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Η κατασκευή του γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΟ απόλυτη προτεραιότητα και πάρκο ό,τι
περισσέψει.
Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 187/Δ/2011 ως «Ενιαίο
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή-Ιλισίων, υψηλής οικολογικής ποιότητας, με
περιορισμένες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, υψηλού πρασίνου»,
συνολικής έκτασης 4.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων ο πυρήνας (Ζώνη Δ1) θα
καταλαμβάνει περίπου 1.000 στρέμματα, σύμφωνα με τη μελέτη του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Το δε Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (Νόμος 4277 ΦΕΚ 156Α/1.8.2014)
καθορίζει το χώρο του πάρκου ως «Μητροπολιτικό Χώρο Πρασίνου και Αναψυχής».
Τέλος, το Σχέδιο Γενικής Διάταξης, που καθορίζει τις χρήσεις και λειτουργίες του
πάρκου, αναφέρει πως εντός του πυρήνα του πάρκου «απαγορεύεται κάθε νέα
δόμηση».
Από τον θεσμοθετημένο χώρο του πάρκου έχουν παραχωρηθεί εκτάσεις για μη
συμβατές χρήσεις όπως το badminton, τα γραφεία της ΕΠΟ, το Νοσοκομείο Παίδων
«Ελπίδα» κ.λπ., μειώνοντας έτσι σημαντικά την έκταση του πάρκου. Η εξαγγελία
του πρωθυπουργού –εάν πραγματοποιηθεί– για την κατασκευή του τεράστιου
γηπέδου, 35.000 θέσεων, μαζί με τα συνοδευτικά έργα για εκτεταμένες χρήσεις
εμπορίου, αναψυχής, στάθμευσης κ.λπ., εξαφανίζει κάθε προοπτική δημιουργίας
του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Στη συνάντηση της Επιτροπής Αγώνα για το
Πάρκο με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο, με
αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολογήθηκε από τον ίδιο ότι δεν υπάρχει καμία
περίπτωση ούτε τα στρατόπεδα να παραχωρηθούν από το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, αλλά ούτε και φορέας διαχείρισης του πάρκου να συσταθεί, χωρίς τη
συνακόλουθη κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟ, επιβεβαιώνοντας το ποιος, στην
πραγματικότητα, υπαγορεύει την περίφημη «αξιοποίηση» της δημόσιας γης.
Η απάντησή μας στο καταστροφικό αυτό εγχείρημα είναι μονόδρομος! Θα
αντιπαλέψουμε τις επιλογές αυτές με όλους τους τρόπους, χωρίς συμβιβασμούς και
εκπτώσεις. Για τον σκοπό αυτόν, επιδιώκουμε τη σύμπραξη και συμμαχία με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς στους όμορους δήμους, με τα σωματεία των
εργαζομένων στα νοσοκομεία γύρω από το πάρκο, με επιστημονικούς, πολιτικούς
και κοινωνικούς φορείς.
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