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Ψήφισμα για το Γουδή 

 

 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα περιβάλλοντος – χωρικού 

σχεδιασμού, στις διαδικασίες των οποίων απασχολούνται μέλη της (με εισηγήσεις - 

εγκρίσεις, με την εκπόνηση - επίβλεψη μελετών, έργων κλπ) εκφράζει για ακόμη μια 

φορά την αλληλεγγύη της στα κινήματα πολιτών που μάχονται για την υπεράσπιση των 

τελευταίων εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων, όπως είχε πράξει και στο παρελθόν για 

τον Υμηττό, το Ελληνικό, τον Ελαιώνα, το Γουδή, τα προσφυγικά της Πανόρμου, της Λ. 

Αλεξάνδρας κ.ά. 

Ειδικότερα συμπαραστέκεται στους αγώνες των πολιτών και των συλλογικοτήτων που 

αγωνίζονται επίμονα για πάνω από 25 χρόνια για να υλοποιηθεί το ενιαίο 

Μητροπολιτικό Πάρκο ΓΟΥΔΗ, υψηλού πρασίνου χωρίς εμπορευματοποίηση και ΚΑΛΕΙ 

τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ να πάρουν μέρος στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που οργανώνεται με πρωτοβουλία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΑ ΤΟ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ την ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11 , ώρα 11π.μ. στο ΠΑΡΚΟ 

ΓΟΥΔΗ , τέρμα οδού Γ.Παπανδρέου και Μ.Αλεξάνδρου (στο στέγαστρο του Δήμου 

Ζωγράφου),  

 Τη δημιουργία του Ενιαίου Μητροπολιτικού Πάρκου (δίχως στρατόπεδα, που σε 

μεγάλο βαθμό είναι ανενεργά, και τις άλλες μη συμβατές για πάρκο χρήσεις όπως: 

Μπάντμιντον, ΕΠΟ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κλπ.) , συνολικής 

έκτασης 4500 στρεμμάτων (ο πυρήνας του πάρκου είναι 1500 στρέμματα) , που θα 

προσφέρει τεράστια οφέλη σε όλους τους κατοίκους της Αττικής : επικοινωνία, 

αναψυχή, πολιτιστική δραστηριότητα, αλλά και καταφυγή σε περίπτωση έκτακτων 

συνθηκών από φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, καύσωνες κλπ. 

mailto:emdydas@tee.gr
http://www.emdydas.gr/


Μετά και το περιβαλλοντικό έγκλημα της τσιμεντοποίησης – εμπορευματοποίησης των 

μεγάλων ελεύθερων χώρων στον Ελαιώνα και το Ελληνικό, δεν πρέπει να χαθεί η 

τελευταία ευκαιρία για να αποκτήσει η Αττική ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο 

στην περιοχή Γουδή. 

 

 


