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Ο λόφος του Στρέφη θα μείνει ελεύθερος για τις ανάγκες των 
κατοίκων 

Στις 14/12, οι κάτοικοι των Εξαρχείων και οι συλλογικότητες της γειτονιάς πέτυχαν μια 
σημαντική νίκη. Το δικαστήριο αποφάσισε την παύση εργασιών στον λόφο του 
Στρέφη μέχρι τις 2/03/2023, όπου θα γίνει και η εκδίκαση της προσφυγής τους ενάντια 
στην καταστροφική μελέτη της Prodea Investments. Η απόφαση είναι μια μεγάλη νίκη 
απέναντι και στον δήμο της Αθήνας που, ως εγγυητής των μεγάλων συμφερόντων 
επενδυτών, έχει λάβει θέση αντιδικίας ενάντια στους κατοίκους, αφού έχει πάρει το 
μέρος της εταιρείας.  

Η δημοτική αρχή, πιστή στο δόγμα «Νόμος- Τάξη- Κέρδος» έχει σπαταλήσει τα λεφτά 
των δημοτ(ρι)ών για να πλαισιώσει ο δήμος τις αξιώσεις της εταιρείας στο δικαστήριο, 
ενάντια σε μια ολόκληρη γειτονιά. Για άλλη μια φορά δηλαδή γίνεται ο εγγυητής της 
κερδοφορίας των επενδυτών στον δημόσιο χώρο, που προσπαθεί με την 
αστυνομοκρατία και την καταστολή να επιβάλει τρομοκρατικά μια μεγάλη σειρά 
καταστροφικών αλλαγών, στην κατεύθυνση της παράδοσης του κέντρου στο 
τουριστικό κεφάλαιο.  

Όσο μελάνι και να σπαταλήσει ο αξιοθρήνητος δήμαρχος, της κατασπατάλησης 
δημόσιου χρήματος και των απευθείας αναθέσεων, περί δήθεν «αντιπλημμυρικών 
έργων» και «έργων υποδομής», οι αιτιάσεις του στο κενό με αυτή την απόφαση. Οι 
κάτοικοι επέμειναν και ανέδειξαν ότι τα έργα είναι μόνο επικίνδυνα για τους 
ανθρώπους και για το περιβάλλον του λόφου. Θυμίζουμε ότι ο λόφος, με το 
πρόσχημα των εργασιών, παραμένει αστυνομοκρατούμενος 24 ώρες το 24ωρο και 
έχει θεωρηθεί ολόκληρος εργοτάξιο, απαγορεύοντας ουσιαστικά οποιαδήποτε 
δραστηριότητα και έλεγχο των κατοίκων πάνω στις αλλαγές μέσα σε αυτόν. Κυρίως 
όμως, η απαγόρευση δράσεων στον λόφο έχει στόχο την απαγόρευση των 
συλλογικών και πολιτικών δραστηριοτήτων, σε μια γειτονιά που ζει μέσα από αυτές. Με 



το πρόσχημα του εργοταξίου, κάτοικοι έχουν προσαχθεί και ξυλοκοπηθεί, ενώ έχουν 
απαγορευτεί και δράσεις, από θέατρα μέχρι συνελεύσεις και συσκέψεις φορέων και 
συλλογικοτήτων. Πριν από περίπου δύο μήνες, η δημοτική μας κίνηση βρέθηκε και η 
ίδια αντιμέτωπη με τις δυνάμεις καταστολής, στην προσπάθεια της να 
πραγματοποιήσει τη συνέλευσή της μέσα στον λόφο. 

Τίποτα δεν έχει τελειώσει! Ο αγώνας για ελεύθερους, δημόσιους και κοινούς χώρους 
στις γειτονιές μας δεν κερδίζει με νομικές ρυθμίσεις, αλλά από με την πάλη των 
κατοίκων των γειτονιών. Και οι κάτοικοι των Εξαρχείων, μέσα από τις συνεχιζόμενες και 
πολύμορφές αγωνιστικές τους δράσεις τα δυόμιση τελευταία χρόνια, έχουν αποδείξει 
ότι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. 

Είμαστε κομμάτι τους! Χαιρετίζουμε και χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη νίκη. Θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν κοντά τους, όπως έχουμε βρεθεί δεκάδες φορές 
δίπλα τους απέναντι στην αστυνομική τρομοκρατία και τις ορέξεις των επενδυτών. Οι 
αγώνες μας θα νικήσουν! 


