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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 το πρωί, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης μας καλεί να 

συναντηθούμε στο παλιό αεροδρόμιο για να περιποιηθούμε τις ελιές του μικρού ελαιώνα 

που αναπτύξαμε πέρσι και να επεκτείνουμε τη δενδροφύτευση με ελιές στην περιοχή που 

θέλουμε να γίνει Μητροπολιτικό πάρκο. 

Η δημιουργία αυτού του ελαιώνα έχει για μας τούτες τις δύσκολες μέρες συμβολικό 

χαρακτήρα για τους αγώνες του λαού μας για πρόοδο και ειρήνη. Θέλουμε πάρκο 

αντίστοιχο των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας μας, που θα σέβεται την ιστορική και 

πολιτιστική μας κληρονομιά, την οικολογική ισορροπία της περιοχής και την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων της Αττικής. Θέλουμε ειρήνη στον κόσμο που φαίνεται και πάλι να 

κινδυνεύει με τις πολεμικές κρεατομηχανές που στήνουν οι μεγάλες δυνάμεις στη Συρία 

και τις μεθοδεύσεις τους εναντίον των φτωχών χωρών του Νότου. Η Κύπρος είναι το 

τελευταίο θύμα αυτών των μεθοδεύσεων.  

Το παλιό αεροδρόμιο δεν πρέπει να ξεπουληθεί βιαστικά για κάλυψη μικρού μέρους του 

χρέους που δημιούργησαν ανεπαρκείς κυβερνήσεις και κλέφτες διαχειριστές του μόχθου 

των εργαζομένων και της περιουσίας της χώρας. Θέλουμε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό 

σχεδιασμό που θα καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, στέγασης, 

πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής και θα είναι προσανατολισμένος σε προοδευτικές αξίες. 

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη εξεύρεσης ανταποδοτικών πόρων για την υλοποίηση του 

σχεδίου και για τη συντήρηση της λειτουργίας, αλλά είμαστε αντίθετοι σε ανάπτυξη με 

καζίνο, υπερπολυτελή ξενοδοχεία και μαρίνες για σεΐχηδες που θα δώσουν τάχα θέσεις 

εργασίας με μισθούς πείνας, που συστηματικά μεθοδεύτηκαν μέχρι τώρα.  

Η ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, που έχει παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη των σχεδιασμών 

(Σουφλιάς, Μπελαβίλας, Αθεμπίγιο, κ.λ.π.) καλεί τους Εκπαιδευτικούς του Δήμου μας 

αλλά και των άλλων Δήμων της Αττικής μαζί με τους μαθητές τους να πάρουν μέρος στη 

συμβολική δράση της συνάντησης και να ενημερωθούν με την ευκαιρία για το ζήτημα του 

παλιού αεροδρομίου, που είναι ζήτημα ζωής για την Αττική.  

Ξεκινάμε με πούλμαν στις 9.45 και στις 10.30 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο στην 

Αργυρούπολη (Κύπρου 68). Το πρώτο πούλμαν θα επιστρέψει στις 12.45 και το δεύτερο 

στις 13.30. Για όσους θέλουν να έλθουν χωρίς το πούλμαν επισυνάπτουμε την ανακοίνωση 

του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

Η  Γενική  Γραμματέας                                                   Ο     Πρόεδρος 

         Μάγδα Σπανού                                                   Γιώργος  Φαραγγιτάκης       


