Έσκασε η «φούσκα» της ανάπτυξης του ...mall
Ανακοίνωση του Συντονιστικού για την αναβάθμιση στις γειτονιές μας
ενάντια στο mall
“Παγώνει” η κατασκευή του τερατώδους Mall των 55.000 τμ, στην έκταση του
πρώην Μουζάκη, στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπως έγραψαν τα φιλοεπενδυτικά
Μέσα Μαζικής “Ενημέρωσης”.
Η μητρική BlackRock και το ελληνικό “όχημά” της, η Artume, δίνουν αναβολή στα
καταστροφικά τους σχέδια με επιχείρημα τη “διεθνή οικονομική αβεβαιότητα”
λόγω προεκλογικής περιόδου στην Ελλάδα, αλλά και την αποτυχία στις
διαπραγματεύσεις για συμμετοχή στην επένδυση με τους γνωστούς και μη
εξαιρετέους ομίλους της REDS (αυτής που επεδίωξε και συνεχίζει να επιδιώκει να
οικοδομήσει πολυώροφο κτίριο γραφείων μέσα σε τμήμα του Αρχαιολογικού
χώρου της Ακαδημίας του Πλάτωνος), του “Ελλάκτωρ” και της Lamda Development
του Λάτση (αυτής που πήρε το χώρο του Ελληνικού για να φέρει την ανάπτυξη με
καζίνο, να καταργήσει τους αθλητικούς χώρους του Αγ. Κοσμά και να φυτέψει στο
τοπίο του Σαρωνικού ουρανοξύστες ύψους 200 μ). Ο δε επικεφαλής της Artume
έχει ήδη διοριστεί στην Τράπεζα Αττικής για να ...αξιοποιήσει τα ακίνητα της!
H πολυεθνική αναβάλλει την περίφημη επένδυση της, η οποία αποδεινύεται μια
ακόμη «φούσκα ανάπτυξης», παρά το γεγονός που εδώ και ενάμισι χρόνο
(9/5/2017) το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για την κατασκευή του Mall της
πολυεθνικής, το υπουργείο Περιβάλλοντος έτρεξε να ικανοποιήσει όλες τις
απαιτήσεις της (έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων) και η διοίκηση του Γιώργου
Καμίνη στο δήμο Αθηναίων έστρωσε το χαλί, ώστε να αρθούν και τα τελευταία
θεσμικά εμπόδια. Δεν διαψεύδεται δε το γεγονός πως η οι πολύφερνοι επενδυτές,
οφείλουν μεταξύ άλλων και 700 χιλ ευρώ για ΕΝΦΙΑ, τη στιγμή που ο κάθε απλός
πολίτης αυτής της χώρας λοιδωρείται ως “μπαταχτσής”, βομβαρδίζεται με
ηλεκτρονικά ραβασάκια της Αρχής Είσπραξης και βλέπει κατασχέσεις στους
λογαριασμούς του, ακόμη και για λίγα ευρώ οφειλής.
Το σημάδι των πολιτικών κυβέρνησης-περιφέρειας και δήμου Αθήνας στο όνομα
της “ανάπτυξης” το έχουμε πλέον μπροστά μας. Αφήνουν μια έκταση – σκουπίδι,
αφού πρόσφεραν το “πολιτιστικό” έργο τους γκρεμίζοντας κτίρια βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που θα μπορούσαν μαζί με αυτό του “Λαναρά” να
ζωντανέψουν με χρήσεις απόλυτα αναγκαίες στην κοινωνία της ευρύτερης
περιοχής.
Οι ποικιλόμορφες και επί 10 χρόνια, επίμονες δράσεις και κινητοποιήσεις των
κατοίκων και των συλλογικοτήτων της Ακαδημίας Πλάτωνος, των κοντινών
γειτονιών καθώς και των περιοχών της Δυτικής Αθήνας έχουν συμβάλλει σε αυτές
τις εξελίξεις και, κυρίως, αποτελούν παρακαταθήκη ελπίδας για το μέλλον. Η
αναβολή δεν σημαίνει και εγκατάλειψη των όποιων σχεδίων από την πολυεθνική.
Εμείς δεν θα επαναπαυτούμε. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε από κυβέρνηση – δήμο
– περιφέρεια, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές μας για την
κάλυψη των πραγματικών και οξυμένων αναγκών.

Η δημοτική αρχή Καμίνη, που έσπρωξε με όποιο μέσο διέθετε την επένδυση του
Mall τάζοντας λαγούς και πετραχείλια “ανάπτυξης” για την περιοχή, δεν εκτέλεσε
επί 2 θητείες ούτε ένα από τα απολύτως αναγκαία έργα. Παράδειγμα για αυτό
είναι ότι τεχνικό προεκλογικό πρόγραμμα της για το 2019, περιλαμβάνει έργα
ζωτικής σημασίας που υπόσχονταν από το 2.000(!). Από αποχέτευση ακαθάρτων
σε ολόκληρες γειτονιές μέχρι αντιπλημμυρική προστασία σε θέσεις σχολείων,
απαλλοτριώσεις για κοινόχρηστους χώρους, διάνοιξη οδών, κλπ, κλπ.
O εξεφτελισμός της δημοτικής αρχής και κάθε δημοτικού συμβούλου που
αντιμετώπισε τους αγώνες μας με περιφρόνηση, στο όνομα της ανάπτυξης που θα
έφερνε το mall, δεν θα ξεχαστεί. Δεν επιτρέπουμε σε καμιά δημοτική αρχή να
εγκαταλείπει τις γειτονιές μας όταν σκάνε οι ...φούσκες της.
Η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής, που στήριξε το προεκλογικό της πρόγραμμα
το 2014 στην Ακαδημία Πλάτωνα, δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ στις γειτονιές μας από
τα εκατομμύρια των προϋπολογισμών της. Ακόμη και τα δύο νηπιαγωγεία που είχε
τη δέσμευση να κατασκευάσει στο οικόπεδο Αίμωνος & Ευκλείδου έχουν χαθεί
στη διαδρομή ανάμεσα Συγγρού – Υπουργείο Παιδείας. Τι θα μας πουν εν όψει
εκλογών; Σημασία έχει τι θα πούμε και, κυρίως, πως θα δράσουμε εμείς.
Απέναντι στην κάθε κυβέρνηση, όποιας αντιλαϊκής απόχρωσης ή μείγματος κι αν
είναι, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε:
 Πραγματική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου, προστασία και
ανάδειξη της μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής του αξίας, ανοιχτό στους
πολίτες και την καθημερινότητα των κατοίκων, που στάθηκαν οι μόνοι
ικανοί να διατηρήσουν την ύπαρξή του.
 Πραγματική αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας με την εξασφάλιση όλων
των απαραίτητων υποδομών (δρόμοι, αποχέτευση, αθλητικοί και ελεύθεροι
χώροι, κοινωνικές λειτουργίες).
 Πολεοδομική ανάπλαση, με επίκεντρο τον πολιτισμό και τη γνώση, της
περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ), που ερημώνει από την
αποβιομηχάνιση, ενάντια στις κερδοσκοπικές επενδύσεις-φούσκες, που δεν
καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για σταθερή εργασία.
 Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και υπεράσπιση των θέσεων εργασίας σε
αυτές.

