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        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναγωνιστές και φίλοι, 

Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή θεωρεί ότι τα προβλήματα, 

που χρονίζουν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, όπως ετερόκλητες και ασύμβατες 

λειτουργίες, συνεχής κωλυσιεργία σε σχέση με την παραχώρηση των αντίστοιχων 

εκτάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς, μόνιμες βλέψεις ιδιωτικών 

συμφερόντων, για την «αξιοποίηση» - εμπορευματοποίησή, του αποτελούν μέρος 

της γενικότερης επίθεσης ενάντια στους ελεύθερους χώρους. 

Τελευταία δραματική εξέλιξη: το συντριπτικό χτύπημα στο Μητροπολιτικό Πάρκο 

Ελληνικού με την ψήφιση από τα περισσότερα κόμματα του Κοινοβουλίου της 

σύμβασης με εταιρία Lamda development συμφερόντων του Λάτση. 

Αν κάνουμε όμως ένα ταξίδι στο χρόνο, θα διαπιστώσουμε ότι η Αθήνα, ως 

πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, είχε πάντοτε μια σχέση αντιπαλότητας με τα 

πάρκα και τους ελεύθερους δημόσιους χώρους πρασίνου από τις αρχές της 

χωροθέτησής της. 

Αυτή ακριβώς τη διάσταση επιθυμούμε να αναδείξουμε και να τη συνδέσουμε με το 

κομβικό ζήτημα του μοντέλου καπιταλιστικής ανάπτυξης του ίδιου του ελληνικού 

κράτους από την αυγή της ανεξαρτησίας του. 

Το κοίταγμα στο χθες και η σύνδεση με το σήμερα νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος 

τρόπος για τον επιτυχή προσανατολισμό των κινημάτων πόλης σε στόχους και 

μορφές πάλης που θα ανατρέψουν τη ζοφερή εικόνα της σημερινής Αθήνας, του 

Λεκανοπεδίου αλλά και άλλων αστικών κέντρων, που δυστυχώς την αντιγράφουν 

πιστά. 

Με σκοπό να φωτιστούν αυτά τα ζητήματα η Επιτροπή Αγώνα διοργανώνει ημερίδα 

στις 2 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7μ.μ. και ώρα 10 μ.μ. σε 

αίθουσα στο πάρκο ΚΑΠΑΨ Λάκωνος 9  

Θα υπάρχουν τρεις ενότητες με ισάριθμους εισηγητές : 

1. Ιστορική αναδρομή στην υφαρπαγή του ελεύθερου δημόσιου χώρου. 

Εισηγητής: Ο Αντώνης Μαούνης, αρχιτέκτονας Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων-Τμήμα Αττικής.      

2.Διεκδικητικό κίνημα για τους ελεύθερους χώρους. Οι  αγώνες, οι ήττες, οι νίκες. 

Εισηγητής : Ο Γεράσιμος Σκλαβούνος,ΔΡ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. 

3. Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. 

Εισηγητής: Ο Γιώργος Βοζικάκης, μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Αγώνα για 

το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. 

 

 

       Η Γραμματεία της Επιτροπής 


