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ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Άλιμος, 13-1-2014.
Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις του διαγωνισμού
για την επιλογή επενδυτή, κάνουν τα πάντα για να ολοκληρωθεί το συντομότερο η
ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού.
Έχουν εδώ και καιρό διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει απεριόριστες
δυνατότητες για την εκμετάλλευση των 6.200στρ. της έκτασης, χωρίς καμία σύνδεση
με το μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας και τις πραγματικές ανάγκες των
κατοίκων της πρωτεύουσας, που πρακτικά θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας νέας
πόλης στο λεκανοπέδιο.
Επίσης, το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι πιέσεις για την εκδίωξη από το χώρο
φορέων που χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις για κοινωνικές εξυπηρετήσεις,
αθλητισμό, έρευνα, πολιτιστικές δραστηριότητες και διοικητικές ανάγκες, μεταξύ των
οποίων και το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Παρόλα αυτά οι υποψήφιοι επενδυτές φαίνεται πως απαιτούν διαρκώς περισσότερα.
Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι υποψήφιοι επενδυτές που
αναμένεται να υποβάλλουν τελικά οικονομική προσφορά (η ελληνική LAMDA
Development, η ισραηλινή ELBIT και η βρετανική London and Regional Properties),
έχουν θέσει επί τάπητος και το θέμα της λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.
Όλα τα παραπάνω μας βρίσκουν απολύτως αντίθετους. Καταστρέφουν το μέλλον
των επόμενων γενιών και βάζουν τους «δημοσιονομικούς στόχους» πάνω από την
ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αθήνας, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αξιοπρέπεια μας.
Οι Δήμαρχοι του Αλίμου, της Γλυφάδας και του Ελληνικού-Αργυρούπολης
δηλώνουμε ότι:
•

παραμένουμε σταθεροί στην τεκμηριωμένη, με τις έγκυρες μελέτες του
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου, πρόταση μας για τη δημιουργία του
Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου με ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και
άλλες κοινωνικές υποδομές, που είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να αποτελέσει
πρότυπο ενός εναλλακτικού μοντέλου πραγματικής ανάπτυξης προς όφελος των
κατοίκων του λεκανοπεδίου.

•

προτιθέμεθα (εκφράζοντας όχι μόνο τη θέληση των δημοτών μας αλλά και το
ζωτικό συμφέρον όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου) να αντιταχθούμε στην
ξεπούλημα του Ελληνικού, με τεράστιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος σε
βάρος της ζωής μας, της υγείας μας και των μελλοντικών γενιών.

•

είμαστε αντίθετοι με την εκδίωξη από τις εγκαταστάσεις τους στο Ελληνικό, χωρίς
τεκμηρίωση και σχεδιασμό, των δημόσιων και κοινωφελών φορέων που εδώ και
πολλά χρόνια παράγουν σημαντικό έργο για την κοινωνία και θα αναλάβουμε
δράσεις για να την αποτρέψουμε.

