
Ε
πί ποδός πολέµου βρίσκονται οι δήµαρχοι 
της περιοχής πέριξ του Ελληνικού µετά την 
ανακοίνωση της υπογραφής του µνηµο-

νίου συνεννόησης µεταξύ του ΤΑΙΠΕ∆ και της 
Lamda Development του οµίλου Λάτση, ζητώ-
ντας ενηµέρωση και εµµένοντας στην απόφα-
σή τους να αντιδράσουν µε κάθε νόµιµο µέσο 
εναντίον της συµφωνίας. Παρά το γεγονός ότι 
οι δήµαρχοι Γλυφάδας, Αλίµου και Ελληνικού-
Αργυρούπολης περίµεναν ενηµέρωση τις προ-
ηγούµενες ηµέρες από το ΤΑΙΠΕ∆, τελικά έµει-
ναν... στην αναµονή. Επίσης, αναβλήθηκε και 
η προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Επι-
κρατείας Αλέκο Φλαµπουράρη, που είχε ορι-
στεί να πραγµατοποιηθεί την προηγούµενη Τρί-
τη στο Μέγαρο Μαξίµου. Ο δήµαρχος Γλυφά-
δας Γ. Παπανικολάου και ο δήµαρχος Αλίµου 
Αν. Κονδύλης εκφράζουν επιφυλάξεις εάν όσα 
έχουν διαρρεύσει µέχρι στιγµής, αποτελούν την 
τελική συµφωνία και ζητούν πλήρη ενηµέρωση. 

Οι δύο δήµαρχοι µε δηλώσεις τους είπαν 
ένα ηχηρό «όχι» στην υλοποίηση της αποκρα-
τικοποίησης µε τους όρους που έχουν συµφω-
νηθεί και χωρίς τη συµµετοχή τους στις τελικές 
αποφάσεις. Μάλιστα, προειδοποίησαν ότι θα 
αντιδράσουν επιχειρώντας «την ακύρωση του 
σχεδιασµού µε όλους τους νόµιµους τρόπους 
εάν δεν βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης. Εί-
µαστε σε πλήρη ετοιµότητα µε δικηγόρους και 
µηχανικούς να εξετάσουµε και να προσβάλου-
µε δικαστικά, αν χρειάζεται, τα σχέδια, όταν πια 
δοθούν στη δηµοσιότητα, µιας και δεν µας δό-
θηκαν έγκαιρα για µελέτη και διαβούλευση».

Τονίζουν, επίσης, χαρακτηριστικά ότι δεν θα 
δώσουν «λευκή επιταγή σε κανέναν» και ότι «θα 
µας βρουν απέναντι να διεκδικούµε τα συµ-
φέροντα των δήµων µας, oι οποίοι θα επιβα-
ρυνθούν σηµαντικά από την επικείµενη επέν-

δυση, γι’ αυτό και η ανταποδοτικότητα πρέπει 
να είναι έµπρακτη και να διασφαλίζεται σε βά-
θος χρόνου».

Θέση για το θέµα πήρε και ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. Μιλώντας στη Realnews, 
είπε ότι «οι ιδιωτικές επενδύσεις και κυρίως αυ-
τές που δηµιουργούν άµεσες θέσεις εργασίας 
είναι αναγκαίες για να βρει η χώρα τον δρόµο 
της πραγµατικής ανάπτυξης. Οι ιδιωτικοποιή-
σεις πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα για να 

ενισχύσουν ένα τέτοιο κλίµα. Από εκεί και πέ-
ρα, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να διαπραγ-
µατεύεται υπέρ του πραγµατικά µέγιστου οφέ-
λους για το ελληνικό ∆ηµόσιο και τους πολίτες, 
λαµβάνοντας το καλύτερο τίµηµα που µπορεί 
και υποχρεώνοντας τους επενδυτές σε άµεσες 
επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν θέσεις ερ-
γασίας. Οι κυβιστήσεις και οι παλινδροµήσεις 
δεν βοηθούν προς καµία κατεύθυνση, ούτε τους 
πολίτες ούτε την κυβέρνηση».

Σε θέση µάχης
για το Ελληνικό

Ετοιµοι οι δήµαρχοι Γλυφάδας και Αλίµου να µπλοκάρουν 
νοµικά τη συµφωνία ΤΑΙΠΕ∆ - Lamda του oµίλου Λάτση

κοινωνία

Παντός καιρού
ΟΙ ΠΙΟ συνεπείς και πειθαρχημένοι άν-
θρωποι στον κόσμο είναι οι δισεκατομ-
μυριούχοι. Εχουν πρόγραμμα και δεν 
πτοούνται από τα εμπόδια που ανακύ-
πτουν. Τι κι αν αλλάζουν οι κυβερνή-
σεις; Οι δισεκατομμυριούχοι έχουν με-
θοδικότητα, προσήλωση, αυταπάρ-
νηση. Γι’ αυτό δεν αποτυγχάνουν πο-
τέ. Βάλτε τους μνημόνια, κάντε εκλο-
γές, πηγαίνετέ τους στο ΣτΕ, ξανακάντε 

εκλογές, ορθώστε απέναντί τους και το 
εθνικό και το διεθνές δίκαιο. Αυτοί, εκεί, 
θα επιμείνουν. Η παραχώρηση του Ελ-
ληνικού είναι απλώς ένα μικρό δείγμα 
της συνέπειας και της πειθαρχίας τους 
και είναι απορίας άξιο πώς ορισμένοι 
νόμιζαν ότι θα αποτύχουν. Ποιος, άλλω-
στε, θα μπορούσε να τους σταματήσει; 
Οι Ελληνες πολιτικοί; Κρίμα σε όσους 
πίστεψαν κάτι τέτοιο. 
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Σ
ε τιµές οικοπέδου στο Βραχάτι συµφώ-
νησε τελικώς η κυβέρνηση να πουλη-
θεί το «φιλέτο της Ευρώπης» στη Lamda 

Development για 99 χρόνια. Με την υπογρα-
φή του µνηµονίου συνεννόησης µεταξύ ΤΑΙ-
ΠΕ∆ και Lamda που έγινε στις αρχές της εβδο-
µάδας, δεν επήλθε τελικά καµία αλλαγή στο τί-
µηµα που συµφωνήθηκε από τη συγκυβέρνη-
ση Ν.∆.-ΠΑΣΟΚ το φθινόπωρο του 2014 και εί-
χε χαρακτηριστεί ως «σκανδαλώδες ξεπούλη-
µα» από την παρούσα κυβέρνηση. 

Τελικά το Ελληνικό, που προ κρίσης κοστολο-
γείτο έως και 20 δισ. ευρώ, πωλείται µόλις 915 
εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή 92 ευρώ ανά τετραγωνι-
κό µέτρο δόµησης, «όσο περίπου κι ένα οικό-
πεδο στο Βραχάτι», όπως χαρακτηριστικά έλε-
γε το 2014 ο σηµερινός υπουργός Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων Χρήστος Σπίρτζης 
όταν παρουσίαζε την έκθεση του ΤΕΕ, η οποία 
αποτιµούσε την αξία του ακινήτου σε τουλάχι-
στον 3 δισ. ευρώ. Ο ίδιος, µιλώντας στον Real 
FM, επέµεινε και στην παρούσα φάση ότι «το 

(όπως π.χ. η χωροθέτηση του καζίνο) και χω-
ρίς να προσβληθεί δικαστικά. Σε άλλη περίπτω-
ση προβλέπεται «ενεργοποίηση νοµικών δικαι-
ωµάτων του επενδυτή».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ∆ηµόσιο είναι 
υποχρεωµένο να αποζηµιώσει τον επενδυτή 
ακόµα κι αν αυτός δεν έχει, σε διάστηµα 2 ετών 
από την υπογραφή της σύµβασης, τα προσδο-
κώµενα έσοδα από την πώληση των κατοικιών 
που θα κατασκευάσει. Το ίδιο ισχύει εάν στην 
έκταση βρεθούν αρχαία, εντοπιστεί µόλυνση 
του εδάφους, προκύψει δασικός χαρακτηρι-
σµός ή υπάρξει δικαστική εµπλοκή. 

Σηµειώνεται ότι το ακίνητο πουλήθηκε χω-
ρίς να είναι «καθαρό», αφού δεν έχει γίνει χα-
ρακτηρισµός από δασάρχη, ούτε υπάρχει γνω-
µοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµ-
βούλιο, αν και υπάρχουν ανασκαφικές ενδεί-
ξεις σε τρία σηµεία. Σύµφωνα µε το ΤΑΙΠΕ∆, το 
µόνο που υπάρχει είναι η οριοθέτηση του αρ-
χαιολογικού χώρου στον Αγιο Κοσµά. Επιπλέ-
ον, µέρος της έκτασης διεκδικείται από την Εκ-
κλησία, η οποία, βάσει απόφασης του ΣτΕ, µπο-
ρεί να προσφύγει σε διοικητικά δικαστήρια. 

Ακόµη δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει βασικές 
προβλέψεις για µια σειρά ζητήµατα που µπορεί 
να θεωρηθούν ως «κρατικές ενισχύσεις» -όπως 
και πάλι η υπόθεση του καζίνο- και τα οποία εν-
δέχεται να προκαλέσουν εµπλοκές στο Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο. Αν συµβεί αυτό, βάσει της 
σύµβασης θα υποχρεωθεί το ∆ηµόσιο σε κα-
ταβολή αποζηµιώσεων. 

Παραµένει, εξάλλου, η δέσµευση του ∆η-
µοσίου να καλύψει το κόστος της µετεγκατά-
στασης των φορέων, που κυµαίνεται, σύµφω-
να µε το ΤΑΙΠΕ∆, µεταξύ 64,9 εκατ. ευρώ έως 
124 εκατ. ευρώ. Μια από αυτές τις µετεγκατα-
στάσεις αφορούν και το αµαξοστάσιο του ΟΑ-
ΣΑ, το µεγαλύτερο της Αττικής. Η αποµάκρυν-
σή του, σύµφωνα µε τον ΟΑΣΑ, θα κοστίσει 35 
εκατ. ευρώ, ενώ θα επιφέρει επιπλέον λειτουρ-
γικά κόστη ύψους 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο που 
θα επωµιστούν τα ελλειµµατικά ταµεία των αστι-
κών συγκοινωνιών. Η µετεγκατάσταση θα πρέ-
πει να γίνει το αργότερο έως το τέλος της χρο-
νιάς, ειδάλλως ενεργοποιούνται και εδώ ρήτρες 
αποζηµιώσεων. Ωστόσο, ο ΟΑΣΑ τονίζει ότι κά-
τι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο να συµβεί. 

τίµηµα έπρεπε να είναι 3 δισ. ευρώ για να πάνε στην εξυπηρέ-
τηση του χρέους. Εµείς βρήκαµε έναν διαγωνισµό ολοκληρωµέ-
νο, µε συγκεκριµένο τίµηµα και προβλέψεις. Και αυτό που έγι-
νε µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου ήταν να βελτιώσουµε όσο 
µπορούσαµε τους όρους του διαγωνισµού που βρήκαµε ολο-
κληρωµένο», ανέφερε. Εξάλλου, το µνηµόνιο συνεννόησης που 
υπογράφηκε δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα και σε ό,τι αφορά τις χα-
ρακτηρισµένες ως «λεόντειες» ρήτρες αποζηµιώσεων που βαρύ-
νουν το ∆ηµόσιο κι είχαν προβλεφθεί από την αρχική σύµβαση. 

Η Οµάδα Εργου
Το θέµα είχε θίξει και η Οµάδα Εργου για το Ελληνικό που συ-
στάθηκε από τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαµπουράρη, 
την έκθεση της οποίας αποκάλυψε η Realnews. Γινόταν, µάλι-
στα, αναφορά σε «υπερβολικές δεσµεύσεις του ∆ηµοσίου για 
αποζηµιώσεις σε µια σειρά από αναβλητικές αιρέσεις που είναι 
δύσκολο να επιτευχθούν». Επίσης, η έκθεση ανέφερε ότι το ∆η-
µόσιο «επιβαρύνεται µε δυσανάλογο τρόπο έναντι του αγορα-
στή, ώστε να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επένδυση στο µέλλον 
να το επιβαρύνει υπέρµετρα». Μάλιστα, οι υποχρεώσεις του ∆η-
µοσίου για αποζηµιώσεις µπορούν να φτάσουν ακόµα και στο 
100% της αξίας της επένδυσης, δηλαδή το σύνολο του τιµήµα-
τος (915 εκατ. ευρώ) στο οποίο έκλεισε η συµφωνία.

Σύµφωνα µε το ΤΑΙΠΕ∆, το µόνο που έχει αλλάξει είναι ότι 
επεκτείνονται από 90 σε 200 ηµέρες οι προθεσµίες που έχει το 
∆ηµόσιο ώστε να προχωρήσει σε έκδοση διοικητικών πράξεων 
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Του ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ

Ουδέν σχόλιον
«ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ όλα αυτά τα χρόνια συγκρούο-
νται δύο κόσμοι. Αυτός που υπερασπίζεται με αγώνες 
το δημόσιο συμφέρον και αυτός που ευνοεί τα ιδιωτι-
κά κερδοσκοπικά συμφέροντα. Αυτός που υπερασπί-
ζεται την ήπια ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 
και αυτός που προωθεί τη fast track εκποίηση. Αυτός 
που υπερασπίζεται τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους ελεύθε-
ρους χώρους, την πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσ-
σιο μέτωπο, την προοπτική του μητροπολιτικού πάρκου 
και αυτός που στόχο έχει να μετατρέψει την περιοχή σε 
έναν θύλακα τζόγου, τσιμέντου και πλούτου για τους λί-
γους». «Είναι πρωτοφανές και αδιανόητο, μια κλίκα να 
αποφασίζει για το μέλλον του δημόσιου πλούτου, δίχως 
διαφάνεια, δίχως κοινοβουλευτική εποπτεία και έλεγχο, 
λες και πρόκειται για τα αμπελοχώραφα που κληρονό-
μησαν από τους παππούδες τους». 

 «Για μας το Ελληνικό δεν είναι ένα πρότζεκτ, αλλά 
κατάθεση ψυχής (…). Δεν θα εγκαταλείψουμε τους πο-
λίτες και το όραμα για ποιότητα ζωής». Τα παραπάνω ο 
κ. Τσίπρας τα έλεγε στις 28/2/2014 σε εκδήλωση με τίτ-
λο: «Το Ελληνικό ΔΕΝ πωλείται»... Στις 12/1/2015, δέ-
κα μέρες πριν από τις εκλογές, ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε 
στον «Ενικό» από τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Τι θα κάνε-
τε με ορισμένες κραχτές περιπτώσεις, να το πω έτσι, ιδι-
ωτικοποιήσεων, όπως, για παράδειγμα, το θέμα του Ελ-
ληνικού (…);». Και απάντησε: «Θέλει και ρώτημα; Κύ-
ριε Χατζηνικολάου, αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να 
εγκρίνει ή να επικυρώσει συμφωνίες που έγιναν και πα-
ραβιάζουν κατάφωρα την κοινή λογική και όχι μόνο το 
δημόσιο συμφέρον, αν είναι να έρθουμε για να επικυ-
ρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, τότε καλύτερα να ψηφί-
σει τον κ. Σαμαρά ο ελληνικός λαός». Ουδέν σχόλιον… 
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πρόχειρα
Το ακίνητο 
πουλήθηκε 
χωρίς να είναι 
«καθαρό», αφού 
δεν έχει γίνει 
χαρακτηρισµός 
από δασάρχη, 
ούτε υπάρχει 
γνωµοδότηση 
από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο

92 ευρώ το τετραγωνικό 
πουλήθηκε το Ελληνικό!
Το «φιλέτο της Ευρώπης» πέρασε στην ιδιοκτησία της Lamda Development 
του οµίλου Λάτση για 99 χρόνια µε µόλις 915 εκατ. ευρώ 


