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Με τις δημοτικές εκλογές να βρίσκονται προ των πυλών, είναι σίγουρο 
ότι  εντός  των  επόμενων  εβδομάδων  θα  ακούσουμε  τις  θέσεις  των 
υποψήφιων  δημάρχων  και  δημοτικών  συμβούλων  για  το  Άλσος 
Παγκρατίου: πώς είναι, τι χρειάζεται, πως πρέπει να γίνει. 
Μισό  λεπτό,  όμως.  Εμείς  οι  δημότες,  οι  περίοικοι,  οι  επισκέπτες  του 
Άλσους,  έχουμε  αναρωτηθεί  μήπως  αυτή  η  διαδικασία  είναι  λίγο 
ανάποδη; Δεν πρέπει εμείς να τους πούμε και αυτοί να ακούσουν;
Την  τελευταία  τετραετία  η  παρούσα  Δημοτική  Αρχή  παρουσίασε  δύο 
προγράμματα «ανάπλασης» του Άλσους Παγκρατίου:  το  πρώτο ήταν, 
βέβαια,  το  γνωστό  μεγαλεπήβολο  σχέδιο  για  τη  δημιουργία  ανοιχτού 
θεάτρου και καφετέριας, σε χώρο όπου επί του παρόντος υπάρχει υψηλή 
βλάστηση  και  ο  μοναδικός  χώρος  άθλησης  του  Άλσους,  το  γήπεδο 
μπάσκετ. Και ενώ φυσικά υπήρχε ήδη η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης 
Δασών  του  Υπ.  Αγροτικής  Ανάπτυξης  πως  η  έκταση  του  Άλσους 
θεωρείται  δασική.  Η  άμεση,  αποφασιστική  και  συνεπής  στάση 
εναντίωσης  αρκετών  δεκάδων περίοικων  και  επισκεπτών  του  Άλσους 
ακύρωσε στην πράξη τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, τα οποία άλλωστε, 
εκτός από το Δήμαρχο και τους συμβούλους του, σχεδόν κανένας άλλος 
δημότης δεν υποστήριξε πραγματικά. Αποτέλεσμα της διαρκούς δράσης 
για να διασωθεί ο χαρακτήρας του Άλσους ήταν και είναι η συγκρότηση 
της  Συνέλευσης  του  Άλσους  Παγκρατίου,  που  αισίως  συμπληρώνει 
πάνω από δύο χρόνια παρουσίας.

Το δεύτερο,  πιο  «συνετό»,  σχέδιο ανάπλασης παρουσιάστηκε από τη 
δημοτική αρχή λίγο πριν την Πρωτοχρονιά πέρυσι και σύμφωνα με αυτό 
μόνο…1.000.000 ΕΥΡΩ χρειάζονται για την φροντίδα του Άλσους. Μία 
πρόχειρη και αρπακολλατζίδικη καταγραφή της κατάστασης του Άλσους 
από τη Δημοτική Αρχή κατέληξε στο ότι  το είναι  αναγκαία η άρδευση 
μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού Υπολογιστή, η πλήρης αντικατάσταση των 
φωτιστικών,  η  αγορά  υπερσύγχρονων  μηχανημάτων  κοπής  φυτικού 
υλικού και άλλες ανούσιες δαπάνες, απλά και μόνο για να εμφανίζεται 
απορρόφηση κονδυλίων. Με αφορμή αυτό το νέο σχέδιο ανάπλασης και 
ως απάντηση στην προχειρολογία της Δημοτικής Αρχής, σκεφτήκαμε ότι 
ήταν  η  κατάλληλη στιγμή  για  όλους  εμάς  που  «ζούμε»  το  Άλσος  να 
καταγράψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις λειτουργίες που πρέπει 
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να υπηρετεί ως αστικό πάρκο και το τι χρειάζεται να γίνει προς αυτήν 
την κατεύθυνση.

Εισαγωγικά
Η ιστορία του Άλσους Παγκρατίου ξεκινάει στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα, όταν η Φιλοδασική Εταιρεία επιλέγει τη συγκεκριμένη τοποθεσία 
για  να  εγκαταστήσει  φυτώριο  δασικών  ειδών,  με  σκοπό  τη  φύτευση 
δέντρων και θάμνων στους λόφους της Αθήνας. Εκείνη την εποχή, και 
για  πολλές  δεκαετίες  ακόμη,  η  βλάστηση  του  Άλσους δε  διέφερε  και 
πολύ  από  τη  φυσική  βλάστηση  της  περιοχής  (δημοσιεύματα  από  τις 
αρχές  της  δεκαετίας  του  ’30  μας  πληροφορούν  ότι  κατσίκια  έβοσκαν 
μέσα στο Άλσος).

Οι  εποχές,  όμως,  άλλαξαν  ραγδαία  και  το  Παγκράτι,  ως  συνοικία 
γειτνιάζουσα  του  κέντρου  της  Αθήνας,  αποτέλεσε  εστία  οικοδομικού 
οργασμού από την αρχή της δεκαετίας του ’50, με αποτέλεσμα το Άλσος 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελεί πλέον πολύτιμο θύλακα 
δροσιάς  και  αναψυχής  για  τους  Παγκρατιώτες  και  ταυτόχρονα  πεδίο 
μάχης  για  την  «αξιοποίηση»  του  από  διάφορους  φορείς  (Δήμος, 
Εκκλησία, ιδιωτικά κεφάλαια)

Με λίγα λόγια, από το 1936, οπότε και η Φιλοδασική Εταιρεία δώρισε 
στο  Δήμο  Αθηναίων  την  έκταση  του  Άλσους  για  να  λειτουργήσει  ως 
ελεύθερος  δημόσιος  χώρος  αναψυχής,  το  Άλσος  Παγκρατίου  και  η 
βλάστησή  του  παραμένουν  οι  σιωπηλοί  μάρτυρες,  αλλά  και 
συνδετικός  κρίκος,  με  την  παρελθούσα  φυσική  κατάσταση  της 
ευρύτερης  περιοχής.  Τα  σχεδόν  αιωνόβια  δέντρα  του  Άλσους, 
επομένως,  σίγουρα  εκ  των  προτέρων  χρήζουν  πολύ  περισσότερο 
σεβασμό από αυτόν  που τους επιφυλάσσει  ο  Δήμος,  που με μεγάλη 
ευκολία  αποφασίζει  την  κοπή  και  απομάκρυνση  δέντρων, 
χαρακτηρίζοντας τα γενικώς ως «ξερά» ή να εξαγγέλλει  μεγαλεπήβολα 
σχέδια «αναπλάσεων», που στο σύνολό τους περιλαμβάνουν μεγάλες 
και αόριστες επεμβάσεις στη βλάστηση του Άλσους. Σε ολόκληρο τον 
κόσμο τα  αιωνόβια  δέντρα  θεωρούνται  μνημεία  της  φύσης  και  έχουν 
επινοηθεί πρακτικές λύσεις για τη στήριξη τους.

Η διατήρηση της  φυσικότητας  της  βλάστησης  του Άλσους εξυπηρετεί 
πάρα πολλές λειτουργίες. Μία πολύ σημαντική, όπως αναφέραμε, είναι η 

–  στο  μέτρο  του  δυνατού  –  διατήρηση  του  συνεκτικού  δεσμού  του 
σύγχρονου  κατοίκου  της  Αθήνας,  και  κυρίως  των  παιδιών,  με  τις 
οικολογικές λειτουργίες, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις αλλαγές 
στην  κατάσταση  της  βλάστησης.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  τα  πεσμένα 
φύλλα το χειμώνα ή τα ξερά χόρτα (μονοετή φυτά) το καλοκαίρι μπορεί 
να αποτελούν μία «αντιαισθητική» για κάποιους εικόνα – προφανώς για 
αισθητικές που, συνειδητά ή ασυνείδητα, έχουν πλήρως αλλοτριωθεί και 
διαστρεβλωθεί - είναι όμως μία κατάσταση έτη φωτός χρησιμότερη και 
ορθολογικότερη  από  τη  σπορά  του  «καλαίσθητου»  αλλά  ακόρεστα 
υδροβόρου γκαζόν, που μπορεί να παραμένει αφύσικα πράσινο όλο το 
χρόνο.  Αυτή  την  αισθητική  της  «βιτρίνας»  και  της  επιφάνειας  κατά 
κανόνα υιοθετούν οι δημοτικές αρχές, όπως και η σημερινή του Δήμου 
Αθηναίων,  αδιαφορώντας  ή  αγνοώντας  την  οικολογική  γνώση  που 
κρύβει κάθε μικρός ή μεγάλος πυρήνας φυσικής βλάστησης στην πόλη. 
Και  παραγνωρίζοντας,  βέβαια,  όπως  κάνουμε  όλοι  μας  με  την 
χαρακτηριστική  ανθρώπινη  αλαζονεία,  ότι  αναφερόμαστε  σε  ζώντες 
οργανισμούς, που η ύπαρξή τους έχει αξία από μόνη της (αυταξία) και 
όχι μόνο σε σχέση με το πως «χρησιμεύουν» σε εμάς.

Απέναντι,  λοιπόν,  στην  ψυχρή,  αόριστη  και  ατεκμηρίωτη  παράθεση  
υπέρογκων  ποσών  και  υπερφίαλων  ανακοινώσεων  για  έργα  
εντυπωσιασμού  που  μας  παρουσίασε  ο  Δήμος  Αθηναίων,  εμείς  που  
ζούμε το Άλσος αντιπαραβάλλουμε τις προτάσεις μας για όσες θεωρούμε  
πραγματικές ανάγκες του Άλσους :

Βλάστηση: Σχετικά με τη βλάστηση του Άλσους, η εισηγητική έκθεση 
του  Δήμου  Αθηναίων  μιλάει  για  «πεύκα,  κυπαρίσσια  και  μερικά 
φυλλοβόλα». Αυτή η αναφορά και μόνο καταδεικνύει την προχειρότητα 
με  την  οποία  έγινε  η  καταγραφή  της  βλάστησης:  η  λεπτομερής 
καταγραφή και χαρτογράφηση της βλάστησης ενός σημαντικού τμήματος 
του  Άλσους από  τη  Συνέλευση του  Άλσους  Παγκρατίου  κατέδειξε  ότι 
τουλάχιστον 20 φυτικά είδη δέντρων και μεγάλων θάμνων, ανάμεσά 
τους  κουτσουπιές,  μουριές,  λεύκες,  πλατάνια,  αλλά  και  ο  υπέροχος 
οπωρώνας  με  νεραντζιές  στο  Β  άκρο  του  Άλσους  (Μερκούρη  & 
Αρχελάου). Σε επόμενη παράγραφο η έκθεση μιλάει για «κοπές ξερών 
κλαδιών και ολοκληρωτική κοπή των ξερών πεύκων». Είναι σαφές ότι οι 
εργασίες  στο Άλσος πρέπει  να  εστιαστούν  στην  άμεση και  εντατική 
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φροντίδα  της  υπάρχουσας  βλάστησης (κλαδέματα  ξερών  κλάδων, 
θεραπεία  για  βαμβακίαση  των  πεύκων),  αλλά  επειδή  έχουμε  γίνει 
μάρτυρες  της  ευκολίας  με  την  οποία  τα  συνεργεία  του  Δήμου 
χαρακτηρίζουν «ξερά» όσα δέντρα θέλουν απλώς ιδιαίτερη φροντίδα,  ο 
αριθμός  των  ολοκληρωτικών  κοπών  δέντρων  πρέπει  να  είναι 
σχεδόν μηδαμινός.  Αντί  αυτών,  για  τα  γερμένα  ή γέρικα  δέντρα  θα 
πρέπει  να  γίνουν  στηρικτικές  εργασίες.  Εδώ  ίσως  χρειάζεται  να 
υπενθυμίσουμε κάτι ήδη γνωστό: μέσα σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη 
συνοικία  όπως  το  Παγκράτι,  δεν υπάρχει  πολυτέλεια  για  απώλεια 
δένδρων με επιπόλαια αντιμετώπιση. Η συνοχή που παρουσιάζει η 
βλάστηση στο Άλσος δημιουργεί στην ουσία έναν «κλωβό δροσιάς» στο 
Παγκράτι,  ανεκτίμητης αξίας για τις  αφόρητες καλοκαιρινές ημέρες της 
Αθήνας.  Η συνεκτικότητα της βλάστησης δεν πρέπει  να απειληθεί  για 
κανένα λόγο.

Απαραίτητη,  επίσης,  κρίνεται  η  ενδυνάμωσή  της  θαμνώδους 
βλάστησης με νέες φυτεύσεις σε διάφορα αραιά σημεία (π.χ. πάνω 
από την είσοδο Αρχελάου, στη δυτική είσοδο της Ευτυχίδου, έξω από 
την παιδική χαρά), όχι βέβαια με οποιαδήποτε φυτικά είδη – η έκθεση 
του  Δήμου  δεν  προσδιορίζει  ούτε  ένα  από  αυτά  –  αλλά  με  φυτά 
χαρακτηριστικά  των μεσογειακών θαμνώνων,  όπως σχίνα,  κουμαριές, 
ρείκια, δεντρολίβανα, μηδικές κτλ. Φυσικά θα πρέπει σε μόνιμη βάση οι 
αρμόδιοι  υπάλληλοι  του  Δήμου  να  φροντίζουν  για  τη  διατήρηση  της 
καλής κατάστασης της βλάστησης.

Άρδευση  του  Άλσους: υπάρχει  ήδη  ένα  εκτεταμένο  σύστημα 
σωληνώσεων  ποτίσματος  στο  Άλσος  και  φυσικά  είναι  εντελώς 
οικονομικά  ατελέσφορο  να  στηθεί  ένα  εξολοκλήρου  νέο  σύστημα 
άρδευσης. Το χειροκίνητο σύστημα που ισχύει τώρα επιτρέπει την κατά 
περίπτωση άρδευση ή μη του Άλσους, που εξυπηρετεί και την ανάγκη 
και για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος/ενέργειας. Τα φυτά 
που  θα  φυτευτούν  στο  Άλσος  μπορούν  κάλλιστα  να  είναι  υπό  την 
επιτήρηση και φροντίδα των υπαλλήλων (κηπουρών) του Δήμου, παρά 
σε έναν «ηλεκτρονικό υπολογιστή» για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.

Βρύσες: τουλάχιστον  τρεις  βρύσες  (γήπεδο,  παιδική  χαρά,  είσοδος 
Αρχελάου)  πρέπει  να  επαναλειτουργήσουν,  με  την  ανάλογη 

αντικατάσταση των παλαιών σωληνώσεων. Παράλληλα, το ζήτημα της 
πυρασφάλειας πρέπει  να  τονιστεί,  καθώς  αγνοείται  παντελώς  στις 
προτάσεις του Δήμου η απουσία πυροσβεστικών κρουνών. Θέσεις που 
θα μπορούσαν να τοποθετηθούν αυτοί  οι κρουνοί  είναι  η είσοδος της 
Αρχελάου και η δυτικής είσοδος της Ευτυχίδου.

Φωτισμός: Ο φωτισμός πρέπει  να  είναι  επαρκής  στους δύο κύριους 
άξονες  διέλευσης  (Αρχελάου-Ευτυχίδου,  Μερκούρη-Ξενοκλέους),  αλλά 
πρέπει  να  υπάρχει  μέριμνα  για  περιοχές  με  ελάχιστο  ή  διακριτικό 
φωτισμό, καθώς τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα (κυρίως τα πουλιά) που 
ζουν στο Άλσος χρειάζονται να ηρεμούν και να υπόκεινται στις φυσικές 
συνθήκες ημέρας-νύχτας.  Για άλλη μια φορά αξίζει  να τονίσουμε πως 
συμβιώνουμε με το οικοσύστημα του Άλσους και ως ανώτερα νοήμονα 
όντα πρέπει να δείχνουμε το δέοντα σεβασμό σε αυτό.

Καθαριότητα: Πέρα από  το συστηματικό  καθαρισμό  των σκουπιδιών 
που πρέπει, σε ημερήσια βάση, να αναλάβουν οι υπάλληλοι του Δήμου 
θα πρέπει  κι  εμείς  οι  ίδιοι,  οι  επισκέπτες  και  δανειολήπτες  όλων των 
ευεργετημάτων  της  φύσης,  να  αναλάβουμε  τις  ευθύνες  μας  και  να 
κατανοήσουμε ότι το Άλσος είναι ο κήπος του καθενός από μας που 
δεν  δικαιούμαστε  να τον  υποβαθμίζουμε  γεμίζοντάς  τον  με  τα πάσης 
φύσεως  υπολείμματα  της  σύγχρονης  καταναλωτικής  ζωής  μας  ή 
αφήνοντας τα περιττώματα των οικόσιτων φίλων μας να γεμίζουν τους 
διαδρόμους,  τα  παρτέρια  και  τους  χώρους  που  παίζουν  ή  κινούνται 
μικροί και μεγάλοι. Είναι  θέμα παιδείας και προσωπικού πολιτισμού 
του καθενός από εμάς που σαν αρχή θα μπορούσε να υπενθυμίζεται 
δια  μέσου  διακριτικών,  καλαίσθητων,  ξύλινων  πινακίδων,  με  έξυπνο 
περιεχόμενο – σαφώς όχι του τύπου «απαγορεύονται τα ζώα» ή «μην 
πατάτε το πράσινο».

Αλλαγή της θέσης της παιδικής χαράς: Το σημαντικότερο πρόβλημα 
που εντοπίζεται στην υπάρχουσα παιδική χαρά είναι η γειτνίαση με την 
οδική αρτηρία μεγάλης κυκλοφορίας της Σπύρου Μερκούρη. Με στοιχεία 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε ομιλία της, η επίκουρη καθηγήτρια, 
κυρία  Ρήγα  –  Καρανδεινού  αποδείκνυε  ότι,  πέρα  από  το  μεγάλο 
πρόβλημα  ασφάλειας,  τα  παιδιά,  όταν  αθλούνται  ή  απλώς  τρέχουν, 
χρειάζονται  καθαρό  αέρα  γιατί  τα  πνευμόνια  τους  λειτουργούν  με 
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εντονότερους  ρυθμούς  και  είναι  εκτεθειμένα  στα  αιωρούμενα 
μικροσωματίδια,  το μόλυβδο και τα βαρέα μέταλλα που προκαλούνται 
από την κυκλοφορία.

«Η μόνη σωστή λύση για το Άλσος είναι η απομάκρυνση της παιδικής 
χαράς από τον πιο πάνω οδικό άξονα και η τοποθέτησή της στο μεγάλο 
κενό  χώρο  που  οδηγεί  στην  είσοδο  του  γηπέδου  μπάσκετ  από  την 
πλευρά της  οδού  Ευτυχίδου».  Ο  χώρος  αυτός  συγκεντρώνει  τα  εξής 
πλεονεκτήματα:  πλήρη σκίαση όλη την ημέρα από τα υπάρχοντα πε
ριμετρικά αιωνόβια πεύκα, ενοποίηση της παιδικής χαράς με το γήπεδο 
μπάσκετ,  σημαντική απόσταση από τον παρακείμενο οδικό άξονα και 
ανυπαρξία δέντρων και λοιπών φυτών στον εσωτερικό χώρο, ώστε τα 
παιδιά  να  μη  διατρέχουν  κίνδυνο  τραυματισμού  και  να  μην  υπάρχει 
ανάγκη  αφαίρεσης  ή  μετακίνησής  τους.  Με  τη  μετακίνηση  αυτή 
ελευθερώνεται ένας μεγάλος χώρος – αυτός της υπάρχουσας παιδικής 
χαράς  –  που,  με  κατάλληλη  φύτευση,  θα  ενισχύσει  το  πράσινο  του 
Άλσους.  Περιμετρικά  της  νέας  παιδικής  χαράς  δε  χρειάζονται  αντι
αισθητικά κάγκελα παρά μόνο ένας πυκνός, φυσικός, φυτικός φράχτης 
με ξύλινη είσοδο, το δε υπόστρωμα ανάμεσα στα παιχνίδια πρέπει να 
είναι  πατημένο  χώμα,  χωρίς  προσθήκη  άμμου  που  υποβαθμίζει  το 
έδαφος προκαλώντας προβλήματα στο ριζικό σύστημα των φυτών.

Σταδιακή απομάκρυνση του τσιμέντου από τους διαδρόμους: Πέρα 
από την πρόδηλη αντιαισθητικότητα του τσιμέντου, η αντικατάσταση του 
με  χώμα  (όπως  συμβαίνει  σε  άλλα  αστικά  πάρκα  –  Φιλοπάππου, 
Λυκαβηττός)  εξυπηρετεί  την  αρμονία  με  το  φυσικό  χαρακτήρα  της 
βλάστησης και εξασφαλίζει μικρότερη καταπόνηση για όσους αθλούνται 
ή απλώς περιπατούν στο Άλσος.

Πρέπει  εντέλει  να  αποφεύγουμε  με  κάθε  τρόπο,  δια  μέσου  της 
τσιμεντοποίησης, το «ποδοπάτημα» τους Άλσους αφού το έδαφος δεν 
είναι μπετόν, αλλά ζωντανό σύστημα που λειτουργεί ως αποικοδομητής 
για  τη  νεκρή  οργανική  ύλη  και  καταφύγιο  για  τον  μικρόκοσμο  του 
υπεδάφους.  Να ένας  καλός λόγος,  λοιπόν,  για τον οποίο  πρέπει  «να 
αγαπάμε  το  χώμα  και  να  βοηθάμε  στην  αύξησή  και  όχι  στην 
ελαχιστοποίηση του».

Απαγόρευση  της  εισόδου  των  μηχανοκίνητων  οχημάτων: τον 
τελευταίο χρόνο, εκτός από τα γνωστά μηχανάκια που «κόβουν δρόμο» 
μέσα  από  το  Άλσος,  βιώνουμε  και  το  απαράδεκτο  φαινόμενο  να 
μπουκάρουν  τακτικά  στο  Άλσος  αστυνομικοί  με  μηχανές  μεγάλου 
κυβισμού και περιπολικά, καθώς και οχήματα της δημοτικής αστυνομίας. 
Πέρα  από  το  ότι  αυτή  η  συμπεριφορά  δε  συνάδει  σε  καμία 
περίπτωση με το καθήκον των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων, η 
είσοδος  οποιουδήποτε  μηχανοκίνητου  μηχανήματος  καταστρατηγεί 
ουσιωδώς  τους  σκοπούς  και  τη  λειτουργία  του  Άλσους  ως  χώρο 
αναψυχής, άθλησης και ησυχασμού.

Κλείνοντας…
Τα  στοιχεία  και  οι  θέσεις  που  παραθέσαμε  παραπάνω  δείχνουν  
περίτρανα ότι αυτό που χρειάζεται για να βελτιωθεί η εικόνα του Άλσους  
δεν  είναι  τα  εκατοντάδες  χιλιάδες  ευρώ  που  υπολογίζει  ο  Δήμος  ότι  
χρειάζονται για την «ανάπλαση» (που θα πληρώσουμε όλοι βέβαια μέσω 
των  δημοτικών  τελών!),  προτάσσοντάς  μας  «ηλεκτρονικά  συστήματα  
άρδευσης» και «μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας», αντιμετωπίζοντας  
τους  δημότες  ως  ιθαγενείς  που  εντυπωσιάζονται  από  χάντρες  και  
καθρεφτάκια. Αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν  λίγες στοιχειώδεις,  
πρακτικές και όχι εφετζίδικες εργασίες από πλευράς του Δήμου, αλλά  
κυρίως  όλοι  εμείς  να  μην  επαναπαυόμαστε  στην  απρόσωπη  κι  
γραφειοκρατική διαχείριση που επιφυλάσσει η εκάστοτε δημοτική αρχή  
για το Άλσος, παρά με την προσωπική μας δράση να συμβάλλουμε  
ενεργά στη διαφύλαξη αυτού του πολύτιμου πόρου. Οι Συνελεύσεις  
του Άλσους Παγκρατίου είναι ανοιχτές για να συζητάμε τα ζητήματα της  
γειτονιάς, για να μετατρέψουμε το Άλσος σε μόνιμη εστία δημιουργίας και  
πολιτισμού, για να δυναμώσουμε εντέλει κι άλλο τη φωνή μας τόσο ώστε  
η  δημοτική  αρχή  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αρχίσουν  να  δρουν  
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των «χρηστών» του Άλσους. 

4

Ανοιχτή συνέλευση του Άλσους Παγκρατίου την πρώτη Τετάρτη 
κάθε μήνα στις 19:00, δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ.


