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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: Σε δεύτερη μοίρα η τύχη των πάρκων της Αθήνας με πρόταση της 
Περιφέρειας Αττικής 

 
 
Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. με έγγραφό της προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Ι. Σγουρό και τις 
παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καταγγέλλει την επιχειρούμενη από 
μεριάς Περιφέρειας υποβάθμιση της τύχης των πάρκων της Αθήνας ανάμεσα στα 
οποία το Πεδίο Άρεως και το Αττικό Άλσος. Η τύχη των πάρκων αυτών τα οποία 
βρίσκονται μέσα στον πυκνό οικιστικό ιστό της Αθήνας έχει δοθεί με απόφαση της 
πολιτείας στην Περιφέρεια Αττικής η οποία με πρόταση οργανισμού των υπηρεσιών 
της προτείνει την κατάργηση της αυτοτελούς υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τα 
πάρκα αυτά και την υπαγωγή τους ως απλό Τμήμα σε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 
Φαίνεται πως η παρούσα κατάσταση των πάρκων ως οικοσυστημάτων αλλά και ως 
χώρων αναψυχής ικανοποιεί την Περιφέρεια και για αυτό τον λόγο προτείνει την 
καταρχήν υποβάθμισή της υπηρεσίας που ασχολείται με αυτά. 
 
Η απόπειρα αυτή υποβάθμισης της αξίας των πάρκων και αλσών είναι πρωτοφανής 
για τα εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε μια πρωτεύουσα η οποία έχει τα 
μικρότερα ποσοστά τετραγωνικών μέτρων πρασίνου ανά κάτοικο οι μοναδικοί 
πνεύμονες φυσικού περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται με την λογική του τεχνικού 
έργου!!!!! Δηλαδή το Πεδίον Άρεως, το Αττικό Άλσος και άλλα πάρκα της πόλης 
δεν θεωρούνται οικοσυστήματα φυσικής ζωής μέσα στα οποία μόνο 
συμπληρωματικά γίνονται κάποια έργα προσβασιμότητας, αλλά θεωρούνται 
πρωτίστως τεχνικά έργα τσιμέντου, περιφράξεων και καλωδίων μέσα στα οποία 
υπάρχει και κάποιο πράσινο. Η προσέγγιση αυτή πέρα από αντιεπιστημονική είναι 
και αντικοινωνική αφού βάζει σε δεύτερη μοίρα την διαφύλαξη των 
διαμορφωμένων αυτών οικοσυστημάτων εντάσσοντας τα σε υπηρεσία δρόμων, 
γεφυριών και λοιπών δομικών έργων.  
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Καλούμε την διοίκηση αλλά και τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής να μην υπερψηφίσουν την πρωτοφανή προσπάθεια ένταξης των ελαχίστων 
πνευμόνων της Αθήνας στα τεχνικά έργα. Σε διαφορετική περίπτωση θα δείξουν ότι 
η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δεν είναι σε θέση να προασπίσει τα δικαιώματα των 
πολιτών της Αθήνας σε ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, μέσα από την ανάδειξη 
των ελαχίστων πάρκων ως μοναδικών οικοσυστημάτων και όχι ως χώρων για την 
πραγματοποίηση περιφράξεων και τσιμεντοστρώσεων. Η διαχείριση των πάρκων 
πρέπει να γίνεται από αυτόνομη υπηρεσία που προφανώς καμία σχέση δεν μπορεί 
να έχει με τεχνικά έργα, κάτι το οποίο μπορεί να μεταβάλει τον προορισμό τους ως 
πνευμόνων της Αθήνας δίνοντας προτεραιότητα σε αλλότριες χρήσεις και έργα 
μέσα σε αυτά. 
 
  

Για το Δ.Σ. 
   

 

 

 


