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Τι συμβαίνει στην Ακαδημία Πλάτωνα;  
Είναι μεμονωμένο γεγονός στην πόλη; 

 

Ανάμεσα στη δημαρχία Μπακογιάννη, το υπ. Πολιτισμού, την Περιφέρεια και την ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΕ, εμφανίστηκε μια ακόμα Προγραμματική Σύμβαση, που στόχο έχει να αλλοιώσει τον 
χαρακτήρα ενός σημαντικού χώρου για την Αθήνα, το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα. 

Εντούτοις όποια αναφορά γίνεται για δήθεν ανάπλαση του χώρου του αρχαιολογικού άλσους 
της Ακαδημίας του Πλάτωνα, δεν έχει καμία σχέση με την ανάπλαση του ίδιου του 
αρχαιολογικού πάρκου και την ανάδειξη της περιοχής. Το συγκεκριμένο σχέδιο αντίθετα 
δημιουργεί επιπλέον υποβάθμιση για τους κατοίκους και τους πολίτες της Αθήνας. 

Το αρχαιολογικό άλσος, ως χώρος πράσινος και ελεύθερος στη λειτουργία της Ακαδημίας 
του Πλάτωνα, αντιμετωπίζεται μόνο ως ευκαιρία επιχειρηματικών δράσεων και ανάπτυξης real 
estate, χωρίς έστω ένα υποτυπώδες σχέδιο για την αναγκαία αναβάθμιση των υποδομών στη 
γύρω περιοχή, που αποτελεί κομμάτι της «πίσω αυλής» της Αθήνας.  

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κοπή 580 δέντρων ζωτικής σημασίας για το Πάρκο 
καταστρέφοντας την ορνιθοπανίδα του. Επιπλέον χάνονται 30 στρέμματα του πάρκου για την 
κατασκευή του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών, ενώ εξαφανίζονται και δυο γήπεδα που 
καλύπτουν τις ανάγκες αθλητικών σωματείων και κατοίκων.  

Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την υποβαθμισμένη, περιοχή γύρω από το Πάρκο, πρώην και 
νυν ΒΙΟΠΑ, τους αδιάνοιχτους δρόμους, τα όμβρια ύδατα κ.α.. 

Οι κάτοικοι προορίζονται μόνο για τον ρόλο του «ιθαγενή», στον οποίο χαρίζονται 
καθρεφτάκια, για να τυφλωθεί. Τέτοια είναι η χάραξη νέων, αντί των υπαρχόντων, μονοπατιών 
στον χώρο που θα απομείνει, η ανακατασκευή της παιδικής χαράς και η φύτευση 334 νεαρών 
δέντρων στη θέση των 580 που εξαφανίζονται.  



Αυτό είναι το περίφημο και πολυδιαφημισμένο σχέδιο Μενδώνη-Μπακογιάννη και επενδυτών. 

Με αυτό το σχέδιο μπαίνει σε κίνδυνο το μέλλον του αρχαιολογικού άλσους ως κοινού 
αγαθού, με τη μοναδική λειτουργία συνύπαρξης αρχαιοτήτων και ελεύθερου ανοιχτού χώρου 
πρασίνου που επιτελεί. 

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός. 

Το συνολικό σχέδιο δημαρχίας και επιχειρηματικών ομίλων παραδίδει την πόλη κομμάτι-
κομμάτι στην εμπορευματοποίηση για την κερδοφορία του κεφαλαίου, με τη δημοτική αρχή 
να παίζει τον ρόλο του πολιτικό μεσάζοντα. Υπάρχει συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο και είναι 
εναντίον μας: ο «εξευγενισμός» και οι «αναπλάσεις» γίνονται στα πλαίσια του δόγματος 
«Νόμος, Τάξη, Κέρδη».  

Σε όλη την Αθήνα ελεύθεροι και δημόσιοι χώροι αφήνονται στην παρακμή χωρίς συντήρηση 
και καθαριότητα, την περίοδο της πανδημίας πάρκα και πλατείες ενοχοποιούνται ως φορείς 
διάδοσης του ιού, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτά και στη συνέχεια μπαίνουν νέοι 
κανόνες στη λειτουργία τους, κλείνουν νωρίς, γίνονται πιο δύσκολα προσβάσιμοι.  

Παράλληλα έχουν προκύψει: 

 Ο Μεγάλος Περίπατος (Μάιος 2020) 

Ο πολυδιαφημισμένος «Μεγάλος Περίπατος» είναι ένα βασικό κομμάτι στο ευρύτερο σχέδιο 
της έντονης τουριστικοποίησης της Αθήνας και παράδοσης του κέντρου της στο τουριστικό 
κεφάλαιο.  

 Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) για τη διαχείριση Εθνικού Κήπου-Φιλοπάππου (Νοέμβριος 2020) 

Η ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) διαχείρισης του Εθνικού Κήπου και του Φιλοπάππου, που 
ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2020 αποτελεί εγκληματική παραχώρηση 
αυτών των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, με στόχο την εμπορευματοποίηση και την 
ιδιωτικοποίηση. 

 Ο λόφος του Στρέφη (Ιανούαριος 2021) 

Για τον λόφο του Στρέφη «ενδιαφέρεται» ξαφνικά μια εταιρεία real estate, η PRODEA 
Investments, που έχει επενδύσει στην αγορά ακινήτων στην Αθήνα και ενεργοποιείται σε 
πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Επιδιώκει να αυξήσει τα κέρδη της και την αξία των 
επενδύσεών της με χρήματα του δήμου και των φορολογούμενων. Η χορηγία αποτελεί το 
προκάλυμμα για να κερδοσκοπήσει.  

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ενιαίο project. 

Το θράσος της δημαρχίας Μπακογιάννη να μετατρέψει τον δήμο σε ντίλερ αυτών των 
συμφερόντων είναι ασύλληπτο! Στην πραγματικότητα επιδιώκουν να μετατρέψουν κάθε 
σπιθαμή κοινού και δημόσιου χώρου και αγαθού σε εμπόρευμα που θα χρησιμοποιείται με 
στόχο την κερδοφορία. Το όραμά τους είναι απλό, παλιό και χιλιοειπωμένο, τόσο παλιό και 
γερασμένο όσο και το σύστημά τους: ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πάντων, με 
στόχο την παράδοσή τους σε ιδιωτικά κεφάλαια και πρόσχημα τη δήθεν «ανάπτυξη».  



Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η πόλη ανήκει στους κατοίκους της και όχι στα επιχειρηματικά 
funds και στα πολιτικά φερέφωνά τους, που θέλουν να την κατασπαράξουν για τα κέρδη 
τους. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, δημοτική κίνηση της πόλης, έχει καταγγείλει εδώ 
και ένα χρόνο αυτούς τους σχεδιασμούς δήμαρχου/κυβέρνησης και προβάλλει την ανάγκη 
για την ουσιαστική αναβάθμιση των φτωχογειτονιών της Αθήνας.  

Διεκδικούμε μαζί με τους κατοίκους την οριστική εγκατάλειψη ενός τέτοιου σχεδιασμού και την 
συνολικότερη ανάπλαση της περιοχής, με έργα υποδομής σε όλη την περιοχή, επέκταση προς 
δυσμάς του αρχαιολογικό πάρκου, με προσάρτηση του ΒΙΟΠΑ, αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις δυτικά και βόρεια του σημερινού οριοθετημένου χώρου, ως αρχαιολογικό 
πάρκου, καμία κοπή δένδρων, αλλά νέα δενδροφύτευση, μετά από μελέτη ειδικών για το είδος 
που μπορούν να φυτευταί, ενοποίηση του αρχαιολογικό χώρου και επαναχωροθέτηση του 
Μουσείου της Πόλης των Αθηνών. 

Να αντιδράσουμε συλλογικά-μαζικά! 

Η Ακαδημία Πλάτωνα και το πάρκο της να παραμείνει και να 
ενισχυθεί ως χώρος πράσινου, ελεύθερο, κοινό αγαθό για 

όλους τους κατοίκους και τους πολίτες της Αθήνας! 


