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ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ τ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	  
 
Το κείµενο που ακολουθεί  αποτελεί την οµιλία του Ανδρέα Δάνου - εκ µέρους της 
Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό - στη συνάντηση των 
κινηµάτων πόλης από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και συγκεκριµένα 
Ιιαλία, Ισπανία, Πορτογαλία και  Ελλάδα µε θέµα «ΚΡΙΣΗ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (εικ.1). Η 
συνάντηση οργανώθηκε από το τµήµα αστικού σχεδιασµού του ΕΜΠ.	  
Παρενέβη, εκτός προγράµµατος, και µια αγωνίστρια από την Πόλη.	  
 	  
Αγαπητοί φίλοι,	  
Σας χαιρετίζω εκ µέρους της επιτροπής πολιτών για τη δηµιουργία ενός 
δηµόσιου πάρκου στην έκταση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. Θα 
προτιµούσα να χρησιµοποιήσω µια από τις µεσογειακές µας γλώσσες, για 
παράδειγµα να σας προσφωνήσω ωςcompanieros και companieras, αλλά τα 
Αγγλικά - είτε µας αρέσει είτε όχι - είναι η µόνη διεθνής γλώσσα.	  
 	  
Για το Ελληνικό τώρα:	  
Η έκταση (του πρώην αεροδροµίου) είναι 5.500.000 τµ και - µετά την 
προσθήκη	  
της αντίστοιχης παραλίας - φτάνει περίπου τα 6.200.000 τµ. Η πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι να παραχωρήσει αυτήν την έκταση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
για να την «αναπτύξουν». (εικ. 2)	  
Η δικαιολογία γι αυτό είναι ότι, µε τα χρήµατα που θα βγάλουν, θα 
πληρώσουν, όπως λένε, ένα µέρος από το δηµόσιο χρέος της χώρας και ότι η 
αξιοποίηση της έκτασης θα συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη, που τόσο 
αναγκαία είναι στις συνθήκες της κρίσης. Θα δούµε ότι και τα δύο 
επιχειρήµατα είναι είτε πολύ αδύνατα είτε απόλυτα ψευδή.	  
 	  
Αλλά ας αρχίσουµε απ' την αρχή: Τι είναι αυτό που µας κάνει να µιλάµε για 
τεράστιο σκάνδαλο και γιατί αντιστεκόµαστε στο σχέδιο αυτό της κυβέρνησης 
και της εντολοδόχου εταιρίας της, της «Ελληνικό Α.Ε.»;	  
 	  
- Πρώτα- πρώτα αντιστεκόµαστε γιατί στερούν από το λαό του λεκανοπεδίου 
της Αθήνας (και όχι µόνο) µια µοναδική, αναντικατάστατη πράσινη έκταση. Το 
µητροπολιτικό πάρκο, που προτείνεται από τους 3 δήµους που περιβάλλουν 
το	  
τ. αεροδρόµιο, µπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη δραµατική έλλειψη 
πράσινου στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, παρέχοντας ταυτόχρονα ελεύθερους 
χώρους για αθλητισµό, αναψυχή, πολιτισµό και κοινωνικές υπηρεσίες (όπως 
π,χ. το κοινωνικό ιατρείο που ήδη λειτουργεί µέσα στο χώρο του τ. 
αεροδροµίου, στελεχώνεται αποκλειστικά από εθελοντές και 
υποστηρίζεται  κυρίως  από τον Δήµο Ελληνικού - Αργυρούπολης).	  
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σας πληροφορήσω ότι το σύνολο του πράσινου 
στο λεκανοπέδιο της Αθήνας δεν υπερβαίνει τα 2,5 τµ ανά κάτοικο, ενώ στο 
Λονδίνο π.χ. ο αντίστοιχος αριθµός είναι 9 τµ/κάτοικο και στη Βιέννη 20.	  
 	  
- Αντιστεκόµαστε επίσης επειδή ένας πολύ σηµαντικός δηµόσιος χώρος 
ξεπουλιέται στους επιχειρηµατίες και τους κερδοσκόπους.  Κάθε δηµόσιος 
χώρος ανήκει εξ ορισµού στο λαό και, εποµένως, δεν µπορεί να γίνει 
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αντικείµενο εµπορικής συναλλαγής. Αυτό διατυπώνεται καθαρά στη 
νοµοθεσία µας	  
(συµπεριλαµβανοµένου και του Συντάγµατος) που η ελληνική κυβέρνηση	  
θρασύτατα περιφρονεί. Ή µήπως πρέπει να πω η γερµανική κυβέρνηση;  	  
 	  
- Αντιστεκόµαστε επειδή ανάλγητα εκµεταλλεύονται την τραγωδία των 
ανέργων -	  
που σκόπιµα προκάλεσε αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόϊκα - για 
να πουλήσουν ψεύτικες ελπίδες περί δηµιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας 
κι έτσι να εκβιάσουν τη συναίνεση του λαού στα σχέδια τους.	  
 	  
- Αντιστεκόµαστε  γιατί  αυτό το σχέδιο στερεί από το λαό του λεκανοπεδίου - 
δηλ. από το µισό σχεδόν πληθυσµό της Ελλάδας -  µια από τις ελάχιστες 
παραλίες κοντά στην Αθήνα που έχουν αποµείνει ελεύθερες για κολύµπι και 
αναψυχή, τον Άγιο Κοσµά, τον οποίο προτίθενται να ανοικοδοµήσουν και 
φυσικά να περιφράξουν. Για παράδειγµα σχεδιάζουν να χτίσουν ένα 
ξενοδοχείο 7200 κλινών (!) και φτάνουν στο σηµείο να προγραµµατίζουν την 
ανοικοδόµηση ακόµα και ενός εκτεταµένου ύφαλου  που υπάρχει στην 
περιοχή, καταστρέφοντας κάθε ζωή πάνω σ' αυτόν. Και υπάρχει µεγάλος 
πλούτος θαλάσσιας ζωής πάνω στους υφάλους.	  
 	  
- Αντιστεκόµαστε γιατί αυτό το σχέδιο  στερεί από τη νεολαία µας (και όχι 
µόνο)	  
το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητος «Άγιος Κοσµάς», αγνοώντας ωµά τον 
σχετικό ιδρυτικό νόµο, που υπάρχει εδώ και 60 χρόνια. Ταυτόχρονα θέλουν 
να ξεφορτωθούν µια σειρά από κοινωνικά και επιστηµονικά ιδρύµατα, όπως 
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Κοινωνικό Ιατρείο που ήδη 
ανέφερα, τις εγκαταστάσεις για  τη φροντίδα και περίθαλψη ατόµων µε 
αναπηρία	  
(«Ερµής») κλπ. κλπ. Όλα αυτά συµποσούνται σε µια κοινωνική καταστροφή 
για χάρη των καρχαριών των χρηµατιστηρίων! (ελληνικού και ξένων).	  
 	  
- Αντιστεκόµαστε επίσης γιατί προσπαθούν να κρύψουν ή να αγνοήσουν - µε 
τη συνέργεια των «προθύµων» ΜΜΕ - το γεγονός ότι έχει εκπονηθεί µια 
εξαιρετική µελέτη από οµάδα 15 πολεοδόµων του πολυτεχνείου της 
Αθήνας(ΕΜΠ) µε επικεφαλής τον καθηγητή Ν. Μπελαβίλα, µια µελέτη που 
υποστηρίζει επιστηµονικά την πρόταση για δηµόσιο πάρκο. (εικ. 3 )	  
 	  
- Αντιστεκόµαστε επίσης επειδή σχεδιάζουν να οικοδοµήσουν το 60% της 
έκτασης, που αντιστοιχεί σε µια χτισµένη επιφάνεια του τερατώδους ύψους 
των 3.700.000 τµ(!). Η λίγη πράσινη επιφάνεια που αποµένει κατά πάσα 
πιθανότητα θα ιδιωτικοποιηθεί και προφανώς θα είναι προσβάσιµη µόνο από 
τους λίγους που θα µπορούν να πληρώσουν την είσοδο και τη χρήση της, 
αφού θα ανήκει σε εµπορικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, καζίνα, ακριβή 
αναψυχή κλπ.	  
Μιλάνε για ένα δηµόσιο πάρκο 2.000.000 τµ και έχουν κάνει ωραία σχέδια και 
µακέτες για να µας πείσουν, αλλά δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι έστω κι αυτό 
το µικρό τµήµα της έκτασης θα είναι πραγµατικά πράσινο και πραγµατικά 
δηµόσιο, δηλαδή µε ελεύθερη είσοδο. Επιπλέον οι επενδυτές θα είναι 
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ελεύθεροι να αγνοήσουν πλήρως το σχέδιο της «Ελληνικόν Α.Ε.» και να 
κάνουν το δικό τους!	  
(εικ. 4 ) .	  
 	  
- Τέλος αντιστεκόµαστε σ' αυτό το σχέδιο γιατί η όλη έκταση ξεπουλιέται 
έναντι  γελοίου αντίτιµου, δηλαδή κυριολεκτικά  την «σκοτώνουν», όπως λέµε 
στην Ελλάδα, για την πληρωµή ενός απειροελάχιστου ποσοστού του 
δηµόσιου χρέους. Συγκεκριµένα, σκοπεύουν να το δώσουν στην τιµή του 
µισού δις, που είναι τουλάχιστον 40 (!) φορές λιγότερο από την πραγµατική 
του αξία, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία. (αντικειµενικές αξίες κλπ.) Απ' την 
άλλη µεριά η κυβέρνηση θα πληρώσει 2,5 δις ευρώ για την υποδοµή του 
έργου (δρόµοι,δίκτυα κλπ.)	  
Όπως είπε ένας φίλος προηγουµένως : «δηµόσιες οι δαπάνες, ιδιωτικά τα 
κέρδη» Ώστε δε θα υπάρχει µόνο ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος, αλλά και 
ένα τεράστιο οικονοµικό κόστος.	  
Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι θα συναινούσαµε στην περίπτωση που το τίµηµα 
θα ήταν λογικό, γιατί το κοινωνικό κόστος δε θα αποζηµιώνονταν µε κανένα 
οικονοµικό κέρδος. Δεν µπορούµε όλα να τα µεταφράζουµε σε χρήµα.	  
 	  
Αυτή η αντίσταση έχει εκφραστεί µε πολλούς και διάφορους τρόπους από 
πολίτες που αγωνίζονται για το δηµόσιο χαρακτήρα της έκτασης. Τους 
αγώνες αυτούς οργανώνει η επιτροπή µας µαζί µε το Δήµο Ελληνικού- 
Αργυρούπολης και έχουν συνήθως το χαρακτήρα που επικράτησε 
να  λέγεται δηµιουργικές αντιστάσεις, όπως φαίνεται στις σχετικές εικόνες (εικ. 
5,6,7).    	  
 	  
Τι λέει η κυβέρνηση	  
 	  
- Λέει ότι το κόστος συντήρησης θα είναι απρόσιτο, αν το µεγαλύτερο µέρος 
της έκτασης γίνει πάρκο όπως ζητάνε οι δήµοι και οι κάτοικοι. (Σηµειώστε ότι 
η µελέτη του ΕΜΠ προτείνει να γίνει πάρκο το 60,4% της έκτασης ενώ η 
µελέτη της κυβέρνησης 32% και όπως είδαµε το πιθανότερο είναι ότι κι αυτό 
δεν πρόκειται να τηρηθεί). Σύµφωνα όµως µε τη µελέτη του ΕΜΠ, το ετήσιο 
κόστος συντήρησης στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 5 
εκ. ευρώ ενώ στην τελική φάση 10 εκ., ποσά απόλυτα εφικτά, αν λάβει κανείς 
υπόψη ότι ακόµα και σήµερα που η έκταση είναι αναξιοποίητη υπάρχει ένα 
έσοδο περίπου 80 εκ. (από νοίκια κλπ.) από τα οποία έχουν εισπραχθεί µόνο 
τα µισά περίπου. Εξάλλου και οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
δηλώσει ότι η ΕΕ µπορεί να χρηµατοδοτήσει το έργο κατά 80%. Ποιος λοιπόν 
ο λόγος να το ξεπουλήσουµε;	  
 	  
- Λέει επίσης, όπως είδαµε, ότι το έργο θα συµβάλει ουσιαστικά στην 
πολυπόθητη ανάπτυξη και θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Σ' αυτό 
απαντάµε ότι, όποιο σχέδιο κι αν εφαρµοστεί, προφανώς κάποιες θέσεις θα 
δηµιουργηθούν. Στην περίπτωση όµως του σχεδίου της κυβέρνησης και της 
«Ελληνικόν Α.Ε.», θα χαθούν άλλες τόσες από τη µεταφορά ή κατάργηση 
ιδρυµάτων και φορέων που ήδη ανέφερα. Άλλωστε η γενική τάση του 
νεοφιλελευθερισµού είναι η κατάργηση και όχι η δηµιουργία θέσεων εργασίας, 
όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κόσµος από την πικρή του πείρα.	  
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Συµπέρασµα	  
Ασφαλώς η περίπτωση του Eλληνικού είναι µείζονος σηµασίας, αλλά δεν είναι 
φυσικά µοναδική. Ιδιωτικοποιούνται πολλές ακόµα δηµόσιες εκτάσεις (οι 
καλύτερες), επιχειρήσεις (τραίνα, ηλεκτρισµός, τηλεπικοινωνίες, ακόµα και το 
νερό), λιµάνια κλπ. έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί (µε αποτέλεσµα αυξηµένες 
τιµές αγαθών και υπηρεσιών) ή πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, οι 
περισσότερες µε συνοπτικές διαδικασίες για να προλάβουν τις αντιδράσεις.	  
Έχει κανείς την εντύπωση ότι όλη η Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί!	  
 [Oύτε το Ελληνικό όµως όυτε η Ελλάδα ειναι για πούληµα]	  
 	  
Αυτή η µεταφορά του πλούτου από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή 
από τους φτωχούς στους πλούσιους, έχει αποδειχτεί ολέθρια στη διάρκεια τω 
τελευταίων- πάνω από 30- χρόνων εφαρµογής του νεοφιλελεύθερου 
οικονοµικού µοντέλου σε όλον τον πλανήτη. Αλλά η διεθνής ελίτ στην εξουσία 
δεν «πιάνει το µήνυµα». Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν γιατί, αν 
καταλάβουν, υπονοµεύουν τα συµφέροντα τους.	  
 	  
Αγαπητοί φίλοι,	  
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι όλα αυτά που περιγράφω είναι οικεία σε όλους σας, 
γιατί αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
συµβαίνει και σ' όλη την Ευρώπη και σ' όλο τον κόσµο.	  
Ωστόσο αυτή ακριβώς είναι η «Αχίλλειος πτέρνα τους», γιατί, αν οι λαοί της 
Ευρώπης και του κόσµου βρουν τρόπους να συντονίσουν τους αγώνες τους 
για κοινωνική δικαιοσύνη, για «έναν κόσµο όπου οι άνθρωποι θα είναι πάνω 
από τα κέρδη», οι κοινές µας ελπίδες θα είναι καλά θεµελιωµένες.	  
Και αυτό που συµβαίνει σήµερα εδώ, στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, είναι 
σίγουρα ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.	  
 


