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Στις 6/3/2013 στον Άρειο Πάγο εξετάστηκε η προσφυγή του Δημοσίου 

κατά ενός συνεταιρισμού πολεμιστών στην Κορέα όπου διεκδικούν 80 στρ. (στο 

τέρμα της Σουλίου). Τα 20 περίπου εξ’ αυτών είναι εντός σχεδίου της πόλης  
μας.  Η πλημμελή παρέμβαση τόσο του δημοσίου αλλά και των δημοτικών 

αρχών της πόλης μας τόσο πρωτόδικα αλλά και στο εφετείο είχε  ως αποτέλεσμα 
την δικαίωση των καταπατητών από αυτά. Έτσι σήμερα μια αρνητική έκβαση της 
δίκης αυτής θα δημιουργήσει δεδικασμένο για όλες τις εκδικαζόμενες υποθέσεις 

διεκδικήσεων στο βουνό μας όχι μόνο για τις εντός σχεδίου περιοχές αλλά και 
τις εκτός.  

Συνοπτικά οι αδόμητες διεκδικούμενες εκτάσεις εντός σχεδίου 

ανέρχονται περίπου στα 114 στρ. σε μια περιοχή που τόσο το δασαρχείο τη 
θεωρεί δασική (λόγω της παράνομης ένταξης της στο σχέδιο, την περίοδο της 

χούντας), αλλά και όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης δεν δίνανε βεβαίωση 
υψομέτρου με σκοπό να διαφυλαχθεί ο αδόμητος χαρακτήρας της περιοχής.  Οι  
διεκδικήσεις στο βουνό μας στις εκτός σχεδίου περιοχές ανέρχονται για μεν τον 

ένα κλάδο καταπατητών σε 2.500 στρ., ενώ ο περιβόητος Ιερός Ναός 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεκδικεί  συνολικά περίπου 7.500 στρ. από τα 

οποία εκτός σχεδίου είναι περίπου τα 5000 στρ..  
 
Το βουνό κινδυνεύει, να εξαφανιστεί στην ακόρεστη δίψα των 

καταπατητών της δημόσιας γης. Ο φραγμός όλης της Αθήνας από τους ρίπους 
των εργοστασίων του Θριάσιου αλλά και από την χωματερή, που τόσο έχει 
τυραγνήσει την πόλη μας, πάει για οικοπεδοποίηση. O πνεύμονας πράσινου της 

δυτικής Αθήνας, η πυγή οξυγόνου για μας και τα παιδιά μας, που μεγαλώνουν 
σε πόλεις χωρίς αλάνες και χώμα θα παιχτεί τελικά στον τζόγο των 

χρηματιστηρίων σε χαρτοφυλάκια μεγαλοεπενδυτών. Ο δημόσιος χώρος και η 
υγεία μας αλέθεται στο όνομα του κέρδους. 

Σε μια περίοδο που όλα βγαίνουν στο σφυρί (από νησιά, μέχρι και αξίες) 

στο όνομα του κάθε δανειστή, οι καταπατητές βρήκαν την ευκαιρία για να 
πλιατσικολογήσουν την δημόσια γη.  Απέναντι σε όλους αυτούς για το μέλλον το 

δικό μας και των παιδιών μας σε αυτή τη πόλη πρέπει να αντιταχθούμε 
διεκδικώντας τον δημόσιο χαρακτήρα όλων των αδόμητων εκτάσεων πάνω από 
την πόλη μας. 

 Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας 
 Συλλέγουμε υπογραφές ανά σχολείο. 
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