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Oι άνθρωποι του alsosnews.gr Νεοκλής Τσούνης & Γιάννης Κατωπόδης κατέθεσαν
πρόταση στον Αντιδήμαρχο Ν. Σμύρνης κ. Συρίγο για
αναβάθμιση τους Άλσους Ν. Σμύρνης
γεγονός που θα βοηθήσει αναβάθμιση της «ποιότητας ζωής» και της «κοινωνικής πολιτικής»
της πόλης μας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση:

Aγαπητέ κε Αντιδήμαρχε,
Έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε μια εποχή που οι οικονομικές συνθήκες
έχουν δυσκολέψει τον τρόπο διαβίωσής μας .Έχουμε εισέλθει πλέον στην εποχή που η
κοινωνική πολιτική όχι μόνο πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στον προγραμματισμό των
κοινωνικών φορέων (κρατικές υπηρεσίες, δημοτικές αρχές), αλλά και να υπερτερεί
σημαντικά έναντι αυτής, της προηγούμενης 10ετίας.
Η κοινωνική πολιτική, αποτελεί βασικό συστατικό δείγμα, για τον ορισμό «ποιότητα ζωής».
Σε όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, επιβάλλεται η διαφύλαξη αυτής της
ποιότητας -όσο είναι αυτή δυνατή- με όλες τις συνιστώσες της.
Μία από αυτές τις συνιστώσες, είναι η αξιοποίηση των χώρων πρασίνου μιας πόλης. Η
αξιοποίηση του Άλσους Νέας Σμύρνης, με χρήση από όλα τα κοινωνικά στρώματα, το
καθιστά πλέον, μαζί φυσικά με την «πλατεία», «σήμα κατατεθέν» της Νέας Σμύρνης,
ειδικότερα τώρα, που ολοκληρώνεται και η γέφυρα σύνδεσής του με την Κεντρική Πλατεία
της Πόλης μας (μέσω της Πλατείας Καρύλλου), έργο που θα δώσει άλλη διάσταση κ
δυναμική στο Άλσος και στην ευρύτερη περιοχή.
Το Άλσος αποτελεί την αφορμή για να εκδηλωθεί η περιβαλλοντική, πολιτιστική και
αθλητική κουλτούρα της περιοχής. Μέσα από αυτές τις 3 χρήσεις του, διακρίνεται εκτός
των άλλων και η παρακάτω κοινωνική πολιτική.
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1. Η δωρεάν είσοδος στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αποτελεί μέρος μια
κοινωνικής προσφοράς.
2. .Η εγκατάσταση υπαίθριου γυμναστηρίου με ελεύθερη χρήση από τους συμπολίτες μας,
είναι άλλος ένας τρόπος κοινωνικής προσφοράς, για όσους αδυνατούν να καταβάλλουν
συνδρομές σε γυμναστήριο.
3. .Η χάραξη διαδρομών jogging και περπατήματος, εκτός του ότι προάγουν την «δια βίου
άθληση» με τα γνωστά οφέλη της υγείας, απαλλάσσουν τους αθλούμενους, από την
αναζήτηση άλλων κατάλληλων χώρων.
4. .Η αυτοσυντηρημένη παιδική χαρά, εκτός ότι αποτελεί πάντα μια διέξοδο ψυχαγωγίας
μικρών παιδιών, δίνει την ευκαιρία σε ορισμένους γονείς να απαλλαχθούν από το οικονομικό
κόστος ψυχαγωγίας.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όλες οι χρήσεις του άλσους ανάγονται και σε κοινωνική πολιτική.
Το τρίπτυχο «ποιότητα ζωής», «κοινωνική πολιτική» & «άλσος Νέας Σμύρνης» αποτελεί για
το www.alsosnews.gr το λόγο που συντάχθηκε το 1ο μέρος της παρούσας εισηγητικής
έκθεσης (με αναφορά μόνο στον αθλοχώρο του άλσους Νέας Σμύρνης) με αφορμή την
προγραμματισμένη ανάπλαση του άλσους.
Μελλοντικά επιφυλασσόμαστε και για συμπληρωματικές εκθέσεις που θα αφορούν και τις
άλλες χρήσεις του, ενώ θα συνταχθούν, αφού λάβουμε υπόψη μας, τα εισερχόμενα σχετικά
e-mail των επισκεπτών του www.alsosnews.gr .
Στη διάθεσή σας για όποια συνεργασία.
Για το www.alsosnews.gr
Νεοκλής Τσούνης
Γιάννης Κατωπόδης
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