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Επίκαιρη Ερώηηζη
Προς Υποσργό Πολιηιζμού & Αθληηιζμού
Θέμα: Ακαδημία Πλάηωνα: ηζιμενηοποίηζη τωρίς ενοποίηζη και ολοκλήρωζη ηοσ
αρταιολογικού τώροσ και σπερηοπικού Άλζοσς
Σην ππεξηνπηθό Άιζνο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλα κε πξσηνθαλή
ηαρύηεηα πξνθεξύρζεθε Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξραηνινγηθνύ
Μνπζείνπ Αζελώλ από ηελ “Αλάπιαζε Αζήλα ΑΔ”. Η έθηαζε πνπ δεζκεύεη ε
«Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο - Αλάδεημε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο
Αθαδεκίαο Πιάησλνο» γηα ηε θαηαζθεπή Μνπζείνπ 17.000 η.κ. είλαη ηνπιάρηζηνλ 30
ζηξέκκαηα θαη απνηειεί δεκόζην θεξπγκέλν αξραηνινγηθό ρώξν, ρώξν πξαζίλνπ θαη
αλαςπρήο -πεγή θπζηθήο θαη θνηλσληθήο αλαδσνγόλεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πνιππιεζώλ
επηζθεπηώλ/ηξηώλ ηνπ –ηελ νπνία νη θάηνηθνη δεηνύλ δηαρξνληθά λα αλαβαζκηζηεί θαη λα
επεθηαζεί.
Με ιίγα ιόγηα, ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ Άιζνπο νηθνδνκείηαη γηα ην Μνπζείν, άιιν ηκήκα ηνπ
αξραηνινγηθνύ ρώξνπ γίλεηαη πάξθηγθ θαη νη κεγάιεο ηδηνθηεζίεο ζηελ έθηαζε ηνπ ΒΙΟ.ΠΑ
πνπ πεξηθιείεη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν έρνπλ ήδε αξρίζεη λα πσινύληαη γηα εθκεηάιιεπζε ηεο
πξνζόδνπ γεο ζηνπο γλσζηνύο ελδηαθεξόκελνπο. Οη θάηνηθνη θαη νη ζπιινγηθόηεηεο ιέλε
λαη ζηελ δεκηνπξγία Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ, όρη όκσο κέζα ζην Άιζνο. Υπάξρεη ηξόπνο λα
κε δνκεζεί νύηε έλα ηεηξαγσληθό κέηξν ειεύζεξνπ, θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηνπ Άιζνπο θαη ησλ
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Αθόκε θαη ν Πιάησλ όηαλ είρε επηιέμεη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
γηα ηε Σρνιή πνπ ίδξπζε, ηελ είρε επηιέμεη ζαλ ην θαηάθπην πξνάζηην, δίπια ζηνλ πνηακό
Κεθηζό. Τν ππνπξγείν ζα έπξεπε, ιεηηνπξγώληαο ζύλλνκα, λα πξνρσξήζεη ζε:
▪

Γεκηνπξγία ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ κε αμηνπνίεζε ηνπ άκεζα γεηηνληθνύ
απαιινηξησκέλνπ νηθνπέδνπ ηεο Reds SA θαη ησλ όκνξσλ νηθνπέδσλ ηδηνθηεζίαο ΥΠΠΟΑ
πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ απνζήθεο επξεκάησλ θαη δε ζα ρξεηάδνληαη πηα ή ζε ρώξν λέσλ
απαιινηξίσζεσλ. Όρη ζηε κεηαηξνπή ηκήκαηνο ηεο Γιππηνζήθεο ζε ππαίζξην πάξθηλγθ.

▪

Απαιινηξίσζε κεγάιεο έθηαζεο ησλ αδόκεησλ ρώξσλ, πνπ είηε αθνπκπάλε κε ηηο
ιακαξίλεο ηνπο ζηνλ Α.Φ. είηε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο θηάλνληαο
έσο ην κεηαβπδαληηλό κλεκείν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηνλ εγγύηεξν θιάδν ηεο
κπαδσκέλεο θνίηεο ηνπ Κεθηζνύ. Οινθιήξσζε έηζη ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη
ζύλδεζε κε ην ηζηνξηθό ηνπ ηνπίν.

▪

Δλνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ κε θαηάξγεζε νδώλ πνπ ηνπο δηαζπνύλ.

▪

Τν έξγν ηνπ Μνπζείνπ λα αλαβαζκίζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, πνπ νη αλάγθεο
ηνπο εθηόο από ειεύζεξνπο ρώξνπο πξαζίλνπ, είλαη επείγνπζεο ζε δίθηπα ππνδνκήο, όπσο
απνρέηεπζε θαη δηάλνημε νδώλ, θαζώο θαη ζε θηηξηαθή θνηλσληθή ππνδνκή, όπσο παηδηθνί
ζηαζκνί θαη λεπηαγσγεία, έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ηαπηόρξνλα.
Ερωηάηαι η σποσργός:
1

1.
Γεδνκέλνπ όηη ηα κλεκεία ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο, απνηεινύλ έλα εληνπηζκέλν
αιιά ζρεδόλ αδνύιεπην πεδίν γηα αλαζθαθηθή θαη επηζηεκνληθή έξεπλα γηαηί δε
ζπκπεξηιακβάλεηε ζην έξγν ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ γηα εζηηαζκέλεο
αλαζθαθέο ηόζν ζην ζεκεξηλό αξραηνινγηθό ρώξν όζν θαη ζηα γεηηνληθά κε απαιινηξησκέλα
νηθόπεδα.
2.
Γηα πνην ιόγν δελ ππήξμε δεκόζηα δηαβνύιεπζε νύηε θαη έγθξηζε ηεο
Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο από ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην; Γεζκεύεζηε έζησ θαη ηώξα λα
επαλαρσξνζεηήζεηε ην Μνπζείν ζην πξώελ νηθόπεδν ηεο εηαηξείαο Reds πνπ δελ έρεη πιένλ
αξραηόηεηεο θαη γεηηληάδεη κε ηηο απνζήθεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ ή ζε ρώξν πνπ ζα
απαιινηξησζεί γηα ην ζθνπό απηό; Θα πξνρσξήζεηε ζε λέεο απαιινηξηώζεηο
εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθώλ νηθνπέδσλ ώζηε λα ελνπνηεζεί ν αξραηνινγηθόο ρώξνο κε
ην κεηαβπδαληηλό κλεκείν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ην παξαθείκελν ηκήκα ηεο κπαδσκέλεο
θνίηεο ηνπ Κεθηζνύ;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης
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