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Του ΑλέξΑνδρου ΚυριΑΚοπουλου

Ε
σοδα ύψους 8 δισ. ευρώ θα χάσει το 
ελληνικό Δημόσιο εάν τελικά πουλήσει 
την έκταση του παλιού αεροδρομίου 

στο Ελληνικό για 900 εκατ. ευρώ. Την πεποί-
θηση αυτή, αλλά και τις προτάσεις του για την 
ευρύτερη αξιοποίηση της ακτής του Σαρωνι-
κού, εκφράζει στη Realnews ο πολιτικός μη-
χανικός Ιωάννης Τσαχαγέας. Με μακρά εμπει-
ρία στον τομέα των κατασκευών σε πολλές χώ-
ρες, έχει επανειλημμένα στείλει επιστολές με τις 
προτάσεις του στον πρωθυπουργό, τους αρ-
μόδιους υπουργούς και εμπλεκόμενους φο-
ρείς χωρίς ποτέ να έχει λάβει κάποια απάντη-
ση. Οπως χαρακτηριστικά τονίζει, «τη στιγμή 
που περικόπτονται μισθοί και συντάξεις αφή-
νουμε αναξιοποίητα φιλέτα δισεκατομμυρί-
ων». Για αρχή, όπως λέει, «πρέπει να δώσου-
με μια ταυτότητα, ένα όνομα, για να μπορού-
με να την προβάλουμε, στην ακτή Σαρωνικού. 
Μια πρώτη πρόταση είναι Dream Coast, δη-
λαδή Ακτή-Ονειρο».

 Στην επιστολή σας προς τον πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα τονίζετε πως είναι «σκάν-
δαλο» η πώληση της έκτασης του Ελληνικού 
στη Lamda Development για 900 εκατ. ευ-
ρώ. Πώς το αιτιολογείτε;

Η σύμβαση πώλησης του Ελληνικού αποτε-
λεί σκάνδαλο πρώτου μεγέθους διότι, αφε-
νός, εκχωρεί την κυριότητα του εδάφους α-
ντί της μακροχρόνιας μίσθωσης και, αφετέ-
ρου, το συμφωνηθέν τίμημα είναι στο ένα 
δέκατο της πραγματικής αξίας της έκτασης, η 
οποία είναι 8 δισ. ευρώ. Το ΤΑΙΠΕΔ ανέθεσε 
στην εταιρεία Happold Consulting την απο-
τίμηση της αξίας του Ελληνικού, ενώ το δε-
οντολογικά ορθό και αδιάβλητο θα ήταν να 
αναθέσει αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο έργο 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τεχνι-
κό σύμβουλο του κράτους κατά τον ιδρυτι-
κό του νόμο, και παράλληλα για διασταύρω-
ση στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικο-
νομικών Ερευνών. Η Lamda Development 
μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα τη δουλειά, 
αλλά είναι ο μοναδικός μειοδότης. Το εθνικό 
συμφέρον επιβάλλει να μην προχωρήσει η 
διαδικασία του διαγωνισμού και να επανε-
ξετάσει η κυβέρνηση τον τρόπο αξιοποίησης 
της έκτασης του Ελληνικού, γιατί πρόκειται 
να πουλήσει μια έκταση προς 140 ευρώ το 
τ.μ., όταν η αξία γης στην παραλία της Γλυ-
φάδας σήμερα είναι 3.000 ευρώ το τ.μ., ε-
νώ σε Αλιμο και Ελληνικό 900 ευρώ.
 Η δική σας πρόταση για το Ελληνικό ποια 

είναι;
Για την ανάπτυξη του Ελληνικού η πρότα-
σή μου είναι, σε πρώτη φάση, να αναζη-
τηθούν για συγκεκριμένες ρεαλιστικές χρή-
σεις τέσσερις επενδυτές, στους οποίους να 
παραχωρηθεί η χρήση γης για συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα να γίνει 
συνεδριακό κέντρο 5.000 θέσεων και ξενο-
δοχεία στον χώρο κοντά στον σταθμό του 
μετρό της Αργυρούπολης, που προσφέρει 
τη δυνατότητα πρόσβασης στην Ακρόπο-

Το σχέδιο των 
8 δισ. ευρώ για 
το Ελληνικό
Ο διακεκριμένος πολιτικός μηχανικός Ιωάννης 
Τσαχαγέας αναλύει στην «R» το σχέδιό του  
για την ανάπλαση της ακτής του Σαρωνικού

λη, στο κέντρο της Αθήνας και τα ξενοδο-
χεία του σε 14 λεπτά. Επίσης, να γίνει εμπο-
ρικό κέντρο πολυτελείας κοντά στον σταθ-
μό του μετρό Ελληνικού, ενώ στην παραλι-
ακή ζώνη να δημιουργηθεί ένα νέο Μονακό 
της ανατολικής Ευρώπης, με καζίνο, ξενοδο-
χεία, πλαζ, εστιατόρια, night club κ.λπ. Πα-
ράλληλα, να κατασκευασθούν και τρία πάρ-
κα των 150 στρεμμάτων το καθένα σε γειτ-
νίαση με τους δήμους Αλίμου, Αργυρούπο-
λης και Γλυφάδας για την εξυπηρέτηση των 
δημοτών τους. 
 Και γιατί να μη δημιουργηθεί Μητροπο-

λιτικό Πάρκο και χώροι πρασίνου; 
Το πράσινο έχει μεγάλο κόστος συντήρησης. 
Εχουμε το Πάρκο Τρίτση στο Ιλιον, το οποίο 
έχει ξεραθεί, και το Πεδίον του Αρεως, το ο-
ποίο αναγέννησαν, αλλά μετά εγκαταλείφθη-
κε. Μέχρι και τον Εθνικό Κήπο δεν μπορούν 
να συντηρήσουν και είναι μόνο 150 στρέμ-
ματα. Η έκταση του Ελληνικού έχει τρεις φο-
ρές την έκταση του Σέντραλ Παρκ στη Νέα 
Υόρκη και τρεις φορές του Χάιντ Παρκ στο 
Λονδίνο. Ποιος θα το συντηρήσει όλο αυτό; 
Και ποια είναι η έννοια του Μητροπολιτικού 
Πάρκου; Θα ξεκινάει δηλαδή μια μητέρα με 
το καροτσάκι της από την Κυψέλη για να πά-
ει στο Ελληνικό; Εδώ δεν πάει στο Πεδίον του 
Αρεως που είναι δίπλα της. 
 Και για την παραλιακή ζώνη από το ΣΕΦ 

έως το γήπεδο του τάε κβον ντο;
Ο χώρος ανάμεσα στις δύο κοίτες του Κη-
φισού και του Ιλισού έχει μείνει ως χώρος 
που πάνε οι Ρομά και κατασκηνώνουν, ε-
νώ όποιος θέλει πάει και πετάει τα σκουπί-
δια του. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτή 
την έκταση φιλέτο 360 στρεμμάτων αναξι-
οποίητη επί 46 χρόνια; Αυτό που προτείνω 
είναι, σε μικρό τμήμα του χώρου του όρμου 
που καλύπτει η μελέτη του αρχιτέκτονα Ρέ-
ντζο Πιάνο, να ανατεθεί με αντιπαροχή η κα-
τασκευή έξι δωδεκαόροφων πύργων πολυ-
τελών κατοικιών, με σκοπό οι τρεις να περι-
έλθουν στο Δημόσιο και να λειτουργήσουν 
ως ξενοδοχεία. 
 Στη μελέτη σας λέτε και για έσοδα από τη 

δημιουργία νέας γης.
Μια ακόμα πρόταση είναι να επιχωματωθούν 
τμήματα της παραλίας των δήμων Π. Φαλή-
ρου, Καλαμακίου, Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφά-
δας, Βούλας και Καβουρίου της Βουλιαγμένης 
σε βάθος θάλασσας μέχρι 5 μέτρα για να δη-
μιουργηθεί γη. Το 30% αυτής να δοθεί στους 
δήμους για δημιουργία πλαζ, μαρινών, αθλη-
τικών εγκαταστάσεων κ.λπ., το 20% για δρό-
μους και το 50% να πουληθεί από το Δημό-
σιο για την κατασκευή κατοικιών, με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος τα 4 μέτρα για να μην 
κλείσουν τη θέα στη θάλασσα. Αν επιχωμα-
τωθούν συνολικά 2.000.000 τ.μ., τα καθαρά 
έσοδα για το Δημόσιο θα είναι 5 δισ. ευρώ.

Ο Ιωάννης Π. Τσαχαγέ-
ας σπούδασε πολιτικός μη-
χανικός στο Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο και έχει με-

ταπτυχιακό δίπλωμα στη Με-
λέτη και Κατασκευή Κτιρίων 
από το MIT. Εργάστηκε για 
5 χρόνια στον Καναδά και 

στις ΗΠΑ και όταν επέστρε-
ψε στην Ελλάδα για 5 χρόνια 
στο τεχνικό γραφείο του Δο-
ξιάδη με αντικείμενο τα προ-
γράμματα και τις μελέτες οι-
κιστικής και τουριστικής ανά-
πτυξης. Εχει εργαστεί στη 
Μαδρίτη ως συνεργάτης της 
Doxiadis Iberica S.A., με κύ-
ριο θέμα τη μελέτη ανάπτυ-
ξης του ανατολικού τμήμα-
τος της Costa de Sol μεταξύ 
Μάλαγας και Αλμερίας. Στη 
συνέχεια, ανέλαβε τη διεύ-

θυνση έργου τριών ξενοδο-
χείων. Εχει ασχοληθεί με την 
κατασκευή βιομηχανικών κτι-
ρίων, καθώς και την ανέγερ-
ση και εμπορία κατοικιών και 
εμπορικού κέντρου. Μετά 
την απόσυρσή του από την 
ενεργό δράση, ασχολείται με 
τη συγγραφή βιβλίων. Από-
σπασμα από το βιβλίο του «Η 
ανθρωπότητα σε κρίση θε-
σμών και αξιών» είχε μπει ως 
θέμα στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις ΕΠΑΛ του 2014.

Η πορεία του

Καριέρα σε Αμερική  
και Ευρώπη

«Η σύμβΑσΗ 
πώλησης του 
Ελληνικού απο-
τελεί σκάνδαλο 
πρώτου μεγέ-
θους», τονίζει ο 
Ι. Τσαχαγέας


