
ΚΡΑΤΙΚΟΙ  ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΓΟΥΡΟΥΝΙ  ΣΤΟ ΣΑΚΙ... 

Στις 6 Νοεμβρίου 2009 οι περίοικοι του άλσους Ευαγγελισμού αναστατώθηκαν από την 
έφοδο  ιδιωτικών  συνεργείων  κατεδάφισης  που  γκρέμισαν  το  παλιό  κτίσμα  του  πολυτελούς 
εστιατορίου  «Μποσκέτο»  (=δασάκι).  Toν  Φεβρουάριο  2010  ξεκίνησαν  οι  εργασίες 
οικοδόμησης, οι οποίες και συνεχίζονται νυχθημερόν πίσω από πανύψηλο μεταλλικό φράχτη. 
Περίοικοι και σύλλογοι σήμαναν συναγερμό.

Διερευνώντας την ιστορία του άλσους Ευαγγελισμού ανακαλύψαμε ότι η διαμάχη για 
την  ‘κηδεμονία’ και την εκμετάλλευση αυτού του κτίσματος τοποθετείται πολλά χρόνια πίσω. 
Συγκεκριμένα,  το  1938  η  ισχυριζόμενη  την  ιδιοκτησία  του  χώρου  Μονή  Πετράκη  είχε 
[παράνομα] εγκαταστήσει παράπηγμα  ως μικρό κυλικείο. Το 1989 διευρύνθηκε σε 50 τ.μ. και 
το  1997  το  αυθαίρετο  έφθασε  στα  268,60  τ.μ.  Στις  αρχές  του  2010 η  ιδιοκτήτρια  εταιρία 
Restaurart Α.Ε.  λαμβάνει  άδεια  ανακατασκευής,  που  σημαίνει  επιδιόρθωση  ορισμένων 
τμημάτων, και με κρατικές και δημοτικές “δάφνες” κατεδαφίζει τελείως το παλιό κατάστημα 
σχεδιάζοντας να το κατασκευάσει εκ νέου με εμβαδόν 340 τ.μ. και ύψος 4 μ.!  

 
Στο μεταξύ, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς - η Ιερά Μονή Πετράκη, η πλειοψηφία 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων με τη 
Δ/νση  Μελετών  /  Τμήμα  Παραδοσιακών  Μνημείων  (!)  και  το  ΥΠΕΧΩΔΕ,  εξυπηρετώντας 
ιδιωτικά συμφέροντα σε οικόπεδα-φιλέτα,  επιδίδονται σε διαρκείς παρανομίες και επιφάσεις . 

Πιο συγκεκριμένα, η πολεοδομία βαφτίζει το άλσος “αστικό πράσινο”- όρο αυθαίρετο 
που όλως τυχαίως έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλους απειλούμενους ελεύθερους χώρους, όπως 
το Πεδίον του Άρεως. Η αξία του πρασίνου υποβαθμίζεται από τους κρατικούς τυφλοπόντικες 
σε “αστικό”,  διότι το άλσος του Ευαγγελισμού, κι ας είναι ιδιοκτησία της εκκλησίας,  είναι 
δασική  έκταση,  άρα  υπόκειται  στη  δασική  νομοθεσία  που  απαγορεύει  την  οποιαδήποτε 
κατασκευή.  Με  το  ίδιο  πάντοτε  ύπουλο  τέχνασμα  επιδιώκουν  τη  νομιμοποίηση  της 
καταπάτησης και της εμπορικής εκμετάλλευσης ενός – κατά τα άλλα- κοινόχρηστου χώρου. 
Το  θράσος  τους  όμως  δεν  εξαντλείται  εκεί..  Ο  “αγαπητός”  σε  όλους   μας  και  διάσημος 
δασοφάγος δήμαρχος εξήγγειλε πως ένα πολυτελές εστιατόριο όχι μόνο θα εξυπηρετεί τους 
γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός (!),  αλλά θα συμβάλει και στην 
ασφάλεια και  προστασία του άλσους τη νύχτα!

Οι ελεύθεροι χώροι ανήκουν σε όλους εμάς και όχι στους κρατικούς, εκκλησιαστικούς 
ή  δημοτικούς  τυφλοπόντικες  και  στα  αχόρταγα  οικονομικά  συμφέροντα.  Οι  κάτοικοι,  οι 
περαστικοί,  τα  παιδιά  του  σχολείου  –  Μαράσλειο-  πλησίον  του  άλσους  είναι  αυτοί  που 
επωφελούνται  από  την  παρουσία  ενός  μικρού  πνεύμονα  πρασίνου,  που  αποτελεί  μέρος 
συναντήσεων και συζητήσεων, ξεκούρασης, παιχνιδιού και αναψυχής σε μια ήδη βεβαρημένη 
μεγαλούπολη. Είναι ξεκάθαρο πως η κατασκευή του εστιατορίου χωρίς άδεια κατεδάφισης 
και επιχειρώντας αλλαγή της χρήσης γης είναι παράνομη και κερδοσκοπική ενέργεια, και 
στοχεύει όχι μόνο στην εμπορική εκμετάλλευση του άλσους, αλλά και στη σταδιακή μετατροπή 
του σε αποστειρωμένο τόπο κατανάλωσης και τυποποιημένης διασκέδασης. 

Η  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλαμε μαζί με περιοίκους και συλλόγους 
στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο  θα  εκδικαστεί  στις  22  Μαρτίου και  θ'  αρχίσει  παράλληλα 
δικαστικός  αγώνας  ως  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας,  αν  χρειαστεί.  Μέσα  από  ανοιχτές 
συνελεύσεις και συλλογικές δράσεις αγωνιζόμαστε κατά της καταλήστευσης των δασών από 
οργανωμένα συμφέροντα.  Όσο για την εταιρία  Restaurart Α.Ε.  που αγόρασε γουρούνι  στο 
σακί,...ας πρόσεχε !
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