
ΈΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ...
 ...συμπλήρωσαν  ήδη  οι  «Πολίτες  για  τη  σωτηρία  του 
Άλσους Παγκρατίου» 

Είναι  ένα  αυθόρμητο,  αυτόνομο  και  αυτοοργανωμένο 
κίνημα των κατοίκων του Παγκρατίου (και όχι μόνο) που 
προσπαθεί να υπερασπισθεί τους δημόσιους χώρους (από 
παράνομες  και  αυθαίρετες  παρεμβάσεις),  να  αναδείξει  τα 
προβλήματα της περιοχής και να επινοήσει λύσεις που θα 
αλλάξουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Ειδικότερα,  γεννήθηκε  για  να  εκφράσει  την  δυσαρέσκειά 
του και να αντισταθεί έμπρακτα στα σχέδια του Δημάρχου-
Κακλαμάνη για  «ανάπλαση», με τη δημιουργία θεάτρου 
και καφετέριας, στην καρδιά του Άλσους Παγκρατίου.
Στηριζόμενο  στις  ανοιχτές  συνελεύσεις,  όπου  όλοι 
ανεξαρτήτως  πολιτικών  και  ιδεολογικών  τοποθετήσεων, 
συμμετέχουν  ελεύθερα και  συνδιαμορφώνουν  με  τις 
προτάσεις τους , τόσο τις δράσεις,  όσο και τον συνολικό 
προσανατολισμό του. Κινήθηκε σε διάφορα επίπεδα.
 
Συγκεκριμένα:

1ον Στην  πληροφόρηση των κατοίκων του Παγκρατίου για 
τα πραγματικά σχέδια της Δημοτικής αρχής σχετικά με το 
Άλσος  και  στο  κάλεσμά  τους  (με  κείμενα,  αφίσες  , 
μικροφωνικές  εγκαταστάσεις)  στην  κοινή  υπόθεση  της 
σωτηρίας του. 

2ον Προσπάθησε να κάνει έντονη την παρουσία του και να 
δώσει νέα πνοή στο εγκαταλελειμμένο από το Δήμο, Άλσος, 
με  την  οργάνωση λιτών, αλλά ποιοτικών εκδηλώσεων 
(εικαστικών,  θεάτρου,  κινηματογράφου,  αθλητισμού),  που 
στηρίχθηκαν  στο  μεράκι,  στο  γούστο  και  στη  συμμετοχή 
των  ιδίων  των  κατοίκων,  σε  αντιδιαστολή  με  τις 
κακόγουστες και πομπώδεις εκδηλώσεις των χορηγών που 
θυμήθηκε,  μετά  από  χρόνια  ,  μιμούμενος,  ο  Δήμος  να 
οργανώσει. 

3ον Κινητοποιήθηκε  στις ομιλίες  του ιδίου του Δημάρχου 
και  των  συνεργατών  του,  όπως  και  συμμετείχε  και  σε 
κεντρικές  πορείες,  για  το  ζήτημα  της  ανάπλασης  των 
ελεύθερων χώρων,  απαντώντας στις  συκοφαντίες  τους με 
την άμεση και  δυναμική παρουσία του (Κόρονετ,  Μέγαρο 
Μουσικής,  Δημαρχείο).  Ακόμη,  πραγματοποίησε  συχνές 
παραστάσεις  διαμαρτυρίας,  στις  συνεδριάσεις  του  2ου 

Διαμερισματικού  συμβουλίου,  για  να  εκφράσει  τις 
αντιρρήσεις  του,  διατυπώνοντας  παράλληλα τις  δικές  του 
προτάσεις.

4ον Δεν  περιορίστηκε  μόνο  στην  υπόθεση  του  Άλσους 
Παγκρατίου,  αλλά  προσπάθησε  με  επιτυχημένες 
παρεμβάσεις και δραστηριότητες να ευαισθητοποιήσει τον 
κόσμο  του  Παγκρατίου  για  ζητήματα  που  αφορούν  τη 
συνολική βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας.

(πεζόδρομοι,πλατείες,  τραπεζοκαθίσματα,  συντριβάνι  στην 
πλατεία  Βαρνάβα,  κεραίες   κινητής  τηλεφωνίας,  υπόγεια 
πάρκινγκ). 

5ον Συνεργάσθηκε με κινήσεις κατοίκων άλλων γειτονικών 
περιοχών  (Βύρωνα-  Καισαριανής-  Ζωγράφου)  και 
συμμετείχε  σε  εκδηλώσεις  και  κινητοποιήσεις,  που 
αποφασίστηκαν  μέσα  από  ανοιχτές  συνελεύσεις  και 
αφορούσαν  φλέγοντα  προβλήματα  της  ευρύτερης 
περιοχής, όπως η κατασκευή της περιφερειακής Υμηττού.  

Μπροστά  στην  πρωτόγνωρη  αυτή  πραγματικότητα,  ο 
Δήμος βρέθηκε σε μεγάλη αμηχανία. Δεν του έμενε παρά 
να  επιστρατεύσει  τις  κλασσικές  τεχνικές  και  μεθόδους. 
Κατά σειρά: λεονταρισμοί, επίδειξη δύναμης, συκοφαντίες, 
χλευασμοί,  απειλές,  καταστολή  (αστυνομία,  μπράβοι), 
επιτήρηση  των  δράσεων  του  κινήματος,  επίπλαστη 
κατανόηση  και  δήθεν  διάθεση  συνδιαλλαγής  και 
συζήτησης.  Τέλος,  ακολούθησε  η  αφύπνιση  από  τον 
χρόνιο  λήθαργο,  με  την  μίμησή  του  ως  προς  τη 
διοργάνωση  εκδηλώσεων,  με  σαφή  σκοπό  να 
παραπλανήσει και να καλοπιάσει τον κόσμο. 

Αποτέλεσμα;
Η  αυτογελοιοποίηση,  η  αναδίπλωση,  η  προσωρινή 
αναβολή των σχεδίων του και η εναγώνια προσπάθειά του 
να  ακολουθήσει  ασθμαίνοντας  την  νέα  διαγραφόμενη 
πραγματικότητα.

Εν  όψει  των  δεδομένων  αυτών,  το  κίνημα  παραμένει 
ψύχραιμο, ενωμένο και αποφασιστικό. Επαγρυπνά, κάνει 
αυτοκριτική,  εντοπίζει  λάθη,  αδυναμίες  και  παραλείψεις, 
ενώ παράλληλα βάζει  νέους στόχους και σχεδιάζει νέες 
δράσεις  και  κινητοποιήσεις,  απευθυνόμενο πάντα στη 
φαντασία, στο ταλέντο και στη συμμετοχή όλων.

Βεβαίως,  το  κεντρικό  όραμα  και  στοίχημα αποτελεί  η 
διεύρυνση  του  χώρου,  που  σε  επίπεδο  γειτονιάς  θα 
ξαναβρεί ο καθένας την ζωντάνια, τη δημιουργικότητα, την 
χαμένη- από τους ασφυκτικούς ρυθμούς ζωής, ανθρωπιά, 
τον συνάνθρωπο, την κοινωνία και τελικά, τον χαμένο του 
εαυτό.
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