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Δήμος Αθηναίων κατά δημοτ(ρι)ών: Η νέα Αθήνα που 

οραματίζονται 
Κινητοποίηση Πέμπτη 2/3 στα Δικαστήρια της Ευελπίδων για την υπεράσπιση του λόφου 

Στρέφη  

Την Πέμπτη 2/3 εκδικάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν κάτοικοι της 
γειτονιάς των Εξαρχείων κατά της εταιρείας Prodea, ζητώντας την παύση των εργασιών 
ανάπλασης που διεξάγονται τους τελευταίους μήνες στον λόφο του Στρέφη. Πρόκειται για τις 
ίδιες εργασίες που έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί από κατοίκους, συνελεύσεις και 
συλλογικότητες της γειτονιάς, καθώς ήταν εξαρχής προφανές ότι επρόκειτο αποκλειστικά για 
έργο βιτρίνας, ευθυγραμμισμένο με την ατζέντα της δημοτικής αρχής και κάποιων -μεγάλων- 
πορτοφολιών, αλλά παντελώς ξένο προς την ίδια την ζωή στη περιοχή. Αυτή, μέσω του έργου, 
όχι μόνο δεν προάγεται αλλά υποβαθμίζεται. Αρκεί να θυμίσουμε τις εικόνες με τους 
καταρράκτες λάσπης στις πλαγιές του λόφου, τις ίδιες που η Prodea θα «θωράκιζε» μέσω 
αντιπλημμυρικών έργων, για να γίνει αντιληπτή η ποιότητα και ο χαρακτήρας του όλου 
project. 

Μεταξύ των πολύμορφων δράσεων που αναπτύχθηκαν από τον κόσμο της γειτονιάς 
απέναντι στην ανάπλαση του λόφου, από κινητοποιήσεις μέχρι πολιτιστικά δρώμενα 
επανοικειοποίησής του, ήταν και η δικαστική διεκδίκηση της παύσης των αναφερόμενων 
έργων. Αυτή έγινε ως ακόμα ένα μέσο πίεσης, με επίγνωση ότι τα αστικά δικαστήρια δεν θα 
έπαιρναν θέση κατά των κεντρικών σχεδιασμών του τοπικού κράτους και του κεφαλαίου. 
Παραδόξως, το αίτημα των κατοίκων ικανοποιήθηκε προσωρινά, μέσω της έκδοσης 
προσωρινής διαταγής από το Πρωτοδικείο Αθηνών, μια εξέλιξη που ήρθε να επικυρώσει και 
τυπικά το δίκαιο αίτημα των κατοίκων.  

Αυτή η απόφαση στάθηκε αρκετή ώστε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης να σπεύσει να 
προσφύγει εναντίον της, εντελώς πραξικοπηματικά και χωρίς καν γνώση του δημοτικού 
συμβουλίου, το οποίο ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη ενέργειά του μόνο κατόπιν εορτής. 



Έφτασε έτσι στο σημείο να δεσμεύσει τον δήμο σε έναν δικαστικό αγώνα κατά των ίδιων των 
δημοτ(ρι)ών του, με σκοπό και μόνο τη συνέχιση των έργων, κάτι που πέτυχε και δικαστικά με 
την απόρριψη του αιτήματος των κατοίκων στις 27/12 και 22/2. 

Με την κλιμάκωση αυτή, ο δήμος, στα χέρια της δημοτικής αρχής Μπακογιάννη έχει 
εγκαταλείψει και τα τελευταία προσχήματα. Πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ο χαρακτήρας του ως 
αποκλειστικά εργαλείο για τη διασφάλιση και επέκταση της κερδοφορίας του εκάστοτε ιδιώτη, 
εργολάβου και επενδυτή στην Αθήνα, χωρίς να διστάζει να τάσσεται ακόμα και ανοιχτά 
ενάντια στους ίδιους τους/ις κατοίκους της. 

Απέναντί σε αυτά τα σχέδια όμως, έχουν υψωθεί σε όλες τις γειτονιές μαχητικές αντιστάσεις, οι 
οποίες διεκδικούν μια πόλη που θα ανήκει στους κατοίκους της, θα επιτρέπει και θα προάγει 
μια ζωή στο ύψος των αναγκών της ίδιας της κοινωνίας και όχι του κάθε τυχάρπαστου 
επενδυτή ή δημάρχου. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, στηρίζοντας τον αγώνα των κατοίκων των 
Εξαρχείων κατά της ανάπλασης του λόφου του Στρέφη, καλεί σε κινητοποίηση την Πέμπτη 2/3 
στην Ευελπίδων, διεκδικώντας τον τερματισμό των έργων που στερούν από τη γειτονιά των 
Εξαρχείων μια από τις τελευταίες κοιτίδες πρασίνου που της έχουν απομείνει. 


