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ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Αθλητικές δράσεις
9.00-10.30: Λαϊκός
αγώνας δρόμου
(συντονισμός ΕΥΚΛΗΣ)
> Εκκίνηση: ΕΑΚΝ
Αγ.Κοσμά
11.00-12.00: Ποδηλατάδα
> Εκκίνηση:
Ολυμπιακό Γήπεδο
Μπάσκετ
9.30-13.00: Ποδόσφαιρο
σωματείων
11.00-12.00: Ποδόσφαιρο
παλαιμάχων
[Ολυμπιακό Γήπεδο
Μπέιζμπολ]

9.00-13.00

9.30-13.00: Μπάσκετ
σωματείων
11.00-12.00: Μπάσκετ
παλαιμάχων
[Ολυμπιακό Γήπεδο
Μπάσκετ]

Πολιτιστικές δράσεις
10.30-13.00: Χορός-Θέατρο-Μουσική
- Σχολή Κρουστών Οργάνων «Σπ.
Λιβιεράτος» Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης
- Τμήμα Σύγχρονου Χορού Δημοτικής
Κοινότητας Αργυρούπολης
- Τμήμα Σύγχρονου Χορού Πολιτιστικού
Λαογραφικού Συλλόγου «Η
Αργυρούπολη»
- Τμήμα Λάτιν Χορών Δημοτικής
Κοινότητας Ελληνικού
- Ένωση Γυναικών Γλυφάδας «Εμείς» Τμήμα Λάτιν Χορών
- Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Δημοτικής
Κοινότητας Αργυρούπολης
- Η Θεατρική Ομάδα «Μπουφόνοι»
Παρουσιάζουν απόσπασμα από το έργο
της Βίλης Σωτηροπούλου «Διαγώνισμα
Ευρωπαϊκής Υστερίας»
- Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυρούπολης
και Ελληνικού
- Σύλλογοι Κρητών Αργυρούπολης και
Ελληνικού
- Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος
«Στησίχορος» Δήμου Αλίμου
- Ένωση Ποντίων Γλυφάδας «Η Ρωμανια»
11.00-13.00: Μαθητικό φόρουμ με θέμα:
«Πώς θα θέλαμε να διαμορφωθεί ο
χώρος του πρώην αεροδρομίου
Ελληνικού και γιατί;»
9.00-11.30: Ζωγραφική για παιδιά και
μεγάλους
10.30-13.00: Προβολή κινηματικών
ταινιών-ντοκιμαντέρ από την ομάδα της
κινηματογραφικής λέσχης Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης

13.00-16.00

16.00-19.00

Κεντρική συζήτηση «Εξελίξεις και θέσεις για το Ελληνικό».
13.00-13.15: Χαιρετισμός δημάρχων
13.15-13.30: Νίκος Μπελαβίλας, Επίκ.Καθηγητής ΕΜΠ
13.30-14.00: Τοποθετήσεις πολιτικών κομμάτων και φορέων
14.00-16.00: Συζήτηση (5λεπτες παρεμβάσεις)
Ανεξάρτητο
πρωτάθλημα μπάσκετ
[Ολυμπιακό Γήπεδο
Μπάσκετ]

Προβολή κινηματικών ταινιώνντοκυμαντέρ από την ομάδα της
κινηματογραφικής λέσχης Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Με συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία των
Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης

Αθλητικές
δράσεις
10.00-11.00:
Αγώνας δρόμου
για μαθητές 2 χλμ
γυμνάσιο λύκειο
και 1 χλμ Δ΄, Ε΄
και ΣΤ΄ δημοτικού
9.00-11.30 9.00-11.30:
Τουρνουά πινγκπονγκ για Ε΄ &
ΣΤ΄ δημοτικού

Πολιτιστικές δράσεις

9.00-11.30: Ζωγραφική
9.00-11.30: Καραγκιόζης

Περιβάλλον

10.00-11.30: Μαθητικό
φόρουμ για μαθητές Ε΄ και
Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου με θέμα: «Πώς
θα θέλαμε να διαμορφωθεί ο
χώρος του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού και
γιατί;»

9.00-11.30:
Σκάκισιμουλτανέ

11.30-13.00

Συναυλία με σχολικά
συγκροτήματα

Στη διάρκεια του διημέρου, στο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας θα
φιλοξενηθούν:
- Περίπτερα συλλογικοτήτων και φορέων
- Προβολή φωτογραφιών από τους χώρους του αεροδρομίου από το Εργαστήρι
Φωτογραφίας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
- Παιδότοπος με φουσκωτά και εργαστήρι ζωγραφικής και κατασκευών για παιδιά
- Έκθεση ζωγραφικής μαθητών
- Έκθεση βιβλίου

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΖΙΝΟ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Στο Ελληνικό ετοιμάζεται ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο εις βάρος του δημόσιου
συμφέροντος.
Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται ένα βήμα πριν, ουσιαστικά, να χαρίσουν τα
6.240 στρέμματα του Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά (την καλύτερη
έκταση της Μεσογείου) στη Lamda Development του Λάτση, για να τη μετατρέψει σε
ένα θύλακα τζόγου, τσιμέντου και πλούτου για τους λίγους.
Αφού άφησαν χρόνια το Ελληνικό να ρημάζει - μαζί και τις πολλές ολυμπιακές
εγκαταστάσεις του, που χρυσοπλήρωσε ο λαός μας - και αφού αγνόησαν τις
τεκμηριωμένες προτάσεις του Πολυτεχνείου και της αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση
του, έρχονται τώρα να υποθηκεύσουν την ποιότητα της ζωής μας και των παιδιών
μας στο διηνεκές και ταυτόχρονα να φορτώσουν το τεράστιο, οικονομικό,
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος στις πλάτες μας.
Το δημόσιο συμφέρον και η ανάπτυξη δεν εξυπηρετούνται με το ξεπούλημα του
Ελληνικού!
Εξυπηρετούνται με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πράσινου
με ήπιες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, έρευνας και κοινωνικών
εξυπηρετήσεων.
Εμείς που αντιδρούμε στο ξεπούλημα του Ελληνικού - πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση,
δεκάδες επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς και πολιτικά κόμματα - δεν λέμε μόνο όχι.
Προτείνουμε τη μόνη πραγματικά αναπτυξιακή λύση, με άμεση ανταπόκριση στις
κοινωνικές ανάγκες της πρωτεύουσας και στο στόχο της περιβαλλοντικά βιώσιμης
ανάπτυξης:
- Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου με ήπιες χρήσεις
πολιτισμού, αθλητισμού, έρευνας και κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με το
σχέδιο που έχει συγκροτηθεί από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ σε
συνεργασία με την αυτοδιοίκηση.
- Το έργο αυτό είναι εφικτό και άμεσα υλοποιήσιμο. Έχει πολύ χαμηλό οικονομικό
ρίσκο και υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος. Δημιουργεί πραγματικές
θέσεις εργασίας και βασίζεται σε ένα εναλλακτικό μοντέλο πραγματικής και
διαρκούς ανάπτυξης προς όφελος των κατοίκων του λεκανοπεδίου.
- Το Ελληνικό δεν ανήκει στην Κυβέρνηση, στο ΤΑΙΠΕΔ και στα κερδοσκοπικά
συμφέροντα που ετοιμάζονται να το λεηλατήσουν. Ανήκει σε όλους μας και
προπαντός στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε, να το
αναπτύξουμε προς όφελος όλων και να τους το παραδώσουμε.

