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Ç αττική γη δεν µοιάζει µε… ζωγραφιά. Κάθε άλλο. Και µοιραία φέρνει στο νου κανείς
εκείνους που πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες, όταν γινόταν η χωροθέτηση των µε-

γάλων αθλητικών συγκροτηµάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εκφράζανε τις
αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι κατά τον (αυθαίρετο και τυχαίο) τρόπο που γίνεται
αυτή η διαδικασία, απειλεί µε εκ βάθρων ανατροπή το Pυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Ó ήµερα, δυο χρόνια µετά τους… λαµπρούς Αγώνες, οι πολυπληθείς και εκτεταµένες
Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, εγκαταλειµµένες, απαξιωµένες και λεηλατούµενες, δεί-

χνουν ως τεράστιες… µαύρες τρύπες στον έτσι κι αλλιώς προβληµατικό πολεοδοµικό
ιστό της πρωτεύουσας.
Και, µάλιστα, δίχως προο-
πτική ανατροπής της κατα-
στροφικής τους επίδρα-
σης στο Ρυθµιστικό Σχέ-
διο της Αθήνας και κατ’
επέκταση στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων του
λεκανοπεδίου. Αντιθέτως.

¼ σο αφήνονται στην
εγκατάλειψη και τη

φθορά, τόσο επιτείνεται ο
κίνδυνος να παραδοθούν
έναντι «πινακίου φακής»
σε εκείνους που προσβλέ-
πουν να κερδοσκοπήσουν επί της δηµόσιας γης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευνοϊκές
ρυθµίσεις (και τις απαραίτητες άδειες) για οικοδόµηση τεράστιων συγκροτηµάτων ψυχα-
γωγίας και εµπορίου. Άλλωστε, γι’ αυτή την προοπτική έχει «φροντίσει» ο νοµοθέτης
από το περασµένο καλοκαίρι, εντάσσοντας στο νόµο διατάξεις που προβλέπουν τη διευ-
κόλυνση των «επενδυτών», µε συνοπτικές και εκτός της πάγιας νοµοθεσίας έκδοσης
των πάσης φύσης αδειών, ταυτόχρονα, όµως, να… κρατηθούν µακριά από τις συγκεκριµέ-
νες περιοχές οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα της Αυτοδιοίκησης! 

Ô ο γεγονός ότι στο µνηµόνιο των υπουργείων Άµυνας και Πολιτισµού για την «αξιο-
ποίηση» του χώρου των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων στο Γουδί… ξεχάστηκε να κα-

ταγραφεί, έστω ως µνεία, η νοµοθετηµένη (εδώ και δύο δεκαετίες) δέσµευση για δηµι-
ουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, είναι σαφής ένδειξη των προθέσεων. Ακόµη σαφέστερη
το γεγονός ότι οι τεράστιες και εξαιρετικά πολύτιµες (από όποια οπτική και αν τις δει κα-
νείς) εκτάσεις των πρώην Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, έχουν εκχωρηθεί σε µια Α.Ε.(1) που
τις διαχειρίζεται ως περιουσία της και σκοπεύει να τις πωλήσει ως… τσιφλίκι της.

Ê άτι που -ακόµη και αν το κοιτάς από πολύ …ψηλά- δεν µπορείς να το αποδεχτείς…

1. «Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.»

Όταν κοιτάς από ψηλά…


