
ΣΤΗ ΦΙΕΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΟΡΤΗ

«Ο  Δήμος  Αθηναίων  σας  προσκαλεί  στα  εγκαίνια  της  ανάπλασης  του  Άλσους 
Παγκρατίου, που θα φέρει τον πολιτισμό και το αληθινό πνεύμα του αθλητισμού, κι όλα αυτά 
με την ευγενική χορηγία εταιριών που φροντίζουν για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Με 
την  αμέριστη  συμπαράσταση  της  αστυνομίας,  θα  διασφαλιστεί  η  ομαλή  διαξαγωγή  της 
εκδήλωσης, που θα φέρει τους κατοίκους κοντά κι όλοι μαζί θα χειροκροτήσουν τον καλό μας 
Δήμο.»

Ως πότε θα μασάμε κουτόχορτο;

Ο Δήμος, μάλλον θέλει να ξεχάσουμε ότι στη θέση του γηπέδου μπάσκετ επιχειρεί την 
ανέγερση θέατρου βαριάς κατασκευής και καφετέρια , ότι από το καλοκαίρι έχει κόψει  20 
δένδρα και  ότι  το  έργο  της  ανάπλασης  συμπληρώνεται  από  την  επιβολή  ωραρίου 
λειτουργίας, τη φύλαξη και την κατά μήκος κοπή των δένδρων και αντικατάστασή τους με 
θάμνους.  Άλλωστε,  η φαινομενικά καλή αναβάθμιση της παιδικής  χαράς είναι μέρος της 
απειλητικής ανάπλασης, όπως έχει δηλώσει και ο αγαπητός σε όλους Κακλαμάνης! 

Ο ίδιος Δήμος που μας καλεί να γιορτάσουμε, έχει απλώσει τα δίχτυα του σε 
όλη την πόλη  και έχει δείξει από καιρό το αληθινό του πρόσωπο:

• Υποβαθμίζει εσκεμμένα δημόσιους, και ανοιχτούς  χώρους , αφήνοντας τη βλάστηση 
να μαραζώνει, σωρούς σκουπιδιών να στοιβάζονται και μισοτελειώμενες κατασκευές 
να απειλούν τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών και όχι μόνο.

• Προχωρά  σε  συνολικές  αναπλάσεις  χώρων  πρασίνου,  παραμερίζοντας  τόσο  τις 
αντιδράσεις των κατοίκων, όσο και νομικές διατάξεις που απαγορεύουν τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις. Κάποιες από αυτές είναι:

 Η κατασκευή υπογείου πάρκινγκ στη θέση που βρισκόταν μέχρι πρόσφατα 
το  πάρκο  στη  συμβολή  των  οδών  Κύπρου-Πατησίων.  Το  πάρκο   αυτό 
αποψιλώθηκε ολοκληρωτικά σε μία νύχτα με την πλήρη κάλυψη των ΜΑΤ! 
(Σημειώνουμε, ότι το ίδιο πρωί ξεκίνησαν τα έργα στην παιδική χάρα του 
Άλσους Παγκρατίου.)

  Η  κατασκευή  του  γηπέδου  του  ΠαναθηναΪκου  και  εμπορικού  κέντρου 
μεγάλης έκτασης στο Βοτανικό, σε περιοχή κηρυγμένη αναδασωτέα.

• Ενισχύει  την  παρουσία  αστυνομικών  δυνάμεων,  που  με  συνεχείς  εξακριβώσεις  και 
προσαγωγές (ακόμα και ανηλίκων)  απομακρύνουν  τον κόσμο από τους ελεύθερους 
χώρους.  Την  ίδια  ώρα δεν  διστάζει  να χρησιμοποιεί  τους άνδρες  των  ΜΑΤ,  για να 
τρομοκρατήσει όσους διαμαρτύρονται-στέλνοντας τους στο νοσοκομείο αν χρειαστεί- 
ακόμη και για να προστατεύουν μπουλντόζες  ή ψεύτικα  χριστουγεννιάτικα δένδρα. 

Πίσω, λοιπόν από το γιορτινό προσωπείο του Δήμου κρύβονται η εμπορική 
εκμετάλλευση  των   ανοιχτών  χώρων,  η  προώθηση ενός  τυποποιημένου  τρόπου 
διασκέδασης και η επιτήρηση των ζωών μας.Το ελεύθερο παιχνίδι και η ψυχαγωγία 
στο παγκάκι παύουν...



Είναι σαφές ότι μέσα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Δήμος επιδιώκει να 
επανακτήσει  το  χαμένο στις  συνειδήσεις  των κατοίκων γόητρο και  σιωπηρά να 
αποσπάσει τη συναίνεσή τους στην ολοκλήρωση της ανάπλασης. Επιπλέον, έιναι μία 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαφημιστούν τόσο ο εργολάβος που ανέλαβε, με το αζημίωτο 
φυσικά, το «μεγαλειώδες» έργο της  παιδικής  χαράς, όσο και οι «ανιδιοτελείς» χορηγοί , σε 
μία φιέστα με σχεδόν μηδενικό κόστος. 

Η  οργάνωση  υπαίθριου  μπάσκετ  με  το  κλείσιμο  της  Ευτυχίδου  είναι  μία 
καθαρά λαΪκίστικη προσπάθεια του Δήμου να γίνει αρεστός στους κατοίκους, δήθεν 
προωθώντας  την  σημαντικότητα  του  αθλητισμού  στους  νέους. Πρόκειται  για  μία 
θρασύτατη κίνηση όχι μόνο επειδή το θέατρο με βάση τα σχέδια προβλέπεται να χτιστεί στη 
θέση του γηπέδου μπάσκετ, αλλά κυρίως διότι καπηλεύεται μία μορφή δράσης, όπως είναι το 
κλείσιμο δρόμου,  που στον κοινό νου είναι  συνδεδεμένη  με την διαμαρτυρία,  την ανοιχτή 
συνεύρευση των ανθρώπων, την ελευθερία. Την ίδια ώρα που διατάσσει ΜΑΤ να διαλύσουν 
βάναυσα συγκεντρώσεις και πορείες, ο «δημοκρατικός» μας Δήμος, μας καλεί να παίξουμε 
στο δρόμο! Κοινώς, μία τέτοια κίνηση προβάλλεται ως «νόμιμη», μόνον όταν έχει τη βούλα 
του Δήμου και εξυπηρετεί  τα συμφέροντα του, ενώ κάθε αυτόνομη και αυθόρμητη κίνηση 
καταπνίγεται...

Δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν κρατικό φορέα, για να μας υποδείξει πως να 
χρησιμοποιούμε  τους  χώρους  που μας ανήκουν! Μπορούμε  να  επαναπροσδιορίσουμε 
τους  δημόσιους χώρους ως ζωντανά μέρη της κοινωνικής μας ζωής, να τους εντάξουμε στην 
καθημερινότητά μας και μέσα από ανοιχτές συνελεύσεις να αποφασίσουμε εμείς για το παρόν 
και  το  μέλλον  τους.  Μέσα  από  οργανωμένες  δράσεις  των  κατοίκων  μπορούμε  να 
επανακαταλάβουμε το Άλσος Παγκρατίου με τους όρους  που επιθυμούμε συλλογικά. 

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.
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