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Ελληνικό-Υμηττός-Γουδή: Λεηλασία των ελεύθερων-δημόσιων-δασικών χώρων
και αντιστάσεις των πολιτών.
«Στην Ελλάδα της κρίσης, οι πολίτες ξαναανακαλύπτουν τον δημόσιο ελεύθερο
χώρο και τον διεκδικούν ως κοινωνικό αγαθό. Ομάδες πολιτών, πρωτοβουλίες
γειτονιάς, τοπικές συλλογικότητες οικειοποιούνται το δημόσιο χώρο και
αναπτύσσουν τη δράση τους σε αυτόν. Μέσα από συλλογικές πρακτικές
αναδεικνύεται ένα πλήθος δυνατοτήτων και προοπτικών για το δημόσιο χώρο που
βασίζεται σε ένα άλλο μοντέλο κοινωνικών σχέσεων, παραγωγικών διαδικασιών και
οργάνωσης του αστικού χώρου. Ένα μοντέλο στο οποίο οι δημόσιοι ελεύθεροι
χώροι είναι κοινά αγαθά». (Κείμενο «Ομάδας Αρχιτεκτόνων για το Ελληνικό», 15η
Biennale Βενετίας, 2016.)
«Το Ελληνικό αποτελεί σήμερα τον τελευταίο μεγάλο δημόσιο, ελεύθερο, αδόμητο,
χώρο της Αθήνας. Αποτελεί ένα κοινό αγαθό, έναν «κοινό πόρο». Ο χώρος του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά μπορεί να
αποτελέσει πεδίο εφαρμογής πολιτικών που να προωθούν την κοινωνική
επανοικειοποίηση μέσα από τη συνδιαχείριση και την κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία (Πρωτοβουλία «Ένα Πάρκο για όλους στο Ελληνικό», 2015).
«Ο Υμηττός, εδώ και αρκετές δεκαετίες, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνολικής και
γενικευμένης επίθεσης που στοχεύει στην εξαφάνιση του δημόσιου και δασικού
χαρακτήρα του». (Υπόμνημα της «Διαδημοτικής Επιτροπής για την προστασία του
Υμηττού», 2015.)
Γουδή:«Ο χώρος του πάρκου Γουδή αποτελεί έναν από τους εναπομείναντες
ελεύθερους δημόσιους χώρους της Αθήνας ενώ, παράλληλα, διαθέτει το συγκριτικό
πλεονέκτημα άμεσης επαφής με τον ορεινό όγκο του Υμηττού». (Κοινό κάλεσμα
«Διαδημοτικής Επιτροπής για την προστασία του Υμηττού» και «Επιτροπής Αγώνα
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή», 4.4.2017.)
Επίλογος:«[…] Στην Ελλάδα, πραγματοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες ένας βαθύς
κοινωνικός και οικολογικός μετασχηματισμός. […] Τόσο το ζήτημα του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού όσο και της προστασίας του Υμηττού μπαίνουν στην
τελική τους φάση. […]Κάνουμε έκκληση για τη διάσωσή τους και τη μετατροπή τους
σε πόλο αναψυχής και πολιτισμού […].» (Πάνος Τότσικας, Εισήγηση στην
«Οικοσοσιαλιστική Συνάντηση», Γενεύη, 2014.)
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