ΕΙΣΗΓΗΣΗ
του ΤΑΣΟΥ ΤΑΣΤΑΝΗ εκ μέρους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού Πρασίνου στο σύνολο
του χώρου του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού στην
εκδήλωση - ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό
Γήπεδο Μπάσκετ Ελληνικού, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 με
θέμα: «Το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και η ακτή του Αγίου
Κοσμά. – Το παρόν και το μέλλον ενός Μητροπολιτικού
Πάρκου - Αξιοποίηση για ποιους;».

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες,
συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Eκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού
Πρασίνου στο σύνολο του χώρου του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, σας
καλωσορίζουμε στην εκδήλωση - ημερίδα, που πραγματοποιείται σήμερα, σ’
αυτόν εδώ τον χώρο και έχει θέμα: «Το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και η
ακτή του Αγίου Κοσμά. – Το

παρόν και το μέλλον ενός Μητροπολιτικού

Πάρκου.-Αξιοποίηση για ποιους;».
Την σημερινή εκδήλωση

ημερίδα, συνδιοργανώνουν: οι Δήμοι Αλίμου,

Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρούπολης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Επιτροπή Αγώνα.
Στόχος

της

σημερινής

εκδήλωσης-

ημερίδας,

είναι

αφενός

μεν

να

ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε για άλλη μια φορά τους κατοίκους των
γύρω περιοχών, αλλά και όλου του λεκανοπέδιου της

Αττικής, ώστε να

αποτρέψουμε το έγκλημα που πάει να συντελεστεί με το ξεπούλημα του
Δημόσιου αυτού χώρου στους διαφόρους επενδυτές και

αφετέρου ν’

αναδείξουμε τους οικονομικούς, νομικούς, πολεοδομικούς, αρχαιολογικούς και
περιβαλλοντικούς παραμέτρους. Επίσης να παρουσιάσουμε μια εναλλακτική
πρόταση

σχεδίου

διάσωσης αυτού του Δημόσιου χώρου των (6.263) έξι

χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών στρεμμάτων, από τα νύχια των
οικονομικών συμφερόντων με την δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου για
όλους τους κατοίκους της Αττικής.

Θα ήθελα ξεκινώντας την παρέμβαση μας να κάνω μια σύντομη παρουσίαση
της Επιτροπής Αγώνα. Η Επιτροπή Αγώνα με την σημερινή της μορφή
λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια , κουβαλάει την προίκα και την αγωνιστική
διαδρομή και είναι, η συνέχεια της Συσπείρωσης

των μαζικών φορέων

,συλλογικοτήτων και Δημοτικών παρατάξεων Αλίμου –Γλυφάδας – Ελληνικού
Αργυρούπολης ,η οποία συγκροτήθηκε στις αρχές του 2003 με σκοπό να
συντονίζει τις δραστηριότητες και τον αγώνα φορέων, πολιτών και δημοτικών
παρατάξεων των τότε

4 τεσσάρων Δήμων, για τη δημιουργία του

Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου
του Ελληνικού.
Στις γειτονιές μας βέβαια και όχι μόνο για το συγκεκριμένο πρόβλημα
αναπτύσσεται δράση εδώ και αρκετά χρόνια, από φορείς, επιτροπές αλλά και
τους δήμους. Eχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις
,συζητήσεις στα Δημοτικά Συμβούλια ,εκδηλώσεις επιτροπών κατοίκων, που
σκοπό έχουν την υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου του πρώην αεροδρομίου
του Ελληνικού .
Όλα αυτά τα χρόνια ο επίμονος αγώνας των κατοίκων και των κινημάτων να
αντισταθούν σ’ αυτά που σχεδίαζαν οι τότε κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας
Δημοκρατίας αλλά και η σημερινή μνημονιακή τρικομματική κυβέρνηση του
κυρίου Σαμαρά τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση, τους έχει δημιουργήσει ένα
σοβαρό πρόβλημα, και αυτό πρέπει να συνεχιστεί.
Στη σημερινή πραγματικότητα όμως στην εποχή των μνημονίων της Τρόικας και
του ΔΝΤ σίγουρα οι αγώνας μας και οι προσπάθειές μας είναι πιο δύσκολες, σε
εποχές τέτοιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, ανεργίας και εξαθλίωσης
του λαού μας τα ζητήματα του περιβάλλοντος τα ζητήματα της υπεράσπισης της
δημόσιας γης και περιουσίας τοποθετούνται σε δεύτερη μοίρα, ο κόσμος πλέον
έχει πρόβλημα επιβίωσης ,βάζει άλλες προτεραιότητες πρέπει να ζήσει , εμείς
όμως δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, και η σημερινή συνάντηση, καθώς
επίσης και τόσες άλλες που έχουν γίνει σε γειτονιές της Αθήνας αλλά και αυτές
που προγραμματίζονται εντάσσονται σ’ αυτή την προσπάθεια. Να συντονίσουμε
τα βήματά μας και τις αντιστάσεις μας για να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα,
που συντελείται.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε για τη
δημιουργία στο σύνολο αυτού εδώ του χώρου, Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού
Πρασίνου, με πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες ανοιχτό στο
λαό, στους κατοίκους και στην κοινωνία.
Ένα παναττικό αίτημα που τίθεται χρόνια τώρα από συλλογικότητες, μαζικούς
φορείς, δημοτικές αρχές, πολίτες και βέβαια όχι μόνο από τους κατοίκους των
περιοχών γύρω από το χώρο του Αεροδρομίου του Ελληνικού αλλά από τη
μεγάλη πλειοψηφία των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων που στοιβάζονται
στην Αττική.
Σε μια Αθήνα που κτίστηκε με μοναδικό κριτήριο την αντιπαροχή, σε μια Αθήνα
όπου από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν όλα αυτά τα τελευταία 60 χρόνια,
ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι άγνωστες έννοιες και το μόνο
που ενδιέφερε ήταν η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση μικρών και μεγάλων
ταξικών εργολαβικών και κατασκευαστικών συμφερόντων.
Η Αθήνα που έχει το μικρότερο ποσοστό αναλογίας πράσινου ανά κάτοικο 2 με
2,50 τετραγωνικά μέτρα πράσινο / ανά κάτοικο ενώ στην Ευρώπη αντιστοιχεί
περίπου 10 με 15 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο, δεν έχει άλλη ευκαιρία ζωής.
Εμείς λέμε, να μην κτιστεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο τσιμέντο σε κανέναν από
αυτούς τους ελάχιστους, ελεύθερους δημόσιους χώρους που έχουν απομείνει
στην Αττική: Ελαιώνας – Πάρκο Γουδί – Πάρκο Τρίτση – Χώρος Λιπάσματα
Δραπετσώνας – Βίλλα Ζωγράφου – Πλατεία Ναβαρίνου – Πλατεία Κύπρου,
Πατησίων – Βίλλα Δρακοπούλου – Μπαρουτάδικο – Πυρκάλ Υμηττού – Κτήμα
Καμπά – Κτήμα Συγγρού – Αστέρια Γλυφάδας – Παραλιακό Μέτωπο
Σαρωνικού,ο χώρος του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και τόσοι άλλοι μικροί
και μεγάλοι Δημόσιοι Ελεύθεροι χώροι που απειλούνται από την πολεοδομική
βαρβαρότητα,

την

τσιμεντοποίηση,

την

εμπορευματοποίηση

και

την

κερδοσκοπία.
Ο τεμαχισμός του «θηράματος», δηλαδή αυτού του χώρου έχει αρχίσει εδώ και
πολλά χρόνια. Η λεγόμενη αξιοποίηση του Ελληνικού έχει ένα παρελθόν που
ξεκινά από το 1976. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 35 ολόκληρα
χρόνια, έχουν γίνει μελέτες και μελέτες, προτάσεις επί προτάσεων, όπου ο
πυρήνας όμως της λογικής τους ήταν το τσιμέντο και το τι οικονομικά οφέλη θα
έχουν οι εθνικοί εργολάβοι, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, τα real estate,
και οι έμποροι γης και ακινήτων.

Όλα αυτά τα χρόνια σ’ αυτόν εδώ το χώρο όπως και σε κάθε άλλο δημόσιο
χώρο, ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασοκ
μια

απίστευτη

απαξίωση

και

υποβάθμιση.

Προσωρινές

αθλητικές

εγκαταστάσεις, που έγιναν μόνιμες, Ολυμπιακά ακίνητα που έγιναν έρημα και
εγκαταλελειμμένα κουφάρια, εκθεσιακές μεγάλες παράγκες συνθέτουν ένα
εφιαλτικό τοπίο .Το Μητροπολιτικό Πάρκο που ήταν ο αρχικός προορισμός της
έκτασης, συρρικνώνεται, απαξιώνεται και ετοιμάζεται να ξεπουληθεί στους
επενδυτές. Και φτάνουμε στο σήμερα, στη Μνημονιακή εποχή, (όπως λέμε
εποχή των παγετώνων) στην εποχή που όλα τα σκεπάζει η φοβέρα, ο φόβος
και τρόμος και με τη διαδικασία του fast tract, καταργώντας Σύνταγμα, νόμους,
Βουλή, Δικαιοσύνη, πολεοδομικούς και χωροταξικούς σχεδιασμούς, Ρυθμιστικό
Σχέδιο της Αθήνας .Δημιουργούν την Ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» και τα
βγάζουν όλα στο σφυρί. Συμπεριφέρονται σαν κοινοί μεσίτες και εργολάβοι που
πουλάνε τα οικόπεδά τους για αντιπαροχή.
Στην περίπτωση του Ελληνικού μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ το ΄΄ δικαίωμα
επιφανείας ΄΄ για χρονική διάρκεια 99 ετών ,ενώ παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το
30% της συνολικής έκτασης του χώρου του πρώην αεροδρόμιου ,της παραλίας
του Αγίου Κοσμά ,συμπεριλαμβανομένου του Αρχαιολογικού χώρου ΄΄Κωλιάδας
άκρας ΄΄ (426 στρ.) και της χερσαίας ζώνης του Ολυμπιακού Ιστιοπλοικού
Κέντρου /Μαρίνας (529 στρ. )
Σύμφωνα με την μελέτη –masterplan της Ελληνικό Α. Ε. για την ΄΄αξιοποίηση ΄΄
του Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά, προβλέπονται 11.000
κατοικίες για 35.000 κατοίκους ,7.200 κλίνες ξενοδοχείων .2800 κλίνες ιδιωτικών
νοσοκομείων, τεράστια εμπορικά κέντρα ,χώροι αναψυχής και κάθε

είδους

εγκαταστάσεις για 1.500.000 επισκέπτες τον χρόνο .
Σε μια περίοδο όπου το Δημόσιο απαξιώνεται κάθε μέρα από την κυβέρνηση
,σε μια περίοδο ξεπουλήματος της Δημόσιας γης και περιουσίας για να
μαζέψουν υποτίθεται 50 (πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ),το ξεπούλημα του
χώρου στους επενδυτές καθώς επίσης και της παραλίας της Γλυφάδας και του
Αγίου Κοσμά, δε θα τους φέρει πάνω από 5 (πέντε δισεκατομμύρια ευρώ)
έλεγαν στην αρχή ,τώρα μιλούν για κάτι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ,
δηλαδή μόνο τους τόκους τριών μηνών, τα υπόλοιπα που θα τα βρουν; τι θα
πουλήσουν άραγες ακόμα; τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε τον
ήλιο, τα βουνά, τις παραλίες, τις θάλασσες; πόσο θα κρατήσει επιτέλους το
μεγάλο παραμύθι με τους δράκους του Δημόσιου χρέους.

Λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα να κατασκευάσουμε και να συντηρήσουμε το
Πάρκο. Λένε όμως μεγάλα ψέματα. Το Πάρκο υπερκοστολογήθηκε συνειδητά
από την κυβέρνηση ενώ παράλληλα ποτέ δεν αναζητήθηκαν πόροι για τη
χρηματοδότησή του. Μελέτη που εκπονήθηκε από το εργαστήριο αστικών
σπουδών του ΕΜΠ και με επικεφαλή τον καθηγητή Νίκο Μπελαβίλα,
αποδεικνύει ότι η κατασκευή και η συντήρηση του Πάρκου μπορούν να
καλυφθούν από τα έσοδα – βάσει των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί,
των εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν μέσα στο χώρο (Ολυμπιακά Ακίνητα
Α.Ε και ΕΤΑ Α.Ε. – και βέβαια η κατασκευή του Πάρκου κοστίζει όσο μισό
υποβρύχιο, και όσα χρήματα χάρισε η προηγούμενη κυβέρνηση με νομοθετική
ρύθμιση στο δάνειο που είχε πάρει το Μέγαρο Μουσικής από τις τράπεζες.
Λένε όμως και άλλα μεγάλα ψέματα όπως ψέματα είναι ότι ο χώρος του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού μπορεί να δομηθεί κι άλλο. Η Αλήθεια είναι ότι στο
Ελληνικό υπάρχουν ήδη 480 κτίρια, κάποια πολύ μεγάλα και εκτεταμένο οδικό
δίκτυο. Η υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια ξεπερνά τις 400.000 (τετρακόσιες
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα). Στο Ελληνικό δε χωρά άλλη δόμηση, δε χρειάζεται
να κτίσουμε. Χρειάζεται να γκρεμίσουμε.
Λένε ψέματα ότι το Ελληνικό δε θα πουληθεί αλλά θα μισθωθεί. Η Αλήθεια είναι
ότι εάν το Ελληνικό ήταν μόνο κτίριο θα μπορούσε να εκμισθωθεί προσωρινά.
Αν όμως κτιστεί ένας ελεύθερος χώρος, κτίζεται για πάντα.
Λένε ψέματα ότι η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου
δε θα βελτιώσει το περιβάλλον της Αθήνας, διότι δε βρίσκεται στο κέντρο της
πόλης. Η Αλήθεια είναι, υπάρχουν Μελέτες του τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, που λένε ακριβώς το αντίθετο. Εξάλλου τα ευρωπαϊκά
πάρκα βρίσκονται συνήθως σε ακτίνα 6 με 10 χιλ. από το κέντρο των πόλεων
όπως το Ελληνικό.
Λένε ψέματα ότι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό δεν
είναι χωροταξικά δίκαιη. Η Αλήθεια είναι ότι για να λυθούν τα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά προβλήματα της Αθήνας απαιτούνταν δεκαπλάσιοι χώροι πρασίνου
από την έκταση του Ελληνικού δηλαδή πενήντα χιλιάδες στρέμματα πρασίνου.
Και το μεγαλύτερο ψέμα που λένε είναι ότι θα δημιουργηθούν τριάντα πέντε
χιλιάδες θέσεις εργασίας ενώ η αλήθεια είναι ότι ποτέ καμία επένδυση δεν έχει
δημιουργήσει τόσες θέσεις εργασίας, το νούμερο δεν προκύπτει από καμία
μελέτη.

Οι κυβερνήσεις που έχει δημιουργήσει ένάμιση εκατομμύριο άνεργους απλά
παίζουν με τον πόνο των συμπολιτών μας.
Λίγες μέρες μετά τις εκλογές και τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, η
υπόθεση της «αξιοποίησης» - εκποίησης του Ελληνικού επανήλθε στο
προσκήνιο με επιτακτικό τρόπο. Από τη μια οι δημόσια εκφρασμένες απαιτήσεις
της τρόικας και η δυσαρέσκειά της για τις νομικές ενέργειες (προσφυγή στο ΣτΕ)
πολιτών. Από την άλλη, η τοποθέτηση της τρικομματικής κυβέρνησης, που
επαναλαμβάνει τις επιλογές των προηγουμένων, συμπληρώνοντάς τις με την
πρόθεση εκποίησης όλου του παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού.
Σε αυτές τις συνθήκες, έχει νόημα να επαναλάβουμε ότι όσοι «ορέγονται» το
Ελληνικό και την παραλία θα εξακολουθήσουν να βρίσκουν απέναντί τους ένα
ισχυρό μέτωπο πολιτών και συλλογικοτήτων της Αττικής, που δεν εννοεί να
συμβιβαστεί με αυτήν την ιδέα και προετοιμάζεται να δώσει νέα ώθηση στις
κινηματικές του δραστηριότητες. Η ισχυρή βάση αυτών των αντιστάσεων δεν
μπορεί να είναι άλλη από τις μέχρι τώρα, διακηρυγμένες θέσεις της «Επιτροπής
Αγώνα», όπως επικαιροποιούνται στο φώς του νέου πολιτικού σκηνικού και
όπως έχουν εμπλουτιστεί από το δημόσιο διάλογο πάνω στην πρόταση για τη
δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό και παρατίθενται στη
συνέχεια:
H «Επιτροπή Αγώνα», είναι ριζικά αντίθετη με τα σχέδια της Κυβέρνησης
και της τρόικας και επιδιώκει να καταργηθεί ο μνημονιακός νόμος
4062/2012 ο οποίος καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης και
να σταματήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτες
της έκτασης των 6.200στρ στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και την
παραλία του Αγίου Κοσμά.
Τι προτείνουμε : Στόχος μας είναι η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου
Ελληνικού, ως δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου υψηλού πράσινου, με
ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας.
Στο Μητροπολιτικό Πάρκο, απαγορεύεται η επιπλέον δόμηση, διατηρούνται και
επαναχρησιμοποιούνται τα περισσότερα από τα υφιστάμενα κτίσματα και οι
υπάρχουσες

αθλητικές

υποδομές,

εμπλουτίζεται

ο

υφιστάμενος

χώρος

πρασίνου και διαμορφώνονται νέοι χώροι φύτευσης με ποικιλία τοπικών ειδών.
Δεν

εκδιώκονται,

κοινωφελείς

αλλά

λειτουργίες,

διατηρούνται
ερευνητικές

υφιστάμενες
και

αθλητικές

δημόσιες

υπηρεσίες,

δραστηριότητες

προωθείται η επανάχρηση κτιρίων για τη στέγαση δραστηριοτήτων σε τομείς

και

όπως οι Εικαστικές Τέχνες, το Θέατρο, ο Χορός, ο Κινηματογράφος, οι
Γραφικές Τέχνες, η Μουσική, καθώς και Μορφωτικών δραστηριοτήτων, μόνιμων
ή περιστασιακών εκθέσεων για το περιβάλλον, τις επιστήμες κλπ.
Το «Μητροπολιτικό Πάρκο» μπορεί να λειτουργήσει ως ένα έργο χαμηλού
προϋπολογισμού, που χρηματοδοτείται από την επανάχρηση μέρους του
υπάρχοντος δυναμικού. Ακόμη, μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού
χρησιμοποιείται για αγροτικές καλλιέργειες που μπορεί να στηρίξουν την
κοινωνία σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Δεν εγκλωβιζόμαστε στο ψευτοδίλημμα «ή θα πουλήσουμε το Ελληνικό ή θα
μειώσουμε μισθούς και συντάξεις». Ακόμη, υποστηρίζουμε, ότι το δέλεαρ της
δημιουργίας πολλών θέσεων εργασίας αποδεικνύεται φενάκη, όπως στην
περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ένα

πλατύ,

μεγάλο

και

ανοιχτό

κίνημα

μητροπολιτικής

αντίστασης,

αναπτύσσεται σε όλη την Αττική. Η τοπική Αυτοδιοίκηση των γύρω Δήμων
αντιδρά έντονα . Έχει δημιουργηθεί παναττική επιτροπή αγώνα που
υπερασπίζεται τον χώρο από 71 συνολικά φορείς εκ των οποίων 36 Δημοτικά
σχήματα καθώς και εκατοντάδες μέλη 6 Δικτύων.
Το Ελληνικό πωλείται, πρώτο αυτό και ακολουθεί όλη η Ελληνική δημόσια γη
και περιουσία, οι ακτές, τα νησιά, τα δάση, τα δημόσια κτήματα. Όχι για να
καλυτερέψουν τα πράγματα αλλά για να αυξήσουν τα κέρδη τους και τα πλούτη
τους, οι Έλληνες και Ευρωπαίοι τραπεζίτες και το διεθνές επιχειρηματικό
κεφάλαιο.
Όχι για να κατασκευάσουν πάρκα αλλά για να ανοίξει ο δρόμος της συνολικής
λεηλασίας της Δημόσιας περιουσίας.
Ε λοιπόν κύριοι της κυβέρνησης της Νεας Δημοκρατίας, του Πασοκ και της
Δημαρ, ακούστε το καλά. Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό δε θα πουληθεί.
Δε θα πουληθεί γιατί δε σας ανήκει, δεν είναι τσιφλίκι σας δεν είναι οικόπεδό
σας, ανήκει σε όλους μας, ανήκει σε όλον τον Ελληνικό λαό, ανήκει στις
προηγούμενες γενιές και θα τον παραδώσουμε αλώβητο στις επόμενες γενιές.
Δε θα πουληθεί γιατί έχει γίνει σύμβολο του αγώνα για το περιβάλλον και το
πράσινο της Αθήνας, δε θα πουληθεί γιατί αν συμβεί αυτό δε θα μείνει τίποτε
πλέον όρθιο, θα πουληθεί η γη μας, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, το νερό
που πίνουμε και η θάλασσα που κολυμπάμε.

Το Ελληνικό δε θα πουληθεί γιατί θα μας βρείτε απέναντί σας να το φυλάμε
εμείς οι ίδιοι.
Μας εμπνέουν οι αγώνες των κατοίκων του Πάρκου Κύπρου και Πατησίων, των
κατοίκων του πάρκου Ναυαρίνου , της Κερατέας της Λευκίμης

,και τόσων

άλλων μικρών και μεγάλων εστιών αντίστασης στο ξεπούλημα της Δημόσιας γης
. Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας και την αλληλεγγύη μας στους αγώνες
των κατοίκων στις Σκουριές Χαλκιδικής που τις τελευταίες εβδομάδες ζουν , τον
φασισμό την βαρβαρότητα ,τον φόβο και την τρομοκρατία των αστυνομικών
δυνάμεων καταστολής της κυβέρνησης και των ιδιωτικών επενδυτικών
συμφερόντων.
Σας ευχαριστούμε και σας καλούμε όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ αλλά και
κάθε άλλη συλλογικότητα και μαζικό φορέα που δίνει μάχη για την υπεράσπιση
αυτού εδώ του χώρου να συντονίσουμε τις αντιστάσεις και τα βήματά μας για
τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.
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