
Να τους σταματήσουμε!
Στο Παγκράτι στις 26/01 γίναμε μάρτυρες της αιφνίδιας εισόδου εργολάβων του Δήμου 
με μπουλντόζες στο Άλσος Παγκρατίου. Χωρίς καμία προηγούμενη κοινοποίηση άνοιξε 
η  αυλαία  της  ανάπλασης  με  αρχή  την  «αναβάθμιση»  της  παιδικής  χαράς.  Η  άμεση 
κινητοποίηση των κατοίκων κατάφερε να σταματήσουν αμέσως οι εργασίες στο άλσος 
και να κοινοποιηθούν τα σχέδια της νέας παιδικής χαράς, στα οποία κάποια από τα 
υπάρχοντα  δέντρα  έχουν  εξαφανιστεί.  Αυτό  συνδέεται  άμεσα  με  τη  συνολική 
«ανάπλαση» του χώρου που περιλαμβάνει την κατασκευή θεάτρου και καφετέριας μέσα 
στο άλσος, κόψιμο δέντρων, περίφραξη και ωράριο λειτουργίας. Την ίδια μέρα και στις 6 
το πρωί στην Κυψέλη, τα συνεργεία του Δήμου συνοδευόμενα από διμοιρίες των ΜΑΤ 
έκοψαν και τα 52 δέντρα του πάρκου της οδού Πατησίων και Κύπρου με σκοπό την 
κατασκευή  υπόγειου  πάρκινγκ.  Στο  Βοτανικό, επιχειρείται  η  κατασκευή  εμπορικού 
κέντρου σε ένα αρκετά μεγάλο χώρο πρασίνου μέσα στην πόλη. Παρά τις μεγαλειώδεις 
κινητοποιήσεις  των κατοίκων και  την απόφαση του Συμβουλίου  της Επικρατείας  για 
παράνομη αλλαγή της χρήσης του χώρου,  ο Δήμος επιμένει  στην απόφασή του για 
εμπορική εκμετάλλευση ενός ακόμη ελεύθερου χώρου.

Με αυτά τα δεδομένα, τη Δευτέρα 02/02 κάτοικοι της Αθήνας συγκεντρώθηκαν έξω από 
το Δημαρχείο την ώρα που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο για να διαμαρτυρηθούν 
για την πρωτοφανή στάση του Δημάρχου Κακλαμάνη αναφορικά με τους ελεύθερους 
χώρους και όχι μόνο. Όπως και μία εβδομάδα πριν, ο Κακλαμάνης απέδειξε ότι οι μόνοι 
σύμμαχοί  του  στην  τσιμεντοποίηση  και  εμπορευματοποίηση  των  ελεύθερων  χώρων 
είναι  οι  δυνάμεις  καταστολής.  Πετώντας  χειροβομβίδες  κρότου-λάμψης  κυριολεκτικά 
πάνω στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί, τα ΜΑΤ προσπάθησαν να διαλύσουν τη 
συγκέντρωση τραυματίζοντας σοβαρά 3 διαδηλωτές.

Το ζήτημα λοιπόν των ελεύθερων χώρων έχει ανοίξει τόσο από την πλευρά του Δήμου 
όσο και από την πλευρά των κατοίκων. Είναι σαφές ότι η σχεδιασμένη εγκατάλειψη της 
φροντίδας  χώρων  όπως  το  άλσος  (καθαρισμός,  περιποίηση  της  βλάστησης  κλπ) 
έρχεται  να  συμπληρώσει  τα  επιχειρήματα  περί   της  ανάγκης  «αναβάθμισης  της 
γειτονιάς»,  αφού  -όπως  ήδη  ακούγεται-  τα  όποια  προβλήματα  θα  λυθούν  με  την 
«ανάπλαση». Έτσι,  η αναβάθμιση που μας παρουσιάζουν, είναι η πλήρης οικονομική 
αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, ακόμα και όταν πρόκειται για πνεύμονες πρασίνου 
σε  πυκνοδομημένες  περιοχές  όπως  το  Παγκράτι.  Δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  η 
γενίκευση του πρότυπου της ψυχαγωγίας των εμπορικών κέντρων, του πολιτισμού με 
το  εισιτήριο,  των πάρκων από τσιμέντο,  της  παρακολούθησης,  του  ελέγχου  και  της 
τυποποίησης της καθημερινής μας ζωής.

Η διαφύλαξη των ελεύθερων χώρων αποτελεί κομβικό ζήτημα σε όλες τις γειτονιές από 
τη στιγμή που διασφαλίζουν τους όρους για τη συνεύρεση και τη συζήτηση μεταξύ των 
κατοίκων,  βασική  προϋπόθεση  για  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  συλλογικών  δράσεων, 
διαμαρτυρίας και αντίστασης στα σχέδια που εκπονούνται διαρκώς για τους κατοίκους 
χωρίς τους κατοίκους. Ταυτόχρονα η αναψυχή, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία αλλά και 
η άθληση γίνεται χωρίς χρηματική διαμεσολάβηση, διαρρηγνύοντας την κατεστημένη 
αντίληψη  που  συνδέει  κάθε  είδους  απόλαυση  με  το  αναγκαίο  πάντα  αντίτιμο, 
παρέχοντας διέξοδο απ’ τους ασφυκτικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, ιδιαίτερα στα 
πιο  καταπιεσμένα  κοινωνικά  στρώματα  όπως  για  παράδειγμα  τους  μετανάστες  που 
ζουν στις συγκεκριμένες περιοχές.



Πρόκειται για μια συνολικότερη στρατηγική η οποία εξυπηρετεί εργολαβικά συμφέροντα 
(και όχι μόνο), αγνοώντας ταυτόχρονα όχι μόνο τις κινητοποιήσεις και τις πρωτοβουλίες 
των πολιτών αλλά και αποφάσεις των υπεύθυνων διοικητικών φορέων. Επισημαίνουμε 
στο  δήμαρχο  ότι  η  λογική  του  «αποφασίζουμε  και  διατάσσουμε»  έχει  παρέλθει 
ανεπιστρεπτί.  Τις  κοινωνικές  δυνάμεις  που  οργανώνονται  στη  βάση  συγκεκριμένων 
στόχων κανείς δεν μπόρεσε ποτέ κι ούτε θα μπορέσει και στο μέλλον να τις κάμψει με 
τις  δυνάμεις  καταστολής.  Συντονιζόμαστε  σε  ενιαία  κατεύθυνση  και  η  δράση  μας 
οργανώνεται  σε κεντρικό επίπεδο. Ο Δήμαρχος, που είναι  δέσμιος των εργολαβικών 
συμφερόντων και μόνο, έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες και δε 
νομιμοποιείται να κόβει δέντρα, να χτίζει θέατρα, καφετέριες και εμπορικά κέντρα, να 
μας στερεί τη δωρεάν ψυχαγωγία και αναψυχή στους ελάχιστους ελεύθερους χώρους 
που απέμειναν σε αυτήν την πόλη. Τον χαρίζουμε στους τελευταίους υποστηρικτές του, 
τα ΜΑΤ και  τους διάφορους τραμπουκοφασίστες.  Θα τον σταματήσουμε!  Και  μαζί  με 
αυτόν, θα σταματήσουμε και οποιονδήποτε εκφραστή αυτών των συμφερόντων! Αν ο 
Κακλαμάνης  δηλώνει  ότι  ξέρει  καλά  να  ισοπεδώνει  πάρκα  με  το  έτσι  θέλω,  τον 
διαβεβαιώνουμε ότι και μεις ξέρουμε και θα ισοπεδώσουμε τις πολιτικές του.

Ενάντια  λοιπόν  στα  σχέδια  του  Δημάρχου και  των  εργολάβων,  αποφασίζουμε  με 
διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας,  οργανώνουμε συλλογικές δράσεις μέσα στο Άλσος 
Παγκρατίου  κόντρα  στην  εγκατάλειψη  που  μας  παρουσιάζουν,  και  απαντάμε  με 
δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέδιά τους. Οι παραστάσεις διαμαρτυρίας στο 
Διαμερισματικό Συμβούλιο,  τα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα μέσα στο χώρο του 
άλσους  και  οι  καμπάνιες  ενημέρωσης  στη  γειτονιά  απέδειξαν  ότι  ο  κόσμος  που 
συμμετέχει  στις  κινητοποιήσεις  για  το  άλσος είναι  κάθε  ηλικίας  και  εθνικότητας  και 
κινείται  υπεράνω κομμάτων  και  πολιτικών  χώρων.  Τα  σχέδιά  τους  μπορούν  και  θα 
ανατραπούν από τον αδιαμεσολάβητο συλλογικό αγώνα των κατοίκων.

• Όχι στην ανάπλαση του άλσους Παγκρατίου. Να μη χτιστεί κανένα θέατρο και καμία 
καφετέρια. Να μην κοπεί ούτε ένα δέντρο. 

• Όχι  στην  περίφραξη  του  άλσους,  κανένα  ωράριο  λειτουργίας.  Διασφάλιση  του 
ανοιχτού του χαρακτήρα.

• Όχι στην εγκατάλειψη του άλσους. Φροντίδα της βλάστησης, τακτικός καθαρισμός.
• Να σταματήσει η καταπάτηση των ελεύθερων χώρων από το δήμο, που μόνο στόχο 

έχει το κέρδος. Οι ελεύθεροι χώροι ανήκουν σε όλους μας!

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ...

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02  στο άλσος σε : 

Συμμετοχή στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ στις 17:00

Ανοιχτή λαϊκή  συνέλευση στις 20:00 στο γήπεδο μπάσκετ του άλσους

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Τηλ. Ανάγκης: 6982 975389, www.alsospagkratiou.wordpress.com
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