Η ιστορία των
αγώνων για την υπεράσπιση της ελεύθερης πρόσβασης στου
Φιλοπάππου αποτελεί
κοµµάτι της συλλογικής µνήµης των κατοίκων των γειτονιών
µας. Από το 2002
µέχρι το 2004 λαϊκές
συνελεύσεις, εκδηλώσεις,
αντιπληροφόρηση, ρίξιµο των κάγκελων, οµάδες περιφρούρησης του λόφου από τις
απόπειρες εµπρησµού, διαδικασίες οι οποίες εµπεριείχαν στη βάση τους
τα προτάγµατα της αυτοοργάνωσης και της αυτενέργειας, διατήρησαν τον
λόφο ελεύθερο ενάντια στις µεθοδεύσεις των αρχών για εµπορευµατοποίησή του ενόψει ολυµπιάδας.
Τους τελευταίους µήνες, ωστόσο, µία «υπόγεια» διαδικασία εµπορευµατοποίησης του Φιλοπάππου βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό που δεν κατάφεραν για δύο χρόνια, τη συνολική περίφραξη του Φιλοπάππου,
επιχειρούν να το κάνουν µε την περίφραξη κοµµατιών του λόφου, στοχεύοντας να φέρουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του προ τετελεσµένων γεγονότων.
Ο λόφος της Πνύκας είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης µε αυτά τα σχέδια. Εδώ και δύο περίπου µήνες, το βράδυ οι είσοδοι της Πνύκας κλειδώνονται από φύλακες, ενώ κάποιες φορές παραµένουν κλειδωµένες και
την ηµέρα. Παράλληλα υψώνεται φράχτης στα σηµεία όπου η πρόσβαση
ήταν ελεύθερη µέχρι τώρα. Μία κατάσταση η οποία συνοδεύεται από εξευτελισµούς και απειλές των φυλάκων σε όσους υπερασπίζονται την ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο της Πνύκας οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας. Και
εάν, ίσως, οι επισκέπτες δεν µπορούν να αντιληφθούν τη νέα κατάσταση
που διαµορφώνεται, οι κάτοικοι της γύρω περιοχής για τους οποίους η
Πνύκα αποτελεί σηµείο συνάντησης και ξεκούρασης οφείλουµε να α-
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ντιδράσουµε.
Την ίδια στιγµή, σε ένα άλλο σηµείο της Πνύκας, στην οδό Γαριβάλδη (κοντά
στο Αστεροσκοπείο), στις 6 Ιουνίου κάτοικοι συλλαµβάνονται ύστερα από µήνυση του διευθυντή της εφορείας Ακροπόλεως Μάντη, γιατί παρεµπόδισαν
συνεργεία να συνεχίσουν την, ήδη υπάρχουσα στο σηµείο, περίφραξη.
Κάθε µέρα που περνάει η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Κάγκελα υψώνονται, µπάτσοι περιπολούν στον λόφο και κάνουν εξακριβώσεις,
η Πνύκα κλείνει, η πρόσβαση στους δηµόσιους χώρους απαγορεύεται. Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, κάτοικοι των γύρω περιοχών έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί, είτε σε επίπεδο ατοµικό (διεκδικώντας µε επιµονή την παραµονή
τους στην Πνύκα όταν οι φύλακες έρχονται να κλείσουν τις πόρτες...), είτε
συλλογικά, (όπως στα τέλη του Μάη, γκρεµίζοντας κοµµάτι της περίφραξης
από την πλευρά του Αστεροσκοπείου).
Τη στιγµή που το κράτος φαίνεται να µην έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά του
για την περίφραξη και περίφραξη ενός από τους πιο ζωτικούς χώρους πρασίνου στην Αττική, τη στιγµή που µία βόλτα στου Φιλοπάππου θα γίνεται υπό
τις προϋποθέσεις που θα θέτουν οι διάφοροι θεσµικοί φορείς, οφείλουµε να
ξαναβρεθούµε στο δρόµο. Να συναντηθούµε µε τους γείτονές µας, να ανταλλάξουµε απόψεις, να δράσουµε. Να κρατήσουµε ελεύθερο τον λόφο, όπως
κάναµε κάποτε επί δύο χρόνια, να τους διαµηνύσουµε ότι οι κάτοικοι είναι
αυτοί που θα αποφασίσουν για την τύχη των γειτονιών τους και δεν θα δεχτούν κανέναν φράχτη, κανένα εισιτήριο και κανέναν φύλακα εµπόδιο στην
βόλτα τους στου Φιλοπάππου.
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