Αζήλα, 3 Γεθεκβξίνπ 2020
Προς: ΤΠΠΟΑ/ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Κοιν.: 1. ΓΓΑΠΚ
2. ΔΑ
3. ΠΟΔ/ΤΠΠΟ
4. Δληαίνο ύιινγνο Τπαιιήισλ ΤΠΠΟ
5. ΠΔΑ
6. ΠΔΤΦΑ
7. ΔΚΑ
Θέκα: Γηα ην «Μλεκόλην πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ΤΠΠΟΑ, ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο «ΑΝΑΠΛΑΖ
Α.Δ.» γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο.
Γηα δεύηεξε θνξά κέζα ζε δηάζηεκα επηά κελώλ, εκείο νη εξγαδόκελνη ζηελ Δθνξεία
Αξραηνηήησλ ηεο Αζήλαο, δελ κπνξνύκε θαη δελ πξέπεη λα ζσπάζνπκε, κπξνζηά ζηελ παξάδνζε ελόο
αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ ζηελ νπνία εξγαδόκαζηε
γηα ηε πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ.
Σνλ πεξαζκέλν Μάξηην, είρακε εθθξάζεη κε αλνηρηή επηζηνιή καο ηελ έθπιεμε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό
καο, όηαλ ελ κία λπθηί, κε ηξνπνινγία ζ’ έλα λνκνζρέδην, εθρσξήζεθε ζηελ «Δζληθόο Κήπνο Μεηξνπνιηηηθό Πξάζηλν Α.Δ.», νπζηαζηηθά ε δηαρείξηζε δύν ρώξσλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΤΠΠΟΑ: ηνπ
Λόθνπ ηνπ Φηινπάππνπ θαη ηνπ Δζληθνύ Κήπνπ. ηελ αλνηρηή απηή επηζηνιή καο, ππήξρε ε εμήο
δηαηύπσζε: «…Θεωρούμε όηι πολύ ζύνηομα ηο καθεζηώς ποσ διαμορθώνεηαι με ηην νστηερινή ηροπολογία,
θα επεκηαθεί και ζε άλλοσς αρταιολογικούς τώροσς ηης Αθήνας. Θεωρούμε π.τ. ηον αρταιολογικό τώρο
ζηην Ακαδημία Πλάηωνος, έναν πολύ πιθανό επόμενο ζηότο». Ζ δηαηύπσζε ήηαλ πξνθεηηθή, θαζώο
ζήκεξα ην ΤΠΠΟΑ βξίζθεηαη ζην θαηώθιη ηεο ζπλππνγξαθήο ελόο «Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο» κε
αληηθείκελν «ηελ Αλάδεημε ηνπ Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο», κε ζπκβαιινκέλνπο
ηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη ηελ ΑΝΑΠΛΑΖ Α.Δ. Σν θείκελν απηό, από ην πξννίκηό ηνπ απνθαιύπηεη ην
θπληθό πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη: «Με ην παξόλ κλεκόλην ν Δήκνο Αζελαίωλ…ζε ζπλεξγαζία κε ην
Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ…πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάπιαζε θαη αλάδεημε ηνπ Αξραηνινγηθνύ Φώξνπ
ηεο Αθαδεκίαο Πιάηωλνο». Πέξαλ ηεο «αλάδεημεο θαη αλάπιαζεο» ν Γήκνο Αζελαίσλ «ζε
ζπλεξγαζία» κε ηνπο άιινπο δύν ζπκβαιινκέλνπο, αλαιακβάλεη « λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνθήξπμε δηεζλνύο αξρηηεθηνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο
ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ ζηνλ ρώξν ηεο
Αθαδεκίαο Πιάηωλνο».
Σν θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ ζηα ζεκεία όπνπ πξαγκαηεύεηαη ην δήηεκα ηεο ηζηνξηθόηεηαο θαη ηεο
αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο ηνπ ρώξνπ θαη ηεο πεξηνρήο, δελ αληέρεη ζε ζρνιηαζκό θαη είλαη λα απνξεί
θαλείο, πώο δελ βξέζεθε έλαο άλζξσπνο, λα επηκειεζεί ηνλ ηξόπν κέζα από ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε
πεξηνρή. Δλδεηθηηθό ηνπ θπληζκνύ κε ηνλ νπνίν παξαδίδεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ Υώξνπ θαη ησλ αξραίσλ
ζην Γήκν Αζελαίσλ, είλαη όηη νη δύν εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαιακβάλνπλ «λα εθπνλήζνπλ», «λα
πινπνηήζνπλ», «λα δηαρεηξηζηνύλ», ελώ ζε κηα πξσηνθαλή δηαηύπσζε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, παξ’
όηη έρεη ηνλ απνθιεηζηηθό ζεζκηθό ξόιν επί ηνπ ακηγώο Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ, αλαιακβάλεη «λα
ζπλαηλέζεη». Σν Μλεκόλην απηό ζπληζηά κηα επί ηεο νπζίαο θαηάξγεζε όπνηαο ππόζηαζεο έρεη απνκείλεη
ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ε νπνία, αλαιακβάλεη απιώο λα ζπλαηλεί. Τπνρξεώλεηαη δειαδή λα βάιεη
ηελ πάγηα ππνγξαθή ηεο πξνθαηαβνιηθά ζε κία ιεπθή ζειίδα, ε νπνία αξγόηεξα ζα ζπκπιεξσζεί κε
πιήζνο αγλώζησλ ζήκεξα κειεηώλ, δηακνξθώζεσλ, θαη απνθάζεσλ «ρεηξηζκνύ» ησλ αξραίσλ. Αιγεηλή
εληύπσζε πξνμελεί ε θξάζε: «ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ αλαιακβάλεη λα ζπληνλίδεη, ππνζηεξίδεη θαη
δηαρεηξίδεηαη κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα ηηο δξάζεηο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ παξόληνο
Μλεκνλίνπ. Να απαζρνιεί θαη δηαζέηεη επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό θαη έκπεηξν πξνζωπηθό κε ηα
θαηάιιεια πξνζόληα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο
ηωλ δξάζεωλ ηνπ παξόληνο». Αλεξπζξίαζηα δειαδή νξίδεηαη όηη ε λεθξή πιένλ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία
ζα είλαη έλαο απιόο θνξέαο γξακκαηεηαθήο-δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ απνθάζεσλ θάπνησλ ηξίησλ.
Δπίζεο ελδεηθηηθό ηνπ ήζνπο κε ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε εζληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, είλαη όηη νη
ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ αηηηνινγνύλ ηελ αλάγθε αλάδεημεο ελόο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ αλαθεξόκελνη

ζηηο επηηαγέο δηεζλώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ νξγαληζκώλ, όηαλ γξάθνπλ όηη «…ν ΟΑΣΑ (sic), ε
Παγθόζκηα Τξάπεδα αλαγλωξίδνπλ ηνλ Πνιηηηζκό ωο ηνλ ηέηαξην ππιώλα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,
καδί κε ηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλωληθή ζπλνρή».
Ζ Αθαδεκία Πιάησλνο, όπσο θαη θάζε αξραηνινγηθόο ρώξνο, είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή ππόζεζε, γηα λα
παξαδίδεηαη θαη κάιηζηα κε ηέηνηεο θπληθέο δηαδηθαζίεο θαη ππό ηελ πξνθάιπςε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζε
κία Αλώλπκε Δηαηξεία, κε ζαθή θαη εθπεθξαζκέλν ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο.
Δκείο, νη εξγαδόκελνη ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ ηεο Αζήλαο, ε νπνία έρεη ήδε εθθξάζεη ηηο επηθπιάμεηο
ηεο, δειώλνπκε ηελ πιήξε αληίζεζή καο κε ηελ ηαπείλσζε πνπ πθίζηαηαη ε πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, ην
θύηηαξν δειαδή ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη κε ηελ ζπλερή παξάδνζε ηζηνξηθήο γεο ηεο
απόιπηεο δηθαηνδνζίαο ηεο, ζε ΟΣΑ θαη Αλώλπκεο Δηαηξείεο, ε νπνία πιένλ θαίλεηαη όηη απνηειεί ηελ
πξαθηηθή ηνπ ΤΠΠΟΑ ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζε όιε ηελ Διιάδα.
Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΠΟΑ λα κελ ζπλππνγξάςεη ην θείκελν, εθρσξώληαο έηζη ηηο
αξκνδηόηεηεο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο.
Σέινο, θαινύκε ηνπο θνξείο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΤΠΠΟΑ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ λα
θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα απαηηήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ απόζπξζε ηνπ Μλεκνλίνπ.

Υπογραθές
Αληώλεο Αλεζηόπνπινο
Υξπζή Βνκβνγηάλλε
Ακαιία Γηαλλαθνπνύινπ
Αδακαληία Γηάλλνπ
Βαζίιεο Γεζίθνο
Θεόδσξνο Ζιηόπνπινο
Νίθνο Ζιηόπνπινο
Δπζπκία Θενράξε
Αληώλεο Καξαπηδάθεο
Πελειόπε Καιιηγέξνπ
Δηξήλε Καξακνπζθέηα
Έιηζάβεη Κόθθαιε
Αλδξέαο Κνληνλήο
Βαζηιηθή Μαλνπζηάδνπ
Γηάλλεο Μαζηξνληθόιαο
Αλαζηάζηνο Μηραιαθόπνπινο
Βαζηιηθή Μπισλά
Μαλώιεο Παλαγησηόπνπινο
Υξηζηίλα Παπαζηακάηε-θνλ Μόνθ
νθία Παπηδά
Μαξία Παύινπ
Παλαγηώηα Πηηζηξή
Σαηηάλα Πνύινπ
Νίθε αθθά
Διέλε εξβεηνπνύινπ
Δπαγγειία ίθια
Αζαλαζία νθνύ
Γηώηα θηαδνπνύινπ
Σάληα Υαηδεεπζπκίνπ
Νίθνο Φηιόπνπινο
Εαραξίαο Φσκάο

