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Το Άλσος Παγκρατίου, όπως τα άλση γενικότερα, είναι ένα μικρό φυσικό οικοσύστημα, ένα
θραύσμα φύσης στην καρδιά της διαρκώς επιβαρυνόμενης με οχλούσες χρήσεις πόλης. Η
νομοθεσία για τα άλση απαγορεύει οποιαδήποτε δόμηση, επιτρέπει μόνο έργα βελτίωσης, 
συντήρησης και προστασίας της βλάστησης. Τα άλση πρέπει να ζουν στους ρυθμούς της φύσης, 
με τους νόμους της χλωρίδας και της πανίδας που φιλοξενούν, όχι με τον θόρυβο και τις
φωτοχυσίες της πόλης. 
Παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα σύμφωνα με τη Διεύθυνση Προστασίας
Δασών του Υπουργείου Γεωργίας. 

1.  Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις συνιστούν εθνικό κεφάλαιο και η προστασία των αποτελεί
υποχρέωση τόσο των κρατικών οργάνων κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των , όσο και των
πολιτών.
2.  Για τις εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών ευρισκόμενες εκτάσεις , οι οποίες καλύπτονται
με δασική βλάστηση, φυσικά ή τεχνητά δημιουργούμενη (πάρκα και άλση), ως και για τις οπουδήποτε
δημιουργούμενες δενδροστοιχίες και δασικές φυτείες, έχουν έκταση εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 998/79 
( ΦΕΚ 289/29-12-79 τ. Α ) «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»
( άρθρο 3 παραγ. 4).
Κατά συνέπεια ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και
βελτίωση της δασικής βλάστησης ως και ο προσδιορισμός κατά περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων
με τις οποίες οι εκτάσεις αυτές ή τμήματα αυτών μπορούν να μεταβάλουν την κατά προορισμό χρήση των
ή να εξυπηρετήσουν και άλλες χρήσεις , διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 
3.  Κατ’ άρθρ. 5 παραγ. 2 η μέριμνα για την ανάπτυξη, βελτίωση, αναδάσωση και προστασία των πάρκων, 
αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει στους οικείους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στους με βάση σχετική πολεοδομική μελέτη αναλαβόντας τη
δημιουργία αυτών ή σε ίδια νομικά πρόσωπα βάσει ειδικών διατάξεων.
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Το Άλσος Παγκρατίου, έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων, υπάγεται στο παραπάνω
καθεστώς προστασίας. Παρά τη σχετική εγκατάλειψή του από τον υπεύθυνο για την
συντήρησή του φορέα, δηλ. τον Δήμο Αθηναίων, σφύζει από ζωή, κατοικείται
καθημερινά από τον κόσμο της πόλης, ο οποίος ασφυκτιά στο στενό ιδιωτικό του
χώρο και δεν έχει να πληρώσει το αντίτιμο μιας αγοραίας αναψυχής. Στο Άλσος
κυριαρχεί η πυκνή βλάστηση που διακόπτεται από ξέφωτα, αλέες περιπάτου, την
παιδική χαρά και ένα γήπεδο μπάσκετ για τα παιδιά. Στο άλσος συρρέουν, όχι μόνο το
καλοκαίρι αλλά όλο τον χρόνο, παιδιά όλων των ηλικιών για να τρέξουν, να κάνουν
ποδήλατο, να παίξουν μπάλα, μαθητές/τριες του απέναντι σχολικού συγκροτήματος, 
συνταξιούχοι, γυναίκες με μωρά στα καρότσια, νέοι που χρειάζονται ένα ευχάριστο
περιβάλλον για να διαβάσουν το βιβλίο ή την εφημερίδα τους, κάτοικοι της περιοχής
που προτιμούν να διασχίσουν τις αλέες του και όχι τους δρόμους για να φτάσουν στον
προορισμό τους. Το Άλσος στεγάζει όλες τις ηλικίες , αποτελώντας ένα θαυμάσιο
περιβάλλον συνύπαρξης. Στο Άλσος κυκλοφορούν τα σκυλιά της περιοχής, αδέσποτα
ή συνοδευόμενα και, φυσικά, ζουν όλα τα είδη των πουλιών που διασώζονται στην
πόλη. 
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Μέχρι τη μεταπολίτευση, στο Άλσος Παγκρατίου είχαν υπάρξει κατασκευές και
εγκαταστάσεις για χρήσεις όπως αναψυκτήριο, θέατρο, κινηματογράφος. Την εποχή
εκείνη το πράσινο δεν αποτελούσε ζήτημα ζωής ή θανάτου για την Αθήνα και, 
άλλωστε, οι θεατρικές σκηνές ήταν ελάχιστες. Σήμερα αυτές οι ανάγκες έχουν
υπερκαλυφθεί ενώ σπανίζουν χώροι με φυσικά χαρακτηριστικά στο αστικό
περιβάλλον. Έτσι, λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κατοχυρώθηκε επίσημα ο
δημόσιος κοινόχρηστος χαρακτήρας του Άλσους από το Υπουργείο Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος, κατεδαφίστηκαν τα αυθαίρετα κτίσματα και δόθηκαν
αρκετά χρήματα για εργασίες ανάπλασης τόσο της βλάστησης όσο και του εξοπλισμού. 
Σήμερα τίθεται εκ νέου από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Αθηναίων, η αφαίρεση από τα παιδιά του ζωτικού χώρου του μπάσκετ και του
μεγάλου ξέφωτου για ποδήλατο και η οικοδόμηση εκεί ογκωδών μόνιμων κτιρίων, 
εμβαδού 700 τ.μ. κλειστού χώρου ( θέατρο – κινηματογράφος, βοηθητικοί χώροι , wc, 
αναψυκτήριο) και 600 τ.μ. ανοιχτού, ο οποίος θα καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα. 
Στα σχέδια αυτά υπάρχει μεγάλη κοινωνική αντίδραση και προς το παρόν δεν έχουν
εφαρμοστεί. 

4



Η κάτοψη του Άλσους να διαβαστεί χωρίς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του θεάτρου και
του αναψυκτηρίου , οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα αλλά αποτελούν προτάσεις της
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που συναντούν μεγάλη
κοινωνική αντίδραση
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οδός
Ευτυχίδου

οδός
Σπύρου
Μερκούρη
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είσοδοι στο Άλσος από την οδός Ευτυχίδου είσοδος στο Άλσος στη
γωνία Ευτυχίδου και
Σπύρου Μερκούρη
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πυκνή και ψηλή βλάστηση
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• η βλάστηση είναι πυκνή , σε μη βατούς χώρους

• οι επισκέπτες κινούνται σε περιορισμένες επιφάνειες
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σκιεροί χώροι
καθιστικών για
όλες τις ηλικίες
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γήπεδο μπάσκετ
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γήπεδο μπάσκετ και ξέφωτο για μπάλα
12



ξέφωτα για
παιχνίδι και
απρόσκοπτη
κίνηση παιδιών

13



λαϊκή συνέλευση

στο γήπεδο μπάσκετ του Άλσους
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παιδική χαρά

ξέφωτα παιχνιδιού παιδιών

WC
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τα ζώα όπως και τα παιδιά τρέχουν και παίζουν στο Άλσος
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αλέες περιπάτου

διέλευση
περαστικών
από το Άλσος
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είδη δαπέδων : 
χώμα, πατημένο
χώμα, λιθόστρωτο, 
κυβόλιθοι
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