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Όαση πρασίνου για τους κατοίκους 
το Pocket Park στο Παγκράτι

το οικοδομικό τετράγωνο. Το μίνι πάρκο 
δημιουργήθηκε σε μία έκταση 750τ.μ. με 
πυκνή φύτευση, στην οποία τοποθετήθη-
καν περισσότερα από 1.150 είδη φυτών 
και δέντρων, μεταξύ των οποίων ροβίνι-
ες, σιμίδες και γηγενή αρωματικά φυτά. 
Ο εντυπωσιακός αριθμός διαφορετικών 
φυτών και η πυκνότητα φύτευσής τους 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οικοσυ-
στήματος με οφέλη για τη γειτονιά.
Το “pocket park” του Παγκρατίου είναι 
το τρίτο και μεγαλύτερο σε έκταση από τα 
δυο αντίστοιχα που παρέδωσε το προη-
γούμενο διάστημα ο δήμος σε Κυψέλη και 
Κολωνό. Διαθέτει φωτισμό τελευταίας τε-
χνολογίας τυπου led, ξύλινα μικρά καλα-
θάκια σε όλα τα σημεία, ακόμη και ειδική 
κατασκευή για να κλειδώνουν τα ποδήλα-
τα. Το pocket park δημιουργήθηκε με τη 

Σ
ε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο 
γεμάτο από σκουπίδια και μπάζα, 
δημιουργήθηκε ένα πάρκο ανάσας 
για όλη τη γειτονιά.

Το συγκεκριμένο πάρκο σχεδιάστηκε με 
στόχο να αποτελέσει ένα οικοσύστημα 
που θα συμβάλλει στην αισθητική και κλι-
ματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιο-
χής, στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρα-
κα και στην αύξηση της βιοποικιλότητας.
«Όαση πρασίνου και οξυγόνου σε μια 
γειτονιά με ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη 
δόμηση », χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι του 
Παγκρατίου, το «Pocket Park», που παρα-
δόθηκε πρόσφατα από τον δήμο και το 
οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Ελλανίκου και Πολέμωνος.
Στο σημαντικό κομμάτι της αισθητικής 
αναβάθμισης, οι περισσότεροι μιλούν για 
ένα έργο πνοής που άλλαξε άρδην όλο 
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Άλλο ένα «Pocket 
Park», το τρίτο, ολο-
κληρώθηκε πρόσφα-
τα στην Αθήνα από 
τον δήμο Αθηναίων, 
που καθιερώνει πλέ-
ον μία νέα τακτική 
στην αξιοποίηση του 
δημόσιου χώρου.

συμμετοχή της «P&G» και της Οργάνωσης 
Γη στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 
«Υιοθέτησε την πόλη σου».
Το πρώτο τέτοιο πάρκο ήρθε στην Κυψέ-
λη για να δοκιμαστεί η στρατηγική της πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης ολόκληρων 
περιοχών που ακολουθείται σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Αμε-
ρική. Η επιτυχημένη εφαρμογή του οδή-
γησε στη δημιουργία και την ολοκλήρωση 
του δεύτερου πάρκου στον Κολωνό.
Το στοίχημα για τον δήμο Αθηναίων εί-
ναι, να καταφέρει να αξιοποιήσει τέτοιους 
χώρους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές 
που μέχρι σήμερα αποτελούσαν περιθω-
ριοποιημένα σημεία της Αθήνας, αλλά 
απειλούσαν και τη δημόσια υγεία και να 
δημιουργήσει τόπους πρασίνου με φιλικά 
προς το περιβάλλον υλικά.

Νέες επιθέσεις αντιεξουσιαστών για τον Κουφοντίνα
κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του οχή-
ματος και δεν πήρε χειρότερες διαστάσεις 
η επίθεση αυτή, που θα μπορούσαν εύκο-
λα να προκληθούν, ενώ δεν σημειώθηκε 
τραυματισμός.
Είχε προηγηθεί τα μεσάνυχτα εντοπισμός 
πέντε μολότοφ εντός της Πανεπιστημιού-
πολης, καθώς φαίνεται ο πυρήνας των 
αναρχικών που βρίσκεται εντός του χώ-
ρου ετοίμαζε κάποια νέα επίθεση, ενώ 
λίγο πριν τα μεσάνυχτα, άγνωστοι πυρπό-
λησαν και έκαψαν ένα σταθμευμένο Ι.Χ. 
επί της οδού Κλεάρχου 48, στον Άγιο Δη-
μήτριο. Η φωτιά μεταδόθηκε και σε άλλα 
δύο οχήματα που επίσης υπέστησαν σο-
βαρές ζημιές.
Σημειώνεται ότι ομάδα αναρχικών ανέ-
λαβε την ευθύνη και για το προηγούμενο 
μπαράζ πρόκλησης φθορών σε καταστή-
ματα στο Π. Φάληρο. Στην Αστυνομία επι-

Δ
ιαρκώς και με επικίνδυνες δια-
θέσεις κλιμακώνουν τις επιθέ-
σεις τους κάθε νύχτα πλέον οι 
αναρχικοί. Στον κλιμακούμενο 

αυτό εκβιασμό της Πολιτείας από πλευράς 
ομάδων αναρχικών που δρουν με μορφή 
αντιποίνων για τα αιτήματα του απεργού 
πείνας και τρομοκράτη Δημήτρη Κουφο-
ντίνα που έχει καταδικαστεί μεταξύ άλλων 
για 11 δολοφονίες, έχουν μπει επιχειρή-
σεις, περιουσίες ιδιωτών ακόμα και αστυ-
νομικοί πλέον.
Το πιο επικίνδυνο χτύπημα σημειώθηκε  
την Δευτέρα μισή ώρα μετά την μία τα ξη-
μερώματα όπου άγνωστα άτομα πέταξαν 
βόμβα μολότοφ εναντίον διερχόμενου και 
εν κινήσει περιπολικού επί της οδού Ού-
λωφ Πάλμε, στου Ζωγράφου, έξω από τις 
φοιτητικές εστίες.
Ευτυχώς, ο αστυνομικός που οδηγούσε 

Στην Αστυνο-
μία επικρατεί 
έντονος προ-
βληματισμός 
για αυτή την 
κλιμάκωση και 
εξαιτίας αυτής 
της κατάστασης 
γίνονται συνε-
χώς συσκέψεις 
των επιτελών

κρατεί έντονος προβληματισμός για αυτή 
την κλιμάκωση και εξαιτίας αυτής της 
κατάστασης γίνονται συνεχώς συσκέψεις 
των επιτελών για να καθοριστεί μία γραμ-
μή άμυνας, πριν υπάρξουν θύματα από 
αυτό το ντελίριο βίας.
Έχει ήδη αποφασιστεί ενίσχυση των μέ-
τρων ασφαλείας γύρω από Αστυνομικά 
Τμήματα που αποτελούν κύριο στόχο, 
διαρκή εγρήγορση του πληροφοριακού 
δικτύου της Κρατικής Ασφάλειας και της 
Αντιτρομοκρατικής, καθώς είναι και δι-
άχυτος ο φόβος τυχόν τρομοκρατικού 
χτυπήματος, ενίσχυση φύλαξης στόχων 
ακόμα και πτήσεις drone σε ευαίσθητες 
περιοχές από πλευράς πλήθους υποψήφι-
ων στόχων για συνεχή παρακολούθηση, 
ωστόσο η καταδρομική φύση των επιθέ-
σεων μοιραία δίνει το πλεονέκτημα στους 
επιτιθέμενους.


