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Δεν παραχωρούμε ούτε ένα εκατοστό του λόφου Φιλοπάππου.
Ο ιστορικός λόφος του Φιλοπάππου, ένα μικρό οικοσύστημα, αποτελεί για όσους
εργάζονται, ζούνε και τον επισκέπτονται μοναδικό δώρο της φύσης, πολύτιμη
κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.
Από τον Νοέμβριο του 2002, οι κάτοικοί του, που δίνουμε έναν συνεχή αγώνα για
να κρατήσουμε το λόφο ελεύθερο, μέσα από μαζικές λαϊκές συνελεύσεις, χωρίς
ιεραρχίες, ακηδεμόνευτα και αντιθεσμικά, καταφέραμε να παραμείνει ο λόφος
Φιλοπάππου ανοιχτός, αποτρέποντας την περίφραξή του, την έκδοση εισιτηρίων
εισόδου, τη διέλευση των τροχοφόρων και διατηρώντας το πράσινο της περιοχής με
δενδροφυτεύσεις.
Όμως το κράτος και οι εκάστοτε κυβερνήσεις του, σε συνεργασία με παράγοντες
των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου, συνεχίζουν, διψώντας πάντα για κέρδος και
εξουσία, να στοχεύουν στην κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση του λόφου
Φιλοπάππου.
Επί δεκαετίες ο Δήμος Αθηναίων αποφεύγει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της
απαλλοτριωμένης περιοχής του εστιατορίου Διόνυσος στην περιουσία του.
Ο ΕΟΤ το 1961 έδωσε την εκμετάλλευση της επιχείρησης στη Ζόναρς, η οποία την
περίοδο 1996-2004 εξαπλώθηκε σε ακόμα 600 τετραγωνικά.
Το κράτος επιχειρεί τώρα να νομιμοποιήσει αλλά και να διευρύνει αυτή την
υφαρπαγή, την οποία έχτισαν ανελλιπώς όσες κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές
πέρασαν από το 1958, σε συνεργασία με το κεφάλαιο. Το υπουργείο Πολιτισμού
ανέχεται το κτίσιμο από τη Ζόναρς μέσα στον αρχαιολογικό χώρο.
Από το 2002 προσπαθεί να περιφράξει το χώρο, να βάλει φυλάκια και εισιτήρια για
την επίσκεψή του.
Με το 3ο μνημόνιο το κράτος, με το πρόσχημα της κρίσης, επιχειρεί να εντάξει το
συγκεκριμένο οικόπεδο στο ΤΑΙΠΕΔ, με σχέδιο να μετατραπεί το ιστορικό Κέντρο σε
ένα τεράστιο και ανεξέλεγκτο διασκεδαστήριο.
Όσοι δίνουμε μάχη ενάντια στην απαξίωση, την περίφραξη, την τσιμεντοποίηση και
την υφαρπαγή δεν παραχωρούμε ούτε ένα εκατοστό του λόφου Φιλοπάππου, που
ανήκει σε όσους εκτιμούν την ιστορία του, σέβονται το περιβάλλον του,
αντιτάσσονται στη λεηλασία της φύσης και υπερασπίζονται κάθε πεδίο όπου ζουν,
εργάζονται, κινούνται, διεκδικώντας μια αξιοπρεπή ζωή.
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