(Πρωτολογία)
Κύριε Βουλευτά, επαναλαμβάνετε ερωτήματα για τα οποία έχω επανειλημμένως
απαντήσει και στη δική σας Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά δεν έχει σημασία.
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, τον Ιανουάριο του 2022 υπεγράφη, μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και του δήμου Αθηναίων, η προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την
προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, του φυσικού περιβάλλοντος και του
τοπίου του πάρκου κατά την αρμοδιότητα εκάστου συμβαλλόμενου φορέα.
Για τη σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης συνεργάστηκαν στενά οι
αρχαιολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού -συνήθως δεν κάνουν υποχωρήσεις
σε θέματα τέτοια, όπως αυτά που αναφέρετε- μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων
και την ανάπλαση. Στη συνέχεια, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης εγκρίθηκε από
τα συλλογικά όργανα των δύο φορέων.
Επειδή, λοιπόν, στο γραπτό σας κείμενο λέτε κάποια άλλα από αυτά τα οποία
είπατε τώρα, θα σας απαντήσω και γι’ αυτά που λέτε στο γραπτό και στη δευτερολογία γι’
αυτά που είπατε τώρα μόλις.
Λέτε, λοιπόν, στο γραπτό σας ερώτημα για ποιο λόγο η προγραμματική σύμβαση
δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μα, είναι γνωστό ότι οι προγραμματικές
συμβάσεις δεν περνούν από τα δημοτικά συμβούλια, αλλά από τις οικονομικές επιτροπές
των δήμων.

Επίσης λέτε, γιατί δεν ετέθη σε διαβούλευση. Μα, ο νόμος του Καλλικράτη δεν
προϋποθέτει διαβούλευση για τις προγραμματικές συμβάσεις. Τέλος, η προγραμματική
σύμβαση εγκρίθηκε, κατά νόμο, από το ελεγκτικό συνέδριο.
Αναφορικά με το ερώτημα για την επαναχωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Αθηνών στο οικόπεδο της Reds SA ή σε άλλο χώρο. Σας θυμίζω, λοιπόν -οφείλατε να το
ξέρετε- ότι η χωροθέτηση του μουσείου είναι θεσμοθετημένη με νόμο από το 2002, είκοσι
χρόνια πριν, και επομένως έχουν δρομολογηθεί όλες οι κατά νόμον διαδικασίες που
απαιτούνται για την ανέγερση του. Επί είκοσι χρόνια δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα, που
πάει να γίνει το έργο υπάρχουν οι αντιδράσεις -και από ποιους, βέβαια!
Επιπλέον, επαναχωροθέτηση του μουσείου στο οικόπεδο της Reds SA δεν είναι
δυνατόν να γίνει, διότι το οικόπεδο είναι πολύ μικρότερο -είναι μόλις 8.000 τετραγωνικά
μέτρα- και είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του μουσείου, όπως επίσης
θα χρησιμοποιηθεί και για τις ανάγκες του πάρκου, αλλά και για τη μεταφορά των γηπέδων
του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης, που υπάρχουν εντός του αρχαιολογικού
χώρου και που δικαίως οι κάτοικοι θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν.
Σχολιάζετε στη γραπτή σας ερώτηση την πρωτοφανή ταχύτητα με την οποία
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Προφανώς, έχετε στο νου σας ότι τα έργα πρέπει να
γίνονται με τους ίδιους χρόνους που γίνονταν -αν γίνονταν- την περίοδο 2015-2019.
Μιλάτε για μη ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Προφανώς, δεν έχετε διαβάσει
τη διακήρυξη και σας διαφεύγει ότι εκτός από την πολεοδομική και αρχιτεκτονική μελέτη
ζητούμε από τους διαγωνιζόμενους τη σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η

κατάργηση της οδού Κρατύλου - Δράκοντος και τμήματος της οδού Μοναστηριού,
που τριχοτομούν τον αρχαιολογικό χώρο, προβλέπονται ήδη από τα ισχύοντα
ρυμοτομικά σχέδια. Η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού, τουλάχιστον
σημειακά, γύρω από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, συμβάλλει ακριβώς στην
επίτευξη της ενοποίησής του.
Σχετικά με την πρόταση σας -την είπατε, κιόλας, πριν λίγο- για τη χρήση τεχνικών
μέσων σύγχρονων για εστιασμένες ανασκαφές τόσο στο σημερινό αρχαιολογικό χώρο όσο
και στα γειτονικά μη απαλλοτριωμένα οικόπεδα: Μα, είναι γνωστό ότι τα μέσα αυτά, όπως
οι γεωφυσικές διασκοπήσεις, γίνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι πάντοτε και
κυρίως γίνονται όταν δεν ξέρουμε πού υπάρχουν μνημεία.
Τα μνημεία της Ακαδημίας Πλάτωνος, κύριε Βουλευτά, έχουν ανασκαφεί την
περίοδο 1929 – 1939, έχουν καταχωσθεί και από την προγραμματική σύμβαση αυτό το
οποίο θα συμβεί είναι να αναδειχθούν όλα αυτά τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία
δεκαετίες τώρα δεν είναι ορατά και αναγνωρίσιμα, επομένως.
Όσο για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου: Είναι, τουλάχιστον, πεντακόσια μέτρα,
μισό χιλιόμετρο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο.
Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την προγραμματική
σύμβαση δεν επιχειρείται καμία επέμβαση και καμία μεταβολή στο χαρακτήρα της
Ακαδημίας Πλάτωνος ως αρχαιολογικού χώρου ή ως άλσους. Πρέπει, όμως, να έχουμε
όλοι στο νου μας ότι η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης των Αθηνών είναι

απολύτως απαραίτητη, καθώς η Αθήνα είναι μία από τις ελάχιστες σύγχρονες μητροπόλεις
που δεν έχουν μουσεία για το παρελθόν τους.
Για τα δέντρα, θα σας απαντήσω στη δευτερολογία μου με συγκεκριμένα νούμερα.
(Δευτερολογία)
Κύριε Βουλευτά, βάλατε τόσα πολλά θέματα που είναι φανερό τι σας ενοχλεί και τι
δεν σας ενοχλεί. Ξαναπήγαμε πίσω στο σταθμό Βενιζέλου. Λοιπόν, είτε σας αρέσει είτε δεν
σας αρέσει στο μετρό θα υπάρχει ένας μοναδικός αρχαιολογικός χώρος, χωρίς να έχει γίνει
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αρχαιοτήτων. Τα είπαμε και σήμερα το πρωί στα εγκαίνια του μετρό του Πειραιά. Παντού
πλέον, όλες οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν και συνδυάζουν τα αναπτυξιακά έργα, με τα
κατάλοιπα τα τεκμήρια της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα που το
θεσμικό μας πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό και μας επιτρέπει παρ’ όλα αυτά να κάνουμε
αυτού του είδους τον συνδιασμό όταν πρόκειται για κοινωφελή αναπτυξιακά έργα, χωρίς το
παραμικρό σκόντο, την παραμικρή μείωση στα θέματα της προστασίας.
Αναφέρατε διάφορα, όπως ότι δεν αλλάζουμε τον νόμο του 2002. Ναι, δεν το
αλλάζουμε γιατί δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ο νόμος του 2002. Και επίσης -δεν έχω την
απαίτηση να το γνωρίζετε, είναι πολύ ειδικό, αφορά τους ειδικούς επιστήμονες- δεν
μπορεί σε έναν χώρο σαν την Ακαδημία Πλάτωνος -ακόμα και να θέλαμε- να
κάνουμε γεωφυσικές διασκοπήσεις. Διότι ήδη και το έδαφος και το υπέδαφος έχουν
τόσα πολλά μεταλλικά στοιχεία από τη συνεχή χρήση του χώρου χιλιετίες τώρα,

μέχρι και σήμερα, που οι γεωφυσικές διασκοπήσεις δεν θα δώσουν ορθά
συμπεράσματα.
Πάμε τώρα ξανά στα θέματα τα οποία θέσατε.
Σας είπα και προηγουμένως, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης στο
τμήμα που αφορά την αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού χρηματοδοτεί και υλοποιεί
εργασίες στερέωσης των όσων ορατών μνημείων -κατά τη γνώμη σας να μην
στερεωθούν-, προβλέπει την αποκάλυψη μνημείων τα οποία από τη δεκαετία του ’40
έχουν χωθεί κάτω από τα χώματα -ούτε αυτά σας ενδιαφέρουν να αναδειχθούν-, μιλάει για
φωτισμό, για τη δημιουργία ράμπας για την ασφαλή κίνηση ΑΜΕΑ -προφανώς ούτε αυτό
σας ενδιαφέρει-, μιλάει για την έρευνα και την αποκάλυψη της Παλαίστρας, του
Περιστυλίου και του Λουτρικού Συγκροτήματος, καθώς και την ενοποίηση υπαρχόντων
ανασκαφικών σκαμμάτων, τη διαμόρφωση των πρανών με ήπιες κλίσεις και την
εγκατάσταση αποστραγγιστικής ζώνης για τη συλλογή των ομβρίων. Όλα αυτά, κύριε
Βουλευτά, είναι μέσα στη λογική της προστασίας. Προφανώς, εσάς αυτά δεν σας
ενδιαφέρουν.
Επίσης στην προγραμματική σύμβαση αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες οι
οποίες γίνονται για δίκτυα πυρόσβεσης, πυροπροστασίας, αναβάθμιση του πρασίνου.
Αυτά τα αγνοείτε σιωπηλά. Όσο για τα δέντρα, όπως προκύπτει από τις προβλεπόμενες
στην προγραμματική σύμβαση εργασίες στο υποέργο 5, «Παρεμβάσεις στα Μνημεία του
συνολικού έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ακαδημίας Πλάτωνος στον Τομέα του
Γυμνασίου»,

δημιουργώντας ένα απολύτως ισορροπημένο ισοζύγιο.
Στους χώρους των ανασκαφικών εργασιών η έκταση των κοπών και των
μεταφυτεύσεων θα καθοριστεί από την πορεία των σχετικών εργασιών και τις
απαιτήσεις για τη σαφή αποτύπωση των αρχαιοτήτων. Προφανώς, γνωρίζετε ότι
ακόμα και σε δασικά περιβάλλοντα επιτρέπονται σημειακές κοπές ή μεταφυτεύσεις
όταν πρόκειται να σωθούν αρχαιολογικά κατάλοιπα και μάλιστα σημαντικά.
Κοιτάξτε, προσπαθείτε και στην περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος –δεν είναι η
πρώτη φορά που το κάνετε- να δημιουργήσετε εντυπώσεις και στην ουσία να
παραπλανήσετε τους κατοίκους, οι οποίοι δεν έχουν την πλήρη εικόνα όπως εσείς.
Λοιπόν, κύριε Αρσένη σας λέω ότι με την υλοποίηση της προγραμματικής
σύμβασης στην Ακαδημία Πλάτωνος η περιοχή αναβαθμίζεται απολύτως, απολύτως,
προσιδιάζει προς το «Κάλλιστον Προάστειον» του Κικέρωνα και των κλασικών χρόνων και
εν τέλει οι κυρίως ωφελημένοι είναι οι κάτοικοι της γειτονιάς και οι αρχαιότητες της
περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ.

