
Η  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ… 

 

 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. 

 Κάτοικοι με την αυθόρμητη και άμεση παρουσία τους απαίτησαν 
εξηγήσεις. Υπό την πίεσή τους, οι μπουλντόζες αποσύρθηκαν από τον χώρο της 
παιδικής χαράς και «ως εκ θαύματος» εμφανίστηκαν ο πρόεδρος του 
Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης (ΟΝΑ) Κικίλιας και ο πρόεδρος του 2ου 
Διαμερισματικού Συμβουλίου Προμπονάς. Ο δήθεν διάλογος ο οποίος εκτυλί-
χθηκε περιλάμβανε τις διαβεβαιώσεις του Κικίλια για μια παιδική χαρά 
«κούκλα», αλλά και τους συνήθεις τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς του 
Προμπονά. Χαρακτηριστικά, ο τελευταίος θρασύτατα ζητούσε τα στοιχεία των 
κατοίκων που είχαν συγκεντρωθεί, διαλαλώντας πως κανείς από μας δεν είναι 
Παγκρατιώτης, με σαφή στόχο να υποβαθμίσει την κινητοποίησή μας. Φυσικά, 
κανείς από τους δύο δεν πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στο κατά πόσο η ανα-
βάθμιση συνδέεται με την ανάπλαση, αυτή με το θέατρο και την καφετέρια, 
παρά αρκέστηκαν να επικαλούνται την ιερότητα της ψήφου, που τους δίνει – 
όπως λένε – την  εν λευκώ εξουσιοδότηση του «λαού». 

 Απαιτήσαμε έγγραφα που να διαβεβαιώνουν πως στα σχέδια 
αναβάθμισης της παιδικής χαράς δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε επέμβαση 
στην υπάρχουσα βλάστηση. Στα έγγραφα αυτά, που εν τέλει πήραμε στα χέρια 
μας, παρότι αναφέρεται η αναβάθμιση της παιδικής χαράς ως τέτοια, οφείλουμε 
να τονίσουμε ότι αυτή παρατίθεται εντελώς πρόχειρα, απλά και μόνον ως προ-
σθήκη σε συγκεκριμένο έργο που αφορά το 7ο Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου 
Αθηναίων, δηλαδή την περιοχή των Αμπελοκήπων! Επιπλέον στο συνημμένο 
σχέδιο της αναβάθμισης αποτυπώνονται λιγότερα δέντρα από όσα πραγματικά 
υπάρχουν σήμερα! Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να κινήσουν υποψίες, τη στιγμή 
άλλωστε που η αρχική συνολική ανάπλαση, όπως δήλωνε μέχρι πρότινος σε 
όλους τους τόνους ο Κακλαμάνης συμπεριλάμβανε και την παιδική χαρά. 

 Ο δήμος στην ουσία επιχειρεί, ξεκινώντας από μία φαινομενικά ήπια 
παρέμβαση, να προχωρήσει στην κατασκευή του θεάτρου και της καφετέριας 
και όλων όσων απαρτίζουν τα σχέδια της ανάπλασης του Άλσους, όχι μόνο 
παρακάμπτοντας τις αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και αγνοώντας την 
απόφαση της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκε-
κριμένα, απόσπασμα της απόφασης αναφέρει ότι: «η αλλαγή της χρήσης πάρκου 
ή άλσους δεν δικαιολογείται ακόμη και στην περίπτωση που αυτή επιχειρηθεί με 
πράξη της Διοίκησης» . 

 Βέβαια, η στάση του Δήμου δεν μας εκπλήσσει. Την ίδια μέρα, 45 
δέντρα κόπηκαν στη συμβολή των οδών Πατησίων και Κύπρου στην Κυψέλη, 
με σκοπό την κατασκευή υπογείου  πάρκινγκ. Αυτό το έγκλημα διαπράχθηκε 
και πάλι  παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων και παρά τις αντίθετες 

 



διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις. Κάτοικοι της περιοχής (και όχι μόνο), 
που συγκεντρώθηκαν έξω από το σημείο αντιμετώπισαν επανειλλημένα την 
πειστική επιχειρηματολογία των ανδρών των ΜΑΤ! Παρόμοια και στον 
Βοτανικό, η μεγαλειώδης επιχείρηση εμπορευματοποίησης έρχεται σε 
σύγκρουση με την από καιρό θεσμοθετημένη χρήση του χώρου, ενώ ταυτό-
χρονα η επίσημη στάση του δημάρχου απαξιώνει την πρόσφατη απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο σχεδιασμός του Δήμου δεν λαμβάνει 
υπ΄ όψη τις πραγματικές επιθυμίες των ανθρώπων και τους αγώνες τους. Η 
αναβάθμιση της παιδικής χαράς αποτελούσε από καιρό αίτημα των 
κατοίκων. Ωστόσο κανείς δεν ρωτήθηκε για το ουσιαστικό περιεχόμενό της. 
Θέλουμε για παράδειγμα κάποιο τεχνητό δάπεδο αντί για το χώμα του 
Άλσους; Χρειαζόμαστε πραγματικά το φυλάκιο στην είσοδο και για ποιο 
λόγο; Θέλουμε να αποφασίζουν πάντα κάποιοι άλλοι και να αποφεύγουμε να 
αποφασίζουμε εμείς για ό,τι αφορά την καθημερινή μας ζωή;     

 Το έργο της ανάπλασης δεν πρέπει να το αφήσουμε να προχωρήσει. 
Οι τραμπουκισμοί, η απροειδοποίητη είσοδος των εργολάβων, η κατάστροφή 
του πάρκου στην Κυψέλη, το ξύλο και τα δακρυγόνα από τους «εκπρο-
σώπους» του δημάρχου της ασυδοσίας και των ΜΑΤ είναι ηχηρά μηνύ-
ματα. Απέναντι σε όλα αυτά απαντάμε με περιφρούρηση και διαρκή επα-
γρύπνηση. Δεν φοβόμαστε και οργανώνουμε αντιστάσεις με την παρουσία 
μας στο Άλσος, τις συζητήσεις μας και τις συλλογικές διεκδικήσεις μας για 
έναν ανοιχτό ελεύθερο χώρο που τον διαμορφώνουμε ενάντια σε κάθε λο-
γική εμπορευματοποίησης, τσιμεντοποίησης και αποξένωσης των κατοίκων. 

Συνεχίζουμε τις ανοιχτές δράσεις στο χώρο του Άλσους. 
Συντονιζόμαστε με τους αγώνες των κατοίκων των άλλων γειτονιών. 
Καλούμε σε νέα ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στο γήπεδο μπάσκετ του Άλσους 
την Παρασκευή 29/1 στις 18:30 για να αποφασίσουμε από κοινού για τους 
τρόπους συνέχισης του αγώνα, τους τρόπους επανοικειοποίησης του χώρου 
που μας ανήκει, την αναβάθμιση όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε.  

 

 
•  

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 

• Καμία κατασκευή μέσα στο άλσος  
• Κανένα κομμένο δέντρο 
• Φροντίδα της βλάστησης (περιποίηση δέντρων, νέες φυτεύσεις) 
• Καμία επιπλέον περίφραξη ή φύλαξη. Διασφάλιση του ανοιχτού 

χαρακτήρα του Άλσους. 
• Ουσιαστική αναβάθμιση της παιδικής χαράς. 


