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Α�όφαση µε θέµα την ανάσχεση της καταστροφής του 

�ρασίνου της Αττικής και ιδίως της �ρωτεύουσας 

 

 

Η Εθνική Ε,ιτρο,ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ,ου (ΕΕ∆Α) έχει 

λάβει διαµαρτυρίες ,ολιτών ,ου της ζητούν να εκφράσει τις α,όψεις της 

για το θέµα της δραστικής και ,ροϊούσας εξαφάνισης του ,ρασίνου σε 

διάφορα σηµεία της Αττικής, αλλά κυρίως στην ,ρωτεύουσα ,ου τόσο λίγο 

,ράσινο διαθέτει.  

Το θέµα εξέτασε η ΕΕ∆Α στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας της 12ης 

Φεβρουαρίου 2004 και της 6ης Μαΐου 2004 κατά τις ο,οίες άκουσε και τις 

,ροφορικές ανα,τύξεις του κ. Γ. Πατρίκιου (Ε,ίκ. Καθηγητή του Παν/µιου 

Θράκης και µέλους της ε,ιστηµονικής οµάδας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου ,ου συνέταξε τη µελέτη για το Μητρο,ολιτικό Πάρκο 

Γουδή), του κ. ∆. Καραβέλλα (Προέδρου της WWF Ελλάς) και της κας Θ. 

Νάντσου (Συντονίστριας ,ρογραµµάτων δράσης της WWF Ελλάς), οι ο,οίοι 

εκ,ροσω,ούσαν: ο ,ρώτος την Ε,ιτρο,ή Αγώνα για το Μητρο,ολιτικό 

Πάρκο Γουδή, ο δεύτερος και η τρίτη την οργάνωση WWF Ελλάς ,ου 

αναφέρθηκαν κατά κύριο λόγο στην καταστροφή του ,ρασίνου του Πάρκου 

Ριζάρη, του Πεδίου του Άρεως, του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και του 

Κτήµατος Συγγρού στο Μαρούσι και κατέθεσαν και σχετικό Υ,όµνηµα µε 

τίτλο «Αστικό ,ράσινο: Η ανάσα της ,όλης χάνεται»˙. 

 Πρόσθετα κατατέθηκαν, και αναφερόµαστε σε αυτά, ειδικά: 

 Για το Πάρκο Γουδή, εµ,εριστατωµένο Υ,όµνηµα του Ε,ίκ. Καθηγ. 

κ. Γ. Πατρικίου και ∆ελτίο Τύ,ου της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, µε 

τα ο,οία αιτιολογείται ,λήρως γιατί α,οκλείεται η µετατρο,ή του 

σηµαντικού αυτού ,νεύµονα της Αθήνας σε ,οδοσφαιρικό γή,εδο 

συνδυασµένο µε σωρεία χώρων εµ,ορικής εκµετάλλευσης. 
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Για το Άλσος Ριζάρη: Γνωµάτευση του Ε,ιµελητηρίου 

Περιβάλλοντος (Προέδρου κ. Μ. ∆εκλερή) α,ό 19/11/2002, Έγγραφο του 

∆ήµου Αθηναίων, ∆ιεύθυνση κη,οτεχνίας-,ρασίνου, µε Αριθ. Πρωτ. 

33/12/1/2004, ,ου εκφράζει την ,λήρη αντίθεση του ∆ήµου Αθηναίων, 

Ψήφισµα της Ακαδηµίας Αθηνών 74085/14.4.2004 ,ου θεωρεί 

ε,ιβεβληµένη την ,ροστασία του Άλσους Ριζάρη ως φυσικού-,ρασίνου 

,εριβάλλοντος και ως ,ολιτιστικού-ιστορικού ,εριβάλλοντος, αλλά και ως 

,ράξη συµµόρφωσης ,ρος τη βούληση των εθνικών ευεργετών Ριζάρη, την 

Α,όφ. Ολοµ. ΣτΕ 604/2002, αντίγραφο άρθρο 80 ,αρ. 1 του Ν. 2819/2002, 

τέλος, άρθρο του Συµβούλου Ε,ικρατείας κ. Σ. Ρίζου, «Έκ,τωση του νόµου 

και του ‘Κράτους ∆ικαίου’», Καθηµερινή 21/3/2004.  

Για το Πεδίον του Άρεως: Α,όφ. ∆’ Τµ. ΣτΕ 2568/1981 ,ου αφορά το 

κέντρο Green Park και Α,όφ. ∆’ Τµ. ΣτΕ 2189/1982, ,ου αφορά το ίδιο 

κέντρο, για τη µη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης στην ,ροηγούµενη α,όφαση. 

Στο υ,όµνηµα WWF Ελλάς αντικρούεται και η ε,έκταση των 

εγκαταστάσεων του Πανελληνίου Γυµναστικού Συλλόγου σε βάρος του 

Πεδίου του Άρεως. 

Η ΕΕ∆Α έλαβε υ,όψη τα ,αρα,άνω στοιχεία αλλά και την άµεση 

,ροσω,ική εµ,ειρία των µελών της, κατοίκων της ευρείας ,εριοχής της 

,ρωτεύουσας, τα ο,οία εξέφρασαν τη βαθιά α,ογοήτευσή τους γενικά για 

την καταστροφή του ,ρασίνου σε ,ολλά σηµεία και στην ε,έκτασή της και 

στα ,αρα,άνω αναφερόµενα ,άρκα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν και στην 

,λήρη α,οψίλωση α,ό κάθε ίχνος ,ρασίνου σε συνδυασµό µε κακότεχνη 

διαρρύθµιση της ,λατείας Οµονοίας, της Πλατείας Καραϊσκάκη και της 

ολοένα καταστρεφόµενης µικρής, αλλά τόσο ,ράσινης και χαριτωµένης, 

Πλατείας Κολωνακίου.  

Η Ε,ιτρο,ή, αφού συσχέτισε όλα τα ,αρα,άνω µε το γνωστό γεγονός 

ότι η Αθήνα και τα ,ερίχωρά της διέθεταν – ,ριν και α,ό τις τελευταίες 

καταστροφές – το λιγότερο ,ράσινο α,ό όλες τις ευρω,αϊκές ,ρωτεύουσες,  

κατέληξε οµόφωνα στην εξής α,όφαση: 

1. ∆ια,ιστώνει τη συνεχή, ιδίως τα τελευταία χρόνια, αυτόχρηµα εχθρική 

στάση των αρµοδίων – ,αρά τις σωστές θέσεις του ΣτΕ ,ου η νοµολογία 

του καθιέρωσε – κατά του φυσικού ,εριβάλλοντος και κυρίως του 
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,ρασίνου και των ελάχιστων ελεύθερων χώρων ανάσας της 

,ρωτεύουσας, κατά ,αράβαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Ήδη 

είναι σαφείς και οι αντίχτυ,οι του γεγονότος αυτού στις 

κλιµατολογικές συνθήκες, στην αύξηση της ρύ,ανσης της ατµόσφαιρας 

και στις αντίστοιχες ε,ι,τώσεις στην υγεία των Αθηναίων (ραγδαία 

αύξηση αλλεργιών, ,αθήσεων ,νευµονικών και άλλων). 

2. Εξ άλλου και γύρω α,ό την ,ρωτεύουσα ,ρέ,ει να γίνεται σεβαστό το 

,ράσινο ,ου τόσο έχει κακο,άθει τελευταία εξ αιτίας διάφορων 

«έργων», ιδίως µε δικαιολογία την εξυ,ηρέτηση του «δηµοσίου 

συµφέροντος» σχετικά µε τους Ολυµ,ιακούς Αγώνες, σαν να µην 

εξυ,ηρετούσε δηµόσιο συµφέρον και µάλιστα «ατοµικό δικαίωµα του 

καθενός», κατά το Σύνταγµά µας, η ,ροστασία του ,εριβάλλοντος.  

3. Κατά κανόνα, η ∆ιοίκηση θυσιάζει το ,εριβάλλον χωρίς αιτιολογηµένη 

συγκριτική στάθµιση, µε βάση την αναλογικότητα, της εξυ,ηρέτησης 

του δηµοσίου συµφέροντος α,ό το σεβασµό του ,εριβάλλοντος α,ό τη 

µία µεριά και της εξυ,ηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος α,ό την 

ε,ίτευξη άλλου σκο,ού ,ου συγκρούεται µε το σεβασµό του 

,εριβάλλοντος, α,ό την άλλη.  Ακόµη όµως ,αραλεί,εται η σοβαρή 

διερεύνηση α,ό τη ∆ιοίκηση της εξεύρεσης άλλης λύσης για την 

ικανο,οίηση του ε,ιδιωκόµενου σκο,ού ,ου δεν θα ,ροσέβαλλε το 

,εριβάλλον.  

4. ∆ια,ιστώνει ε,ίσης ότι η ∆ιοίκηση, αντί να ,ροστατεύσει µε 

,ρωτοβουλία της το ελάχιστο ,ράσινο ,ου α,έµεινε, καταστρατηγεί – 

κά,οτε και µε νοµιµοφανείς τρό,ους – ακόµη και τις α,οφάσεις 

δικαστηρίων, ό,ως την Α,όφ. Ολοµ. ΣτΕ 604/2002 για το Πάρκο 

Ριζάρη, και τις Α,οφ. ∆’ Τµ. ΣτΕ 2568/1981 και 2189/1982 για το 

Πεδίο του Άρεως. Η ΕΕ∆Α έχει ε,ανειληµµένα καταδικάσει το 

φαινόµενο του µη σεβασµού των δικαστικών α,οφάσεων α,ό τη 

∆ιοίκηση (βλ. Έκθεση ,ε,ραγµένων της ΕΕ∆Α, 2002, σελ. 169 ε,.). 

5. Η ΕΕ∆Α µε βάση όλα τα ανωτέρω θεωρεί ότι ε,ιβάλλεται αφ’ ενός να 

ε,ανεξετασθούν όλες οι ,ερι,τώσεις ,ροσφάτων ,αραχωρήσεων χώρων 

,ρασίνου της Αθήνας για άλλη χρήση (ανοικοδόµηση, γή,εδα 

,οδοσφαίρου συνδυαζόµενα µε εµ,ορικά κέντρα κάθε είδους κλ,) και 
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αφετέρου να α,ορριφθούν σχετικές εκκρεµείς αιτήσεις µε ανάλογα 

αιτήµατα. 

Συνο,τικά, η Ε,ιτρο,ή φρονεί ότι ,ρέ,ει να α,οκλεισθεί ,λέον η 

α,οψίλωση έστω και µίας σ,ιθαµής ,ρασίνου στην α,ο,νικτική 

τσιµεντού,ολη της Αθήνας. 

6. Αναγκαία κρίνεται, εξ άλλου, η σύνταξη χάρτη καταγραφής των 

σηµερινών χώρων του ,ρασίνου της Αττικής, αρχίζοντας α,ό την 

Αθήνα και τα ,ερίχωρά της, για την α,οτελεσµατική ,ροστασία τους 

και στο µέλλον. 

 

 

 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2004 

 

 


