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ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΡΩΣΗΗ
Προς κ. Τποσργό Πολιηιζμού & Αθληηιζμού
ΘΔΜΑ: Αρταία Ιερά Οδός, 850 μέηρα ζε Υαχδάρι και λίμνη Κοσμοσνδούροσ
βρίζκονηαι ζε επικίνδσνη εγκαηάλειυη και απαιηούν προζηαζία
ε ζπλέρεηα ησλ κε απ 132/1.11.2021 θαη 256/26.11.2019 επίθαηξσλ εξσηήζεώλ κνπ γηα ηνπο
αξραηνινγηθνύο ζεζαπξνύο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη,
επαλέξρνκαη ζην ζέκα κε ηνπο ζσδόκελνπο θιάδνπο ηεο αξραίαο Ιεξάο Οδνύ θαη ηε ιίκλε
Ρεηηώλ.
Σν ηζρύνλ Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο – Αηηηθήο (λόκνο 4277/2014 – ΦΔΚ Α΄ 156/1-8-2014), κε
ην άξζξν 15 παξ. 5 πξνβιέπεη σο πνιηηηζηηθή-πεξηεγεηηθή δηαδξνκή ηελ ζύλδεζε ηνπ Ιζηνξηθνύ
Κέληξνπ ηεο Αζήλαο κε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο, κέζσ ηεο Ιεξάο νδνύ. Η
δηαδξνκή απηή αμηνινγείηαη σο πνιηηηζηηθνύ θαη αξραηνγλσζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, δπλάκελε λα
απνθηήζεη θαη πεξηεγεηηθό – θπζηνγλσζηηθό ελδηαθέξνλ κε ηελ αλάδεημε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ
ζηνλ Γηνκήδεην θήπν, ζην πεπθνδάζνο ηεο κνλήο Γαθλίνπ, ζην άιζνο Υατδαξίνπ, πέξημ ηνπ
Ιεξνύ ηεο Αθξνδίηεο, ζηε ιίκλε Ρεηηώλ – Κνπκνπλδνύξνπ θαη ζηηο παξπθέο ηνπ Πνηθίινπ
όξνπο.
Μεηαμύ ησλ αξραηνινγηθώλ κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο απηήο είλαη
θαη ηκήκα ηεο βόξεηαο δηαθιάδσζεο ηεο αξραίαο Ιεξάο νδνύ, πνπ εθθηλνύζε από ην Ιεξό ηεο
Αθαίαο Αθξνδίηεο, αλέξρνληαλ ζην ιόθν ηεο Ηρνύο θαη από εθεί θαηέξρνληαλ ζηηο ιίκλεο ησλ
Ρεηηώλ (Κνπκνπλδνύξνπ). Από ηελ βόξεηα δηαθιάδσζε ηεο Ιεξάο νδνύ, ν Ισάλλεο Σξαπιόο
αλέζθαςε θαη αλέδεημε ην θαηεθνξηθό ηκήκα (από ηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ ηεο Ηρνύο έσο ην
ηνύλει ηεο πεξηθεξεηαθήο Αηγάιεσ), κήθνπο 230 πεξίπνπ κέηξσλ. Σν ηκήκα απηό σζηόζν : α)
Γελ έρεη αθόκε θεξπρζεί σο αξραηνινγηθόο ρώξνο, παξά ην γεγνλόο όηη έρεη ηνπνζεηεζεί
πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε “Αξραηνινγηθόο ρώξνο” ζηελ θνξπθή ηνπ, β) Δρεη θαιπθζεί από
ζακλώδε βιάζηεζε ζε όιν ην κήθνο ηνπ.
Από ην αλεθνξηθό ηκήκα ηεο βόξεηαο δηαθιάδσζεο, κήθνπο 1000 πεξίπνπ κέηξσλ, ηα πξώηα
300 κέηξα έρνπλ θαηαζηξαθεί από ηνλ νηθηζκό Αθαίαο θαξακαγθά. Σα ππόινηπα όκσο 700
πεξίπνπ κέηξα, αθελόο κελ έρνπλ απνηππσζεί από ηνλ Ισάλλε Σξαπιό, αθεηέξνπ δε, ε
δηαδξνκή ηνπο είλαη αθόκε δηαθξηηή ζην έδαθνο, από ην νπνίν εμέρνπλ, θαηά δηαζηήκαηα, νη
πιεπξηθνί αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη. Δηδηθώηεξα ην ηκήκα απηό εθθηλεί από ηελ νδό Γήκεηξαο ηνπ
νηθηζκνύ Αθαίαο θαη αλέξρεηαη νκαιά ζε βνξεηνδπηηθή θαηεύζπλζε κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ
πςώκαηνο ηεο Ηρνύο. πλεπώο ε αλαζθαθή θαη ε αλάδεημή ηνπ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο.
Γπηηθά ηνπ Ιεξνύ ηεο Αθαίαο Αθξνδίηεο θαη κπξνζηά από αλελεξγή επηρείξεζε, ζσζηηθή
αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ε Γ' ΔΠΚΑ, έθεξε ζην θσο ηκήκα ηεο λόηηαο δηαθιάδσζεο
ηεο αξραίαο Ιεξάο νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 300 κέηξσλ. Σν ηκήκα απηό, εμαηξέζεθε από ηηο

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο αλαςπρήο. Σν 2010, ζε εξώηεζε ζηε Βνπιή ε πνιηηηθή εγεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, απάληεζε όηη πξνγξακκαηίδνληαλ ε πινπνίεζε
κειέηεο αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ ηεο Ιεξάο νδνύ. Μέρξη ζήκεξα όκσο,
δελ έρεη πινπνηεζεί θακία κειέηε, νύηε έρεη θεξπρζεί ν ρώξνο σο αξραηνινγηθόο.
Σέινο, ε ιίκλε Ρεηηώλ (Κνπκνπλδνύξνπ) έρεη ραξαθηεξηζηεί από ην έηνο 1974 σο ηζηνξηθόο
ηόπνο θαη έρεη νξηζηεί δώλε πξνζηαζίαο 50 κέηξσλ γύξσ από απηήλ. Μέρξη ζήκεξα όκσο δελ
έρεη ιεθζεί θαλέλα κέηξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ, δελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο από ηελ βνξεηνδπηηθή ηεο πιεπξά, θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, κέζα
ζηε δώλε πξνζηαζίαο ησλ 50 κέηξσλ, παιαηά κάλδξα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ (πνπ δελ ιεηηνπξγεί
πιένλ) πεξηθξαγκέλε, κε θηίζκαηα, πνπ εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν,
έζησ από απόζηαζε, γηα λα κελ δηαηαξάζζεηαη ην νηθνζύζηεκα ηνπ πδξνβηόηνπνπ ηεο ιίκλεο.
Δρφηάηαι η κ. Τποσργός
Γεδνκέλνπ όηη ε αλάγθε γηα αλαζθαθηθέο εξγαζίεο, ζπληήξεζε, αλάδεημε, ζήκαλζε, πξνζηαζία
ηεο βόξεηαο δηαθιάδσζεο ηεο αξραίαο Ιεξάο νδνύ, ηνπ ζσδόκελνπ ηκήκαηνο ηεο λόηηαο
δηαθιάδσζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ηεο ιίκλεο Ρεηηώλ (Κνπκνπλδνύξνπ) κε ηελ
απνκάθξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ, εληόο ηεο δώλεο πξνζηαζίαο ησλ 50 κέηξσλ, εθεί
εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΡΑ-Α θαη ηελ αλάδεημε ηεο
Διεπζίλαο σο πνιηηηζηηθήο πξσηεύνπζαο ηεο Δπξώπεο ην έηνο 2023, είλαη πξνθαλήο,
δεζκεύεηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο;
Ο ερφηών Βοσλεσηής
Κρίηφν Αρζένης

