
Κ ά ι ε ζ κ α  α γ ώ λ α  γ η α  η ν  Δ ι ι ε λ η θ ό  

Ο ρώξνο ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ειιεληθνύ 

βξίζθεηαη, εδώ θαη ρξόληα, ζην επίθεληξν 

αληηδξαζηηθώλ ζρεδηαζκώλ ηνπ θξάηνπο, κε ζηόρν 

ηελ επηρεηξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ, θπξίσο κε 

ηνπξηζηηθέο θαη εκπνξηθέο ρξήζεηο, αιιά θαη ηελ 

νηθνπεδνπνίεζή ηνπ πξνο όθεινο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ θεθαιαίνπ.  

ήκεξα, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε ηξόηθα 

( Ε.Ε., Δ.Ν.Σ., Ε.Κ.Σ.) κεζνδεύνπλ ν ρώξνο λα 

μεπνπιεζεί, ιεο θαη είλαη ρσξάθηα ηνπ παππνύ ηνπο, 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ fast track. Επηδηώθνπλ λα 

«ζπζηαζηεί» ζην όλνκα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

θξίζεο, όπσο ζπζηάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

θεθαιαίνπ θάζε κηθξόο θαη κεγάινο ειεύζεξνο 

ρώξνο, ηα ζρνιεία, νη ππνδνκέο γηα ηελ πγεία, ε 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ηα εξγαηηθά θαη δεκνθξαηηθά 

δηθαηώκαηα.  

Με ηα κλεκόληα θαη ην λέν «ζύκθσλν 

αληαγσληζηηθόηεηαο» ηεο Ε.Ε. ηα δηθαηώκαηα θαη νη 

θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ 

βξίζθνληαη θαζεκεξηλά ζην απόζπαζκα πξνο 

όθεινο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Παξάιιεια, επηδηώθεηαη  ην μεπνύιεκα θάζε είδνπο 

«δεκόζηαο πεξηνπζίαο», είηε πξόθεηηαη γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ 

ησλ ΔΕΚΟ, είηε γηα ην μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο γεο, 

κε ην fast track, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ 

κλεκνλίνπ. ην πιαίζην απηό, ην πξώελ αεξνδξόκην 

ηνπ Ειιεληθνύ θαη άιινη πνιύηηκνη ρώξνη γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο κπαίλνπλ ζην ζηόραζηξν, 

όπσο ην παξαιηαθό κέησπν ηνπ αξσληθνύ, ηα 

«κπαξνπηάδηθα» ζην Αηγάιεσ, νη «αλαμηνπνίεηεο 

νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο», ν ρώξνο ηεο ΠΤΡΚΑΛ 

ζε Δάθλε-Τκεηηό θαζώο θαη δεθάδεο πεξηνρέο αλά 

ηελ Ειιάδα πνπ θηλδπλεύνπλ λα απνδνζνύλ ζε θάζε 

είδνπο ηνπξηζηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή «αμηνπνίεζε». 

Σν fast track θιηκαθώλεη επηθίλδπλα  ηηο ζθιεξέο 

αληηιατθέο πνιηηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ δύν δεθαεηηώλ 

πνπ νδεγνύλ ζηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ κε ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ηελ άλεπ όξσλ 

παξάδνζε ζε ηνπξηζηηθέο επελδύζεηο (Π.Ο.Σ.Α., 

γήπεδα golf θ.α.), ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, είηε κε ηε ζηαδηαθή ηζηκεληνπνίεζε, 

είηε κε ηηο ππξθαγηέο, ζηελ επηδείλσζε ησλ όξσλ 

δσήο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ ζηα αζηηθά θέληξα, 

ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθνπνίεζε θνηλσληθώλ παξνρώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θ.α. πνπ επηβάιιεη ν Καιιηθξάηεο. 

Οη πξαγκαηηθέο όκσο ιατθέο αλάγθεο δελ κπνξνύλ 

λα κπνπλ ζην πεξηζώξην, όζν θαη αλ πξνζπαζνύλ 

νη «ηζακπαηδήδεο» ηεο πνιηηηθήο λα πείζνπλ ην ιαό 

όηη ην μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο είλαη 

«αλαπηπμηαθό κέηξν». Απηνί πνπ ζεσξνύλ ηνπο 

εξγαδόκελνπο, ηε λενιαία, ηνπο θαηνίθνπο «ερζξό», 

είλαη νη ίδηνη πνπ νλνκάδνπλ ην εξγαηηθό θίλεκα 

«ζπληερλία», ηε δηάιπζε ησλ ζρνιείσλ 

«παηδαγσγηθό κέηξν» θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ «θπζηθό θαηλόκελν», ηε κείσζε ησλ 

κηζζώλ «απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε», ηε κείσζε 

ησλ πξνζιήςεσλ «εμνξζνινγηζκό» θαη ηνπο 

θόξνπο «θνηλσληθή αιιειεγγύε». 

 

ήκεξα ν αγώλαο γηα ην αεξνδξόκην δε κπνξεί παξά: 

► Να δηεθδηθήζεη ην θαηνρπξσκέλν ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανύ αίηεκα γηα κεηαηξνπή ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ζε πάξθν 

πςεινύ πξαζίλνπ, ρσξίο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νηθνπεδνπνίεζε θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε. Κόληξα ζε 

δηαρεηξηζηηθέο ινγηθέο «απηνρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πάξθνπ», «άιιεο αμηνπνίεζεο» ή αθόκα θαη «πξάζηλεο αλάπηπμεο» πνπ 

ηα «απνηειέζκαηα» ηνπο θαίλνληαη από ηα θνπγάξα ηνπ Θξηαζίνπ, ζηα θαηεζηξακκέλα Μεζόγεηα, ζηε «δηπιή αλάπιαζε» 

ηνπ Ειαηώλα, ζην «Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν» ζην Γνπδί θαη επαλαθέξνπλ από ηελ πίζσ πόξηα ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή. 

► Να αθνινπζήζεη ην ηζρπξό ρλάξη ηεο ιατθήο απηννξγάλσζεο, ησλ ιατθώλ επηηξνπώλ θαη ζπλειεύζεσλ, ηηο λέεο κνξθέο 

θνηλσληθήο αληίζηαζεο πνπ γελλά ε δηνγθνύκελε θνηλσληθή νξγή. Μόλν αλ νη θάηνηθνη πάξνπλ ηνλ αγώλα ζηα ρέξηα 

ηνπο ζα δεκηνπξγεζνύλ νη όξνη πξαγκαηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη ξήμεο, ζα δεκηνπξγεζεί ε δπλακηθή πνπ απαηηείηαη γηα 

λα δνζεί απηή ε κάρε κε ληθεθόξα πξννπηηθή. Γηα απηό θαη ν αγώλαο δελ πξέπεη λα εγθισβηζηεί ζην πιαίζην ελόο 

πνιηηηθνύ κεηώπνπ δηακαξηπξίαο εηεξόθιεησλ πνιηηηθώλ ή/θαη ζεζκηθώλ θνξέσλ, παξέρνληαο άιινζη ζε όζνπο ζηεξίδνπλ 

ή θαη πινπνηνύλ ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή όια απηά ηα ρξόληα. 

► Να ζπλαληήζεη ηνλ άθακπην αγώλα ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεξαηέαο, ην θίλεκα ηεο αλππαθνήο γηα ηα εηζηηήξηα θαη ηα δηόδηα, ην 

θίλεκα ελάληηα ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο αιιά θαη ηνπο αγώλεο γηα δεκόζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη πγεία θαη ηελ 

εληεηλόκελε πάιε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ελάληηα ζηελ θπξίαξρε πνιηηηθή. 

► Να απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα θαη ζεκαληηθό ζηαζκό ηεο πάιεο ηνπ ιανύ ελάληηα ζηα κλεκόληα, πνπ ε επηηπρεκέλε ηεο 

έθβαζε ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ ξήμε κε ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή, ΕΕ θαη ΔΝΣ. Σελ θξίζε, ηα 

ρξέε θαη ηα ειιείκκαηά ηνπο δελ ζα ηα πιεξώζνπκε εκείο, γηαηί απινύζηαηα δελ έρνπκε, αθνύ δελ ηα «θάγακε καδί». 

Φηάλεη πηα !! 



Απαηηνύκε:  

 Σν πξώελ Αεξνδξόκην ηνπ Ειιεληθνύ λα γίλεη Πάξθν Φπζηθνύ Πξαζίλνπ, πάξθν ηνπ ιανύ θαη όρη ηνπ 

θεθαιαίνπ. Οη ππάξρνπζεο ή άιιεο ππνδνκέο λα απνδνζνύλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο (καδηθό αζιεηηζκό, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θ.α.). 

 Να θαηνρπξσζεί άκεζα ε ειεύζεξε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζην ρώξν ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ, ζηηο 

νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ Κνζκά. 

 Κακία νηθνπεδνπνίεζε θαη νηθηζηηθή-νηθνδνκηθή «αλάπηπμε». Κακία εθρώξεζε όινπ ή ηκήκαηνο ηνπ 

ρώξνπ ζε ηδηώηεο επηρεηξεκαηίεο γηα θαλέλα ιόγν θαη κε θακηά κνξθή. Σν θξάηνο – θεληξηθό, 

πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό - λα αλαιάβεη ην θόζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πάξθνπ, ρσξίο 

θακία αύμεζε ηειώλ θαη θνξνινγίαο. Οη εξγαδόκελνη δελ ζα πιεξώζνπλ! 

 Να απνκαθξπλζνύλ όιεο νη ρξήζεηο θαη λα απαγνξεπηνύλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο (πίζηεο 

απηνθηλήησλ, εθζέζεηο, εγθαηαζηάζεηο θηλεκαηνγξαθήζεσλ, ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

θάκεξεο θιπ), πνπ ππνλνκεύνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε Πάξθν Φπζηθνύ Πξαζίλνπ. 

 Κακία λέα ιεσθόξνο ζηελ πεξηνρή. Δσξεάλ καδηθέο κεηαθνξέο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Απνκάθξπλζε ησλ 

μελπρηάδηθσλ θαη θάζε ηδησηηθήο εγθαηάζηαζεο από ηελ παξαιία. 

 

Εκείο, σο θηλήζεηο πόιεηο, ζρήκαηα γεηηνληάο, 

παξεκβάζεηο ζε εξγαηηθνύο θαη θνηλσληθνύο 

ρώξνπο, ζεσξνύκε εμαηξεηηθά αλαγθαία ηόζν ηελ 

θνηλή δξάζε όισλ ησλ αγσληδόκελσλ 

ζπιινγηθνηήησλ θαη θαηνίθσλ όζν θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ ιατθώλ δηεθδηθήζεσλ κε ηελ 

νηθνδόκεζε ζε θάζε πεξηνρή κνξθώλ ιατθήο 

απηννξγάλσζεο θαη αγώλα. Απηά απνηεινύλ  

αλαγθαίνπο θνηλσληθνύο όξνπο γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο παξάδνζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ 

Διιεληθνύ ζην θαηαζθεπαζηηθό θεθάιαην θαη 

γηα ηελ απόδνζή ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Είλαη αγώλαο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ελαληίσζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ fast track θαη ηνπ μεπνπιήκαηνο 

ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη γεληθόηεξα 

ζπλδεδεκέλνο κε έλα θίλεκα ξήμεο κε ηηο 

αληηιατθέο πνιηηηθέο θπβέξλεζεο/ΕΕ/ΔΝΣ θαη 

αλαηξνπήο ηνπο.  

Γηα απηό εθηηκνύκε όηη είλαη αλαγθαία ε έθθξαζε 

θαη ζπγθξόηεζε ζε δξάζε ηεο παξαπάλσ 

αληίιεςεο κε ηε δεκηνπξγία κηαο αλνηρηήο, 

δεκνθξαηηθήο, αγσληδόκελεο Πξσηνβνπιίαο 

πνπ ζα ζπκβάιιεη ζην καδηθό ιατθό αγώλα γηα ην 

Ειιεληθό. Σν παξαπάλσ πιαίζην, ζέηνπκε ζε 

αλνηθηή ζπδήηεζε-ζπλέιεπζε θαη θξίζε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο ηεο Πξσηνβνπιίαο.   

 

Καινύκε θάζε αγσληδόκελε ζπιινγηθόηεηα λα ζηεξίμεη ηε ζπγθξόηεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο θαη θάζε 

θάηνηθν, πνπ απνδέρεηαη απηή ηελ αλαγθαηόηεηα,  λα ζπκκεηέρεη ηζόηηκα ζε απηήλ.  

 

η ν  α ε ξ ν δ ξ ό κ η ν  α λ ή θ ε η  ζ η ν  ι α ό  

 Αγσληζηηθή Κίλεζε «Αληί-ΘΔΔΙ» Αγία 
Βαξβάξα 

 Αλεμάξηεηε Κίλεζε Αξηζηεξώλ Πεληέιεο 

 Αληαξζία ζηηο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο 

 Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή ζηελ Αηηηθή 

 Αλππόηαρηε Πεηξνύπνιε 

 Αξηζηεξή Αληηθαπηηαιηζηηθή Κίλεζε Πεηξαηά - 
Αληαξζία ζην Ληκάλη 

 Αξηζηεξή Κίλεζε Πεξηζηεξίνπ 

 Αξηζηεξή Παξέκβαζε Καιιηζέαο 

 Αξηζηεξή Παξέκβαζε Πνιηηώλ Βύξσλα 

 Δθηόο ρεδίνπ - Αξηζηεξή Ρηδνζπαζηηθή Κίλεζε 
ζηε Νέα Ισλία 

 Δθηόο ησλ Σεηρώλ - Αξηζηεξή Ρηδνζπαζηηθή 
Γεκνηηθή Κίλεζε Ακαξνπζίνπ 

 Μαρόκελε Αξηζηεξή Γύλακε Αλαηξνπήο 
Γάθλεο-Τκεηηνύ 

 Μηα Πόιε Αλάπνδα - Αξηζηεξή Παξέκβαζε ζηνπο 
δξόκνπο ηεο Νέαο κύξλεο 

 Πξσηνβνπιία Καηνίθσλ ζηα Νόηηα 

αλνηρηή εθδήισζε – ζπλέιεπζε 
ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20/5, 7:00 κ.κ., πιαηεία νπξκέλσλ 

γηα ηε ζπγθξόηεζε πξσηνβνπιίαο  
δηεθδίθεζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνύ 


