ΠΩΣ ΤΟ ΕΠΙΔΙΏΚΟΥΜΕ:
Για τη διασφάλιση του κεκτημένου δικαιώματος τους άλσους,
ανοίγουμε το ζήτημα προβληματίζοντας περισσότερους ανθρώπους.
Επιθυμούμε την καθιέρωση της ανοιχτής συνέλευσης και των
ενημερωτικών συναντήσεων των «πολιτών» για το συντονισμό των
δράσεων.
Εκδίδουμε φυλλάδιο και αφίσα υπέρ των θέσεων και προτάσεων μας.
Διοργανώνουμε εξωστρεφείς δραστηριότητες για το άνοιγμα του
ζητήματος και το μοίρασμα των φυλλαδίων.
Υποστηρίζουμε τον δικαστικό αγώνα και αξιοποιούμε τις τυχόν
ευνοϊκές αποφάσεις (χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτό).
Διασφαλίζουμε την ακεραιότητα του άλσους μέσω της φυσικής μας
παρουσίας. Προωθούμε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
(συναυλίες, προβολές, θέατρο δρόμου).
Επιδιώκουμε τη σύνδεση του ζητήματος του άλσους με άλλα τοπικά
θέματα όπως ο λόφος Αρδηττού, οι καταπατήσεις στον Υμηττό
(περιφερειακή), το άλσος Λογγίνου καθώς και με άλλα κινήματα πόλης
για συντονισμό δράσεων (όπως για το ζήτημα των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας).

Ταυτόχρονα, στον αγώνα για τη διεκδίκηση των δημόσιων χώρων,
πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για την άμεση ματαίωση των
σχεδίων που μας πλήττουν. Συμμετέχουμε σε συλλογικές δράσεις.
Αντιδρούμε άμεσα σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση του Δήμου
αναφορικά με το Άλσος. Καλούμε όλους τους κατοίκους σε
επαγρύπνηση.

Μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη 20:00
στο γήπεδο μπάσκετ του Άλσους.
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ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ:

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ;

ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΧΏΡΟΙ
Μέσα στο σημερινό επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον του τσιμέντου
και της μαζικής εξολόθρευσης των χώρων πρασίνου χάριν της
ορθολογικής ανάπτυξης, η ανάγκη της κοινωνίας για δημόσιους,
ανοιχτούς χώρους διαφαίνεται πιο καθαρά από ποτέ. Η βόλτα στον
καθαρό αέρα, το παιχνίδι, η κίνηση, οι φωνές, η συνάθροιση σε ανοιχτό
χώρο είναι δραστηριότητες που έχουν ως φυσικό υπόβαθρο δημόσιους
χώρους.

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Το άλσος είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου σε μια ιδιαίτερα
πυκνοδομημένη περιοχή. Επιπλέον υπήρξε από παλιά ανοιχτός χώρος
κοινωνικής ζωής, προσφέροντας «στέγη» σε παρέες που επέλεγαν να
συζητούν, να ξεκουράζονται, να φλερτάρουν. Τα χαρακτηριστικά της
τοποθεσίας του (γειτνίαση με το 7ο σχολείο, σύνδεση με κύριες οδούς
του Παγκρατίου) έχουν κάνει το Άλσος ένα διαχρονικό σημείο
αναφοράς για κατοίκους του Παγκρατίου και όχι μόνο. Ηλικιωμένοι
έρχονται εδώ για τον περίπατό τους, παιδία διαφόρων ηλικιών παίζουν
και αθλούνται, άνθρωποι κάθε ηλικίας περνούν κομμάτι του ελεύθερου
χρόνου τους μέσα στον καθαρό αέρα.

ΑΝΆΠΛΑΣΗ;

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΝΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΆΛΣΟΥΣ;

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο αποφασίστηκε με πλειοψηφία η
ανέγερση θεάτρου και αναψυκτηρίου έκτασης 320 τ.μ. (θεωρητικά
μιας και δε συμπεριλαμβάνονται όλοι οι χώροι) στα ενδότερα του
άλσους, καταστρέφοντας τμήμα του πρασίνου και καταλαμβάνοντας το
χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Για εμάς, που ζούμε και αναπνέουμε
(κυριολεκτικά και κοινωνικά) μέσα στο Άλσος, μια τέτοια κίνηση από
τη μεριά του δήμου αποτελεί κοινωνική και περιβαλλοντική
υποβάθμιση του χώρου, μιας και ανοίγει το δρόμο στην εμπορική
εκμετάλλευση του άλσους μαζί τις συνέπειες αυτής. Επιπλέον έχουμε
ήδη πει πως πρόκειται για ένα μικρό άλσος σε μια ήδη επιβαρυμένη
περιοχή.
Όπως καταδεικνύεται από δεκάδες παραδείγματα στην Αθήνα, χώροι
που είναι ή θα έπρεπε να είναι δημόσιοι (και ανοιχτοί) διεκδικούνται και
κερδίζονται από επιχειρηματίες. Αρωγός στις βλέψεις των επιτηδείων
είναι ο νόμος 3208/2003, μέσω του οποίου επιχειρείται η αλλαγή του
ορισμού του δάσους, έτσι ώστε εκατομμύρια στρέμματα γης να
αποχαρακτηριστούν, καθώς και η περσινή προσπάθεια αναθεώρησης
του άρθρου 24 του συντάγματος.
Άμεση συνέπεια; Οι κατά τα άλλα δημόσιοι χώροι γίνονται ιδιόκτητοι
και ελεγχόμενοι (περίφραξη, ωράριο, φύλαξη) και προσαρμόζονται
στην κατανάλωση και την κερδοσκοπία. Προωθείται η τυποποιημένη
διασκέδαση, ενώ η ελεύθερη έκφραση και η αυθόρμητη δράση τείνουν
να εξαλειφθούν. Τα γήπεδα και τα παγκάκια ερημώνουν. Δέντρα
κόβονται για να δώσουν τη θέση τους σε άχαρα παρτέρια και
τσιμεντένια κατασκευάσματα. Όλα αυτά προς όφελος της επιχείρησης
(που παρεμπιπτόντως εμείς θα συντηρούμε μέσω του Δήμου ή
διάφορων εμπλεκόμενων φορέων).

Απέναντι σε αυτή τη λογική της αποστείρωσης και αποξένωσης,
επιδιώκουμε τη διεύρυνση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από
ανεξάρτητο από κομματικά συμφέροντα κόσμο. Μέσα από διαδικασίες
ανοιχτών συνελεύσεων, στις οποίες ο καθένας μπορεί να συμμετέχει,
αποφασίζονται από κοινού τρόποι συλλογικών δράσεων και
διεκδικήσεων.
Οι «πολίτες» δεν είναι ένας απλός μηχανισμός συλλογής υπογραφών,
μιας και δεν αρκούνται στην άσκηση πίεσης μόνον μέσα από
θεσμοθετημένες οδούς. Αυτή η λογική υποβαθμίζει το ρόλο των
συμμετεχόντων
στην
εν
λευκώ
εξουσιοδότηση
κάποιων
αντιπροσώπων και τελικά απομακρύνει τους κατοίκους από την άμεση
και αυτοοργανωμένη δράση.
Όπως τονίσαμε ζητήματα δημοσίων χώρων και περιβάλλοντος είναι
υπερτοπικά και αφορούν όλους τους κατοίκους μιας μητρόπολης (και
όχι μόνο τους εγγύς κατοίκους). Γιατί:
•

Συνειδητοποιούμε ότι χώροι σαν το Άλσος απειλούνται σε κάθε
γειτονιά
Οι συνέπειες της καταστροφής του πρασίνου δεν σταματούν στα
όρια μιας γειτονιάς
Η ευρύτερη συμμετοχή δίνει λαβή για την ανάδειξη επιπλέον
θεμάτων που αφορούν τη μεγαλούπολη

•
•

Και όταν λέμε ότι αναφερόμαστε σε όλους τους πολίτες, δε θα
μπορούσαμε να αγνοήσουμε τους μετανάστες. Η ισότιμη συμμετοχή
τους είναι απαραίτητη, τη στιγμή που η καθημερινή τους παρουσία
ξαναδίνει ζωή στο άλσος, επαναφέροντας συνήθειες και πρακτικές
χρήσης του δημοσίου χώρου που με τα χρόνια έχουν εκλείψει.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ:
Παρόλα αυτά δημιουργούνται συνεχώς κινήσεις αντίστασης. Κατά
καιρούς κάτοικοι έχουν αντιδράσει στα σχέδια :
 Για την επέκταση της περιφερειακής Υμηττού
 Για την περίφραξη του λόφου Φιλοπάππου
 Για την απόδοση στους πολίτες της βίλας Ζωγράφου
 Της μητρόπολης Καισαριανής για τη διεκδίκηση της περιοχής
του Αγ. Ιωάννη
 Των Δήμων Βύρωνα/Ηλιούπολης για τη δημιουργία εμπορικών
εκμεταλλεύσεων στους πρόποδες του Υμηττού

•
•
•
•
•

Να ματαιωθεί οποιαδήποτε 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.
Να αναβαθμιστεί η παιδική χαρά.

