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Πραγματοποιήθηκε  στις  13-12-2013  η  πρώτη  συνεδρίαση  του  υπό  σύσταση 
Περιβαλλοντικού  Δικτύου  Αθήνας,  και  αποτέλεσε  κοινή  διαπίστωση η δραματική 
επιδείνωση  των  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  της  Αθήνας,  ως  αποτέλεσμα  των 
πολιτικών που εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την κρίση. 

Σήμερα,  τρία  χρόνια  μετά  την  εκ  των  πραγμάτων  διάλυση  της  Συντονιστικής 
Επιτροπής  Ελεύθερων  Χώρων  Αθήνας  (1996-2010),  προβάλλει  αδήριτα  η 
αναγκαιότητα της συγκρότησης ενός παναθηναϊκού περιβαλλοντικού δικτύου για το 
συντονισμό των δράσεων των συλλογικοτήτων της  Αθήνας και  την ενεργοποίηση 
των πολιτών.
Η Αθήνα έχει ανάγκη από αύξηση της βιωσιμότητας και μείωση της τρωτότητάς της 
από φυσικές καταστροφές. Χρειάζεται την προστασία και τον πολλαπλασιασμό των 
ελεύθερων χώρων και  τη δημιουργία ενός πρασίνου δικτύου που να συνδέει  τους 
μικρούς  και  μεγάλους  ελεύθερους  χώρους,  τους  αρχαιολογικούς  χώρους  και  το 
περιαστικό πράσινο. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι συμβατό με τις ανάγκες για πράσινο, τις 
ανάγκες των πεζών και των ποδηλατών, την αύξηση της βιοποικιλότητας στην πόλη. 
Τώρα που η έξοδος από την πόλη έχει γίνει μια πολύ ακριβή υπόθεση φαίνεται πιο 
καθαρά η αξία όλων αυτών των κοινών αγαθών που συμβάλουν στο να γίνεται  η 
πόλη μας πιο ευχάριστη, βιώσιμη και υγιεινή.   

Αντί για αυτή την κατεύθυνση, οι επιθέσεις στους ελεύθερους χώρους της πόλης και 
στην ποιότητα ζωής έχουν ενταθεί και ταυτόχρονα έχουν αλλάξει χαρακτήρα. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
• Στο  Πεδίο  του  Άρεως  νομιμοποιήθηκαν  οι  παράνομες  κατασκευές  του 

Πανελληνίου και επέστρεψαν οι εκθέσεις. Η παρακείμενη Πλατεία Πρωτομαγιάς 
εκποιήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ. 

• Στο  Πάρκο  Ελευθερίας  το  Μέγαρο  Μουσικής  περιέφραξε  και  ιδιοποιήθηκε 
έκταση παρά την απόφαση του ΣτΕ και τις αρχικές δεσμεύσεις του Μεγάρου.

• Στο  Μητροπολιτικό  Πάρκο  Γουδή  ο  κατακερματισμός  και  οι  περιφράξεις 
αυξάνονται και κυριαρχείται από ΙΧ. Παρά την απόφαση του ΣτΕ για κατεδάφιση 
του  Badminton σχεδιάζεται  η  επέκταση  των  υφιστάμενων   χρήσεων  στον 
περιβάλλοντα χώρο.

• Στον  Εθνικό  Κήπο  προωθείται  η  παραχώρηση  της  διαχείρισης  σε  ιδιωτικά 
συμφέροντα  και  απειλείται  από  μόνιμες  παρεμβάσεις  και  χρήσεις  που 
απομειώνουν το πάρκο και αλλοιώνουν τα χαρακτήρα του. 

• Το Πάρκο Τρίτση έχει απαξιωθεί και χειροτερεύει.
• Τα  Τουρκοβούνια  απειλούνται  από  ιδιωτικά  συμφέροντα  που  επιδιώκουν  την 

άρση παλιότερων κηρύξεων αναδασώσεων.
• Στους Λόφους Φιλοπάππου έγινε δίκη κατά συγκεκριμένων αγωνιστών με την 

κατηγορία μεταξύ άλλων της ηθικής αυτουργίας, πρωτόγνωρο για τα κινήματα 
πόλης.  Τελικά καταδικάστηκαν μόνο με την κατηγορία της υποκίνησης για το 
ξήλωμα των περιφράξεων, και αυτό τη στιγμή που το Κέντρο Διόνυσος έκανε 
παράνομες επεκτάσεις και εντάχθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. 

• Στην  Ιερά  Οδό,  την  Πειραιώς,  τα  Πετράλωνα  και  άλλες  περιοχές  υπάρχουν 
συνεχείς  καταλήψεις  πεζοδρομίων  από  τραπεζοκαθίσματα  και  καταστροφικό 



παρκάρισμα  σε  χώρους  πρασίνου  κυρίως  από  τα  ανεξέλεγκτα  κέντρα 
διασκέδασης.

• Το  Μαρούσι  υφίσταται  τις  συνέπειες  της  καταστροφικής  πολιτικής  της 
Ολυμπιάδας,  τις  παρανομίες  (το  Mall είναι  παράνομο  κατά  το  ΣτΕ),  την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, την κατάρρευση της τοπικής αγοράς. 

• Σε πολλές περιοχές υπάρχουν απειλές, όπως στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, στον 
ελεύθερο χώρο της ΔΕΗ (Αμπελόκηποι),  στους περιαστικούς όγκους, στο Ναό 
της Αγροτέρας Αρτέμιδος (Μετς).

• Το  νέο  σχέδιο  του  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  Αθήνας  Αττικής  είναι  ένα  αόριστο 
ευχολόγιο που δεν εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής στην πόλη, ενώ προωθείται εκ 
νέου η αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος. 

• Γενικά  παρατηρείται  συστηματική  χειροτέρευση  των  ελεύθερων  χώρων  μέσα 
από  πολυδάπανες  αναπλάσεις  αντί  για  την  απλή  συντήρησή  τους  και  την 
επέκταση του πρασίνου.

Η Συντονιστική  Επιτροπή Ελεύθερων  Χώρων Αθήνας  έκανε  σημαντικό  έργο που 
πρέπει να συνεχιστεί  κάτω από τις  νέες συνθήκες.  Στα 15 χρόνια της δράσης της 
δημιούργησε ένα βιώσιμο τρόπο συνεννόησης μεταξύ των συλλογικοτήτων, ανέδειξε 
αποτελεσματικά  τα  προβλήματα  της  Αθήνας,  επηρέασε  σημαντικά  τις  εξελίξεις, 
μπόλιασε ανάλογες δράσεις στην επαρχία.
Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία των πολιτών έχει ενεργοποιηθεί και παράλληλα με 
τις  παλιότερες  συλλογικότητες  πολλαπλασιάζονται  διάφορες  νέες  πρωτοβουλίες, 
κυρίως από νέους σε παλιότερα και νέα στέκια και συλλόγους.    

Το υπό σύσταση Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας προτείνει την υιοθέτηση του ίδιου 
εναλλακτικού  τρόπου  λειτουργίας  που  είχε  κατακτήσει  η  Συντονιστική  Επιτροπή 
Ελεύθερων Χώρων Αθήνας, ενός τρόπου που την κατέστησε τη μακροβιότερη και 
αποτελεσματική  συντονιστική  προσπάθεια  των  κινημάτων  πόλης,  με  πολύ 
σημαντικές κατακτήσεις.

Καλούνται οι  συλλογικότητες  της Αθήνας των οποίων η δράση σχετίζεται  με 
τους ελεύθερους χώρους και την ποιότητα ζωής να συμμετέχουν σε συνεδρίαση 
για τη συγκρότηση του Περιβαλλοντικού Δικτύου Αθήνας, τον καθορισμό των 
στόχων του και την υιοθέτηση της μορφής λειτουργίας του.
 
Η  συνεδρίαση  καθορίστηκε  στις  10/1/2014  στις  7:00  μμ  στην  αίθουσα  του 
Συλλόγου ΙΛΙΣΣΟΣ (Βακχυλίδου 20-22 και Αιγινήτου, Ιλίσια) τηλ 210-7787878. 

Τηλ επικοινωνίας: 210-8814717, 210-6927713
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