
ΤΟ ΆΛΣΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΚΑΝΕΝΟΣ…

Τον τελευταίο καιρό, όλοι όσοι συχνάζουμε στο Άλσος Παγκρατίου έχουμε 
παρατηρήσει  ότι  τα φώτα στο γήπεδο του μπάσκετ σβήνουν καθημερινά 
στις 7 το απόγευμα, όταν ακόμα συνεχίζεται το παιχνίδι μικρών και μεγάλων. 
Αυτό το γεγονός μάς δημιουργεί υποψίες, κυρίως διότι το γήπεδο του μπάσκετ και 
μάλιστα εκείνη περίπου την ώρα αποτελεί  το σημείο συνάντησης της ανοιχτής 
συνέλευσης  των  κατοίκων,  που  αντιτίθενται  στα  σχέδια  της  επικείμενης 
ανάπλασης, αλλά και γιατί συνδυάζεται με συνεχείς εξακριβώσεις στοιχείων από 
πεζές  περιπολίες  αστυνομικών,  αφότου  όλως  τυχαίως  σβήσουν  τα  φώτα. 
Σημειώνουμε ότι  τα φώτα άρχισαν να σβήνουν σε καθημερινή βάση από νωρίς, 
έπειτα από την αιφνίδια είσοδο των εργολάβων του Δήμου στην παιδική χαρά για 
την αναβάθμισή της.  Ενώ, λοιπόν η ανάπλαση έχει ήδη ξεκινήσει, κι ενώ 
είναι  ακόμη  νωπό  το  έγκλημα  στο  πάρκο  Κύπρου-Πατησίων,  γίνεται 
σαφέστερο  από  ποτέ  ότι  ο  Δήμος,  για  να  προωθήσει  τα  σχέδιά  του 
συνεργάζεται με την αστυνομία. Σκοπός αυτής της αγαστής συνεργασίας 
είναι η συντονισμένη προσπάθεια εκφοβισμού και απομάκρυνσης όσων 
κινούνται  στους  ελεύθερους  χώρους,  πόσο  μάλλον  αυτών  που 
κινητοποιούνται για τη διασφάλιση του δημόσιου και ανοιχτού χαρακτήρα 
τους.

Η τακτική του Δήμου είναι  γνωστή και  πάγια. Αρχικά,  αφήνει  τους 
ανοιχτούς χώρους στη «μοίρα» τους (απεριποίητη βλάστηση, ελλιπής καθαρισμός, 
ελλιπής  φωτισμός)  και  στη  συνέχεια  διεξάγει  ευρεία  προπαγάνδα,  διαδίδοντας 
φήμες περί ταραχοποιών και περιθωριακών στοιχείων που αλωνίζουν ανενόχλητα. 
Χρησιμοποιώντας  αυτό  το  ιδεολόγημα  ενισχύει  την  αστυνόμευση,  η  οποία 
λειτουργεί επικουρικά στον απώτερο σκοπό που είναι η ερήμωση των ελεύθερων 
χώρων. Τέλος, εμφανίζεται ως ο σωτήρας που μέσω της ανάπλασης θα  ξαναδώσει 
ζωή  στους  «εγκαταλελειμμένους»  πλέον  δημόσιους  χώρους,  επιλύοντας 
φαινομενικά ένα πρόβλημα που η ίδια η πολιτική του έχει προκαλέσει.

Φυσικά,  η  τακτική  έχει  ακολουθηθεί  και  ακολουθείται  και  στο  Άλσος 
Παγκρατίου. Και  η προτεινόμενη ανάπλαση όχι  μόνο δεν λύνει  το υποτιθέμενο 
πρόβλημα, αλλά είναι εμφανές ότι γίνεται για άλλους σκοπούς, την εξυπηρέτηση 
δηλαδή εργολαβικών  συμφερόντων  και  όχι  μόνο.  Συγκεκριμένα, το έργο της 
ανάπλασης  προβλέπει  την  ανέγερση  θεάτρου  βαριάς  κατασκευής  και 
καφετέρια. Αυτό σημαίνει αυτομάτως εμπορευματοποίηση ενός δημόσιου 
χώρου, την κοπή δένδρων και την προώθηση ενός τυποποιημένου τρόπου 
διασκέδασης. Σ’  αυτά  τα  πλαίσια  το  ελεύθερο  παιχνίδι,  ο  περίπατος  και  η 
συζήτηση στο παγκάκι όχι μόνο αντιτίθενται στην εικόνα της επιχείρησης, καθώς 
«χαλάνε τη βιτρίνα», αλλά δεν αποφέρουν τα επιθυμητά κέρδη, γι’ αυτό και πρέπει 
να εξαλειφθούν.  Κι  όμως  ο δήμος έχει  προνοήσει  και  γι’  αυτό!  Στα σχέδιά  του 
συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας με φύλαξη, καθώς και 
–  κατά  δήλωση  του  προέδρου  του  2ου διαμερισματικού  συμβουλίου,  Προμπονά– 
κοπή των δένδρων κατά μήκος του Άλσους και αντικατάσταση αυτών με 
θάμνους,  ώστε να υπάρχει  καλύτερη ορατότητα! Επομένως,  η ανάπλαση 
έρχεται να μας στερήσει έναν από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου 
που  απέμειναν  σε  αυτήν  την  πόλη,  να  εντείνει  την  επιτήρηση  στη 
γειτονιά μας και στο σύνολό της να ακυρώσει τον ανοιχτό και δημόσιο 
χαρακτήρα του Άλσους.

Η κατάσταση  είναι  τεταμένη.  Ήδη η ανάπλαση ξεκίνησε με τα έργα 
στην  παιδική  χαρά,  ως  ένα  ανώδυνο  πέρασμα  προς  τα  μεγαλεπίβολα 
σχέδια, ήδη από το καλοκαίρι  έχουν κοπεί 20 δένδρα…και αυτά είναι μόνο 
η αρχή. 



Δεν θα τους αφήσουμε! Θα μας βρίσκουν μπροστά τους!

Μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις, συναποφασίζουμε για τις δράσεις 
και  τις  κινητοποιήσεις  μας,  πραγματώνουμε  τις  διεκδικήσεις  μας  και 
συνενώνουμε τις  επιθυμίες  μας.  Με την καθημερινή μας παρουσία  στο 
Άλσος και τη διαρκή επαγρύπνηση όλων, δηλώνουμε ότι το Άλσος ανήκει 
στους κατοίκους κι ότι κανενός είδους σαμποτάζ ή επιθετική κίνηση του 
Δήμου δεν μας σταματά! Τα μέτωπα που έχουν ανοίξει είναι πολλά: Ελαιώνας, 
Κύπρου  και  Πατησίων,  κι  ας  μην  ξεχνάμε  τα  ανύπαρκτα  πεζοδρόμια  στην 
Υμηττού,  την  μονίμως  κλειστή  είσοδο  στον  λόφο  του  Αρδηττού και  τα 
απειλητικά σχέδια της κατασκευής της περιφερειακής Υμηττού.

Ενάντια  στην  εμπορευματοποίηση  των  ανοιχτών  χώρων,  που 
προωθεί έναν τυποποιημένο τρόπο διασκέδασης και συμπληρώνεται από 
την επιτήρηση και τον έλεγχο των ζωών μας, διευρύνουμε τις δράσεις μας 
στην περιοχή μας. Υπερασπιζόμενοι τον ανοιχτό και ελεύθερο χαρακτήρα 
κάθε δημόσιου χώρου:

• 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.
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