
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ!

Οι δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι είτε είναι οι πλατείες και οι δρόμοι είτε τα πάρκα και οι λόφοι στις
γειτονιές είναι τα σημεία εκείνα μέσα στην πόλη όπου ένα μωσαϊκό ανθρώπων συναντιέται, επικοινωνεί,
ψυχαγωγείται και αναπτύσσει συλλογικές αντιστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής
καθημερινότητας. Οι χώροι αστικού πρασίνου, στο ολοένα και πιο αφόρητο αστικό τοπίο της Αθήνας, είναι
δεξαμενή οξυγόνου για τους ανθρώπους της πόλης και ομορφαίνουν της ημέρες τους. Αυτοί οι ελεύθεροι
χώροι δεν θα μπορούσαν να μη βρίσκονται στο στόχαστρο, μέσα στη συνολική επίθεση που πραγματοποιεί
το κρατικό-καπιταλιστικό σύστημα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, επιχειρώντας να αφαιρέσουν από τους
καταπιεσμένους  ό,τι  τους ανήκει.  Οι γειτονιές  μας και οι πόλεις βρίσκονται  σε μια συνεχόμενη απειλή
εξευγενισμού  ώστε  “καθαρές”  και  “αποστειρωμένες”,  αφού  έχουν  εγκαταλειφθεί  πλήρως  από  τους
δημόσιους φορείς  και έχουν αποκοινωνικοποιηθεί,  να αποδοθούν στις  αδηφάγες ορέξεις  του κεφαλαίου
ώστε  να  τους  μετατρέψουν  σε  ιδιωτικούς  χώρους  αναψυχής,  κυκλοφορίας  εμπορευμάτων  και  πεδία
κερδοσκοπίας. Τα παραδείγματα που δείχνουν τις προθέσεις τους είναι πολλά. Μερικά από αυτά είναι η
συνεχόμενη προσπάθεια περίφραξης του λόφου του Φιλοπάππου από το 2002, η απόπειρα καταστροφής του
πάρκου Κύπρου και Πατησίων για να μισθωθεί σε ιδιωτική εταιρία στάθμευσης το 2009, η ανάπλαση του
πεδίου του Άρεως που ολοκληρώθηκε το 2012, η εμπορευματοποίηση και η καταστροφή του πράσινου
Πάρκου Τρίτση  στο Ίλιον και -με την ταυτόχρονη κρατική κατασταλτική επιχείρηση που διεξάγεται στην
αγωνιστική γειτονιά των Εξαρχείων- η παραχώρηση του λόφου Στρέφη στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου
για να το περιφράξει, να βάλει κάμερες ασφαλείας και να ανοίξει εμπορικά μαγαζιά και η διακηρυγμένη
κατασκευή Μετρό στην πλ. Εξαρχείων που προϋποθέτει το κόψιμο όλων των δέντρων.

Ένα από τα καινούρια επεισόδια αυτής της επίθεσης των πολιτικών και οικονομικών αφεντικών εις
βάρος  των  πληβείων  έρχεται  μέσω  της  έγκρισης  την  1η  Νοέμβρη  της  Προγραμματικής  Σύμβασης
Πολιτισμικής  Ανάπτυξης  που  προωθεί  το  υπουργείο  Πολιτισμού  στη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων. Η προβλεπόμενη αυτή σύμβαση πραγματοποιείται μεταξύ του υπουργείου
Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας με την επωνυμία “Εθνικός
Κήπος-Μητροπολιτικό  Πράσινο  Α.Ε.”  και  φέρει  τον  τίτλο  “Ανάπλαση,  αποκατάσταση  και  ανάδειξη
Δυτικών Λόφων Ακρόπολης Αθηνών”. Η συγκεκριμένη σύμβαση στοχεύει τον Λόφο του Φιλοπάππου, τον
Λόφο των Νυμφών και τον Λόφου της Πνύκας που τους κατακερματίζει σε υπο-έργα ενώ χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι η εν λόγο εταιρεία  (Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.) αναλαμβάνει :

Πρώτον: Δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής των Δυτικών Λόφων.

Δεύτερον: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και αναβάθμισης.

Τρίτον: Μελέτες συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης και αναβάθμισης υποδομών των Δυτικών Λόφων.

Τέταρτον: Υλοποίηση έργων υποδομών και αποκαταστάσεων μνημείων των Δυτικών Λόφων.

Πέμπτον: Υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης των Δυτικών Λόφων – για 3 χρόνια.

Η εταιρία “Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.” συστήθηκε με διαδικασίες fast-track τον
Μάρτιο του 2020 με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με μετοχικό κεφάλαιο που αναλαμβάνεται
από  τον  Δήμο Αθηναίων  και  από  τον  Κώστα  Μπακογιάννη,  δήμαρχο των  Αθηνών.  Η διαχείριση  του
Εθνικού  Κήπου,  του  Λόφου  του  Φιλοπάππου,  της  Ακαδημία  Πλάτωνος  και  άλλων  κηρυγμένων
αρχαιολογικών  χώρων  περνάει  από  την  αποκλειστική  διαχείριση  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Πόλης
Αθηνών στον Δήμο Αθηναίων και κατ’ επέκταση στον φορέα “Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο
Α.Ε.”.  Ένας  φορέας  που  λειτουργεί  ως  ιδιωτική  εταιρία  και  θα  αμείβεται  για  να  διαχειρίζεται  τους
προαναφερθέντες αρχαιολογικούς χώρους. Με αυτή την επιλογή επιχειρεί το κράτος να προχωρήσει την
ιδιωτικοποίηση του λόφου του Φιλοπάππου και των λόφων Πνύκας και Νυμφών (Αστεροσκοπείο) και να



παραδώσει έναν από τους εναπομείναντες ελεύθερους και ανοιχτούς δημόσιους χώρους της Αθήνας στο
κεφάλαιο για την εμπορική εκμετάλλευσή του, ενώ οι υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης θα αναληφθούν
από  ιδιωτικές εταιρίες, που θα προσληφθούν από την “Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.” 

Ο λόφος του Φιλοπάππου δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο στόχαστρο του κράτους και του
κεφαλαίου. Από τον Νοέμβρη του 2002, κάτοικοι και αγωνιστές/στριες των περιοχών μας δίνουμε μάχες
ενάντια  στην  περίφραξη  και  την  εμπορευματοποίηση  του  λόφου  του  Φιλοπάππου.  Το  Κράτος  και  τα
αφεντικά  εφευρίσκοντας  διάφορα  πατήματα  επιχειρούν  διαχρονικά  να  ιδιωτικοποιήσουν  και  να
εμπορευματοποιήσουν τον λόφο του Φιλοπάππου. Μέσα στα χρόνια προσπάθησαν να κατακερματίσουν το
λόφο σε τμήματα ώστε να αρπάξουν ό,τι δημόσιο και ελεύθερο υπάρχει και εν τέλει να καταφέρουν να
“πέσει  και  το  τελευταίο  προπύργιο”  που  είναι  ο  ίδιος  ο  λόφος.  Μ’  αυτή  την  τακτική  επιχείρησαν  να
μεταβιβάσουν 13 στρέμματα του λόφου στο Δήμο Αθηνών και μετά στο Υπερταμείο μέσω της υπόθεσης
«Διόνυσος», να υφαρπάξουν το πάρκο Ορλώφ μέσω της διεκδίκησής του από την εταιρία «DASYC A.E»
και προσπάθησαν μέσω του Υπουργείο Πολιτισμού και  της αρχαιολογίας να περιφράξουν το λόφο της
Πνύκας με σκοπό τόσο την εμπορευματοποίηση όσο και την επιπλέον επιτήρηση και έλεγχο ενός ζωντανού
δημόσιου χώρου.

Το  ξέσπασμα  της  πανδημίας  λειτούργησε  ως  επιταχυντής  των  πολιτικών  γεγονότων  και
μεταφράστηκε ως ευκαιρία από το κράτος να επιταχύνει τα αντικοινωνικά και εγκληματικά του σχέδια στο
σύνολο της καθημερινής ζωής. Από τα νομοσχέδια που υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο το Περιβάλλον,
τα  αντεργατικά  νομοσχέδια  με  τις  απλήρωτες  υπερωρίες  και  τη  μαύρη  και  ανασφάλιστη  εργασία,  την
όξυνση της αυταρχικότητας και της οικοδόμησης του αστυνομικού κράτους, την υπονόμευση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας με τις γεμάτες ή ανεπαρκείς ΜΕΘ και τους χιλιάδες δολοφονημένους από την κρατική
διαχείριση  της  πανδημίας  με  σκοπό  την  επικείμενη  ιδιωτικοποίηση  του  μέχρι  τους  σχεδιασμούς
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ανοικτών, προσβάσιμων και ελεύθερων χώρων της πόλης.

Απέναντι σε αυτήν τη συνθήκη απαιτείται μια συνολική κοινωνική αφύπνιση, το ξεπέρασμα της
ανάθεσης, της διαμεσολάβησης και της αδράνειας, το δυνάμωμα των κοινωνικών και ταξικών αγώνων, η
συγκρότηση  πλατιών,  αυτοοργανωμένων,  αντιθεσμικών  μετώπων  αντίστασης  και  η  δημιουργία
αναχωμάτων σε κάθε σημείο που εκδηλώνεται η κρατική και καπιταλιστική επιθετικότητα. Απέναντι στο
εφιαλτικό παρόν και μέλλον που επιβάλλει ένα πολιτικοοικονομικό σύστημα σε σήψη, μοναδική διέξοδος
είναι ο συλλογικός αγώνας για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.

ΤΑ ΠΑΡΚΑ, ΟΙ ΛΟΦΟΙ, ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Συνεχίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα για ζωή, γη και ελευθερία

αναρχικό-αντιεξουσιαστικό στέκι Αντίπνοια

Αριστοβούλου & Πυλάδου, Κ. Πετράλωνα

https://stekiantipnoia.squathost.com/

Πολιτικό άνοιγμα κάθε Σάββατο 12.00-14.00: Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιείται συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης & λειτουργεί το κινηματικό βιβλιοπωλείο και η δανειστική βιβλιοθήκη

https://stekiantipnoia.squathost.com/

