ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ!
Υπογράφτηκε το «Μνηµόνιο Συναντίληψης» µεταξύ του ΤΑΙΠΕ" και της Lamda
Development σε σχέση µε τον χώρο του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. To µνηµόνιο
αυτό αποτελεί ένα ακόµα βήµα που υλοποιεί η κυβέρνηση προς την Ιδιωτικοποίηση του
Χώρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 3ου σφαγιαστικού µνηµονίου, που υπέγραψε µε
την ΕΕ. Η ιδιωτικοποίηση αυτή αποτελεί τµήµα της συνολικής παραχώρησης της δηµόσιας
περιουσίας και των ελεύθερων και αδόµητων χώρων και των φυσικών πόρων στο
κατασκευαστικό, εφοπλιστικό και τραπεζικό κεφάλαιο κλέβοντάς τα από τον ελληνικό λαό.
Αποτελεί τµήµα µίας επίθεσης που µε µοχλό το δηµόσιο χρέος, τις δόσεις, τα
προαπαιτούµενα και τους εκβιασµούς
υποθηκεύει
τα
πάντα
(από
τα
αεροδρόµια και τα λιµάνια µέχρι την
ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και τις
παραλίες) στο περίφηµο υπερταµείο
αξιοποίησης που για έναν αιώνα θα τα
διαχειρίζεται
προς
όφελος
των
«επενδυτών» και αντίθετα
από τις
ανάγκες των κατοίκων, της µεγάλης
πλειοψηφίας
του λαού και
των
εργαζοµένων.

Τσιµέντο να γίνει;
Με βάση το master plan της ελληνικό Α.Ε. γνωρίζουµε ήδη τους σχεδιασµούς για την
δηµιουργία καζίνο, αποκλεισµό του παραλιακού µετώπου µε µαρίνες και ιδιωτικές
παραλίες, δηµιουργία πολυκαταστηµάτων τύπου mall, συνεδριακών κέντρων, ξενοδοχείων
και πολυτελών εστιατορίων. Γνωρίζουµε για την δηµιουργία µία ιδιωτικής εσωστρεφούς
πόλης, που θα απολαµβάνει το όποιο πράσινο του χώρου για τον εαυτό της, αφού από τα
σχέδια φαίνεται ο ουσιαστικός αποκλεισµός του λαού από το σύνολο του χώρου αν δεν έχει
την οικονοµική δυνατότητα να τον επισκέπτεται ως πελάτης των πολυκαταστηµάτων και
των υπηρεσιών διασκέδασης.
Το µέλλον του πρώην αεροδροµίου δεν ήταν ποτέ ένα τοπικό ζήτηµα. Αποτελούσε πάντα
ένα βασικό κρίκο τους σχεδίου δόµησης και λειτουργίας της πόλης της Αθήνας αποτελούσε
βασικό κόµβο που συµπύκνωνε τους αστικούς σχεδιασµούς για το µέλλον της Αθήνας, Από
την εποχή του εκσυγχρονισµού του Σηµίτη, τους φιλόδοξους σχεδιασµούς του Σουφλιά
µέχρι τα µνηµονιακά χρόνια των άνευ όρων παραχώρησης, ο χώρος «φιλέτο» του
Ελληνικού ήταν και παραµένει η κρίσιµη παράµετρος για το πως θα αποτυπωθεί στην
ευρύτερη περιοχή των νοτίων και χωροταξικά ο νέος συσχετισµός των κυρίαρχων σχέσεων
εξουσίας και κυριαρχίας σε όλα τα επίπεδα .
Οι συνέπειες για τον λαό της περιοχής θα είναι δραµατικές. Η δηµιουργία καζίνο λειτουργεί
διαλυτικά και εκµαυλιστικά για µια ολόκληρη κοινωνία αποτυπώνοντας µε την λειτουργία
του τις ποιο αγοραίες και εµπορευµατικές λογικές της καπιταλιστικής κοινωνίας, του

τζόγου, της αρπαχτής και της απαξίωσης της ζωντανής εργασίας. Οι συνθήκες κοινωνικής
ερήµωσης του Λουτρακίου, µε την χρόνια λειτουργία του καζίνο εκεί, αποδεικνύουν την
κοινωνικές συνέπειες της.
Η συγκεντροποίηση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών θα
απονεκρώσει τις τοπικές οικονοµίες δίνοντας την χαριστική βολή
για εκατοντάδες µικρές επιχειρήσεις που είδη οριακά
λειτουργούν στους όµορους δήµους. Είναι γνωστό ότι αυτές οι
συγκεντρώσεις υπηρεσιών τουρισµού και διασκέδασης είναι τα
σύγχρονα κάτεργα που δοκιµάζονται οι πιο επιθετικές µορφές
«απασχόλησης» (mini jobs, voucher, µερικής και εκ περιτροπής
απασχόληση κ.ο.κ). Είναι σίγουρο ότι οι θέσεις εργασίας που θα
δηµιουργηθούν δεν θα µπορέσουν να αντισταθµίσουν τις θέσεις
εργασίας που θα χαθούν όπως έχει αποδειχθεί από τις περιοχές
του Αγίου "ηµητρίου και του Αµαρουσίου.
Θέλει µεγάλο θράσος, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
που συνεχίζει σε αγαστή συνεργασία µε τους δανειστές τις
µνηµονιακές πολιτικές που έχουν οδηγήσει την ανεργία σε
απίστευτα ποσοστά, που έχουν διαλύσει κάθε έννοια εργασιακού
δικαιώµατος, που καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, που επιβάλουν
εξοντωτική φοροληστεία της λαϊκής οικογένειας και που ισοπέδωσαν την αγοραστική
δύναµη του κόσµου της εργασίας, να µας υπόσχονται ακόµα µία φορά ένα
ξαναζεσταµένο success story της «δίκαιης και βιώσιµης» ανάπτυξης µε ταξικό πρόσηµο...

Οι τοπικές δηµοτικές αρχές θα µας βρουν απέναντί τους
Αποδέχονται όλη την ουσία της επένδυσης παζαρεύοντας µόνο ανταποδοτικά οφέλη.
Ταυτόχρονα εκµεταλλεύονται την προσφυγική κρίση, ποτίζουν την τοπική κοινωνία µε
ρατσιστικό δηλητήριο, προωθώντας τον εκδιωγµό των προσφύγων από το χώρο για να
εξυπηρετηθούν τα σχέδια του Λάτση. Για τους πρόσφυγες απαιτούµε ανοιχτές πόλεις.
"ηλαδή αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και σίτισης - στέγασης, πρόσβαση στην δηµόσια
υγεία και παιδεία, χαρτιά για να µπορέσουν να δουλέψουν ή να πάνε στον τόπο
προορισµού τους. Απαιτούµε να ανοίξουν χώροι των "ήµων κατάλληλα εξοπλισµένοι και µε
προσλήψεις εργαζοµένων που θα εξασφαλίζουν τη σίτιση. Ανοιχτά νοσοκοµεία µε
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για όλους τους πρόσφυγες και τους ανασφάλιστους.
Ανοιχτά σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Κανένα παιδί και για κανένα λόγο δεν µπορεί να
αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ήδη µε πρωτοβουλίες σωµατείων
εκαιδευτικών αυτή η διαδικασία έχει προχωρήσει στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας.
Απαιτούµε να σταµατήσουν οι προσπάθειες µετακίνησής τους ενάντια στην θέλησή τους.
Μέχρι να εξασφαλιστούν αυτές οι συνθήκες για όλους, καµία σκέψη για µετεγκατάστασή
τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως η Μαλακάσα. Καµία σκέψη για βίαιες εκκενώσεις
σαν τις σκηνές που είδαµε όλοι στην Ειδοµένη. Οι πρόσφυγες είναι αδέλφια µας. Εχθρός
µας είναι ο πόλεµος, οι αντιµεταναστευτικές κατασταλτικές πολιτικές της Ε.Ε. και η
κυβέρνηση που συστρατεύεται πλήρως σε αυτές τις πολιτικές και αυτούς τους
σχεδιασµούς.

Να ακυρώσουµε τους σχεδιασµούς τους
Τα σχέδια όµως για το πρώην αεροδρόµιο δεν έρχονται µόνα τους. Η ολοκλήρωση της
περιφερειακής Υµηττού και οι νέοι αυτοκινητόδροµοι, που θα αποτελειώσουν τον Υµηττό
θα παρουσιαστούν ως αναγκαιότητα. Το ίδιο και το κέντρο υπερψυλής τάσης που θα
πρέπει να τροφοδοτεί την νέα πόλη και όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Ο αποκλεισµός του
παραλιακού µετώπου σε συνδυασµό µε την πώληση του «Αστέρα Βουλιαγµένης» και των
«Αστεριών της Γλυφάδας» δηµιουργεί συνθήκες αποκλεισµού για την πρόσβαση στην
θάλασσα των κατοίκων, που όλο και περισσότεροι δεν έχουν την δυνατότητα ούτε για
ολιγοήµερες διακοπές. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της όπως και το περιβάλλον της
νότιας Αθήνας συνολικά θα υποβαθµισθεί δραµατικά.
Το πιο σηµαντικό είναι όµως ότι θα χαθεί και µία µεγάλη ευκαιρία. Η πυκνοκατοικηµένη
και δοµηµένη Αθήνα ασφυκτιά από το τσιµέντο. Οι συνεχόµενες πυρκαγιές των βουνών της
και η συνεχόµενη καταστροφή του περιβάλλοντος την έχουν κάνει µία αβίωτη πόλη. Η
δηµιουργία ενός µεγάλου πάρκου υψηλού πρασίνου θα της έδινε µία µεγάλη ανάσα, έναν
πνεύµονα, που θα µπορούσε να αλλάξει το µικροκλίµα όλης της νότιας Αθήνας. Είναι
αναγκαίο για την Αθήνα ένα πάρκο ανοιχτό για τον λαό της µε πολιτιστικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Με ελεύθερη πρόσβαση στη παραλία. Χωρίς
εµπορευµατικές και επιχειρηµατικές χρήσεις, χωρίς οικοπεδοποίηση. Ένα ελεύθερο πάρκο
που µαζί µε την προστασία του Υµηττού θα µπορούσε να αποτελέσει µία ασπίδα πρασίνου,
πολιτισµού και αθλητισµού απέναντι στην ισοπέδωση και πλήρη εµπορευµατοποίηση της
ζωής µας.

Να πάµε κόντρα στο συµβιβασµό
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει σήµερα αποφασιστικά να αναµετρηθούµε µε τις
διαχειριστικές λογικές που µόνο ζηµιά έχουν προκαλέσει στο κίνηµα και στην οικοδόµηση
αντιστάσεων. Το πλήρες αδιέξοδό τους αποτυπώθηκε όταν µέλη και φορείς αυτών των
λογικών στελέχωσαν την κυβερνητική οµάδα διαπραγµάτευσης στα παζάρια µε τον
επενδυτή. Η στελέχωση δηµοσίων οργανισµών και η κατάληψη θέσεων στην κρατική
µηχανή, που συνεχίζει µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση την υλοποίηση των αντιλαϊκών
πολιτικών, από φορείς αυτής της λογικής πρέπει να τροφοδοτήσει µε συµπεράσµατα τον
κόσµο του κινήµατος. Το βασικό συµπέρασµα είναι πως αν δε συγκρουστείς και µπεις σε
παζάρια αντιτίµων, οδηγείσαι από τον ένα συµβιβασµό στον άλλο. Μέσα στη µακρόχρονα
πορεία των αγώνων του κόσµου στα νότια προάστια
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υπάρχουν κοµµάτια που
αυτή την κρίσιµη στιγµή διαλέγουν την πλευρά της
κυβέρνησης. Για όλους όσοι επιλέγουν να µείνουν στο
δρόµο του αγώνα, είναι απαραίτητη η σύγκρουση µε
αυτές τις λογικές και η οικοδόµηση ενός κινήµατος
ανατροπής των αποφάσεων των από πάνω. Ένα πλατύ
µέτωπο αγώνα µε το λαό και τους εργαζόµενους, µε
τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που κινούνται
σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η «Συνέλευση "ράσεων
για το Ελληνικό» αλλά και άλλοι.

Οι ζωές και οι ανάγκες µας δεν έχουν αντίτιµο ούτε χωράνε στα ψίχουλα των
ανταποδοτικών οφελών. Για αυτό πρέπει να γίνει ένα προσκλητήριο προς όλες τις
µαχόµενες δυνάµεις να διαλέξουν στρατόπεδο. Ή θα είναι µε τον λαό και τις ανάγκες του ή
θα είναι µε τους επενδυτές και την «αξιοποίηση» τροφοδοτώντας αυτές τις λογικές µε τα
ιδεολογήµατα της «δίκαιης και βιώσιµης» ανάπτυξης, της ανταποδοτικότητας και της ήπιας
επιχειρηµατικότητας. Σήµερα που η µάχη του αεροδροµίου µπαίνει στην πιο κρίσιµη και
τελική καµπή της δεν χωρούν µισόλογα.
Τα σχέδια για το αεροδρόµιο δεν παίρνουν διορθώσεις. Απορρέουν από την ευρωπαϊκή
περιφεριακή και χωροταξική πολιτική και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Απορρέουν από τις
ανάγκες του κατασκευαστικού, χρηµατοπιστωτικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου, που
αφού κατέστρεψαν έρχονται τώρα πάνω στα κοινωνικά ερείπια και µε τα δικά µας λεφτά
να ξαναεπενδύσουν για να ξαναθησαυρίσουν.

Να οικοδοµήσουµε ένα κίνηµα ανατροπής
Γιατί για εµάς υπάρχει άλλος δρόµος µε διαγραφή του χρέους και παύση πληρωµών, µε
έξοδο από την Ε.Ε. και το Ευρώ, µε εργατικό έλεγχο και µε τον λαό και τις δυνάµεις της
εργασίας να είναι αφέντες στον τόπο τους.
Πρέπει µε καθαρό τρόπο άµεσα το κίνηµα αντίστασης να συµπυκνώσει κρίσιµα αιτήµατα
συστράτευσης όλου του κόσµου που αντιστέκεται.
1. Να µην περάσει η συµφωνία κυβέρνησης - ΤΑΙΠΕ" - Lamda Development. Καµία
συνδιαλλαγή κανένα παζάρι µε τον επενδυτή, καµία οµάδα διαπραγµάτευσης. Να
ακυρωθεί η συµφωνία, να µην τολµήσουν να την φέρουν για επικύρωση στην βουλή.
2. Να ανοίξει ο χώρος άµεσα στο λαό, ως ελεύθερος δηµόσιος χώρος υψηλού πρασίνου,
χωρίς καµία επιχειρηµατική δράση και οικοπεδοποίηση.
3. Η µάχη για το αεροδρόµιο να συνδεθεί µε τη συνολικότερη µάχη του λαού µας απέναντι
στα µνηµόνια τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ε.Ε., του ".Ν.Τ. και της κυβέρνησης .
4. Καµία µετακίνηση των προσφύγων παρά την θέλησή τους. Πλήρη δικαιώµατα και
πρόσβαση σε παιδεία, υγεία, σίτιση, στέγαση. Χαρτιά για δουλειά και ελεύθερη
µετακίνηση.
5. Αυτή η µάχη να βασιστεί στην οργάνωση του λαού και του κινήµατος. Με διαδικασίες
κοινωνικής οργάνωσης µε έναν κόσµο της γειτονιάς που να υλοποιεί, να αποφασίζει και
πάνω απ’ όλα να πάρει την οργάνωση του αγώνα στα χέρια του.

Ο χώρος του πρώην αεροδροµίου ανήκει στον Λαό

