
ΆΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ: ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΘΥΜΑ ΤΗΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Από τα μέσα του Ιούνη είναι γνωστά τα σχέδια του δήμου Αθηναίων για την κατασκευή θεατρικών 
εγκαταστάσεων και καφετέριας στα ενδότερα του άλσους, καταστρέφοντας μέρος του πρασίνου και το 
χώρο του γηπέδου μπάσκετ, έκταση γύρο στα 700 τ.μ. Η κοπή 20 δέντρων μέχρι τώρα καθώς και η 
εκδήλωση που  πραγματοποίησε  ο  Κακλαμάνης  στο  θέατρο  Coronet  στις   2/11/08  με  ενημερωτικό- 
προπαγανδιστικό χαρακτήρα για τα σχέδια του δήμου φανερώνουν πως η υλοποίηση έχει ήδη αρχίσει.

Πως απαντούμε σε όλα αυτά ;
Από τις αρχές Ιουλίου διεξάγεται ανοιχτή συνέλευση 

για την οργάνωση του αγώνα και των δράσεων ενάντια στα 
παραπάνω σχέδια. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, στη 
λογική της επανοικειοποίησης των δημοσίων χώρων και της 
προώθησης πολύμορφων πολιτιστικών δράσεων πέρα από 
τη  φυσική  μας  παρουσία  στο  άλσος,  έχουμε 
πραγματοποιήσει:  καθαρισμό  του  άλσους,  προβολή 
κινουμένων σχεδίων και ταινιών - επαναλειτουργόντας τον 
κινηματογράφο που συνήθιζε να λειτουργεί 2 χρόνια πριν, 
ζωγραφική -  αποδεικνύοντας  οτι  ο  πολιτισμός  δεν 
κλείνεται  σε  τέσσερις  τοίχους,  παρέμβαση  στο 
διαμερισματικό συμβούλιο,  παράσταση  διαμαρτυρίας 
έξω από το Coronet την ημέρα της εκδήλωσης.

Στο διαμερισματικό η μαζική μας παρουσία είχε αποτέλεσμα όχι μόνο επειδή αναγκάστηκαν να 
καθίσουν  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  για  πάνω  από  μία  ώρα  να  μας  ακούσουν,  αλλά  κι  επειδή 
καταφέραμε να σπάσουμε τη φαινομενική ομοφωνία που επικαλέστηκε αρχικά ο πρόεδρος Προμπονάς.

Όσον  αφορά  τη  συγκέντρωση  διαμαρτυρίας  στο  Coronet,  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  παρά  την 
αιφνιδιαστική ανακοίνωσή της (3 μέρες νωρίτερα) οι κάτοικοι του Παγκρατίου διαδήλωσαν μαχητικά 
ενάντια  στα  σχέδια  της  ανάπλασης.  Φωνάζοντας  συνθήματα  και  αναρτώντας  πανό  απαίτησαν  να 
διασφαλιστεί  η  ακεραιότητα  του  πρασίνου  και  να  μην  ξεπουληθεί  το  άλσος  στα  επιχειρηματικά 
συμφέροντα.  Μοναδικά  στήριγμα του δημάρχου αποδείχθηκαν η  δημοτική αστυνομία  και  οι  δήθεν 
αγανακτισμένοι πολίτες-ασφαλίτες,  οι  οποίοι  δε δίστασαν να προπηλακίσουν και να τραμπουκίσουν 
χωρίς  επιτυχία  τους  εναντιωμένους  κατοίκους,  που  ο  δήμαρχος  συκοφάντησε  ως  περιφερόμενους 
διαδηλωτές. Επίσης χαρακτηριστική ήταν η αποσιώπηση της διαμαρτυρίας από τον Τύπο.

.

Άμεση  συνέπεια  της  ανάπλασης, 
όπως  καταδεικνύεται  από  δεκάδες 
παραδείγματα  στην  Αθήνα,  είναι  οτι  οι 
δημόσιοι  χώροι  παραδίδονται  σε 
επιχειρηματίες προς εκμετάλλευση. Κατ' 
επέκταση  γίνονται  ιδιόκτητοι  και 
ελεγχόμενοι (περίφραξη,  ωράριο, 
φύλαξη) και προσαρμόζονται στη λογική 
της κατανάλωσης και της κερδοσκοπίας. 
Προωθείται η τυποποιημένη διασκέδαση, 
ενώ  η  ελεύθερη  έκφραση  και  η 
αυθόρμητη  δράση  τείνουν  να 
εξαλειφθούν. 

Αντιλαμβανόμαστε  οτι  το  ζήτημα  της 
διασφάλισης  του  ανοιχτού  χαρακτήρα  των 
δημοσίων χώρων ξεπερνά το τοπικό επίπεδο 
καθώς θίγει και αφορά όλους του κατοίκους 
της  μητρόπολης.  Ως  εκ  τούτου  θεωρούμε 
επιτακτική τη σύνδεση και την αλληλεγγύη 
μεταξύ  των τοπικών κινημάτων,  καθώς  και 
το συντονισμό των δράσεών τους.

Τι απαιτούμε:
• 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.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Καλούμε όλους τους κατοίκους στην ανοιχτή συνέλευση κάθε Τετάρτη στις 19.00 στο γήπεδο 
μπάσκετ του Άλσους Παγκρατίου


