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Οδ. Αθανασίου (Lamda): «Το 2021 το Ελληνικό πιθανόν να δεχθεί τους πρώτους
του επισκέπτες»
Της Στεφανίας Σούκη
Πιο αισιόδοξος από κάθε άλλη φορά εµφανίστηκε από το βήµα του συνεδρίου του Economist o διευθύνων
σύµβουλος της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου ως προς την από εδώ και πέρα πορεία της
επένδυσης του Ελληνικού, εκφράζοντας την εκτίµηση ότι αν υπάρξει έγκριση του master plan εντός του
επόµενου διµήνου και έκδοση του Προεδρικού Διατάγµατος µέχρι το Νοέµβριο, στο πρώτο µισό του 2018
θα είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών για τα πρώτα έργα αποψιλώσεων.
«Στην περίπτωση αυτή κι αν όλα πάνε καλά, µία τριετία µετά, το 2021 το Ελληνικό πιθανότατα να δεχθεί
τους πρώτους τουρίστες, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτοι τουριστικοί και εµπορικοί προορισµοί στο
έργο». Σηµειωτέον ότι και από την πλευρά του ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας υφυπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, επανέλαβε µε βεβαιότητα ότι το Προεδρικό Διάταγµα που θα ανοίξει το δρόµο για το έργο θα
εκδοθεί έως το τέλος του 2017.
«Τις τελευταίες εβδοµάδες νιώθω ότι τα πράγµατα προχωρούν µε πιο γρήγορους ρυθµούς για ένα έργο
που περιµένει 16 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασίου. «Η αισιοδοξία πηγάζει από το γεγονός
ότι έχουµε προχωρήσει µε την υποβολή του master plan κι επιπλέον, βλέπουµε έναν αέρα αλλαγής και από
την πλευρά των αρµόδιων διευθύνσεων του Δηµοσίου. Εχουµε συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα ότι πρέπει
να προχωρήσουµε µπροστά κι αυτό πλέον είναι ορατό και στις σχέσεις µε τη δηµόσια διοίκηση.
Το έργο των 7 δισ. ευρώ του Ελληνικού είναι µία επένδυση µε µεγάλη διαφοροποίηση ως προς τις
προωθούµενες χρήσεις (ξενοδοχεία, ψυχαγωγία, ιατρικά κέντρα, κέντρα εκπαίδευσης κ.α.) και σύµφωνα µε
συντηρητικές εκτιµήσεις θα φέρει πάνω από 1 εκατ. επιπλέον τουρίστες στην Αθήνα. Η Ελλάδα θα µπεί στο
χάρτη για τους σωστούς λόγους».
Οσον αφορά συνολικά την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και τις επενδύσεις στη χώρα, ο κ. Αθανασίου
ανέφερε ότι «οι επενδύσεις είναι το µοναδικό µέλλον της Ελλάδας αυτή την στιγµή και µαζί µε τον
τουρισµό και τις εξαγωγές είναι οι τρείς βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουµε.
Επενδύσεις για παράδειγµα όπως αυτές της Fraport κάνουν τη χώρα πιο ελκυστική, η τοποθέτηση της
Cosco δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός δυνατού µεταφορικού κόµβου, ενώ θα πρέπει
να επενδύσουµε και στον ποιοτικό τουρισµό γιατί δεν αρκεί απλά να αυξάνουµε τον αριθµό των
τουριστών».
Ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development πρόσθεσε ακόµη ότι «κάθε µέρα ασχολούµαστε µε
αλληλοκατηγορίες για το πώς φτάσαµε ως εδώ, τα προβλήµατα και τις δυσκολίες ως προς το φορολογικό
σύστηµα, το θεσµικό πλαίσιο κ.α.. Εχει έρθει η ώρα να µιλήσουµε και να επικεντρωθούµε στο ποιες είναι
τελικά οι πραγµατικές λύσεις για τη χώρα».

