέµµατα, 
όπου βρίσκονται τα γραφεία της και ο ναός του Αγίου Γεωργίου. 

Εµβαδόν: 22.447 τ.µ. (το µισό ανήκει στον περιβάλλοντα χώρο του µετρό, ενώ το υπόλοιπο, προς το Πολεµικό 
Μουσείο) έχει παραχωρηθεί στο Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το ∆Σ της ΚΕ∆ είχε διαφωνήσει µε την 
παραχώρηση γιατί δεν ήταν σύνοµη µε το πολεοδοµικό καθεστώς χρήσεων γης Επιφάνεια πρασίνου (στο 
παραχωρηθέν τµήµα): 170 δέντρα (κυπαρίσσια, φοίνικες, δάφνες, αγριοπιπεριές, πλάτανοι, µουριές, ελιές, 
νεραντζιές κ.ά.) µοναδικό δείγµα του παραιλίσσιου τοπίου  

Σύντοµο ιστορικό: Το άλσος υπάρχει από το 1844. Έχει πλούσια βλάστηση. κυρίως αιωνόβια δέντρα. Το 1981 
εκδόθηκε ειδικό Π∆ για την υλοποίηση του ‘πνευµατικού τριγώνου’ µετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό. 
Η ρύθµιση προβλέπει ενοποίηση µε την Πινακοθήκη, υπόγεια επέκτασή της και υπόγειο ‘κέντρο θεαµάτων’ µετά 
από κυκλοφοριακή αναδιάταξη που εκτρέπει την κυκλοφορία από την Μιχαλακοπούλου. Το έργο δεν υλοποιήθηκε 
επειδή µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) και το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) προβλέπεται διεύρυνση του 
πρασίνου και αποσυµφόρηση του κέντρου. Σήµερα ένα µέρος του άλσους έχει γίνει σταθµός του µετρό και έχει 
αναπλαστεί στα πλαίσια του έργου του σταθµού. Με το Νόµο 3057/2002 παραχωρούνται 12,5 στρ. του άλσους, 
δηλαδή το µισό, για την ανέγερση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύµατος Βασιλείου και Ελίζας Γουλανδρή. 
Αρχική επιλογή ήταν το κοντινό άλσος Ρηγίλλης αλλά κατά τις εκεί ανασκαφές βρέθηκαν σηµαντικά αρχαία 
ευρήµατα. (Λύκειο) Η πρώτη απόφαση παραχώρησης τµήµατος του Ριζάρη ακυρώθηκε µε απόφαση του ΣτΕ, µετά 
από προσφυγή του Συλλόγου Προστασίας των Παριλίσσιων Περιοχών και του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόµων και 
Χωροτακτών. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η πράξη παραχώρησης δεν είναι νόµιµη επειδή το ΓΠΣ 
ορίζει τον χώρο σαν πράσινο . Το δηµόσιο όµως έκανε εκ νέου παραχώρηση, πάνω από µία φορά µάλιστα. Τελικά, 
µε το Νόµο 3057/2002, οποίος αφορούσε κυρίως θέµατα αθλητισµού παραχωρήθηκε το επίµαχο ακίνητο στο 
Ίδρυµα Γουλανδρή. Έτσι, θεωρείται ότι θα ξεπεραστεί ο σκόπελος του ενδεχόµενου ακυρωτικού ελέγχου από το 
ΣτΕ και χρησιµοποιήθηκε η νοµοθετική εξουσία της Βουλής προκειµένου να αποφευχθεί ο έλεγχος από τα αρµόδια 
∆ικαστήρια – δεδοµένου ότι στο ΣτΕ µπορεί να προσφύγει κανείς µόνο για εκτελεστές διοικητικές πράξεις, όπως 
είναι οι υπουργικές αποφάσεις, και όχι για νόµους. ∆ικηγόρος του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης είναι ο νυν 
Υπουργός Εσωτερικών. Πρ Παυλόπουλος, που µαζί µε τον Ελ. Βενιζέλο προώθησαν την αναθεώρηση του άρθρου 
24 του Συντάγµατος. Από το άλσος Ριζάρη διέρχονται καθηµερινά εκατοντάδες Αθηναίοι, πηγαίνοντας στο σταθµό 
του µετρό. 

Ο Βασίλειος και η Ελίζα Γουλανδρή δεν ζουν πια και το Ίδρυµα έχει περάσει στους κληρονόµους τους, οι οποίοι 
διακρίνονται από το ίδιο πείσµα µε τους εκλιπόντες: απειλούν ότι το Μουσείο ή θα γίνει στο Ριζάρη ή η συλλογή δεν 
θα παραχωρηθεί στο ελληνικό δηµόσιο. Η συλλογή αφενός είναι διάσπαρτη σε διάφορες τραπεζικές θυρίδες ανά 
την υφήλιο και θα χρειαστεί να πληρώσουν σεβαστά ποσά για να την εξαγάγουν, αφετέρου ανήκει σε διαφορετικό 
Ίδρυµα, όχι στο Β. και Ε. Γουλανδρή.  

Ο Σύλλογος για την προστασία των παριλίσσιων περιοχών έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για να σώσει το 
άλσος. Έχει προσφύγει στο ΣτΕ, έχει οργανώσει εκδηλώσεις και διαµαρτυρίες, και κάνει ό,τι µπορεί για να µην 
κοπούν τα δέντρα αλλά και για να µην ξεχαστεί η όλη υπόθεση. Ο ∆ήµος Αθηναίων χαρακτηρίζει το άλσος Ριζάρη 
Πνευµατικό Κέντρο Αθηνών µε πράσινο. Η επιµέλεια και η συντήρηση του πρασίνου έχει ανατεθεί από το 1982 στο 
∆ήµο Αθηναίων, ο οποίος έχει κάνει αναπλάσεις και φυτεύσεις. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Το άλσος Ριζάρη κινδυνεύει άµεσα, καθώς, το Ίδρυµα 
Γουλανδρή µπορεί ανά πάσα στιγµή να εκδόσει οικοδοµική άδεια και ν’ αρχίσει τις εργασίες στο χώρο. Η διάσωσή 
του επαφίεται στην ετοιµότητα και αντίδραση των Αθηναίων. 
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ΖΑΠΠΕΙΟ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Το Ζάππειο ανήκει στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί 
αν τµήµα της έκτασης είναι κοινόχρηστο µετά από τον χαρακτηρισµό του µε το σχέδιο πόλεως (ιδίως το δίκτυο 
πεζοδρόµων) .  

Εµβαδόν: 155 στρέµµατα (83 στρ. µαλακές επιφάνειες, 2,4 στρ. αίθρια και εσωτερικές αυλές, 70 στρ. δασώδης 
έκταση στους λόφους Αρδηττού κ΄ Άγρας) 

Επιφάνεια πρασίνου: 14 στρ. χλοοτάπητας, 7,5 στρ θάµνους σε διάταξη µπορντούρας, 2 στρ. ανθώνες για 
εποχιακά ανθοφόρα φυτά, 610 πεύκα, 616 νεραντζιές, 160 φοίνικες, 300 κυπαρίσσια, 40 ελιές, 43 δάφνες, 25 
ευκάλυπτοι, 598 θάµνοι, 2.690 διάφορα δέντρα.  

Σύντοµο ιστορικό: Το οδικό δίκτυο του Ζαππείου χρησιµοποιήθηκε προσωρινά για στάθµευση την περίοδο 
κατασκευής του υπόγειου γκαράζ της Βουλής, γεγονός που καθιερώθηκε έκτοτε µε αµφίβολα κριτήρια για το 
δικαίωµα χρήσης Τα τελευταία χρόνια η «Αίγλη» έχει επεκταθεί παράνοµα, έχει βάλει µπάρες, ενώ χρησιµοποιεί 
χώρο του πάρκου ως υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθµευσης. Με το Ν. 2947/2001, άρ. 15 ορίστηκε να χτιστεί υπόγειο 
γκαράζ στο Ζάππειο, γεγονός που –πλην των άλλων- θα προσκρούσει πιθανότατα και σε αρχαιότητες.  

 

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: 14 στρέµµατα έχουν παραχωρηθεί στο Μέγαρο Μουσικής. Εµβαδόν: 28-30 στρέµµατα.  

Σύντοµο ιστορικό: Ένα µεγάλο κοµµάτι παραχωρήθηκε για την ανέγερση του Μεγάρου Μουσικής, κι έπειτα 
παραχωρήθηκε κι άλλο–στο οποίο ήταν κτισµένες πολυκατοικίες του ΑΟΟΑ- για την επέκταση του Μεγάρου 
(υπόγεια όπερα, γκαράζ, υπόγεια σύνδεση µε το µετρό). 

Η Συντονιστική Επιτροπή για τους ελεύθερους χώρους στην Αθήνα προσέφυγε στο ΣτΕ, το οποίο είχε εκδώσει 
αρχικά αρνητική απόφαση αλλά στη συνέχεια η προσφυγή απορρίφθηκε. ∆ικηγόρος του Μεγάρου ήταν ο Πρ. 
Παυλόπουλος. 

 
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(Το αδόµητο οικόπεδο πίσω από την Αµερικάνικη Πρεσβεία) 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων  

Εµβαδόν: 18.470 τ.µ. Το εν λόγω οικόπεδο εντάσσεται σε µια ευρύτερη έκταση 54 στρεµµάτων που, ενώ έχει 
χαρακτηριστεί από µελέτη του Οργανισµού Αθήνας «πράσινο και ελεύθεροι χώροι», αντί να προχωρήσει η 
υλοποίησή του, απειλείται πανταχόθεν: από την Αµερικανή Πρεσβεία, το Μέγαρο Μουσικής και την Εκκλησία της 
Ελλάδας. 

Σύντοµο ιστορικό: Μισθώθηκε επί χούντας έναντι 70.000 δρχ µηνιαίως στην Αµερικανή Πρεσβεία. Το 1985 ο 
Άρειος Πάγος έκρινε εξωστέα την Πρεσβεία, κάτι που δεν έχει εφαρµοστεί. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Αθήνας 
(1987) έχει κατατάξει το χώρο στο «Αστικό Πράσινο-Ελεύθεροι Χώροι». Επί Λαλιώτη, η οδός Ευζώνων 
αχρηστεύτηκε, διότι το οικόπεδο της Πρεσβείας ενώθηκε µε το αδόµητο οικόπεδο.  

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Θα χρειαστεί πολύ ισχυρή πολιτική βούληση για να 
µην αποτελέσει το οικόπεδο έδαφος της Αµερικανής Πρεσβείας. Προς το παρόν, θεωρείται ατύπως αµερικανό 
έδαφος. 
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ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Εκκλησία της Ελλάδας 

Εµβαδόν: 11 στρέµµατα 

Σύντοµο ιστορικό: Εδώ και λίγα χρόνια η Εκκλησία ζητά να χτίσει δίπλα στο ΝΜΤΣ ξενοδοχείο χωρητικότητας 750 
κλινών, ενώ ο χώρος προβλέπεται να είναι χώρος πρασίνου µε διατήρηση των υπαρχόντων παραδοσιακών 
κτισµάτων και διατήρηση, σύµφωνα µε µελέτη του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).  

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Η Εκκλησία δεν έχει πάψει να διεκδικεί το ξενοδοχείο 
της.  

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΟΥΡΟΥΤΗ 

Συνοικία Περιοχή υποβαθµισµένη στο κέντρο της Αθήνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά ζωή 
λόγω της εγκατάστασης µεταναστών. Τώρα αρχίζουν να διαµορφώνονται πλατείες και να ανεβαίνει η αξία της γης 
και των ακινήτων. Φόβοι ότι θα µπορούσε να µετατραπεί σε ένα δεύτερο Θησείο (αποκλειστικά µε µπαρ, 
καφετέριες, εστιατόρια, όχι κατοικίες) 

Εµβαδόν: 35-40 στρέµµατα. Περικλείεται από τις οδούς Μυλλέρου-Κεραµεικού-Γιατράκου-Μ. Αλεξάνδρου. 

Σύντοµο ιστορικό: Πρόκειται για την πρώτη µονάδα επεξεργασίας µεταξιού στην Ελλάδα. Το 1886 έπαψε να 
λειτουργεί ως εργοστάσιο και µετατράπηκε σε κατοικίες (γι’ αυτό σήµερα δεν θυµίζει τόσο βιοµηχανικό 
συγκρότηµα). Έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων, αλλά προς το παρόν το µόνο που 
έγινε ήταν µια υποτυπώδης διαµόρφωση του αιθρίου του σε πλατεία. Εξάλλου, προβλεπόταν απλώς η 
αποκατάσταση των όψεων, έργο το οποίο θεωρείται ανεπαρκές. Εάν αποκατασταθεί πλήρως, στο εσωτερικό θα 
στεγαστεί η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, εγκαταστάσεις του ΟΝΑ, και αίθουσες συνεδριάσεων.  
Στην περιοχή δρα ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος «Μεταξουργείο», που έχει ήδη επιτύχει τη διαµόρφωση 
από το ∆ήµο Αθηναίων ενός χώρου 3,5 στρ. σε πάρκο (µεταξύ των οδών Λένορµαν-Ποπλίου-Μπενάκη) εκ των 
οποίων τα 2,5 καλύπτονται από πράσινο.  
 
 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΚΑ 
(Πίσω από το γήπεδο του ΠΑΟ, µεταξύ Λυκαβηττού και Αλεξάνδρας) 

Εµβαδόν: περί τα 14 στρέµµατα 

Σύντοµο ιστορικό: Ο χώρος παραχωρήθηκε το 1922 από το ∆ηµόσιο για προσφυγικές κατοικίες. Με Προεδρικό 
∆ιάταγµα το 2002 ορίστηκε ως κοινόχρηστο πράσινο µε κάποιες χρήσεις όπως παιδικός σταθµός. Προβλέπεται να 
ενωθεί µε το Λυκαβηττό. Ο χώρος είναι παραµεληµένος, ενώ υπάρχει και καταπατητής, ο οποίος περιφράσσει 
τµήµατά του µε συρµατοπλέγµατα και τα κάνει –παρανόµως- πάρκινγκ. Για να µετατραπεί σε κοινόχρηστο πράσινο, 
πρέπει ο ∆ήµος Αθηναίων να το απαλλοτριώσει· πρέπει εποµένως να βρεθούν οι ιδιοκτήτες του χώρου. 

Η υπόθεση Κουντουριώτικα θα ανακινηθεί µόνο αφού φύγει το γήπεδο του ΠΑΟ στην Αλεξάνδρας, και σε 
περίπτωση βέβαια που δηµιουργηθεί στη θέση του γηπέδου χώρος πρασίνου και όχι Μητρόπολη όπως είχε ζητήσει 
ο Αρχιεπίσκοπος.  

Με τα Κουντουριώτικα έχει ασχοληθεί ο Σύλλογος Αµπελοκήπων, αλλά πρέπει πρώτα να φύγει το γήπεδο για να 
φανεί το µέλλει γενέσθαι.  
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ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 

Συνοικία: Γκάζι-Κεραµεικός. Περιοχή υποβαθµισµένη, µέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, µε κατοίκους κυρίως 
µετανάστες. Οι κάτοικοι διαµαρτύρονται για την έλλειψη υποδοµών στην περιοχή. Ιδίως η πλευρά στον Κεραµεικό 
είναι γεµάτη παραπήγµατα και παλιά εργαστήρια.  

Εµβαδόν: 62 στρέµµατα που καλύπτουν 12 οικοδοµικά τετράγωνα (ή 140 στρ.). 

Σύντοµο ιστορικό: Ο βασικός φορέας της ανάπλασης και αναβάθµισης της περιοχής είναι η Εταιρεία Ενοποίησης 
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΕΑΧΑ). Το αρχικό µεγαλεπήβολο σχέδιο έκανε λόγο για: ανάπλαση και ανάδειξη 
µιας µεγάλης έκτασης, από τον Κεραµεικό και το Γκάζι ώς το Βοτανικό και την Ακαδηµία Πλάτωνος. Κέντρο των 
αναπλάσεων θα ήταν το Γκάζι, (Τεχνόπολη) θα δηµιουργούνταν νέοι χώροι πρασίνου, θα αναδεικνύονταν οι 
αρχαιολογικοί χώροι, θα αξιοποιούνταν υπάρχοντα κτίρια και θα δινόταν βάρος σε πολιτιστικές εγκατάστασεις, 
χωρίς παράλληλα να πάψει ο χώρος να χρησιµοποιείται για κατοίκηση. Έτσι, θα αναβαθµιζόταν και αυτό το τµήµα 
της παλιάς Αθήνας και θα συνδεόταν µε τους λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους. ∆υστυχώς όµως τέτοιου τύπου 
πολύπλευρα προγράµµατα αναπλάσεων έχουν εγκαταλειφθεί τόσο για οικονοµικούς λόγους όσο και για λόγους 
διαχειριστικής αδυναµίας και η ΕΑΧΑ περιορίζεται σε έργα εξωραϊσµού.  

Έχει προταθεί για τη µια πλευρά της Πειραιώς, η δηµιουργία νέου κτιρίου για την Όπερα (Λυρική Σκηνή) και από 
την άλλη η δηµιουργία πολιτιστικού πάρκου στον Κεραµεικό, στο χώρο της παλιάς Λαχαναγοράς (ή αλλιώς 
Κορεατικής Αγοράς). Το πάρκο προβλέπεται να έχει έκταση 10 στρ., αλλά έχουν απαλλοτριωθεί µόνο τα 5 και 
εκκρεµεί η απαλλοτρίωση των υπόλοιπων 5, γιατί η ΕΕΑΧΑ δεν διαθέτει τα χρήµατα για να αποζηµιώσει τους περ. 
100 ιδιοκτήτες. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Το Πάρκο του Κεραµεικού θα µείνει µισό.  
 
 
 

ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Συνοικία: Νέος Κόσµος. Στον περιβάλλοντα το πάρκο χώρο υπάρχουν πάµπολλα συνεργεία και καταστήµατα 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων, κεντρικές οδικές αρτηρίες και τρεις σταθµοί µετρό. Το κυκλοφοριακό και το πρόβληµα 
στάθµευσης είναι οξυµένα. 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: ΚΕ∆ (6,2 στρ., τα οποία παραχώρησε στο ∆ήµο Αθηναίων), ∆ΕΗ (5, 2 στρ.), Οργανισµός 
∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο∆ΕΠ, 1,2 στρ.) κ.ά. 

Εµβαδόν: 22 στρέµµατα 

Σύντοµο ιστορικό: Από το 1986 ο ∆. Αθηναίων ζητά να του παραχωρηθεί το σύνολο της έκτασης την οποία έχει 
χαρακτηρίσει κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και αθλοπαιδιών. Έχει µάλιστα εκπονήσει και τη σχετική µελέτη. 

Η ∆ΕΗ έχει προσφύγει από το 1997 στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ∆ήµου. Η Εκκλησία επίσης αρνείται να 
παραχωρήσει την έκτασή της, παρόλο που έχει ήδη καταπατήσει άλλη έκταση λίγο πιο πέρα όπου έχτισε ναό. 
Μόνο ένα µικρό κοµµάτι έχει αναπλαστεί κι έχει γίνει πάρκο. Η Επιτροπή κατοίκων, ο πολιτιστικός σύλλογος 
«Ορφέας» και ο αθλητικός σύλλογος «Πήγασος» ζητούν να γίνει πάρκο και στα 22 στρέµµατα. 
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ΚΤΗΜΑ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΙΑ 

Συνοικία: Πατήσια. Περιοχή πυκνοκατοικηµένη. Οι ελεύθεροι χώροι είναι εξαιρετικά λίγοι, µικρής έκτασης και 
κατακερµατισµένοι. Το οδικό δίκτυο καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό του υπαίθριου χώρου.  

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων  

Εµβαδόν: 3 στρέµµατα 

Πράσινο: Περισσότερα από 100 αιωνόβια δέντρα 

Σύντοµο ιστορικό: Το κτήµα Πάτµου-Καραβία είναι στην πραγµατικότητα ο κήπος ενός διώροφου νεοκλασικού 
κτίσµατος, που µε τα τρία υποστατικά του και την αυλή του αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα εξοχικής κατοικίας των 
αρχών του αιώνα. Το 1988 ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) απαλλοτρίωσε τον χώρο προκειµένου να 
ανεγερθεί συγκρότηµα σχολείων. Οι κάτοικοι αντέδρασαν και κατέλαβαν το κτήµα στις 8 Απριλίου του 1989 
αποτρέποντας την τσιµεντοποίησή του. Λίγο αργότερα το 1990 οι κάτοικοι συγκροτούν το πολιτιστικό και 
περιβαλλοντικό σωµατείο «Σύνδεσµος για την Ποιότητα Ζωής στα Κάτω Πατήσια» και λειτουργούν το κτήµα σαν 
πολιτιστικό πάρκο σε καθηµερινή βάση. Στις 5/6/1989 ύστερα από παρέµβαση του «Συνδέσµου» η τότε υπουργός 
Πολιτισµού κα Μερκούρη χαρακτηρίζει το κτίριο και ολόκληρο το κτήµα ιστορικά διατηρητέα. Ωστόσο στις 
27/11/1991 η τότε υπουργός Πολιτισµού κα Μπενάκη αποχαρακτηρίζει τα 2/3 του κτήµατος ώστε να µπορέσει ο 
ΟΣΚ να χτίσει, διατηρώντας ως διατηρητέο το κτίριο και µία ακτίνα δέκα µέτρων περί αυτού. Οι κάτοικοι εµποδίζουν 
ξανά τις µπουλντόζες να καταστρέψουν το κτήµα και προσφεύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της 
Υπουργικής Απόφασης. Ενδιαµέσως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από αίτηση του Ε΄ ∆ιαµερίσµατος, προτείνει 
αλλαγή (στις 27/11/92) του χαρακτηρισµού του κτήµατος από «χώρο πρασίνου» σε «χώρο σχολείου». Η εκδίκαση 
της υπόθεσης, που είχε προγραµµατιστεί να γίνει στο ΣτΕ στις 24/9/1993 µε θετική εισήγηση για τη διατήρηση του 
κτήµατος, αναβάλλεται λόγω της έντασης που δηµιουργείται τότε µεταξύ της κυβέρνησης και του Ε΄ τµήµατος του 
ΣτΕ. Στις 13/9/1993 η τότε υπουργός Πολιτισµού κα Μπακογιάννη ανακαλεί την απόφαση της κας Μπενάκη και 
επαναχαρακτηρίζει ολόκληρο το κτήµα ως διατηρητέο. Το κτήµα για την ώρα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από την 
απόφαση της κ. Μπακογιάννη του 1993. Η περιβαλλοντική προσφορά του κτήµατος σήµερα στην περιοχή είναι 
τεράστια. Εκτός από τον χώρο πρασίνου στο κτήµα κατά καιρούς εφαρµόζονται και προγράµµατα αστικής 
γεωργίας, ενώ η βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει είναι ίσως µοναδική για µία περιοχή τέτοιας έκτασης στο 
κέντρο της Αθήνας. 
 
Το σηµαντικότερο ωστόσο σε σχέση µε την περιπετειώδη ιστορία του κτήµατος δεν είναι µόνο ότι διασώθηκαν 3 
στρέµµατα πρασίνου. Με έναυσµα την απειλή ενός χώρου πρασίνου, ξεκίνησε εδώ και δέκα χρόνια ένα ενδιαφέρον 
και επιτυχηµένο πείραµα αυτοδιαχείρισης ενός χώρου από τους κατοίκους της περιοχής. Ο χώρος καθαρίζεται, 
διαµορφώνεται και συντηρείται από τους ίδιους τους κατοίκους, και έχει καταφέρει να αποτελέσει σηµείο αναφοράς 
για την περιοχή, ανασυσταίνοντας έτσι την έννοια της γειτονιάς σε µια συνοικία. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, ο ΟΣΚ δεν έχει 
εγκαταλείψει τις προσπάθειες για αξιοποίηση του κτήµατος, και το θέµα επανέρχεται ανά διαστήµατα στην 
επικαιρότητα. 

 
ΕΛΙΚΩΝΑΣ Η ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ- ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Ονοµασία : Λόφος Ελικώνα ή Αλεπότρυπα 

Συνοικία: Κυψέλη. Μαζί µε τα Πατήσια, θεωρείται από τις περιοχές της Αθήνας όπου υπάρχουν οι λιγότεροι 
ελεύθεροι χώροι. Η δόµηση είναι εξαιρετικά πυκνή, τα πεζοδρόµια στενά και οι χώροι πρασίνου είτε έχουν το 
µέγεθος φακής είτε δεν υπάρχουν.  

Εµβαδόν: 140 στρέµµατα. Περί τα 32 στρέµµατα ανήκουν στο ∆ήµο Γαλατσίου. 

Επιφάνεια πρασίνου: Ο λόφος είναι κατά κύριο λόγο βραχώδης, αλλά εκτός από θάµνοι υπάρχουν και κοµµάτια 
µε υψηλό πράσινο. 
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Σύντοµο ιστορικό: Τα πρώτα αυθαίρετα άρχισαν να χτίζονται από το 1955, οι πρώτες πολυκατοικίες επί χούντας. 
Τα αυθαίρετα συνεχίστηκαν και έχουν διανοιχθεί και δρόµοι. Έχουν επίσης κατασκευαστεί 3 γήπεδα, ποδοσφαίρου, 
mini football και µπάσκετ, για τα οποία έχει πέσει πολύ τσιµέντο και έχουν γίνει αποψιλώσεις. 

Η επιτροπή κατοίκων θεωρεί ότι ο ∆ήµος Αθηναίων ανέχεται την κατάσταση, από τότε που δεν εφαρµόστηκε το 
σχέδιο του τέως δηµάρχου Μ. Έβερτ για τη δηµιουργία πάρκου. 

 

ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 

Συνοικία: O λόφος περιβάλλεται από τις συνοικίες Θησείο, Πετράλωνα, Κουκάκι, Μακρυγιάννη. Αποτελεί ένα 
σύνολο µε τους αρχαιολογικούς χώρους του Θησείου, της Αρχαίας Αγοράς και της Ακρόπολης, ιδίως αφότου έγινε η 
πεζοδρόµηση της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου. Ο λόφος του Φιλοπάππου είναι υπερτοπικής σηµασίας, καθώς αποτελεί 
–µαζί µε τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους- την πιο σπουδαία περιοχή περιπάτου και αναψυχής µέσα στην 
Αθήνα, συνδυάζοντας το φυσικό κάλλος µε τα αρχαιολογικά µνηµεία (υπάρχουν ακόµα και ίχνη κατοίκησης των 
µυκηναϊκών χρόνων) αλλά και µε νεότερα αρχιτεκτονικά έργα, όπως αυτό του Πικιώνη. Χρησιµοποιείται ευρύτατα 
τόσο από τους περιοίκους όσο και από τους υπόλοιπους Αθηναίους (π.χ. στα Κούλουµα). 

Επιφάνεια πρασίνου: Σηµαντικός ενδοαστικός βιότοπος, όπου ζουν µικρά ζώα, χελώνες και πάνω από 100 είδη 
πουλιών.  

Σύντοµο ιστορικό: Από το 2002 η ΕΑΧΑ ΑΕ (εταιρεία των ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩ∆Ε) κάνει προσπάθειες να 
εµπορευµατοποιήσει το λόφο (έργα µε τσιµέντο, σίδερο, ισχυρά φώτα, εκθέσεις, πωλητήρια, νέο θέατρο). 
Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια, µέσω της περίφραξης και του περιορισµού των εισόδων από 21 σε 7, να 
καταργηθεί η ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων, ενώ σχεδιαζόταν η επιβολή εισιτηρίου και η τσιµεντόστρωση των 
χωµάτινων δρόµων για τη διέλευση ΙΧ. Πρόσχηµα για την περίφραξη ήταν η προστασία των αρχαίων. Οι περίοικοι, 
µέσω λαϊκών συνελεύσεων, έχουν συγκροτήσει συντονιστική επιτροπή αγώνα για να διατηρηθεί ο δηµόσιος 
χαρακτήρας του Φιλοπάππου. Έχουν καταφύγει σε πορείες, ανοιχτές συζητήσεις, δικαστικές ενέργειες, καθώς και 
σε πιο δυναµικές κινητοποιήσεις: πολλές φορές έχουν ρίξει τα κάγκελα της περίφραξης. 

Χάρη στη δράση των περιοίκων έχει επιτευχθεί: να µην µπει περίφραξη και άρα να µην επιβληθεί εισιτήριο· να µην 
κατασκευαστεί νέο θέατρο στο µικρό λατοµείο, το οποίο αφενός θα έδιωχνε τα πουλιά λόγω ηχορύπανσης, 
αφετέρου θα δηµιουργούσε κυκλοφοριακό πρόβληµα στο Κουκάκι· να µην κοπούν άλλα δέντρα· να µην 
τσιµεντοστρωθούν οι δρόµοι· να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη για το θέµα προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος του λόφου και των µνηµείων του (κάγκελα πάνω σε αρχαία, υποσταθµός της ∆ΕΗ στην Πνύκα), 
αλλά και τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα του. 

Προβλήµατα δηµιουργούν επίσης οι αυθαιρεσίες του ενοικιαστή στην καφετέρια του Λουµπαρδιάρη (ιδιοκτησίας 
ΕΟΤ, ανήκει στο µνηµείο Πικιώνη), καθώς και της καφετέριας-εστιατόριου «∆ιόνυσος-Ζόναρς». Ο πρώτος έχει 
καταπατήσει παραπάνω χώρο απ’ ό,τι του αντιστοιχεί, τον έχει περιφράξει, έχει στρώσει µοκέτα, έχει τοποθετήσει 
προβολείς για γαµήλιες κ.ά. δεξιώσεις και έχει επιφέρει αλλοιώσεις στο κτίριο. Ούτε η υπεύθυνη για το χώρο Α΄ 
Εφορεία Αρχαιοτήτων ούτε η Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων έχουν αντιδράσει - ως όφειλαν. Ο «∆ιόνυσος-Ζόναρς» 
έχει επεκταθεί παράνοµα, καταλαµβάνοντας κοινόχρηστο χώρο για πάρκινγκ.  

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Είναι προφανές ότι ο λόφος Φιλοπάππου έχει 
παραµείνει κοινόχρηστος µόνο χάρη στις αντιδράσεις των περιοίκων. Εξακολουθεί να απειλείται τόσο από το 
δηµόσιο όσο και από τους ιδιώτες.  

 

ΓΟΥ∆Η – ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης ανήκει στο ΥΠΕΘΑ, εµπλέκονται όµως και άλλοι 53 
διαφορετικοί φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα· από Υπουργεία έως δήµους και πανεπιστήµια µε βασικό. 
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Εµβαδόν: 4.900 στρέµµατα 

Σύντοµο ιστορικό: Το θεσµικό πλαίσιο : Με το νόµο 732/77 οριζόταν ότι 965 στρέµµατα του Στρατού θα 
παραχωρούνταν στους δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου για τη δηµιουργία χώρου πρασίνου µε συµµετοχή 
αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων σε ποσοστό έως 10%. Η περιοχή έχει επίσης ενταχθεί στη Β΄ Ζώνη 
Προστασίας Υµηττού µε Π∆ του 1979, βάσει του οποίου µπορούν να επιτραπούν µόνο κοινωφελείς χρήσεις . 

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (1985) χαρακτηρίζει την έκταση Γουδή «χώρο πρασίνου µητροπολιτικού 
χαρακτήρα». Το 1998 ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΥΠΕΧΩ∆Ε) αναθέτει σε οµάδα υπό τον 
καθηγητή του ΕΜΠ Γ. Πολύζο την εκπόνηση της σχετικής µελέτης. Η µελέτη παραδίδεται τρία χρόνια αργότερα και 
προβλέπει τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου· η µελέτη αφορά την περιοχή εκατέρωθεν της Κατεχάκη, 
περιλαµβάνει δηλαδή και τα 3.500 στρ. του νοσοκοµείου Σωτηρία, του Πάρκου Χωροφυλακής, των Στρατοπέδων, 
των Νοσοκοµείων Παίδων και Αιγηνίτιου, του Ιππικού Κέντρου, της ΕΥΠ, της πρώην ΥΕΝΕ∆ κλπ. Ο χώρος της 
Πολυτεχνειούπολης µελετήθηκε εν µέρει. Η µελέτη εγκρίθηκε το 2001 από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ 
αλλά δεν θεσµοθετήθηκε και ούτε εφαρµόστηκε ποτέ. Η επίσηµη απάντηση για αυτή την ολιγωρία είναι ότι πρέπει 
πρώτα να αποχωρήσει ο Στρατός. Ο στρατός δεν υλοποιεί την δέσµευση του Ν732/77 διότι θεωρεί ότι ήταν 
συνδεδεµένη (ως αντάλλαγµα) µε πρόγραµµα ανέγερσης κατοικιών αξιωµατικών (ΑΟΟΑ) που όµως δεν µπορεί να 
γίνει, γιατί η έκταση είναι δασική. Οι δήµοι Αθηναίων και Ζωγράφου έχουν λάβει µόνο το 50% της υποσχεθείσας 
έκτασης, το οποίο αξιοποίησαν ως εξής: στα 335 στρ. ο ∆ήµος Αθηναίων εγκατέστησε τη ∆ιεύθυνση Κηποτεχνίας, 
σε άλλο κοµµάτι το κολυµβητήριο του ΟΝΑ, ο δε ∆ήµος Ζωγράφου παραχώρησε τη δική του έκταση, 49 στρ., σε 
ιδιωτική επιχείρηση µε αντικείµενο το ποδόσφαιρο. Με το πράσινο δεν ασχολήθηκαν. Στον υπόλοιπο χώρο 
λειτουργούν ήδη 9 νοσοκοµεία, 3 υπουργεία, στρατόπεδα, Γλυπτοθήκη, πανεπιστηµιακά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
όπως η ιατρική βιβλιοθήκη, το Ψυχιατρικό Χωριό, το Ίδρυµα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Σε 135 
στρ. στεγάζεται το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Ένα µεγάλο τµήµα έχει γίνει άλσος στρατού (περιφραγµένο γκαζόν, 
και όχι προσβάσιµο υψηλό πράσινο). Η Εκκλησία κατέχει 600 τ.µ. του ναού της Αγίας Φωτεινής και διεκδικεί 1.000 
τ.µ. επιπλέον. 

Το 2003 αποφασίστηκε να κατασκευαστούν στο Γουδή δύο από τα «ορφανά» έργα του ΥΠΕΧΩ∆Ε στα πλαίσια των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, για το µπάντµινγκτον (αντιπτέριση) και το πένταθλο. Το πένταθλο στεγάστηκε σε 
ήδη υπάρχουσες υποδοµές (170 στρ. ιδιοκτησίας του Στρατού και του Ιππικού Κέντρου), ενώ για το µπάντµινγτον 
δηµιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις, (προσωρινές) χωρητικότητας 5.500 θέσεων. 

Το Γουδί ήταν ένας από τους πιθανούς προορισµούς για το νέο γήπεδο του ΠΑΟ. Συγκεκριµένα, ο λόγος γινόταν 
για 60 στρέµµατα, είτε στο στρατόπεδο Φακίνου (προς Παπάγου) είτε στο στρατόπεδο Βαρύτη (προς Αθήνα). 
Εκτός από το γήπεδο, προβλέπονταν επίσης χώροι εµπορικής χρήσης και αναψυχής. Σήµερα, το Γουδή δεν είναι 
«φαβορί» για την ανέγερση του νέου γηπέδου, αλλά θεωρείται σίγουρο ότι το µπάσκετ και το βόλεϊ του ΠΑΟ θα 
στεγαστούν στις εγκαταστάσεις του µπάντµιντον. Στην καταστρατήγηση του σχεδίου για µητροπολιτικό πάρκο 
έχουν αντιδράσει πολλές οργανώσεις και φορείς, όπως η Συντονιστική Επιτροπή Αττικής, η ∆ηµοτική Πρωτοβουλία 
Ζωγράφου, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ο Σύλλογος 
Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) κ.ά. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Κατά καιρούς, χάρη στις αντιδράσεις, έχει αποτραπεί 
η χωροθέτηση στο Γουδή εγκαταστάσεων όπως π.χ. τα γραφεία του «Αθήνα 2004», αυτό ωστόσο δεν έχει 
προωθήσει καθόλου την υπόθεση του µητροπολιτικού πάρκου. Χρειάζεται να εφαρµοστούν οι αποφάσεις, 
διαφορετικά η έκταση θα τεµαχιστεί ολόκληρη και θα δοθεί σε διάφορους οργανισµούς, υπηρεσίες, ιδιώτες, η 
παρουσία των οποίων, ακόµη κι αν εξυπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς, δεν συµβιβάζεται µε το µητροπολιτικό πάρκο. 

Πρέπει να υπάρξει επιµονή στο αίτηµα για πολεοδοµική θεσµοθέτηση του Πάρκου µε σταδιακό πρόγραµµα 
υλοποίησης.  

ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 

Συνοικία: Μεταξύ Πολυγώνου-Κυψέλης-Γκύζη-Νεάπολης-Κέντρου (Βικτώρια). πρόκειται για περιοχές µε πολύ 
πυκνή δόµηση και ελάχιστους ελεύθερους χώρους.  

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Υπουργείο Γεωργίας. Τµήµα της έκτασης έχει παραχωρηθεί από την ΚΕ∆ στον 
Πανελλήνιο αλλά η νοµιµότητα αυτής της παραχώρησης αµφισβητείται 
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Εµβαδόν: 277.059 τ.µ. 

Σύντοµο ιστορικό: Ο χώρος του άλσους είναι κοινόχρηστος βάσει του 20/7/1900 ∆ιατάγµατος και κηρυγµένος 
κοινόχρηστο άλσος µε το νόµο 617/1934. Από το 1977 ο χώρος του Πανελληνίου χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος 
χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο ο Πανελλήνιος έχει περιφράξει το χώρο και τον έχει 
εµπορευµατοποιήσει. Η είσοδος επιτρέπεται µόνο σε µέλη του και συνδροµητές. Στις 15-3-1988 παραχωρήθηκε 
στον Πανελλήνιο Γυµναστικό Σύλλογο από την Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου η χρήση τµήµατος λωρίδας, εντός 
του χώρου του Άλσους, εκτάσεως 5.661 τ.µ. για την επέκταση των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Έκτοτε όµως ο 
Πανελλήνιος έχει προβεί στην κατασκευή αυθαίρετων εγκαταστάσεων µέσα στην παραχωρούµενη έκταση, κατά 
σαφή παράβαση των όρων της παραχώρησης και της σχετικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, κατά το 
χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο του 1998 έως αρχές του 2001, ο Σύλλογος εκτελούσε αυθαίρετες εργασίες 
στην εν λόγω έκταση αγνοώντας προκλητικά τις σχετικές συστάσεις της Αστυνοµικής Αρχής. Όλες οι πολεοδοµικές 
παραβάσεις έχουν πιστοποιηθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Αθηνών και έχουν βεβαιωθεί τα σχετικά 
πρόστιµα στις υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηνών, ενώ έχουν εκδοθεί και πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ο Πανελλήνιος 
ουδεµία δραχµή κατέβαλε έως σήµερα, ενώ οι αυθαίρετες κατασκευές εξακολουθούν να υφίστανται.  

Στο χώρο του άλσους υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις του κέντρου διασκέδασης Green Park, που θεωρήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 2189/1982 απόφαση του ΣτΕ ότι προκάλεσαν ουσιώδη µεταβολή του προορισµού του χώρου και 
αναίρεσαν την κοινή του χρήση λόγω της κλειστής και µόνιµης περίφραξης. Σε άρθρο του ν. 2300/1995 
προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων στον χώρο του πάρκου. Από το 
2000, η διεύθυνση, συντήρηση, και εκµετάλλευση του Πεδίου του Άρεως έχουν ανατεθεί στην ∆ιευρυµένη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς. Το προσωπικό όµως που διαθέτει η Υπερνοµαρχία για το Πεδίο του 
Άρεως δεν επαρκεί.  

Έχει δηµιουργηθεί από περίοικους η “Επιτροπή για τη ∆ιάσωση του Πεδίου του Άρεως”, που σκοπό έχει να 
αναδείξει τα προβλήµατα που αυτό αντιµετωπίζει, να αντισταθεί στις όποιες ενέργειες παραχώρησής του σε ιδιώτες 
και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους για την προστασία του ως πνεύµονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. 
Κατόπιν πιέσεων της Επιτροπής η Υπερνοµαρχία απέσυρε (τέλη 2002) τα σχέδια για εµπορευµατοποίηση του 
άλσους, που περιλάµβαναν κόψιµο δέντρων και διάνοιξη δύο οδικών αρτηριών, ενώ όρισε κονδύλι για την 
ανάπλαση του χώρου µέσα στο 2005, η οποία δεν θα αντιβαίνει στον κοινόχρηστο χαρακτήρα του άλσους. Οι 
είσοδοι πάντως στο πάρκο έχουν µειωθεί. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Τον Ιούνιο εκκρεµεί η δίκη για τις αυθαίρετες 
εγκαταστάσεις του Πανελληνίου. Ας υπενθυµίσουµε ότι ο Πανελλήνιος είναι ιδιοκτησίας του κου Κυριακού 
(ΑΝΤΕΝΝΑ) και ότι η κα Πάλλη-Πετραλιά είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Πανελληνίου.  

Ελλιπής συντήρηση – παρκάρισµα αυτοκινήτων. Η Επιτροπή πολιτών θεωρεί ότι η συντήρηση και φύλαξη του 
άλσους, που τώρα έχει ανατεθεί σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, γίνεται πληµµελώς. Αίτηµά της είναι η αύξηση του 
προσωπικού. Ανεξέλεγκτη εµπορευµατοποίηση. Στον χώρο του άλσους φιλοξενούνται κατά καιρούς διάφορες 
εκθέσεις µε συνέπεια να δυσχεραίνεται σοβαρά η απρόσκοπτη µετακίνηση των πεζών µέσα σε αυτό και να 
αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ως χώρου περιπάτου, ανάπαυσης και περισυλλογής των κατοίκων της 
πρωτεύουσας. ∆εν υπάρχει δε καµία µέριµνα για τα σκουπίδια, µε αποτέλεσµα, µετά το πέρας αυτών των 
εκθέσεων, ο χώρος να θυµίζει βοµβαρδισµένο τοπίο. Η Επιτροπή κατοίκων θεωρεί ότι η αποµάκρυνση των 
µικροπωλητών από την Πλατεία Πρωτοµαγιάς ήταν σωστή, και ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τους 
παραχωρηθεί ο χώρος του Πεδίου του Άρεως που διεκδικούν. 

 

ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΝΑΪ∆Η-ΦΩΤΙΑ∆Η 

Συνοικία: Πατήσια. 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: ∆ήµος Αθηναίων 

Εµβαδόν: περ. 1.460 τ.µ. 

 10



Σύντοµο ιστορικό: Η εταιρεία Μηναΐδη-Φωτιάδη περνά κάποια στιγµή στα χέρια του Οργανισµού Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων. Ο Οργανισµός, προκειµένου η εταιρεία να αποπληρώσει τα χρέη της στην Εθνική, εκποιεί το 1990 
µέρος του χώρου σε δηµόσιο πλειστηριασµό. Οι αρχικοί αγοραστές ήθελαν να µετατρέψουν τον χώρο σε πάρκινγκ.  
Μετά όµως από αντιδράσεις των κατοίκων ο χώρος χαρακτηρίζεται χώρος πρασίνου και δεσµεύεται από τον ∆ήµο, 
ο οποίος θα τον αγοράσει αργότερα. Ωστόσο, ενώ ο χώρος έχει χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου, µε σκοπό να 
µετατραπεί σε πάρκο και σε υπόγειο πάρκινγκ 450 θέσεων, τον Ιούλιο του 1998 ο ∆ήµος τον παραχωρεί στον 
σύνδεσµο των Ηθοποιών που σκοπεύει να ανασκευάσει το παλιό εργοστάσιο προκειµένου να δηµιουργηθεί στο 
χώρο το «Σπίτι του Ηθοποιού». Νέος γύρος διαφωνιών ξεσπάει, που θα τελειώσει το 1999 όταν ο σύλλογος των 
Ηθοποιών θα βρει νέο χώρο στα Θυµαράκια, οπότε επανέρχεται το παλιότερο σχέδιο για αξιοποίηση του χώρου ως 
υπόγειο πάρκινγκ και πάρκο. Οι εργασίες για το πάρκο θα αρχίσουν µέσα στους επόµενους µήνες, αλλά το 
πάρκινγκ δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα κατασκευαστεί δεδοµένου ότι δεν έχει απαλλοτριωθεί ένα µικρό κτίσµα 
που λειτουργεί σαν ταβέρνα. Ταυτόχρονα ο ΟΣΚ ζητάει να του επιτραπεί να κατασκευάσει στο χώρο ένα 
νηπιαγωγείο προσφέροντας ως αντάλλαγµα το κτήµα Πάτµου-Καραβία. Για την ώρα ο χώρος λειτουργεί σαν 
υπαίθριο πάρκινγκ από τους κατοίκους. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Θα πρέπει να 
εξεταστεί η ιστορική αξία του εργοστασίου σαν µνηµείο βιοµηχανικής αρχαιολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Περιοχή: Ο Ελαιώνας αποτελεί ένα χώρο µεικτών χωροθετήσεων και χρήσεων γης, που στις αρχές της δεκαετίας 
του 80 αριθµούσε 2.400 βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις και µεταφορικά πρακτορεία µε 50.000 εργαζόµενους 
και 5.000 µόνιµους κατοίκους  

Η περιοχή του Ελαιώνα καταλαµβάνει κεντρικό τµήµα του Λεκανοπεδίου και είναι η τελευταία µεγάλη κεντρική 
περιοχή που είχε µείνει εκτός σχεδίου. Αναπτύχθηκε κυρίως κατά µήκος µεγάλων οδικών αξόνων (Α. Αθηνών, Α. 
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Κηφισού, Ιερά Οδός, Π. Ράλλη, Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως) καθώς και κατά µήκος της σιδηροδροµικής 
γραµµής του ΟΣΕ .  

Πρόκειται για 9.000 στρέµµατα γης στα δυτικά προάστια της πόλης κοντά στο κέντρο και στους αρχαιολογικούς 
χώρους της Αθήνας, ανάµεσα στον Κηφισό ποταµό, το Περιστέρι και τον Πειραιά µετατράπηκαν σταδιακά µετά τον 
πόλεµο από αγροτική γη σε βιοµηχανική, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς σχέδιο και χωρίς υποδοµή. 'Ετσι δηµιουργήθηκε 
µια αδιέξοδη πραγµατικότητα που επιβάρυνε το σύνολο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Το Ρ.Σ.Α. του 1985 
προβλέπει την οργάνωση και ανάπλαση των παραδοσιακών περιοχών βιοµηχανικής συγκέντρωσης και στο 
πλαίσιο αυτό άρχισε µε την Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης η µελέτη της περιοχής Ελαιώνα. Η κεντρική 
ιδέα της ‘ανάπλασης’ ήταν η ένταξη στο σχέδιο της έκτασης και η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων µέσω των εισφορών γης και χρήµατος που προβλέπονται από τη πολεοδοµική νοµοθεσία 
βάσει του Συντάγµατος (Άρ 24 παρ 3). Προτάσεις για άσκηση πιο ενεργούς πολιτικής από το ∆ηµόσιο, µε αγορά 
εκτάσεων προ της ένταξης στο σχέδιο που θα ήταν φθηνότερη η γη δεν εισακούστηκαν. Ωστόσο το Π∆ που ισχύει 
σήµερα προβλέπει µεγάλο ποσοστό πρασίνου αλλά η υλοποίησή του έχει µείνει στα χαρτιά και κάθε φιλόδοξη και 
µη εξαγγελία για την αλλαγή της κατάστασης πραγµάτων που έγινε την τελευταία εικοσαετία ουδέποτε υλοποιήθηκε, 
µε ελάχιστες επί µέρους εξαιρέσεις. Την ευθύνη για την προώθηση της πράξης εφαρµογής έχουν οι ∆ήµοι και η 
Νοµαρχία που εγκρίνει τις πράξεις. Έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης µε την συµµετοχή των ∆ήµων και του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ο οποίος δεν λειτουργεί. Σήµερα, µε τις τάσεις αποβιοµηχάνισης που παρατηρούνται η περιοχή 
εµφανίζει όλα τα προτερήµατα για ανάπτυξη συµφερόντων του διεθνοποιηµένου κεφαλαίου Real Estate και είναι 
επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης του δηµόσιου ώστε να µη χαθεί η ευκαιρία υλοποίησης του προβλεπόµενου 
πρασίνου που θα άλλαζε τη µορφή της πόλης και θα συντελούσε –λόγω θέσης- ακόµη και στη βελτίωση του 
µικροκλίµατος της υπερθερµαινόµενης πρωτεύουσας κάθε καλοκαίρι.  

Μετά την πρόταση της δηµάρχου Αθηναίων για τη χωροθέτηση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή 
(στο Μαρκόνι του Βοτανικού), ο Ελαιώνας βγαίνει από τα αζήτητα της χωροταξικής πολιτικής για να υπενθυµίσει τις 
τεράστιες δυνατότητές του. Ωστόσο η πρόταση είναι αποσπασµατική και δεν συνδέεται µε το γενικότερο σχεδιασµό 
για την υλοποίηση- εξασφάλιση του θεσµοθετηµένου σχεδίου. ∆ιάφορα άλλα δηµόσια προγράµµατα, όπως η 
µεταφορά του σταθµού των ΚΤΕΛ κοντά σε προβλεπόµενο σταθµό του Μετρό, οι συµπληρωµατικοί σταθµοί του 
προαστιακού κλπ, που θα δώσουν ώθηση στην περιοχή, εκκρεµούν χωρίς σαφές χρονοδιάγραµµα.  

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Αν δεν θεσµοθετηθούν οι ενιαίες –ανά δήµο- πράξεις 
εφαρµογής (που έχουν µελετηθεί, έστω και ατελώς) ώστε µε την κύρωσή τους µε Απόφαση Νοµάρχη να 
εξασφαλιστεί το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, και δεν εισπραχθούν οι εισφορές σε χρήµα, η περιοχή θα 
αντιπροσωπεύει ένα συνεχές ‘αλισβερίσι’ µε αδιαφανείς µεθόδους, και µεγάλα συµφέροντα (διαπλεκόµενα και µη) 
που σπεύδουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκές λύσεις µέσω µεµονωµένων πράξεων. Μεγάλη σηµασία έχει η 
χρηµατοδότηση των βασικών έργων υποδοµής που δυστυχώς δεν έγινε ούτε µε την περίφηµη ‘ευκαιρία’ του 2004.  

 

 

 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (ΚΕΒΟΠ-ΚΕ∆Β) 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (2.000 στρέµµατα) – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (1.300 
στρέµµατα)  

Εµβαδόν: 3.300 στρέµµατα 

Επιφάνεια πρασίνου: 500 στρέµµατα 

Σύντοµο ιστορικό: Με το Νόµο 2745/1999 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την περίπτωση αποµάκρυνσης των 
στρατοπέδων από τις πόλεις και την δυνατότητα δόµησης µέχρι 50% του χώρου (πώληση οικοπέδων µε σκοπό την 
ανέγερση κτιρίων). Η νοµοθετική αυτή πρόβλεψη είναι λαϊκίστικη και άνευ ουσίας αφού αν η έκταση πολεοδοµηθεί 
και εµπορευµατοποιηθεί υποχρεούται να δώσει εισφορά γης περίπου 60% βάσει της γενικής πολεοδοµικής 
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νοµοθεσίας Υπάρχει µία αναφορά στο νόµο πως η αξιοποίηση των σταρτοπέδων θα γίνει σε συνεργασία µε την 
Τ.Α. .Όµως η απειλή είναι µεγάλη και έχει εκφραστεί από τη κυβέρνηση της Ν.∆. αρχικά από τον Υπουργό 
Απασχόλησης κ.Παναγιωτόπουλο για την ανέγερση εργατικών κατοικιών (µετά από αντιδράσεις υπαναχώρησε) και 
στην συνέχεια από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντό απατώντας (9/12/2004) σε ερώτηση του 
βουλευτή Λεβέντη. Η µεγαλύτερη όµως και απροκάλυπτη απειλή είναι η επιστολή από την Γραµµατεία 
Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων ΥΑΜΣ προς τον Πρόεδρο του ΑΣ∆Α (11/1/2005) µε την οποία σαφώς δηλώνει 
πως η ΥΑΜΣ «... θα καθορίσει αστικές χρήσεις γης (πολεοδόµηση)...» 

Οι αποφάσεις των ∆ήµων της ∆υτ. .Αθήνας και του ΑΣ∆Α είναι σε αντίθετη από την κυβέρνηση κατεύθυνση ωστόσο 
για 5 χρόνια (από το 1999 – 2004) που ήταν το ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση είχαν «καταψύξει» την αγωνιστικότητά τους. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Εάν η Τ.Α. δεν προβάλει αξιόπιστη πρόταση 
αξιοποίησης και διαχείρισης του χώρου και θεσµικής κατοχύρωσης του Στρατοπέδου σαν ελεύθερο χώρο, το Σ.Χ. 
θα δοµηθεί. Πιθανόν να πρέπει να προωθηθεί και τροποποίηση του Νόµου που επιτρέπει την δόµηση για λόγους 
εµπορευµατοποίησης, αν και δεν είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί το προβλεπόµενο 50% της επιτρεπόµενης 
δόµησης.  

 

ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Συνοικία: Άγιος Βασίλειος – Νέα Ζωή 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: ∆ηµοτικό – Ιδιωτικό 

Εµβαδόν: 310 στρέµµατα συνολικά 

Επιφάνεια πρασίνου: 50 στρέµµατα – ∆εν κινδυνεύουν 

Σύντοµο ιστορικό: Στο χώρο αυτόν πραγµατοποιείτο το Φεστιβάλ της ΚΝΕ. 160 στρέµµατα περίπου ανήκουν στον 
∆ήµο (γκαράζ για δηµοτικό στόλο, εκθεσιακό κέντρο, κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής, σεισµοπαθείς). 100 
στρέµµατα σε ιδιώτες (µάνδρες οικοδοµικών υλικών).  

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιστερίου διεκδικεί τα 310 στρέµµατα να µείνουν ελεύθερα και χώρος πράσινου. 

∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Ουσιαστικά δεν απειλείται από τον ∆ήµο – όµως δεν 
αξιοποιείται µε σωστό σχεδιασµό σαν δηµόσιο πάρκο. Υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες ανάδειξης του χώρου σε 
οικολογική κατεύθυνση. 

  

ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΟΣ, ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: ∆ηµόσιο – ∆ιεκδικεί ο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Λαµίας 

Εµβαδόν: 4.000 + 3.500 στρέµµατα 

Επιφάνεια πρασίνου: 4.000 στρέµµατα 

Σύντοµο ιστορικό: Ο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας βασιζόµενος σε µια αόριστη διαθήκη διεκδικεί 35 πλατείες στον ∆ήµο 
Περιστερίου και 4.000 στρέµµατα στο Ποικίλον Όρος. Η υπόθεση είναι στα δικαστήρια, όµως το ∆ηµόσιο το οποίο 
αντικειµενικά είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου δεν έχει κάνει σε κανένα δικαστήριο παρέµβαση. Η Κτηµατική Εταιρεία 
του ∆ηµοσίου έχει ουσιαστικά αναγνωρίσει τον Ι.Ν. ως ιδιοκτήτη γιατί έχει δώσει αρχικά 1.000 στρέµµατα στην 
περιοχή της Πετρούπολης. 
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∆ιακινδύνευση για το µέλλον του συγκεκριµένου χώρου: Μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει τον χώρο του βουνού 
η εκκλησία.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 

 
ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Το Κτήµα Καρέλλα απαλλοτριώθηκε από τον ∆ήµο Αµαρουσίου το 2002 προς 8 δισ.  

Έκταση: Έχει έκταση 128 στρεµµάτων και συνορεύει µε το ∆άσος Συγγρού (ανατολικά). Σε παλιούς χάρτες 
εµφανίζεται ολόκληρο δασωµένο.  

Σύντοµο ιστορικό: Εκκρεµεί αίτηµα των κατοίκων της περιοχής προς το δασάρχη Πεντέλης να κηρυχθεί εξ’ 
ολοκλήρου αναδασωτέο.Το καλοκαίρι του 2003, πέντε ηµέρες µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης µε την οποία 
µπλοκαρίστηκαν τα σχέδια του ∆ήµου Αµαρουσίου να κατασκευάσει εκεί θεµατικό πάρκο τύπου Disneyland ή Allou 
Fun Park, το Κτήµα κάηκε. Από τότε, η δραστήρια οµάδα πολιτών Φίλοι του ∆άσους Συγγρού καταγγέλλει ότι το 
κτήµα υποβαθµίζεται συνεχώς 

∆ΑΣΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ∆ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ– ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
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Εµβαδόν: 950 περίπου στρέµµατα, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους καλυµµένα µε χαλέπιο πεύκη. 
 
Σύντοµο ιστορικό: Το ∆άσος Συγγρού έχει χαρακτηρισθεί τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους µε το ΦΕΚ 968/1991. 
Είναι επίσης χώρος αρχαιολογικών ευρηµάτων. Το ∆άσος Συγγρού το διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Γεωπονικών 
Επιστηµών. Το Ι.Γ.Ε. υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και διοικείται από 7µελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το δάσος προστατεύεται από τη δασική νοµοθεσία. Ως Κληροδότηµα από το άρθρο 109 του 
Συντάγµατος και την περί κληροδοτηµάτων νοµοθεσία. Προστατεύεται επίσης ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 
και χώρος αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

∆ιακινδύνευση: Τον Οκτώβριο 2000 παρουσιάσθηκε από τον ∆ήµο Αµαρουσίου "µάστερ πλαν" για την 
αξιοποίηση του δάσους, το οποίο προέβλεπε: υπόγειο πάρκινγκ και κλειστό Βοτανικό Κέντρο ύψους 17µ. κοντά στο 
χώρο του κατεδαφισθέντος θερµοκηπίου, βοτανικούς κήπους σε µεγάλο µέρος της δασικής περιοχής, καφενεία, 
βραδυνά εστιατόρια και καφέ για νυχτερινές επιδείξεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τουριστικό περιµετρικό τρενάκι, 
τεχνητό καταφύγιο πουλιών(!), ενδεχοµένως και ζωολογικό κήπο(!), φωτισµένες λίµνες, χώρους καθιστικών και 
παιχνιδιού καλυµµένους µε πάνινες σκεπές, πύργους µε φώτα λέϊζερ για την νύχτα, κέντρο - κτίριο επισκεπτών. 
Προέβλεπε επίσης ενοποίηση µε το Κτήµα Καρέλλα που απαλλοτριώθηκε σχετικά πρόσφατα, το Αµαλίειο αριστερά 
της Κηφισίας και το κέντρο της πόλεως, εκεί όπου προτείνεται να κατασκευαστεί και µια µεγάλη πύλη. Η υπόθεση 
σταµάτησε µε προσφυγή κατοίκων στο Σ.τ.Ε. η οποία επρόκειτο να εκδικασθεί την 8/6/04, αλλά αναβλήθηκε για το 
2005, ωστόσο κάθε ενέργεια έχει ανασταλεί µέχρι την έκδοση της απόφασης.  

 
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΕΥΚΗΣ 

 
Μεγάλη ανησυχία επικράτησε ανάµεσα στους περίοικους του γηπέδου της Πεύκης µόλις λάβανε γνώση της 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πεύκης, για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, προκειµένου να γίνει 
ανάπλαση του χώρου. Το γήπεδο αυτό υπάρχει στην Πεύκη περίπου 50 χρόνια και χρησιµοποιήθηκε πάντοτε για 
ερασιτεχνικό αθλητισµό. Περιστοιχίζεται από πυκνή συστάδα αιωνόβιων πεύκων, η οποία µε τα έργα ανάπλασης 
εξαφανίζεται. Παράλληλα, αυτό το οικοδοµικό τετράγωνο των 15 στρεµµάτων είναι ένας από τους ελάχιστους 
εναποµείναντες ελεύθερους χώρους της πυκνοκατοικηµένης περιοχής. Κανείς δεν είχε αντίρρηση για έργα 
συντήρησης αφού πολλές εξέδρες είναι κατεστραµµένες και τα αποδυτήρια πρέπει να αναβαθµιστούν. Όµως αυτή 
τη στιγµή µε το σύνδροµο της ανάπλασης που έχει προσβάλλει πάρα πολλούς δηµάρχους, το γήπεδο αυτό 
µετατρέπεται σε χώρο άθλησης επαγγελµατικών οµάδων, γίνονται κερκίδες ύψους 13 µέτρα σύµφωνα µε το ΓΟΚ, 
κυλικείο, βοηθητικοί χώροι και µερικές αίθουσες άθλησης. Χωρίς µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο δήµαρχος 
δεν δείχνει τα σχέδια ούτε στους δηµοτικούς συµβούλους και απορρίπτει τις ενστάσεις των περιοίκων που 
αφορούν αόριστα την τροποποίηση του σχεδίου. Οι κάτοικοι ζητούν την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 266/04 απόφασης 
του ∆.Σ. θεωρώντας την εγκληµατική, κατά της ποιότητας ζωής, αφού θα οδηγήσει στην κοπή των πεύκων και 
στην υποβάθµιση της περιοχής. 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ  
(∆ΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ΑΛΙΜΟΥ) 

 
Ο χώρος του πρώην Αεροδροµίου υπολογίζεται µεταξύ 4.860 και 5.350 στρεµµάτων (µαζί µε την Ελληνική 
Αεροπορική και πρώην Αµερικάνικη βάση). Από αυτά, υπάγονται 480 στρέµµατα στο ∆ήµο Γλυφάδας, 60 
στρέµµατα στο δήµο Αλίµου και τα υπόλοιπα στο ∆ήµο Ελληνικού (το 90% της συνολικής του έκτασης). Η παραλία 
Ελληνικού (Αγίου Κοσµά) είναι άλλα 940 στρέµµατα συνολικά- τα 70 στρέµµατα υπάγονται στο ∆ήµο Αλίµου.  
 
Σχεδόν ο µισός χώρος (πάνω από 2.200 στρέµµατα) δόθηκε στη χρήση ολυµπιακών αθληµάτων. Το Ολυµπιακό 
Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά (ΟΚΙΑΚ) δόθηκε (160 στρέµµατα «θαλάσσιας ζώνης» -η χερσαία…παραµένει 
σκόπιµα… αδιευκρίνιστη), στην ΕΤΑ το 2003, η οποία είναι σε θέση να το παραχωρήσει προς αξιοποίηση 
τουριστικής Μαρίνας, ενώ παλαιότερο πρόγραµµα για µετεγκατάσταση σ’ αυτό ναυτικών οµίλων που θα 
απελευθέρωναν έτσι παρακείµενες παραλιακές εκτάσεις ..πάει στις καλένδες. Επίσης στην ΕΤΑ δόθηκε το παλαιό 
Αν Αεροδρόµιο για Συνεδριακό Κέντρο. Πέρυσι βρέθηκαν µοναδικά αρχαία του αρχαίου ∆ήµου Ευωνύµου (2ο 
Κεραµικό το είπαν), κοντά στο νέο αµαξοστάσιο του τραµ, τα οποία µεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πειραιά, ενώ τα υπόλοιπα σκεπάστηκαν.  
 

 15



Πρόσφατα ο υπουργός ΥΠΕΧΩ∆Ε τάχθηκε υπέρ της οικοδόµησης του 25% της έκτασης προκειµένου να 
εξευρεθούν οι πόροι για να δηµιουργηθεί µητροπολιτικό πάρκο –κοινό αίτηµα όλων των παρακείµενων δήµων- 
στην υπόλοιπη έκταση. Παράλληλα κατά καιρούς αναφέρεται ότι µε τα χρήµατα αυτά θα εξασφαλιστούν 
κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου σε άλλα σηµεία του Λεκανοπέδιου αλλά ποτέ δεν έχει δηµοσιοποιηθεί ένα σοβαρό 
πρόγραµµα σ’ αυτή τη κατεύθυνση. Με το νοµοσχέδιο για τις ολυµπιακές χρήσεις προβλέπονται νέες χρήσεις και 
δυνατότητα για οικοδόµηση νέων χώρων (στον Άγιο Κοσµά προβλέπεται και κατασκευή ξενοδοχείου), ενώ δεν 
παύει να υπάρχει ενδιαφέρον πολλών φορέων, ιδιωτών και αθλητικών σωµατείων για την περαιτέρω οικοδοµική 
«αξιοποίηση» του χώρου. Τα λεγόµενα προσωρινά κτίρια για ολυµπιακά αθλήµατα, (στο Ελληνικό και τον Αγ 
Κοσµά) που προβλέπονταν να µετεγκατασταθούν ακόµα και από τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό που έγινε για 
τον χώρο του αεροδροµίου , φαίνεται ότι παραµένουν.  
 

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΙ∆Α ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
 
Περιοχή: Στον Άλιµο, ο χώρος που βρίσκεται µετά το τέρµα της οδού που οδηγεί στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), το Κέντρο Εκπαίδευσης της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος 
(Μ.Υ.Α.Λ.Σ.) και το κέντρο ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
Σύντοµο ιστορικό: Είναι γνωστή η ιστορικότητα του χώρου της Χερσονησίδας του Αγίου Κοσµά, που ταυτίζεται µε 
την «Κωλιάδα Ακρα» της αρχαιότητας όπου λατρευόταν η ∆ήµητρα και η Αφροδίτη Κωλιάς (τοπική θεότητα της 
Αττικής, που εθεωρείτο προστάτιδα των επιτόκων, και αργότερα η λατρεία της εξαπλώθηκε και σε άλλα µέρη). 
Επίσης ιστορικές πηγές βεβαιώνουν (πρόχειρα: Παυσανίας 1, 1, 5), ότι µετά τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας (28 ή 29 
Σεπτεµβρίου του 480 π.Χ.) σε αυτό το χώρο ξεβράστηκαν τα ναυάγια των περσικών πλοίων µετά την ήττα τους. 
Με το Π.∆. 1/5.3.04 (ΦΕΚ.254.∆/5.3.2004) προβλέπεται «Καθορισµός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων 
και περιορισµών δόµησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Ορµο µέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας».  
Ενώ στο εν λόγω Π∆ απαγορεύεται η χρήση του χώρου για στάθµευση αυτοκινήτων και η περίφραξη αυτού, ώστε 
να µην εµποδίζεται η πρόσβαση του κοινού στη ζώνη παραλίας, στον αρχαιολογικό χώρο και στο µεταβυζαντινό 
ναό Αγίου Κοσµά και ∆αµιανού», σήµερα όχι µόνο χρησιµοποιείται για στάθµευση αυτοκινήτων, αλλά επί πλέον 
είναι και περίφραχτος. 

 

 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΝΑΣΤΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Ανήκαν στο ∆ήµο Ηλιούπολης, ο οποίος τα έχει αξιοποιήσει, αλλά η ΚΕ∆ ανακάλεσε την 
παραχώρηση.  

Σύντοµο ιστορικό: Η οικογένεια Νάστου κατείχε µεγάλες εκτάσεις στην περιοχή των σηµερινών δήµων 
Ηλιούπολης, Αργυρούπολης και Αλίµου, και στον Υµηττό (πιθανώς να αγγίζουν τα 35.000 στρέµµατα). Ήταν µε λίγα 
λόγια οι γαιοκτήµονες της περιοχής. Στη δεκαετία του ’80, χάρη στις δυναµικές κινητοποιήσεις κυρίως των κατοίκων 
της Ηλιούπολης, και µε τους κληρονόµους του Νάστου να εναντιώνονται, το Εφετείο αποφάσισε ότι περί τα 200 
στρέµµατα εντάσσονται στο σχέδιο πόλης και περνούν στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το 1988 η ΚΕ∆ 
παραχώρησε ένα µέρος στον ∆ήµο Ηλιούπολης (άλλο κοµµάτι έχει παραχωρηθεί σε όµορους δήµους, στον ΟΣΚ 
κ.α.) Ο ∆ήµος τα ονόµασε κοινόχρηστους χώρους και δηµιούργησε παιδότοπο, σχολεία, πάρκο, πνευµατικό, 
κέντρο, θερινό σινεµά κ.ά. Λίγα χρόνια αργότερα οι κληρονόµοι ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να το 
ξανασκεφτεί, αλλά οι κάτοικοι αντέδρασαν και το θέµα πάγωσε. 

Το 2003 ψηφίζεται ο νόµος 3127/03, ο οποίος ορίζει πως ο νοµέας ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως θεωρείται 
κύριος έναντι του ∆ηµοσίου. Ο νόµος αποτελεί ουσιαστικά την επιβράβευση των καταπατητών, αφού θεωρούνται 
κύριοι αν νέµονται ένα χώρο επί 10 χρόνια µε τίτλους αγοράς, ή 30 χρόνια χωρίς τίτλους αγοράς. Αρκεί, φυσικά, να 
καταπάτησαν καλή τη πίστει. Το ∆ηµόσιο οφείλει να αποδείξει την κακοπιστία τους... Η παρ. 2, άρ. 4 του 
παραπάνω νόµου θεωρείται ότι «φωτογραφίζει» την περίπτωση των κληρονόµων Νάστου, που διεκδικούν ακίνητο 
στην κεντρική πλατεία. 
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Στη συνέχεια, ο δηµοτικός σύµβουλος Κ. Κονδύλης ανακαλύπτει έγγραφο της ΚΕ∆ µε ηµεροµηνία 24/9/2004, το 
οποίο ανακαλεί την προηγούµενη απόφαση παραχώρησης 23 ακινήτων στο δήµο και 7 στο Υπουργείο Υγείας. 
Επιπλέον, σε ρεπορτάζ της 12/12/04 στην εφ. Κ. Αυγή αποκαλύπτεται ότι η κα Πάολα Μάλοβιτς, µέλος του ∆Σ της 
ΚΕ∆, είναι και µέλος των κληρονόµων Νάστου. Οι κληρονόµοι, πέρα από τις προσφυγές τους στη δικαιοσύνη, 
έχουν επίσης καταθέσει µήνυση εναντίον του Κ. Κονδύλη. 

Η δηµοτική κίνηση ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη Πόλη (επικεφαλής Κ. Κονδύλης) θεωρεί αξιοσηµείωτο ότι µόνο 
παραχώρηση στον συγκεκριµένο δήµο έχει ανακληθεί, του οποίου οι κάτοικοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στο 
να περάσουν στο ∆ηµόσιο εκτάσεις της οικογένειας Νάστου.  
 
 

 
ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗΣ  

 
Περιοχή: Πηγάζει από τις υπώρειες του Υµηττού στην περιοχή του Καρέα και εκτείνεται µαζί µε τους 
παραποτάµους του σε πολλούς ∆ήµους (Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου ∆ηµητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Αλίµου). 
 
Έκταση: Το µήκος της κύριας διαδροµής του είναι 9.310 µέτρα, η δε λεκάνη απορροής της καταλαµβάνει έκταση 
22,57 τετραγωνικά χιλιόµετρα. 
 
Βλάστηση: Πεύκα, ευκάλυπτους, θάµνους, πικροδάφνες, καλαµιές και άλλα. Αποτελεί σηµαντικό βιότοπο για τα 
πουλιά, αφού έχουν καταγραφεί σηµαντικοί πληθυσµοί διαφόρων ειδών από αυτά. Η σηµαντική περιβαλλοντική και 
αισθητική αξία του ρέµατος Πικροδάφνης για όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής έχει αναγνωριστεί και µε απόφαση του 
Υπ.ΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.9173/1642/1983 (ΦΕΚ. 181∆/1983) µε την οποία χαρακτηρίστηκε ως “Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”. 
 
Σύντοµο Ιστορικό: Το 1994 εξαγγέλθηκε από τον Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε η περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του 
ρέµατος, στα πλαίσια του προγράµµατος “Αττική SOS». Το 1995 το ΥΠΕΧΩ∆Ε αποφάσισε να θεσπίσει µέτρα «για 
την προστασία και ανάδειξη της ρεµατιάς Πικροδάφνης» και άρχισε «η διαδικασία χαρακτηρισµού της ως 
«προστατευόµενου φυσικού σχηµατισµού» σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.1 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως 
αναφέρει η µε αρ. 5881/1007/1995 ΚΥΑ των Υπουργών Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 99.∆/27.2.1995), µε την 
οποία απαγορεύεται για δύο χρόνια «κάθε επέµβαση και δραστηριότητα που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την 
αλλοίωση της φυσικής ροής των υδάτων και της µορφής του τοπίου και του γεωφυσικού ανάγλυφου κατά µήκος 
της ρεµατιάς». 
 
Με βάση τη µε αρ.51829/2425/7.6.1995 Υπ. Απόφαση ανατέθηκε στο Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 
∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ µε υπεύθυνο τον καθηγητή Γ. Τσακίρη, να εκπονήσει ερευνητικό 
πρόγραµµα µε θέµα «Πλαίσιο Περιβαλλοντικής ∆ιευθέτησης Ποδονίφτη και Πικροδάφνης νοµού Αττικής». 
 
Με βάση τα πορίσµατα του προγράµµατος αυτού, εκπονήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ειδικών Εργων Αναβάθµισης 
Περιοχών (∆ΕΕΑΠ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) «Για την προστασία και ανάδειξη του 
ρέµατος Πικροδάφνης ν. Αττικής και της ευρύτερης περιοχής» µε την οποία προβλέπονται καθαρισµός του 
ρέµατος, έργα αισθητικής και αρχιτεκτονικής ανάπλασης της παραρεµάτιας περιοχής, και, νοµοθετική κατοχύρωση 
που θα διασφαλίσει τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση του προτεινόµενου χώρου, καθώς και την 
προσαρµογή ή συµβατότητα του γύρω αστικού χώρου µε το χειµαρρικό τοπίο. Σε εκτέλεση των πιο πάνω, το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε το 1997 συνέταξε σχέδιο Π.∆. “για την προστασία και ανάδειξη του χειµαρρικού ρεύµατος Πικροδάφνης 
Ν. Αττικής”. Το Π.∆. αυτό (από όσα γνωρίζουµε) δεν εκδόθηκε ποτέ. 
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Αντί γι αυτό αποφασίστηκε ο ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ του ρέµατος από την ΕΥ∆ΑΠ, η οποία συνέταξε και σχετικές µελέτες: 
1. Με τη µε αρ.61125(68965)/676/29.1.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε-ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΕΣ∆∆Α, 

εγκρίθηκαν “περιβαλλοντικοί όροι για την πραγµατοποίηση του έργου “∆ιευθέτηση τµήµατος του ρέµατος 
Πικροδάφνης, µήκους περίπου 695 µέτρων από τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης ως την οδό Σαρανταπόρου του 
∆ήµου Ηλιούπολης Νοµού Αττικής”. 

2. Με τη µε αρ.108211/9.6.1998 Κ.Υ.Α. των ίδιων Υπουργών εγκρίθηκαν “περιβαλλοντικοί όροι για την 
πραγµατοποίηση του έργου “∆ιευθέτηση τµήµατος του ρέµατος Πικροδάφνης, µήκους περίπου 1770 
µέτρων από τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης έως τη Λεωφόρο Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου 
νοµού Αττικής”. Κατά των αποφάσεων αυτών ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. 
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