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Επίκαιρη Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ξενοδοχείο με πισίνα το όραμα της κυβέρνησης για τα ιστορικά μνημεία»
«Πλέον, με την εκκένωση του κτιρίου και την απόδοσή του στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθίσταται δυνατή

η υλοποίηση της αξιοποίησής του, μαζί με τα άλλα δύο κτίρια στον λόφο Καστέλι (Τουρκικές Φυλακές, Στρατώνες). Αξιοποίηση με

βάση  τις  συλλογικές  αποφάσεις  που  έχουν  ληφθεί  τα  τελευταία  χρόνια  από  τη  Σύγκλητο  του  Ιδρύματος,  τόσο  με  την

προηγούμενη,  όσο και  με  τη  σημερινή  σύνθεση,  και  με  βάση τη  σύμβαση που  υπεγράφη ακολούθως  με  την  εταιρεία  που

προέκυψε μετά από δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αξιοποίηση με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα των κτιρίων

και με ελεύθερη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των επισκεπτών. Αξιοποίηση που, όπως πολλάκις έχει επισημανθεί δημόσια, θα

έχει σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη, τόσο για το Πολυτεχνείο Κρήτης, όσο και για την πόλη των Χανίων και την

τοπική κοινωνία”, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Διγαλάκη, και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης,

την επόμενη της εκκένωσης του κτιρίου της Μεραρχίας, πιο όμορφου και ιστορικού “μπαλκονιού” των Χανίων. Στο λόφο Καστέλλι

υψώθηκε το μινωικό ανάκτορο, όπως το αποδίδει το περίφημο «σφράγισμα του ηγεμόνα» του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων,

το οποίο βρέθηκε επίσης νότια του κτιρίου της Μεραρχίας. Στα κλασικά χρόνια, ο λόφος ήταν η ακρόπολη της αρχαίας Κυδωνίας.

Στη βυζαντινή περίοδο, ιδρύθηκε η μεγάλη βασιλική. Στα βενετσιάνικα χρόνια χτίστηκε το Διοικητήριο των Ενετών και παλάτι του

ρέκτορα. Στην οθωμανική περίοδο, ανεγέρθηκε το Διοικητήριο και κονάκι του πασά. Στα μεταγενέστερα χρόνια, στην ίδια θέση

οικοδομήθηκε το Διοικητήριο της Κρητικής Πολιτείας, το οποίο στη συνέχεια έγινε η έδρα της 5ης Μεραρχίας Χανίων.

Τα κτίρια στα οποία αναφέρεται ο Υφυπουργός, παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας το 1986 από το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας,  έναντι  συμβολικού  ποσού, προς  εξυπηρέτηση  των  κοινωφελούς  χαρακτήρα  σκοπών  του  νεοιδρυθέντος  τότε

Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήδη από το Μάρτιο του 2017, ο κ.  Διγαλάκης, μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

του Πολυτεχνείου Κρήτης, προχωρά σε δημοπράτηση τριών ιστορικών κτιρίων, κτίριο Μεραρχίας, πρώην Στρατώνες και Φυλακές,

ενώ το κτίριο της Μεραρχίας έχει ήδη ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Νεώτερο Μνημείο. Τον Αύγουστο του ίδιου

έτους ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο εκχωρείται στην εταιρεία «Belvedere Μονοπρόσωπη

ΕΠΕ» με σκοπό την ανέγερση μεγάλης κλίμακας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας. Τρία χρόνια μετά, στις 4 Αυγούστου του

2020, η τωρινή Σύγκλητος αποφασίζει την εκ νέου ανανέωση της σύμβασης με την Belvedere, υποστηρίζοντας ότι τα χέρια της

ήταν δεμένα από την προηγούμενη και με βασικό επιχείρημα την αποζημίωση που το Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σε

περίπτωση που το έργο δεν υλοποιηθεί. Στις 22 Σεπτεμβρίου διαρρέουν στα μέσα ενημέρωσης οι μακέτες της εταιρείας για το

ιστορικό κτίριο στο λόφο Καστέλλι. Πισίνες και τραπεζοκαθίσματα, γκαζόν και περιφράξεις. Ο σάλος που προκλήθηκε οδήγησε την

εταιρεία σε λίγες μέρες να εξαφανίσει τις μακέτες από την ιστοσελίδα της, μαζί με τα ονόματα των ελλήνων τοπικών παραγόντων

που εμπλέκονται στο έργο. 

Η κοινωνία στα Χανιά, πανεπιστημιακοί και άνθρωποι των γραμμάτων, αρχαιολόγοι και ιστορικοί, έχουν μιλήσει ήδη δημόσια,

αρνούμενοι να δεχτούν τους όρους της “ανάπτυξης” και της “αξιοποίησης” που αφήνουν την κοινωνική πλειοψηφία εκτός και

καταπατούν την ιστορία και την αξιοπρέπεια του κάθε τόπου. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Τι προβλέπει η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πολυτεχνείου και της εταιρείας; Πως ακριβώς εξυπηρετούνται

οι κοινωφελούς χαρακτήρα σκοποί του ιδρύματος, η ελεύθερη πρόσβαση και η ιστορικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου

αλλά  και  του  λόφου  Καστελλίου,  με  βάση  μάλιστα  και  τις  μακέτες  του  έργου  που  είδαν  πρόσφατα  το  φως  της

δημοσιότητας;

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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2. Δεσμεύεται το Υπουργείο να απαγορεύσει την αλλαγή χρήσης ιστορικών τόπων και μνημείων που έχουν παραχωρηθεί

σε δημόσια πανεπιστήμια ή αγοραστεί από αυτά με δημόσιο χρήμα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις στεγαστικές

τους ανάγκες;  

       Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

  




