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Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. Πολιτικές υφαρπαγής δημόσιας γης και η
εμπειρία ενός αγώνα που συνεχίζεται.
Η ανακοίνωση έχει σκοπό να υπογραμμίσει τις καταστροφικές οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της «επένδυσης» της Lamda
Development στην έκταση 6.205 στρεμ., που περιλαμβάνει το χώρο του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού και την παραλία Αγίου Κοσμά. Ταυτόχρονα, αντιπροτείνει
ένα εναλλακτικό σχέδιο βιώσιμης οικολογικά και επωφελούς οικονομικά για τους
κατοίκους του λεκανοπεδίου ενεργοποίησης της παράκτιας ζώνης, με κέντρο το
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. Ένα πάρκο χαμηλού κόστους κατασκευής που θα
συντηρείται με ίδιους πόρους. Έτσι η ανακοίνωση:
Παρουσιάζει το σχέδιο Foster, σύμφωνα με το οποίο μια εσωστρεφής ιδιωτική πόλη
27.000 κατοίκων με ποικίλες χρήσεις και 3-3,6 εκατ. τ.μ. δόμησης εγκαθίσταται στο
Ελληνικό και επίσης καταδεικνύει ότι στο κορεσμένο οικολογικά λεκανοπέδιο, όπου
η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαγορευτική σε νέα δόμηση και όπου
στην καρδιά των παράκτιων και γειτονικών δήμων υπάρχει ήδη τεράστια φούσκα
ακινήτων, η «επένδυση» αποτελεί μια καταστροφική περιβαλλοντική βόμβα με
τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής και ευρύτερα της Αττικής.
Για πρώτη φορά παραχωρείται αρχαιολογικός χώρος σε ιδιώτη. Δεν
προστατεύονται τα νεότερα μνημεία ενώ σοβαρά συνταγματικά θέματα τίθενται
λόγω του δασικού χαρακτήρα τμημάτων της περιοχής.
Το τίμημα είναι πολύ κάτω της αξίας του ακινήτου, όπως αποδεικνύουν οι μελέτες
του ΤΕΕ και των πραγματογνωμόνων, τις οποίες διέταξε ο Εισαγγελέας Οικονομικού
Εγκλήματος. Άλλωστε, το όποιο πενιχρό τίμημα θα χαθεί στη μαύρη τρύπα του
χρέους που δεν οφείλει ο ελληνικός λαός.
Αντιπροτείνεται ένα εναλλακτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της
παράκτιας ζώνης, οικολογικής και πολιτισμικής αναβάθμισης της περιοχής. Στο
Ελληνικό μπορεί να δημιουργηθεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο ως σημαντικός Πόλος
Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανοιχτό στους κατοίκους της περιοχής
και τους ξένους επισκέπτες. Ένας πόλος έλξης εναλλακτικού,
φυσιολατρικού/πολιτισμικού τουρισμού, που λειτουργεί όλο το χρόνο. Ένας πόλος
που ενεργοποιεί φθίνουσες υπηρεσίες και αδιάθετα ακίνητα στους παρακείμενους
δήμους και το παράκτιο μέτωπο από το ΣΕΦ μέχρι το Λαύριο.
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