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Θέμα: Αγέλες αδέσποτων σκυλιών επιτίθενται στους περιπατητές στο 
αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Υποτυπώδης η συντήρηση του 
πάρκου από το Δήμο Αθηναίων. 
 
 
Αγαπητοί κύριοι 

 Γεννήθηκα πριν από οκτώ δεκαετίες και μεγάλωσα σ’ αυτή τη γειτονιά, την 
οποία και αγαπώ με πάθος. Καταξιώθηκα επαγγελματικά, δουλεύοντας σκληρά στο 
παντοπωλείο της οικογένειάς μας, το οποίο κυριάρχησε στην περιοχή για 70 συνεχή 
χρόνια και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό και κοινωνικό ρόλο στο πανελλήνιο 
συνεταιριστικό κίνημα των μικρομεσαίων επαγγελματιών του κλάδου τροφίμων. 
Μέσα από το χώρο του παντοπωλείου εργάστηκα για την ίδρυση και λειτουργία της 
συνεταιριστικής εταιρίας τροφίμων «ΑΘΗΝΑ S/M» με 150 μικρομεσαίους 
παντοπώλες και 24 συνεταιριστικά S/M στην Αθήνα και στην περιφέρεια, αλλά και 
την ίδρυση της πανελλήνιας ένωσης 74 παντοπωλιακών συνεταιριστικών ενώσεων με 
12.000 μέλη σ’ όλη τη χώρα. 

Στολίδι της ιστορικής αυτής γειτονιάς της Αθήνας, είναι το αρχαιολογικό 
πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, σημαντικός τόπος για την παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά και μοναδικός πνεύμονας πρασίνου για τους πολύπαθους κατοίκους του 
κέντρου της πόλης. Δυστυχώς, το πάρκο αυτό έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και από το Δήμο Αθηναίων, που έχει αναλάβει την 
αστυνόμευση, την επίβλεψη και την καθαριότητά του. 

Η καθαριότητα είναι ελλειπέσταση με τα σκουπίδια να γεμίζουν τους κάδους 
απορριμμάτων και τον τριγύρω χώρο. Το γκαζόν και οι πεζόδρομοι είναι γεμάτοι 
ακαθαρσίες σκύλων που περιφέρονται μέσα στο πάρκο ανεξέλεγκτα και βρωμίζουν 
το χώρο αλλά και τα σπίτια μας καθώς μεταφέρονται σε αυτά με τα υποδήματά μας. 

Τον τελευταίο καιρό, η κατάσταση με τα σκυλιά έχει γίνει ιδιαίτερα 
επικίνδυνη. Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτίθεται σε ανύποπτους περιπατητές. Προ 
ολίγων ημερών επιτέθηκαν στον υπερήλικο γείτονά μας Μίμη Ρουμανέα, τον έριξαν 
στο έδαφος και παραλίγο να τον κατασπαράξουν αν δεν επεμβαίνανε άλλοι 
συμπολίτες μας. Επίσης, κι άλλοι συμπολίτες μας υποβλήθηκαν σε αντιλυσσική 
θεραπεία λόγω των επιθέσεων των σκύλων. 



Επίσης, το πάρκο κάθε καλοκαίρι καταλαμβάνεται από τσιγγάνους που 
παρκάρουν τα κλειστά αυτοκίνητά τους τύπου βαν σε σπίτια και μένουν μόνιμα εκεί, 
χωρίς να τηρούν τις συνθήκες υγιεινής, με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

 Η Δημοτική αστυνομία είναι ανύπαρκτη, κανένας δημοτικός αστυνομικός δεν 
κυκλοφορεί στη γειτονιά, είναι όλοι αραγμένοι κάτω από τα δεντράκια της Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου. Με αποτέλεσμα η ασυδοσία ορισμένων ανεύθυνων συμπολιτών μας, 
που αφήνουν σκουπίδια και ογκώδη αντικείμενα έξω από τους κάδους ή τοποθετούν 
κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, να μην ελέγχεται από πουθενά 
και να διαιωνίζεται. 

Η αβελτηρία των υπευθύνων και συγκεκριμένα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
και του Δήμου Αθηναίων εκθέτουν για άλλη μια φορά την πόλη μας. Η Ελλάδα δεν 
είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν δικαιούστε να την έχετε μεταβάλει σε τριτοκοσμική 
χώρα. Καθολικό μας αίτημα είναι το αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος 
να φυλάσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, να τοποθετηθούν μόνιμες 
τουαλέτες και κυλικείο εναρμονισμένο με το περιβάλλον και με συμβολικό μίσθωμα, 
έτσι ώστε το πάρκο να γίνει πόλος έλξης για περισσότερους επισκέπτες, που θα 
συμβάλλουν με την παρουσία τους στην προστασία του.  

 

Μετά τιμής 
Απόστολος Χρ. Μαυρομμάτης 
 
 
ΥΓ: 
Σε πρόσφατο φύλλο της εφημερίδας Athens Voice διαβάσαμε κείμενο του Δημοτικού 
Συμβούλου Γιώργου Αμυρά, για επικείμενο ποδηλατόδρομο που θα συνδέσει τη 
γειτονιά μας με την Τεχνόπολη. Τον συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία του και 
ευχόμαστε και εμείς όπως πολύ γλαφυρά αναφέρει «… σύντομα η Ακαδημία 
Πλάτωνος από μακρινό μυστικό της πόλης να γίνει κοινό μυστικό των Αθηναίων»,  
όμως αναρωτιόμαστε.  
Πώς θα γίνει αυτό; Με ποιες Υπηρεσίες και ποιους Δημοτικούς Συμβούλους; Τους 
φαύλους καρεκλοκένταυρους που επί χρόνια αξιοποιούσαν το Δήμο μόνο για το 
θεαθήναι; 
Πρέπει, οι νέοι και άφθαρτοι οραματιστές να παλέψουν σκληρά για να αλλάξουν 
νοοτροπίες δεκαετιών. 


