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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
3 Φεβρουαρίου 2022
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Θέμα: «Η Ακαδημία Αθηνών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ακαδημίας Πλάτωνος.»
Κυρία Υπουργέ,
Με την από 25 Οκτωβρίου 2021 επιστολή της, η Ακαδημία Αθηνών ως αποκλειστική κυρία και νομέας της
Ακαδημίας Πλάτωνος διαμαρτύρεται επειδή δεν έχει λάβει ενημέρωση για τους σχεδιασμούς που
σχετίζονται με την περιοχή, πληροφορούμενη από δημοσιεύματα την έγκριση μελετών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων και του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης,
όπως άλλωστε αναφέρεται και σε παλαιότερο δελτίου τύπου του Υπουργείου σας.
Στην ίδια επιστολή, η Ακαδημία Αθηνών αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της περιέλευσης της ως άνω
περιοχής στην κυριότητά της, κατόπιν ιδιωτικών εκεί ανασκαφών του Παναγιώτη Αριστόφρωνος προ του
1930 και σύσταση κοινωφελούς κληροδοτήματος από τη χήρα του Ιωάννα, επί τη βάσει του οποίου η
Ακαδημία Αθηνών παραχώρησε το 1976 στην Αρχαιολογική Υπηρεσία την κατοχή και χρήση της έκτασης, με
σκοπό τη συνέχιση και ολοκλήρωση των ανασκαφών στο χώρο της αρχαίας Ακαδημίας Πλάτωνος και στην
περιοχή Κολωνού, Σεπολίων και Αγίου Τρύφωνος. Ωστόσο, στην ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση η
Ακαδημία Αθηνών δεν μνημονεύεται, ούτε έχει ποτέ ζητηθεί η άδειά της ως κυρίας και του αρμόδιου
Εφετείου για οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να μεταβάλει τον χαρακτήρα της έκτασης και τον σκοπό του
κληροδοτήματος.
Περαιτέρω, οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται ότι εκεί επιχειρείται έντονη τουριστικού τύπου
«ανάπτυξη» και προσπάθεια τεχνητής αύξησης τιμών των ακινήτων. Επιπλέον, πρόκειται να κοπούν 580
δένδρα και να χωροθετηθεί το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών εκεί που σήμερα βρίσκονται γήπεδα και
ζωτικός χώρος πρασίνου και ελεύθερης χρήσης ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Γιατί υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου και της
ευρύτερης περιοχής χωρίς να έχει έλθει προηγουμένως το Υπουργείο στην οφειλόμενη συνεννόηση με
την ιδιοκτήτρια Ακαδημία Αθηνών;
2. Πότε πρόκειται να ενεργήσετε προκειμένου να επαναχωροθετηθεί το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών
στο πρώην οικόπεδο εταιρίας του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων του οποίου η
απαλλοτρίωση σύντομα θα ολοκληρωθεί;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Αγγελική Αδαμοπούλου
Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25

