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Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 το πρωί, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης οργάνωσε 

συνάντηση 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 το Μητροπολιτικό πάρκο. Ο Σύλλογος μας συμμετείχε με αντιπροσωπεία 

δώδεκα εκπαιδευτικών και δέκα μαθητών. Ήταν μαζί μας οι συνάδελφοι Σκρίνης (που 

οργάνωσε τη φυτευτική δραστηριότητα της ομάδας μας), Ιωάννου με το μικρό Νίκο, 

Φωτιάδης με τη μικρή Μαργαρίτα, Τραγαζίκης με το ποδήλατό του, Ανδρουτσοπούλου, 

Καλημεράκη, Ιατρού, Μπαζίγου, Σταρά, Λουτράρη και μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο της 

Αργυρούπολης μαζί με γονείς. Η ηλιόλουστη μέρα, η καταπράσινη περιοχή, η ωραία 

μουσική που ο Δήμος μας είχε φροντίσει να συμπληρώνει την καλή οργάνωση, τα 

χαμόγελα των ανθρώπων δημιουργούσαν μια πολύ καλή προδιάθεση για όλους τους 

συμμετέχοντες. Η ΠΕΕΚΠΕ πρόσθεσε 10 ελιές στο περσινό φυτευτικό κεφάλαιο. Αρκετοί 

σύλλογοι, κάτοικοι της περιοχής παιδιά και εργαζόμενοι του Δήμου εργάστηκαν με κέφι 

για λίγες ώρες για τη διαμόρφωση και βελτίωση του ελαιώνα μας. Επικεφαλής ο ίδιος ο 

Δήμαρχος Χρήστος Κορτζίδης που κούρευε το χορτάρι, και βοηθούσε στη φύτευση.  

Η ελιά έχει συμβολικό χαρακτήρα για τους αγώνες του λαού μας για πρόοδο και ειρήνη, 

ενώ αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής της πατρίδας μας. 

Ο συμβολισμός αυτού του ελαιώνα είναι στη κατεύθυνση των θέσεών μας για το 

μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού. Θέλουμε πάρκο που να σέβεται την ιστορία, τον 

πολιτισμό και το περιβάλλον μας και που θα αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας μας. Μεσογειακό πράσινο, ενυδρείο, αθλητικούς χώρους – συνέχεια του 

κέντρου του Αγίου Κοσμά, υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας και αναψυχής. Το 

οικιστικό και τουριστικό κομμάτι θα πρέπει να είναι συμβατά με ανθρώπινους όρους 

δόμησης και με χρήσεις συμβατές με τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Ούτε καζίνο, ούτε 

τεράστια ξενοδοχεία για πάμπλουτους, ούτε πολυκατοικίες χρειάζονται στο πάρκο του 

Ελληνικού. Ελπίζουμε οι επιθυμίες των κατοίκων θα εισακουστούν από τους αρμόδιους.  

Ακολουθούν μερικά στιγμιότυπα από τη δράση αποτυπωμένα σε φωτογραφίες. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

Η  Γενική  Γραμματέας                                                   Ο     Πρόεδρος 
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