
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΆ ΤΟΥΣ  ...

Την  Τετάρτη  8  Οκτώβρη  έγινε  συνεδρίαση  του  2ου Διαμερισματικού 
Συμβουλίου,  στο  οποίο,  ύστερα  από  απόφαση  της  ανοιχτής  συνέλευσής  μας, 
παρεμβήκαμε μαζικά. Αφού  δηλώσαμε  την  εναντίωσή μας  στα  σχέδια  του  Δήμου  για 
«ανάπλαση»  του  χώρου  του  άλσους,  δηλαδή  την  κατασκευή  θεάτρου  και  καφετέριας, 
ζητήσαμε εξηγήσεις για το γεγονός ότι κόπηκαν 20 (!) δέντρα. 

Η  στάση  της  πλειοψηφίας  του  Συμβουλίου  ήταν  απαξιωτική  και  προς  το  τέλος 
επιθετική,  τόσο σε  σχέση με  αυτά που  είπαμε,  όσο και  αναφορικά με  την ίδια  μας  την 
παρουσία εκεί. Ο πρόεδρος, Κος Προμπονάς, αρχικά προσπάθησε να μας παρουσιάσει σαν 
κάποιους γραφικούς που αρνούνται τα πάντα και βρίσκονται απέναντι από ένα συμπαγές 
Διαμερισματικό  Συμβούλιο,  στο  οποίο  οι  αποφάσεις  παίρνονται  ομόφωνα.  Έφτασε  στο 
σημείο  να  επιχειρήσει  να  μη  μας  αφήνει  να  τοποθετηθούμε  γιατί,  όπως  είπε,  «εγώ 
αποφασίζω ποιος θα μιλήσει και πότε», αλλά και να μας απαντάει «γιατί έτσι» όταν τον 
ρωτούσαμε γιατί κόπηκαν δέντρα στο άλσος. Η παρουσία όμως και η αποφασιστικότητά 
μας, έκαναν την πλειοψηφία του Συμβουλίου να μας ακούσει.  Οι πιέσεις που ασκήθηκαν 
είχαν αποτέλεσμα, όχι μόνο γιατί αναγκάστηκαν να καθίσουν στην αίθουσα συνεδρίασης 
για  πάνω  από  μία  ώρα  να  μας  ακούσουν,  αλλά  και  γιατί  πετύχαμε  να  εκφραστούν 
διαφορετικές  απόψεις  από  κάποιους  συμβούλους,  σπάζοντας  έτσι  την  φαινομενική 
ομοφωνία. 

Οι προθέσεις τους, όπως καταγράφονται σε συνέντευξη του Κου Προμπονά σε τοπική 
εφημερίδα, είναι σαφείς: 
• κατασκευή θεάτρου και αναψυκτιρίου   (που προφανώς δεν θα είναι δωρεάν), 
• δημιουργία  χώρων  περιπάτου   (για  την  ακρίβεια  τσιμεντένιων  διαδρόμων  μέσα  στο 

άλσος), 
• περίφραξη και κλείσιμο του άλσους   (που σημαίνει περαιτέρω έλεγχος της κοινωνικής και 

πολιτικής ζωής στη γειτονιά μας). 
«Ανάπλαση»,  λοιπόν,  για  το  Δήμαρχο  σημαίνει  κοπή  δέντρων,  τσιμεντοποίηση, 
εμπορευματοποίηση, περίφραξη και ελεγχόμενη πρόσβαση στο άλσος.

Το  άλσος Παγκρατίου  είναι  ο  μοναδικός  πνεύμονας πρασίνου σε  μια  ιδιαίτερα 
πυκνοδομημένη  περιοχή  (στο  οποίο  ζει  και  αναπαράγεται  ένα  ολόκληρο  οικοσύστημα), 
αποτελώντας  έναν  από  τους  λίγους  ανοιχτούς  χώρους  κοινωνικής  ζωής,  σημείο 
αναφοράς  για  τους  Παγκρατιώτες  εδώ  και  χρόνια.  Το  άλσος  ανήκει  σε  όλους,  είναι 
δικαίωμα όλων μας ένας περίπατος κοντά στη φύση, η διασκέδαση και αναψυχή σε έναν 
ανοιχτό χώρο, η ελεύθερη συζήτηση των θεμάτων που μας αφορούν.

Τα  δεδομένα  είναι  αρκετά  για  να  καταλάβουμε  τις  προθέσεις  τους,  αλλά  και  να 
οργανώσουμε  τις  επόμενες  κινητοποιήσεις  μας.  Είμαστε  σε  εγρήγορση  για  τη 
ματαίωση των σχεδίων που μας πλήττουν.  Αντιδρούμε άμεσα σε  οποιαδήποτε 
κίνηση του Δήμου αναφορικά με το άλσος. Συμμετέχουμε σε συλλογικές δράσεις 
και  καλούμε  όλους  τους  κατοίκους  σε  επαγρύπνηση.  Το  πρώτο  βήμα  λοιπόν 
έγινε... ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ!

Απαιτούμε :
• Να ματαιωθεί οποιαδήποτε κατασκευή μέσα στο άλσος. 
• Κανένα κομμένο δέντρο.
• Φροντίδα της βλάστησης (περιποίηση δέντρων, νέες φυτεύσεις).
• Διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα του άλσους.
• Συντήρηση της παιδικής χαράς.

Σας καλούμε όλους σε συζήτηση  Σας καλούμε όλους σε συζήτηση  
κάθε Τετάρτη 19:00κάθε Τετάρτη 19:00          

στο γήπεδο μπάσκετ του Άλσους.στο γήπεδο μπάσκετ του Άλσους.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ


