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Αθήνα, 10 Ιανοσαρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς κ. Υποσργό Πολιηιζμού & Αθληηιζμού 

ΘΕΜΑ: Επείγοσζα παρέμβαζη για Αρταίο Τείτος Δέμας, Οτύρωζη Lager και Φρσκηωρίες 

Ποικίλοσ Όροσς 

Σε ζπλέρεηα ησλ κε α.π. 132/1.11.2021, 256/26.11.2019 θαη 251/6.12.2021 επίθαηξσλ εξσηήζεώλ κνπ 

γηα ηνπο αξραηνινγηθνύο ζεζαπξνύο ηεο Δπηηθήο Αζήλαο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, 

επαλέξρνκαη ζην ζέκα κε ηηο απαιινηξηώζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ 

ηείρνπο Δέκαο θαη ηελ θήξπμε σο ζρεηηθώλ κε ην Τείρνο, νρύξσζεο Lager θαη ησλ ζσδόκελσλ πύξγσλ - 

θξπθησξηώλ ηνπ Πνηθίινπ όξνπο.   

1) Με ηελ ππ’ αξηζκό ΥΠΑΘΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΙ/ΔΘΠΙΑ/ΤΑΦ/Φ43/27106/12432/ 1903/981 απόθαζε 

ηνπ αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (ΦΕΙ 

Αλαγθαζηηθώλ Απαιινηξηώζεσλ θαη Πνιενδνκηθώλ Θεκάησλ 76/14-3-2013), εγθξίζεθε ε θήξπμε θαη 

νξηνζέηεζε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηνπ αξραίνπ Τείρνπο «Δέκα». Η θήξπμε πεξηιακβάλεη ην Τείρνο 

«Δέκα» ζε όιν ην κήθνο απηνύ, ηνλ Πύξγν ηνπ Δέκαηνο, ην ζσδόκελν ηκήκα ηνπ Πίζσ Τείρνπο θαη ηελ 

Οηθία ηνπ Δέκαηνο, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπο. Μέζα ζηε δώλε νξηνζέηεζεο, όκσο, εμαθνινπζνύλ 

λα ππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ εγθαηαζηάζεηο κε ρξήζεηο αζύκβαηεο πξνο ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, 

πνπ ηνλ ππνβαζκίδνπλ θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημε θαη επηζθεςηκόηεηά ηνπ. Η απνκάθξπλζή ηνπο 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ.  

2) Σηα δπηηθά πξνβνύληα ηνπ Πνηθίινπ όξνπο θαη ζην ύςσκα Ιάζηξηδα (174 κ. πςόκεηξν), πνπ 

δεζπόδεη ζην Θξηάζην Πεδίν, ππάξρνπλ ηα θαηάινηπα κεγάινπ νρπξνύ κε αθαλόληζην ειιεηςνεηδέο 

ζρήκα, ζπλνιηθνύ κήθνπο 380 πεξίπνπ κέηξσλ θαη, θαηά δηαζηήκαηα, ηεηξάπιεπξνπο νρπξσκαηηθνύο 

πύξγνπο. Από ην νρπξό μεθηλά ηείρνο πνπ θαηέξρεηαη ζηελ θνηιάδα ηεο Ιξσπεηάο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 

500 πεξίπνπ κέηξσλ. Σηελ βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηό σο «Ορύξσζε Lager». Η θαηαζθεπή ηνπ 

ηνπνζεηείηαη από ηνπο εξεπλεηέο ζηνλ 4ν αηώλα π.Φ. αιιά ν ρώξνο δελ έρεη αλαζθαθεί ζπζηεκαηηθά 

γηα λα θαηαζηεί δπλαηή θαη ε αθξηβήο ρξνλνιόγεζή ηνπ. Σε ζρέζε κε ην Τείρνο ηνπ Δέκαηνο βξίζθεηαη 

λνηηνδπηηθά θαη απέρεη από ηνλ Πύξγν ηνπ Δέκαηνο πεξίπνπ 3.500 κέηξα. Η αλαγθαία ζπζηεκαηηθή 

αξραηνινγηθή έξεπλα ζα θσηίζεη ηε ζρέζε ηεο νρύξσζεο Lager κε ην ηείρνο ηνπ Δέκαηνο θαη ζα 
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πινπηίζεη ηηο γλώζεηο καο γηα ηνλ ακπληηθό ζρεδηαζκό ηεο Αηηηθήο θαηά ηνλ 4ν π.ρ. αηώλα. Μέρξη 

ζήκεξα όκσο νύηε αλαζθαθηθέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη, νύηε ν ρώξνο έρεη θεξπρζεί σο αξραηνινγηθόο.  

3) Σύγρξνλα κε ην ηείρνο ηνπ Δέκαηνο, θαηαζθεπάζηεθε ζην Πνηθίιν όξνο θαη ζην όξνο Αηγάιεσ θη έλα 

δίθηπν πύξγσλ – θξπθησξηώλ. Έρνπλ αλαθεξζεί από πνιινύο πεξηεγεηέο θη έρνπλ απνηππσζεί ζηνλ 

ράξηε ησλ Curtius & Kaupert (θύιιν Pyrgos – 1883) κε ηελ έλδεημε «Thurn» (Πύξγνο). Από απηνύο, νη 

δύν πνπ βξίζθνληαλ ζηηο θνξπθέο Ινύθνο ηνπ όξνπο Αηγάιεσ θαη αλαηνιηθό Ιαζθαληάκε ηνπ Πνηθίινπ 

όξνπο, νη νπνίνη έιεγραλ ην πέξαζκα από ηελ θνηιάδα Δαθλίνπ πξνο ηελ Αζήλα, έρνπλ ήδε 

θαηαζηξαθεί από ηερληθά έξγα. Άιινη, βξίζθνληαη θαηαθείκελνη ζε κεγάινπο ιηζνζσξνύο. Σώδνληαη 

όκσο ελ κέξεη δύν πύξγνη – θξπθησξίεο. Ο πξώηνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ Πνηθίινπ όξνπο 

Ζαραξίηζα (453 κ. πςόκεηξν). Είλαη γλσζηόο ζηελ Εθνξεία Αξραηνηήησλ Δπηηθήο Αηηηθήο, αθνύ ηνλ 

πξνβάιιεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (https://www.efada.gr) κε πεξηγξαθή θαη αξραηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ο δεύηεξνο, βξίζθεηαη ζην ύςσκα Τακπνύξη ηνπ Πνηθίινπ όξνπο (272 κ. πςόκεηξν) πνπ δεζπόδεη ζην 

θαξάγγη Ζαζηάλη. Από ηε ζέζε ππάξρεη επξεία θαηόπηεπζε ζην Θξηάζην Πεδίν θαη ην πέξαζκα ηεο 

θνηιάδαο ηεο Ιξσπεηάο. Ιαη νη δύν αλσηέξσ πύξγνη - θξπθησξίεο δελ έρνπλ θεξπρζεί σο 

αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη δελ πξνζηαηεύνληαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

Η θήξπμε ησλ ππ’ αξηζκ. 2 θαη 3 αξραηνηήησλ σο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ε αλαζηήισζή ηνπο, ε 

ζήκαλζή ηνπο θαη ε έξεπλα γύξσ από απηνύο, αζθαιώο ζα δώζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ακπληηθό 

ζύζηεκα ηεο Αηηηθήο θαηά ηνλ 4ν π.ρ. αηώλα. Εμάιινπ, νη αξραηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ 

ζηαζκνύο ελόο αξραηνινγηθνύ πεξηπάηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Αζήλαο θαη ηεο δπηηθήο Αηηηθήο.  

Η ζπζηεκαηηθή θαη δηαρξνληθή παξακέιεζε αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ ηεο δπηηθήο 

Αζήλαο – Αηηηθήο, δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη ην Υπνπξγείν ζπλαηλεί κε ηελ άπνςε όηη ε πεξηνρή 

είλαη πξννξηζκέλε γηα ρσξνζέηεζε αλεπηζύκεησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα αξραία είλαη εκπόδην ζηελ 

ρσξνζέηεζε απηή. 

Δεδομένοσ όηι: 

1) ε αλάγθε γηα ηελ απαιινηξίσζε θαη απνκάθξπλζε ησλ αζύκβαησλ θαη ππνβαζκηζηηθώλ ρξήζεσλ 

ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ ηείρνπο ηνπ Δέκαηνο είλαη πξνθαλήο θαη αλαγθαία. 

2) ε θήξπμε ησλ αλσηέξσ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηνπ Πνηθίινπ όξνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημή ηνπο. 

Ερωηάηαι η κ. Υποσργός 

Δεζκεύεηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο απηέο ελέξγεηεο; 

Ο ερωηών βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 




