
 
  Ο αγώνας των κατοίκων των περιοχών 

    Φιλοπάππου, πεδίο του Άρεως και Εξαρχείων 
   ενάντια στην «ανάπλαση» 

 και τον κοινωνικό έλεγχο των δημόσιων χωρών 
 
 
Τον τελευταίο καιρό ο λόφος Φιλοπάππου και το πεδίο του Άρεως, μέρη που 

λειτουργούσαν σαν δημόσιοι χώροι συνεύρεσης και αναψυχής για τους κάτοικους 
των περιοχών και όχι μόνο, προγραμματίστηκαν να μπουν και αυτοί στη βιομηχανία 
του κέρδους. Ο λόφος Φιλοπάππου προορίζεται να γίνει αρχαιολογικός χώρος με 
είσοδο και ωράριο λειτουργίας, συνοδευόμενος πάντα από την απαραίτητη 
περίφραξη και αστυνόμευση του. Το δε πεδίο του Άρεως θα περιφραχθεί και θα 
υποστεί ανάλογη «ανάπλαση» (κόψιμο δέντρων, κλείσιμο εισόδων, κατασκευή 
οδικών αξόνων που θα εξυπηρετούν τη διέλευση μηχανοκίνητων οχημάτων κ.α) για 
να στηθεί στο χώρο του ένα μόνιμο εκθεσιακό κέντρο και άλλοι παρόμοιοι ναοί του 
κέρδους, που θα λειτουργούν προς όφελος των «ντόπιων» αφεντικών. Παρομοίως, 
όπως ο λόφος του Φιλοπάππου έτσι και το πεδίο του Άρεως θα φρουρείται από 
ιδιωτική, και όχι μόνο, αστυνομία και θα λειτουργεί με είσοδο και περιορισμένο 
ωράριο λειτουργίας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ελεύθερη είσοδο των κατοίκων 
σε έναν από τους λιγοστούς ελεύθερους και πράσινους τόπους της Αθηνάς. 

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, αντιδρώντας αποφάσισαν να εναντιωθούν 
σε αυτά κάνοντας πράξη τις συλλογικές τους αντιστάσεις μέσα από τη δημιουργία 
επιτροπών γειτονίας και τη συγκρότηση λαϊκών συνελεύσεων. Έτσι λειτουργώντας 
αντιιεραρχικά και μέσα από λαϊκές συνελεύσεις που απαρτίζονται από μεγάλο 
αριθμό ατόμων όλων των ηλικιών, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια 
τους. Ένα παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί είναι μια συνέλευση που καλέστηκε 
στις 19 Γενάρη από την Επιτροπή Για Την Προστασία του Πεδίου του Άρεως, όπου 
συγκεντρώθηκαν γύρω στα 500 άτομα. Εκεί αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει πορεία 
γύρω από το Πεδίο του Άρεως και να γκρεμιστούν τα κάγκελα. Ο κόσμος αφού 
γκρέμισε τα κάγκελα, ξερίζωσε και την ταμπέλα του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ που διαφήμιζε τα 
έργα «ανάπλασης» και την απομάκρυνε μαζί με τα σκουπίδια που είχαν ξεμείνει στο 
πάρκο από το τελευταίο χριστουγεννιάτικο παζάρι. Αντίστοιχες διαδηλώσεις έλαβαν 
μέρος και στο λόφο Φιλοπάππου, όπως επίσης πραγματοποιήθηκαν και άλλες 
εκδηλώσεις από τους κάτοικους (συναυλία, θεατρικά κ.α). Αξίζει να αναφερθεί 
επίσης, ότι στην περιοχή του Φιλοπάππου οι κάτοικοι δημιούργησαν ένα στέκι σαν 
χώρο συνεύρεσης, προβληματισμού και δημιουργίας όπου γίνονται συζητήσεις και 
εκδηλώσεις γύρω από τα θέματα που τους απασχολούν. 

Οι κάτοικοι των Εξαρχείων οργάνωσαν τη δράση ενάντια στα σχέδια του 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ, του Δήμου Αθηναίων και των εργολάβων, που ως στόχο είχαν την 
μετατροπή της πλατειάς Εξαρχείων από έναν χώρο ελεύθερης συνεύρεσης, με 
ισχυρό πολιτικά παρελθόν, σε μια νεκρή εμπορικά ζώνη. Έγιναν ανοικτές λαϊκές 
συνελεύσεις στις οποίες συμμετείχαν εκτός των κατοίκων, θαμώνες των Εξαρχείων, 
μέλη επιτροπών – συνελεύσεων από άλλες γειτονίες της Αθηνάς (π.χ Ηλιούπολης – 
Αργυρούπολης) αλλά και κόσμος που επέλεξε την πλατειά ως ένα ακόμα πεδίο 
αντίστασης στα σχέδια του κρατικού μηχανισμού. Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν 
πορεία στους δρόμους των Εξαρχείων αλλά και διάφορες εκδηλώσεις στο χώρο της 
πλατειάς όπως προβολές, συναυλίες κουκλοθέατρο, δενδροφύτευση και φαγοπότι με 
αυτοοργανωμένη κουζίνα, προτάσσοντας έτσι την οικειοποίηση των δημόσιων 
χωρών και την αυτοοργάνωση της καθημερινότητας. Παρόλο που οι εργολάβοι είχαν 
περιφράξει το εργοτάξιο της πλατείας Εξαρχείων, το έργο αποδείχτηκε «γεφύρι της 
Άρτας», καθώς όσο και να προχωρούσε η κατασκευή του το πρωί, το βράδυ 
γκρεμιζόταν από το συγκεντρωμένο πλήθος των ανθρώπων που αντιστέκονταν. Είτε 
ως απόφαση της συνέλευσης, είτε ως πράξη άρνησης και αντίστασης οι κάτοικοι 
κάθε φορά ξήλωναν τα συρματοπλέγματα, έκοβαν σίδερα και κατέστρεφαν την 
υποδομή του έργου, πετώντας υλικά και μηχανήματα. Η σημασία των όσων 
συνέβησαν στα Εξάρχεια έγκειται στο ότι οι κάτοικοι ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, 
επικοινώνησαν και συνδημιούργησαν, αλλά πάνω από όλα αποφάσισαν να κάνουν 
ένα βήμα μπρος στην υπόθεση της επανάκτηση της ζωής, να αυτοοργανωθούν και να 
αντισταθούν στα σχέδια των κυρίαρχων. 



 
Από τον χορό των εκατομμυρίων δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα κρατικά 

συμφέροντα, όπως συνέβη με τον κατά τα αλλά κοινωφελή οργανισμό της Δ.Ε.Η που 
χωρίς δισταγμό τείνει να θέσει σε κίνδυνο τόσο την ύπαρξη κάποιων ζωτικών δασικών 
εκτάσεων, όσο και τις ίδιες τις ζωές των κατοίκων που μένουν γύρω από αυτές τις 
περιοχές (Αργυρούπολη – Ηλιούπολη, Βριλήσσια) με την απειλή εγκατάστασης Κέντρων 
Υπερυψηλής Τάσης. Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η έκθεση σε ανάλογη 
ακτινοβολία με αυτή που θα υποστούν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών , μπορεί να 
επιφέρει σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως για παράδειγμα διαταραχές 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα, κίνδυνο εμφάνισης μορφών καρκίνου, μεταβολές στο 
DNA και πολλά αλλά. Εκτός από τις βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν στον 
ανθρώπινο οργανισμό τέτοιες εγκαταστάσεις, μπορούν να επιφέρουν και 
περιβαλλοντολογικές επιβαρύνσεις, καθώς έχει αποδειχθεί πως τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία αποτελούν πόλο έλξης ρυπογόνων ουσιών. 

 
 

- Κινητοποιήσεις των κατοίκων ενάντια στα ΚΥΤ Αργυρούπολης – 
Ηλιούπολης  
 
 Οι κάτοικοι της Αργυρούπολης και της Ηλιούπολης, όπως και άλλοι 
άνθρωποι από τις γύρω περιοχές, αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση 
των ΚΥΤ στην περιοχή τους, ξεκίνησαν έναν αγώνα ενάντια στα σχέδια «ανάπλασης» 
των ελεύθερων χωρών προς όφελος των κρατικών συμφερόντων. Πραγματοποιούνται 
και εκεί λαϊκές συνελεύσεις κατοίκων με μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων όλων των 
ηλικιών όπου αποφασίζουν μέσα από αυτές πως θα κάνουν πράξη τις αντιστάσεις 
τους. Έτσι ξεκινούν μια σειρά από κινητοποιήσεις μέσα από ένα πολύμορφο και 
δυναμικό αγώνα, αποστασιοποιημένοι από θεσμικά όργανα και κομματικές 
παρατάξεις, όπως π.χ αποχές των μαθητών από τα μαθήματα και καταλήψεις των 
σχολείων της περιοχής, εβδομαδιαίες πορείες, καταλήψεις στους χώρους των 
εργασιών και απόπειρες καταστροφής των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Κατά τη 
διάρκεια της κατάληψης του χώρου πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν πολυάριθμες 
εκδηλώσεις (προβολές ταινιών, ρεμπέτικη βραδιά, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας) 
όπως επίσης και μια απόπειρα για το άνοιγμα ενός στεκιού το οποίο δυστυχώς δεν 
κράτησε εξαιτίας της έντονης καταστολής και των απειλών για συλλήψεις. Παρά το 
ότι από τις 2 Μα'ί'ου η περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η φρουρείται 
από ισχυρές δυνάμεις καταστολής οι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους και καλούν 
τον κόσμο να σταθεί αλληλέγγυος σ’ αυτόν. 
 
 
- Ο υποσταθμός της Δ.Ε.Η στα Βριλήσσια 
 
 Μια ακόμα δασική έκταση που αποτέλεσε στόχαστρο των κρατικών 
συμφερόντων είναι και αυτή της «Ναυτικής Βάσης» (50 στρέμματα πράσινου στα 
Βριλήσσια). Σε τμήμα αυτού του χώρου προορίζεται να εγκατασταθεί υποσταθμός της 
Δ.Ε.Η αφού πρώτα τσιμεντοποιηθεί. Στον ίδιο χώρο επίσης, παραλούς τους κίνδυνους 
που εγκυμονεί η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπει μια τέτοιου είδους 
εγκατάσταση, προορίζεται να στεγάζονται εκτός από τις κεραίες του ναυτικού, ένα 
γκαράζ απορριμματοφόρων (!), μια καφετέρια, ένα κολυμβητήριο και ένα θερινός 
κινηματογράφος ( !! ). . . Όπως ήταν αναμενόμενο κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να 
μείνει αναπάντητο από τους κατοίκους, οι οποίοι έδειξαν από την αρχή την αντίδραση 
τους σε αυτά τα σχέδια, ζητώντας να διατηρηθεί η έκταση σαν δημόσιος χώρος 
αναψυχής, περιπάτου και συνεύρεσης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν και εκεί 
αισθητή την παρουσία τους προσπαθώντας να καταστείλουν τον αγώνα των κατοίκων 
με ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και συλλήψεις. Δυστυχώς στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η αντίδραση των κατοίκων «καπελώθηκε» από τα συμφέροντα των 
ντόπιων εργολάβων, που φοβήθηκαν για την υποβάθμιση της περιοχής και οι 
κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν, κατέληξαν σε μια εικονικά νικηφόρα φιέστα της 
αντιπολίτευσης στον βαρετά πια γνώριμο ρόλο του αγανακτισμένου αλλά και πολλά 
υποσχόμενου μεσσία . . .  

* το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από το περιοδικό Bellum Perpetuum που εκδίδεται 
πρωτοβουλιακά από το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Αγ.Παρασκευής – Χαλανδρίου. 

 


