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Μαρία Λιλιοπούλου

Η κίνηση έγινε εν µέσω πανδηµίας και ενώ η οικοδοµική
άδεια του κτιρίου έχει καταπέσει στο ΣτΕ

Τ

ην ουσιαστική προστασία του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του µνηµείου
της Ακρόπολης ζητούν εκ νέου τα µέλη της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και
Πολιτισµού, τα οποία έµειναν εµβρόντητα όταν εν µέσω της πανδηµίας του

κορονοϊού και ενώ όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν µε προσωπικό
ασφαλείας, ανακάλυψαν ότι το υπουργείο Ανάπτυξης ενέταξε προς χρηµατοδότηση µε
περίπου 3,4 εκατοµµύρια ευρώ στον αναπτυξιακό νόµο το πολυόροφο ξενοδοχείο, για το
οποίο είχε προκληθεί τεράστιος θόρυβος προ µηνών.
Ακόµα µεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η αδειοδότηση της
«υπερµεγέθους» ξενοδοχειακής µονάδας της εταιρείας VASACO ΑΕ, επί των οδών
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Σακελλαροπούλου.
Στην απόφαση ΣΤΕ είχε τονισθεί η σπουδαιότητα των ιστορικών µνηµείων και τοπίων:
«Ειδικά ως προς τις οικοδοµικές εργασίες, εξετάζεται αν το κτίσµα, εν όψει των
διαστάσεων, της µορφής και της απόστασής του από το µνηµείο, δύναται να επιφέρει
άµεση ή έµµεση βλάβη στο µνηµείο και στον περιβάλλοντα χώρο του. Προστατευόµενο δε
στοιχείο των µνηµείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου συνιστά και η ανεµπόδιστη
θέασή τους, καθώς και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωµία της ευρύτερης περιοχής, η οποία
τελεί σε άµεση οπτική επαφή µε τα µνηµεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξη τους».
«Κατά την απόφαση, η ανάγκη ελέγχου της δόµησης ήταν εν προκειµένω επιτακτικότερη
διότι η Διοίκηση, παρά την πάροδο µακρού χρόνου από την ένταξη της περιοχής, η οποία
ευρίσκεται στις παρυφές του Ιερού Βράχου, στον αρχαιολογικό χώρο των Αθηνών (2004),
δεν µερίµνησε για την θέσπιση ειδικών όρων δόµησης αυτής, µε αποτέλεσµα την ελλιπή
προστασία του σηµαντικότερου µνηµείου του κλασικού πολιτισµού».
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Σύµφωνα µε σηµερινή ανακοίνωση της ΕλΛΕΤ, για την προστασία του αστικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος του Μνηµείου της Ακρόπολης είχε γίνει διεθνής κινητοποίηση
και είχαν συγκεντρωθεί 26.000 υπογραφές στην πλατφόρµα AVAAZ σε µία εβδοµάδα, ενώ
σχετικά αφιερώµατα είχαν γίνει σε πολλά εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ.
Αποτέλεσµα της κινητοποίησης αυτής ήταν:
- Οι όποιοι όροι δόµησης και χρήσεις γης στου Μακρυγιάννη-Κουκάκι να µην είναι σε
ισχύ, λόγω της 14µηνης αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών από το υπουργείο
Περιβάλλοντος (από 12/03/2019 έως και 05/05/2020)
- Έχουν ανακληθεί όλες οι διοικητικές πράξεις (Υ.Α.του ΥΠΠΟΑ και προέγκριση Ο.Α. του Δ.
Αθηναίων) που αφορούν στην ανέγερση της προαναφερθείσας ξενοδοχειακής µονάδας,
Δεδοµένων αυτών, η ΕΛΛΕΤ επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη µονάδα «δεν διαθέτει νοµικό
έρεισµα αν η Διοίκηση του ΥΠΕΝ δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση του ΣΤΕ και προβεί
σε αποσαφήνιση ων ισχυόντων όρων δόµησης, ή ισχύουσα διοικητική πράξη αν δεν
υποβληθεί νέος φάκελλος συµµόρφωσης προς την απόφαση του ΣΤΕ, και οπωσδήποτε
καµία νοµιµοποίηση µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και το Άρθρο 24 του
Συντάγµατος».
Επισηµαίνεται ότι το Άρθρο 24 επιτάσσει την προστασία της περιοχής Μακρυγιάννη,
κηρυγµένης από το 2004 ως αρχαιολογικός χώρος της πόλης των Αθηνών, πόσο δε
µάλλον του πολιτιστικού περιβάλλοντος του Παγκόσµιου Συµβόλου του Δυτικού
Πολιτισµού, του Μνηµείου της Ακρόπολης.
«Μάς προκαλεί συνεπώς κατάπληξη βάσει ποιων στοιχείων προέκυψε από την
εταιρεία VASACO η εκτίµηση του κόστους επένδυσης των 11.200.000,00 Ευρώ για το
οποίο (βάσει του ΦΕΚ 923/Β΄/18-03-2020) καλείται ο Έλληνας φορολογούµενος να
επιβαρυνθεί µε το ποσό ενίσχυσης των 3.370.000,00 Ευρώ για µία επένδυση µίας
υπερµεγέθους ξενοδοχειακής µονάδας 299 κλινών» σηµειώνει η Ελληνική Εταιρία, η
οποία έχει ενηµερώσει πρόσφατα και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για το
ζήτηµα της νέας διακινδύνευσης του Μνηµείου της Ακρόπολης.
Επιπλέον έχει υποβάλει στις 7 Απριλίου ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης αίτηση
θεραπείας της σχετικής υπουργικής απόφασης, όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 923/Β΄/1803- 2020.
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Η ΕΛΛΕΤ υπογραµµίζει ότι ορθώς η προσοχή όλων είναι αυτήν την περίοδο στραµµένη στο
υπαρξιακό πρόβληµα του κορωνοϊού. Ωστόσο προειδοποιεί πως «ο κορωνοϊός θα κάνει
τον καταστρεπτικό του κύκλο και θα περάσει. Αποφάσεις που αποδεικνύουν ότι δεν
είµαστε ικανοί να προστατεύσουµε ούτε την Ακρόπολη, θα στοιχειώνουν τη χώρα µας για
καιρό, στερώντας µας στα µάτια της διεθνούς Κοινότητας κάθε ηθικό έρεισµα για την
δίκαιη εθνική διεκδίκηση της επιστροφής των Μαρµάρων του Παρθενώνα».
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