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«ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ»:  
Πεδίο συνεχών καταστροφών 
και αντιπαραθέσεων

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Οι βανδαλισμοί και οι κλοπές 
σπιτιών αποτελούν καθημε-
ρινό φαινόμενο γύρω από το 

Πεδίο του Άρεως. Χαρακτηριστικό 
πρόσφατο παράδειγμα, το συμβάν στην 
πολυκατοικία στη διασταύρωση των 
οδών Μαυρομματαίων 19 και Χέυ-
δεν, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι 
από το εγκαταλελειμμένο – εξαιτίας 
της εγκληματικής αδιαφορίας της 
Περιφέρειας Αττικής - Αναψυκτήριο 
«GREEN PARK».

Το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι, 
μερικοί ένοικοι της συγκεκριμένης 
πολυκατοικίας, πληροφορήθηκαν 
από την αστυνομία για τις διαρρήξεις 
και την πρόκληση σοβαρών ζημιών, 
σε τρία διαμερίσματα καθώς και την 
απόπειρα διάρρηξης τέταρτου. Τα δε 
της πολυκατοικίας, άκουγαν να τα 
διαπραγματεύονται τα ξημερώματα 
της Κυριακής στη γνωστή πιάτσα των 
τοξικομανών και εμπόρων απέναντι 
στο Green Park.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, έντρο-
μοι οι διαμένοντες στην πολυκατοι-
κία, αντιλαμβάνονταν κλωτσιές στις 
εισόδους των διαμερισμάτων τους 
από άγνωστο άντρα, ο οποίος, όταν 
έγινε αντιληπτός, τους φώναξε να μη 
μιλήσουν και να μπουν στο σπίτι τους. 
Και όλα αυτά να συμβαίνουν λίγες 
ώρες πριν την Ανάσταση…!

Σε συνομιλία που είχαμε με την 

συμβολαιογράφο Αθηνών, κυρία Βασι-
λική Χαντζοπούλου, η οποία είναι μια 
από τους ενοίκους που το διαμέρισμά 
της υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας 
της διάρρηξης, μας εξέφρασε την 
αγανάκτηση όλων των κατοίκων για 
την κατάσταση που έχει ξεφύγει εκτός 
ελέγχου στην περιοχή. Στις δε συνελεύ-
σεις των ενοίκων των πολυκατοικιών, 
τίθεται πια το θέμα της πρόσληψης 
ιδιωτικής ασφάλειας (security), έτσι 
ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις 
περιουσίες τους αλλά και την ίδια τη 
ζωή τους μιας και η Πολιτεία αδυνατεί 
ή αδιαφορεί γι’ αυτό, παρά το γεγονός 
ότι είναι βασικής της υποχρέωση.

Τέλος, ενώ η Περιφέρεια Αττικής 
διαπιστώνει την αφόρητη κατάσταση 
που επικρατεί στην περιοχή, το μόνο 
που κάνει είναι να πετάει το μπαλάκι 
στον Δήμο Αθηναίων, προτρέποντάς 
τον να τοποθετήσει χημικές τουαλέτες 
στην πιάτσα των τοξικομανών, και 
παρακαλώντας αστυνομία, πυροσβε-
στική και ΟΚΑΝΑ να πράξουν τα 
δέοντα! Ενώ, η ίδια η Περιφέρεια 
Αττικής αδιαφορεί πλήρως για τις 
δικές της πάγιες υποχρεώσεις που 
είναι η σωστή λειτουργία του πάρκου. 
Ελλάς το μεγαλείο σου!

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, 
το ΠΑΚΟΕ επιβεβαιώνεται πλήρως 
για το ρεπορτάζ που θα διαβάσετε 
παρακάτω.

Εικόνες καταστροφής στις εισόδους 
των διαμερισμάτων

Κατεστραμμένη είσοδος 
διαμερίσματος

Ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού και 
Εξωραϊστικού Συλλόγου "Αθηνά", κος 
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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1   Από πότε ξεκίνησε  
η λειτουργία του 
πάρκου και  
με ποιο καθεστώς; 

Το άλσος του Πεδίου του Άρε-
ως σχεδιάστηκε το 1934 με σκοπό να 
τιμηθούν οι Ήρωες της Επανάστασης 
του 1821 και είναι διακοσμημένο με 
μαρμάρινες προτομές ηρώων κατά 
μήκος του κεντρικού περιπάτου. 

Έχοντας έκταση 277 στρεμμάτων, 
μαζί με το λόφο Φινόπουλου – στα 
όρια με την συνοικία του Γκύζη, είναι 
το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. 
Περικλείεται από τις οδούς Μαυρομ-
ματαίων, Ευελπίδων, Πριγκηποννήσων, 
Κυπριανού, Βαλτινών, Μπούσγου και 
τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Ο χώρος του πεδίου του Άρεως 
παραχωρήθηκε το 1927 στην «Επι-
τροπή Δημοσίων Κήπων και Δεν-
δροστοιχιών Αθηνών» με σκοπό τη 
μετατροπή του σε άλσος. 

Οι εργασίες δενδροφύτευσης και 
ανάπλασης άρχισαν κάποια χρόνια 
μετά, το 1935 και συνεχίσθηκαν μέχρι 
την αρχή του πολέμου. Στη κεντρική 
πλατεία του άλσους τοποθετήθηκε 
συντριβάνι και φυτεύτηκαν διάφορα 
μεσογειακά φυτά.

Στην κεντρική είσοδο του άλσους, 
βρίσκεται ο έφιππος ανδριάντας του 
Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ και στην 
πλευρά επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας 
υπάρχει το άγαλμα της Αθηνάς, μνη-
μείο των πεσόντων Άγγλων, Αυστραλών 
και Νεοζηλανδών. 

Πλατεία Πρωτομαγιάς
Φυσική συνέχεια του Πεδίου του 

Άρεως αποτελεί η πλατεία Πρωτομα-
γιάς, πάνω από τη γέφυρα της οδού 
Μουστοξύδη, με εμβαδόν περίπου 
25 στρεμμάτων. 

Επί της πλατείας, βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπη-
ρεσίας Στρατού και επί της οδού Ευελ-
πίδων, η πρώην Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων – σημερινό Πρωτοδικείο 
Αθηνών. 

Στην πλευρά της οδού Μαυρομμα-
ταίων, βρίσκονται οι αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Πανελληνίου Αθλητικού 
Συλλόγου. 

Μέσα στο πάρκο υπάρχουν επίσης 
δύο ναοί, δυο παιδικές χαρές και το 
ανοιχτό αμφιθέατρο «Αλίκη», το οποίο 
πλέον δεν χρησιμοποιείται. 

Επίσης στο χώρο αυτό βρίσκεται, 
ερειπωμένο πλέον, ό,τι απέμεινε (η 
καφετέρια) από ένα απ’ τα ιστορικότε-
ρα – από το 1935 – αναψυκτήρια της 
Αθήνας, το GreenPark, που σταμάτησε 
να λειτουργεί οριστικά το 2008.

Το άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ με φόντο τις 
πλαστικές καρέκλες ενός υπαίθριου καφενείου και την 
πίστα συγκρουόμενων.

Το εγκαταλειμμένο Green Park
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Η «ριζική ανάπλαση» του πάρκου

Το έργο της ριζικής ανάπλασης του πάρκου, 
ξεκίνησε το 2008 με τις οδηγίες του αρχιτέκτονα 
Τομπάζη.  Καλύπτει 250 στρέμματα του πάρκου και 
στοίχισε 9,6 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το 
Γ’ ΚΠΣ και από εθνικούς πόρους.Με πρωτοβουλία 
της  τότε Υπερνομαρχίας Αθηνών, «παραδόθηκε» στο 
τέλος του 2010. Οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο 

του χώρου συμπε-
ριλαμβανομένων 
των υφιστάμενων 
κτιρίων. Η ανάπλα-
ση βέβαια έμεινε 
ημιτελής, αφού ο 
εργολάβος άφησε 
το 1/3 του έργου 
ανεκτέλεστο, κάπου 
3 εκατ. ευρώ, ενώ 
καμία σοβαρή πρό-
νοια δεν υπήρξε για τη συντήρηση, φύλαξη, ανάδειξη και την 
καθαριότητα του χώρου, με αποτέλεσμα το σημερινό χάλι.

Στην πραγματικότητα, το έργο έχει υλοποιηθεί με πρόχειρο 
τρόπο, πολλές κακοτεχνίες και επιπλέον στερείται απαραίτητης 

διαχείρισης και συντήρησης. Π.χ. μπορούμε να αναφέρουμε το μεγάλο αριθμό υδάτινων διαδρο-
μών που στην πράξη δεν λειτουργούν, αποτελώντας ελώδεις περιοχές, τα χωμάτινα μονοπάτια 
που έχουν ήδη καταστραφεί από καθιζήσεις του εδάφους και πολλά φυτά τα οποία έχουν ήδη 
πεθάνει.  Tα συντριβάνια που έχουν να λειτουργήσουν από τα εγκαίνια της ανάπλασης το 2010 
και παγίδες από φρεάτια χωρίς καπάκια, είναι ορισμένες από τις εικόνες που δίνουν σάρκα και 
οστά στην εγκατάλειψη.

Οι σημερινοί θαμώνες του GreenPark
Οι τουαλέτες του πάρκου ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν λόγω μη ύπαρξης προσωπικού καθαρισμού 
και παραμένουν έρμαιες στην κακοποίηση από τα κάθε λογής παραβατικά άτομα.
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2    Η διοίκηση του 
πάρκου έχει αλλάξει 
πολλές φορές  
και γιατί;

3    Το τμήμα που είναι ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος  
ήταν κομμάτι διοικητικό του πάρκου; Και πώς χωρίστηκε;

Σημαντικός παράγοντας για την 
αδυναμία συντήρησης του χώρου 
αποτελεί το καθεστώς πολυαρχίας 
που επικρατεί. Πιο συγκεκριμένα, 
ο χώρος ιδιοκτησιακά ανήκει στην 
Κ.Ε.Δ. (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου), 
διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής 
(πρώην Υπερνομαρχία Αθήνας-Πει-
ραιά), και τέλος, υπεύθυνο σχετικά 
με τη χλωρίδα του χώρου είναι το 
Υπουργείο Γεωργίας. 

Στις πιέσεις υποβάθμισης του Πεδίου 
του Άρεως, εκτός από τις αστοχίες της 
ανάπλασης του πάρκου, περιλαμβάνονται 
και οι χρονίζουσες πια καταπατήσεις από 
πλευράς Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου, 
που αφορούν αυθαίρετες επεκτάσεις του 
Συλλόγου (περίπου 6 στρέμματα σε δασική 
εκτός σχεδίου έκταση του Πάρκου) με νέες 
αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες παρ’ ότι 
κηρύχθηκαν κατεδαφιστέες, ουδέποτε απο-
μακρύνθηκαν. Αντ’ αυτού «νομιμοποιήθη-
καν» και μάλιστα χωρίς κανένα χρηματικό 
αντάλλαγμα.

Για την παράνομη καταπάτηση μέρους 
του πάρκου από τον «Πανελλήνιο ΓΣ», 
ιδιοκτησίας του Μίνωα Κυριακού, ευθύνες  
δε φέρει μόνο η Περιφέρεια, η οποία και 
έχει υπό τη δικαιοδοσία της το χώρο, αλλά 
και η διοίκηση του Δήμου Αθήνας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι εδώ και χρόνια η Πολεο-
δομία του δήμου έχει κρίνει παράνομες και 
κατεδαφιστέες τις παράνομες εγκαταστάσεις. 
Παρ› όλα αυτά - και με τη γνωστή μέθοδο 
του «πετάμε το μπαλάκι» - κανένας, ούτε ο 
δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε η πολιτεία, 
δεν ανέλαβαν την κατεδάφισή τους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 2/5/1988 
η Κ.Ε.Δ. παραχώρησε στον Π.Γ.Σ. έκταση 5,5 
στρεμμάτων αλλά στον 8ο όρο της σύμβασης 
αναφέρεται πως οι αθλητικές εγκαταστάσεις 
που θα δημιουργούνταν δε θα έθιγαν το 
χαρακτήρα πρασίνου της περιοχής. 

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος
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4   Η δεντροφύτευση του πάρκου 
και η φυλλοκάλυψή του, 
 πόσες φορές  
έχει αλλάξει και γιατί;

Τον Απρίλιο του 2008 άρχισαν εργασίες για 
ριζική ανάπλαση του πάρκου.Φυτεύτηκαν 1.200 
δένδρα, 50.000 ανθόφυτα, 7.500 θάμνοι και 2.500 
τριανταφυλλιές, ενώ προστέθηκαν 9 στρέμματα 
χλοοτάπητα και 8 στρέμματα φυτών εδαφοκάλυψης. 
Ξηλώθηκαν 22.650 τμ ασφάλτου και στη θέση της 
μπήκε χώμα, μαρμαροκυβόλιθοι και γρανιτοκυβόλιθοι.

Η κατάσταση, βέβαια, σήμερα αποδεικνύεται 
από τις φωτογραφίες.

«Υδάτινη διαδρομή». Βέβαια το νερό παραμένει 
στάσιμο και λιμνάζον, δημιουργώντας κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία 

Λιμνάζοντα νερά στις «Υδάτινες Διαδρομές» του 
πάρκο

Ο «Ροδώνας». Τα σίδερα - αριστερά του υποτιθέ-
μενου ποταμιού – παίζουν το ρόλο πέργκολας η 
οποία θα καλυπτόταν με τριαντάφυλλα, εξ ου και 
το όνομα του σημείου.

Ετοιμοθάνατοι φοίνικες
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Το κτίριο «Οικονομίδη»Κατεστραμμένες κολώνες φωτισμού

Παρόλο που στο χώρο του πάρκου υπάρχουν 6 
γεωτρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να το υδροδο-
τούν με τρεχούμενο νερό, η Περιφέρεια εξακολου-
θεί να πληρώνει στην ΕΥΔΑΠ μεγάλα ποσά, ενώ 
η κατάσταση των δέντρων και των λουλουδιών 
παραμένει τραγική σε πάρα πολλά σημεία.

Ο φωτισμός στο πάρκο παραμένει ελλιπής, καθώς 
πολλές κολώνες ηλεκτροφωτισμού βρίσκονται σε 
αυτήν την κατάσταση, αφού οι κάθε λογής παράνομες 
συνδιαλλαγές δεν πρέπει να φωτίζονται αρκετά. 

5   Η λειτουργία του πάρκου και η διαχείρισή του, από πότε ανήκει στην Περιφέρεια και ποιες ενέργειες  
έχουν γίνει από την Περιφέρεια, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας του;

6   Τα κτίρια που λειτουργούσαν 
για πολλά χρόνια ως χώροι 
αναψυχής, ποιοι είναι οι λόγοι 
που σήμερα είναι ερείπια  
και δεν λειτουργούν;

Το κτίριο «Οικονομίδη» πρόσφατα ενοικιάστηκε 
από τη γνωστή οικογένεια επιχειρηματιών Μαρο-
σούλη, αλλά ακόμα δεν έχει λειτουργήσει ως χώρος 
αναψυχής και εστίασης, ενώ είναι ακόμα άγνωστη 
η τύχη του ιστορικού GreenPark.
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9  Η διακίνηση ναρκωτικών – που αγγίζει τα όρια εγκληματικών παραλείψεων από την πολιτεία – έχει καταγγελθεί 
από τα αρμόδια όργανα;

Δυστυχώς, η κατάσταση στο πάρκο μετά την 
ακριβή ανάπλαση επιδεινώθηκε σοβαρά, καθώς 
σταδιακά μετακόμισαν σε αυτό, τα στέκια εξαρτημέ-
νων ατόμων που βρίσκονταν παλαιότερα στην Πλ. 
Βάθη και την οδό Τοσίτσα. Αυτό συνέβη μετά από 
πολιτική απόφαση της Πολιτείας (επί Υπουργίας 
Δημοσίας Τάξεως Δένδια) έτσι ώστε να κρυφτούν 
οι τοξικομανείς από το αστικό τοπίο. Έτσι πλέον το 

πάρκο έγινε μη προσπελάσιμο και επικίνδυνο για 
τους περίοικους και τους επισκέπτες. Παρόλο που 
η Περιφέρεια αποφάσισε το κλείσιμο του πάρκου 
από τις βραδυνές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, και 
προσέλαβε εταιρία security, το πρόβλημα δεν έχει 
λυθεί αλλά επιδεινώνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το νότιο τμήμα του 
Πεδίου του Άρεως, στο χώρο γύρω από το Green Park 

και την οδό Μαυρομματαίων, όπου δεκάδες έμποροι, 
«βαποράκια» και εξαρτημένα άτομα, κατασκηνώνουν 
κάθε βράδυ και μετατρέπουν την περιοχή σε πιάτσα 
πώλησης ναρκωτικών. Οι δε, επιβάτες του σταθμού 
του ΚΤΕΛ, που βρίσκεται δίπλα, αναγκάζονται να 
συμβιώνουν με τους παραπάνω, μέχρι να πάνε στον 
προορισμό τους. Εννοείται, πως και ο ηλεκτροφωτι-
σμός στην περιοχή αυτή είναι ελλιπέστατος.

7  Οι παιδικές χαρές που 
λειτουργούν στο πάρκο, με ποια 
μέτρα προστασίας λειτουργούν, 
παράνομα, για τα παιδιά;

8  Οι σύλλογοι για την προστασία 
του πάρκου, ποιες νομικές ενέργειες 
έχουν κάνει για να τιμωρηθούν οι 
υπεύθυνοι διαχείρισης του πάρκου;

Σύμφωνα την Περιφέρεια Αττικής «οι δυο παι-
δικές χαρές είναι πλήρως προσβάσιμες στο κοινό 
και σε πλήρη λειτουργία με μεγάλη επισκεψιμότητα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι και οι δυο 
παιδικές χαρές είναι κλειστές για τα παιδιά τα 
οποία αναγκάζονται να μπαίνουν μέσα, πηδώντας 
τα κάγκελα, με κίνδυνο για την ίδια τη σωματική 
τους ακεραιότητα.

Ο αναπτυξιακός και εξωραϊστικός σύλλογος 
«Αθηνά» Πεδίου Άρεως μαζί με διάφορες συλλο-
γικότητες, εδώ και πολλά χρόνια διαμαρτύρονται 
προς κάθε κατεύθυνση και πολιτικό φορέα ώστε 
να επανέλθει το πάρκο στην κατάσταση που ήταν 
πριν το 2008, οπότε και ξεκίνησε η υποτιθέμενη 
ανάπλασή του. Το θέμα όμως είναι ότι οι όποιες 
διαμαρτυρίες περιορίζονται σε καταγγελίες προς την 
Περιφέρεια, για την υποβάθμιση και εγκατάλειψη 
του πάρκου από τους αρμόδιους φορείς. Πρέπει να 
δοθεί ουσιαστικότερη μάχη μετατρέποντας αυτές 
τις διαμαρτυρίες σε δικαστικές αγωγές κατά των 
υπευθύνων που έφεραν το πάρκο σε αυτήν την 
τραγική κατάσταση. 
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Εμποροπανήγυρις αισχίστου είδους, επονομαζόμενη ως Πασχαλινή Αγορά

Προβλήματα όμως δημιουργούνται και από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι πολλές 
φορές πετούν τα σκουπίδια κάτω, αφήνουν τα σκυλιά τους να τρέχουν ελεύθερα, χωρίς 
να τους φοράνε λουρί, και χωρίς (πολλοί από εκείνους) να μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους.


