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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής 20.1.2018 

 

ΘΕΜΑ: Για το Mall στην Ακαδημία Πλάτωνα 

Η υπογραφή στις 8.1.2018 του Μνημόνιου Συνεργασίας του ΥΠΕΝ με την Ανώνυμη Εταιρεία 

Artume αποτελεί ένα ακόμη βήμα μιας σκανδαλώδους μεθόδευσης. 

Πρόκειται για την κατασκευή του Mall Academy Gardens, χτισμένης έκτασης 55.000 τμ, δίπλα στην 

Ακαδημία Πλάτωνα. Μετά την αγορά 20 στρεμμάτων γης από την Artume το 2007, στην μεθόδευση 

αυτή συνεργάστηκε το σύνολο των ελληνικών κυβερνήσεων καθώς και σειρά διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών αρχών. 

Προηγήθηκε η σκανδαλώδης κατεδάφιση των ιστορικών κλωστοϋφαντουργείων (Πεταλούδα) 

Λαναρά - Μουζάκη. 

Για την κήρυξή τους ως διατηρητέων είχε το 2009 ολοκληρωθεί η μελέτη από τις υπηρεσίες του 

Δήμου Αθηναίων και για τον ίδιο λόγο ακολούθησαν θετικές εισηγήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠΠΟ. Το 2009, με ενέργειες του ΥΠΠΟ Σηφουνάκη μεθοδεύτηκε η εσπευσμένη και υπό 

σκοτεινές συνθήκες εξαφάνιση αυτών των μνημείων βιομηχανικού οικιστικού πλούτου της χώρας. 

Προηγήθηκε η επίσης σκανδαλώδης ανατροπή του πολεοδομικού σχεδιασμού για την περιοχή. 

Mε συνέργεια και αλλεπάλληλες ενέργειες του Δημάρχου Αθηναίων Καμίνη, του Περιφερειάρχη 

Αττικής Σγουρού, του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μανιάτη, του 

Υπουργού Πολιτισμού Μπαλτά, του Υπουργού Ενέργειας Σταθάκη και του Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης Δραγασάκη, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Περιοχής ανατράπηκε με φωτογραφικές 

διατάξεις, για να επιτραπεί ειδικά στην Artume η χρήση του Mall και για να αυξηθούν τα ανώτατα 

όρια δόμησης και υψών στις κατασκευές της εταιρείας. 

Τα σκανδαλώδη «οράματα». 

Πρόκειται για άλλη μια ψηφίδα στο όραμα των Ελληνικών κυβερνήσεων και της συντριπτικής 

πλειοψηφίας της σημερινής Βουλής για μια δήθεν ανάπτυξη, υπό την αιγίδα χρηματιστικών 

δραστηριοτήτων. Με πρότυπο τα  διεθνή κέντρα του νεοφιλελευθερισμού - που βρίσκονται επίσης 

σε χρόνια κρίση - μεθοδεύεται ως υποστήριξη η μιμητική και ασύδοτη άλωση του χώρου από τον 

διεθνή τουρισμό, το εμπόριο, την αναψυχή και τις υπηρεσίες, με Mall, Καζίνο, Γήπεδα - Αρένες, 

Συνεδριακά Κέντρα. Με αρχή το Τhe Mall του Μαρουσίου, το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης, 

κάθε γειτονιά ετοιμάζεται για ένα ακόμα θηριώδες Mall: Ελληνικό, Γουδή, Φιλαδέλφεια, Ακαδημία 

Πλάτωνα, Κτήμα Καμπά, περιμένουν να προστεθούν στο γαϊτανάκι των χώρων κατανάλωσης. 

Σε έναν τόπο χωρίς ανάλογη παραγωγική ενδοχώρα, όπου τα πάντα θυσιάζονται για να κρατηθούν 

στη ζωή το χρηματιστήριο, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές, που τελούν υπό το χρόνιο άγχος της 



κατάρρευσης, προφανώς πρόκειται για μια δήθεν ανάπτυξη, αποτέλεσμα μίμησης, χωρίς έμπνευση 

και χωρίς βιωσιμότητα. 

Πρόκειται όμως και για οράματα καταστροφικά από πολλές απόψεις. 

Εις βάρος της οικονομίας, της εμπορικής ζωής και των εργαζόμενων στην περιοχή. 

Η Artume ως θυγατρική της Blackrock, της εταιρείας που καταστρέφει ή προωθεί ολόκληρες χώρες, 

διατηρώντας τον αθέμιτο διπλό ρόλο του επενδυτή και του εκτιμητή για τις οικονομίες τους, εξαρχής 

βρίσκεται σε αθέμιτο ανταγωνισμό με την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Όχι μόνον επειδή 

απέκτησε αφορολόγητα, πρόσθετα δικαιώματα οικοδομικής εκμετάλλευσης με την οποία θα 

επιβαρύνει την περιοχή, αξιοποιώντας διατάξεις μεταγενέστερες από την αγορά του οικοπέδου της 

αλλά και με την σκανδαλώδη φοροδιαφυγή των κερδών της, με την «μέθοδο της διπλής μη 

φορολόγησης» τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της μητρικής εταιρείας. 

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός όμως κυρίως δημιουργείται από τον ίδιο τον χαρακτήρα του έργου (Mall), 

όπως αυτό επίσης επετράπη στην εταιρεία μετά την αγορά του ακινήτου. 

Τα Μall ακολουθούν την «all inclusive» λογική «all in the Mall». Στοχεύουν να καλύψουν κάθε 

καταναλωτική ανάγκη όποιου μπει σε αυτά, με λειτουργία επτά ημερών την βδομάδα  ενώ ποτέ δεν 

δημιουργούν πρόσθετη κίνηση. Απορροφούν και συγκεντρώνουν την εμπορική δραστηριότητα όλης 

της γύρω περιοχής. Όπως παντού με τα Mall, έτσι κι εδώ (Σεπόλια, Κολωνός, Σκουζέ, Μπουρνάζι, 

Περιστέρι, Αιγάλεω) το αποτέλεσμα θα είναι η υπερσυγκέντρωση και η απορρόφηση της εμπορικής 

κίνησης, το κλείσιμο καταστημάτων στις γύρω αγορές και η ανεργία. Από την μελέτη των εμπορικών 

συλλόγων των όμορων δήμων του 2012, εκτιμάται πως θα χαθούν 6000 θέσεις εργασίας λόγω του 

νέου mall, για το οποίο η εταιρεία ως «επαγγελία» προβάλλει την δημιουργία 2.000 θέσεων 

κακοπληρωμένης και περιστασιακής εργασίας, σε μια απρόσωπη γιγάντια καταναλωτική 

βιομηχανία. 

Εις βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.  

Σημειώνεται πως η επιχειρούμενη ανέγερση γίνεται σε μια πόλη με αναλογία πρασίνου 0,96μ2/ 
κάτοικο, βάσει μελέτης του ΟΟΣΑ το 2014. Η περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνα ανήκει στο πιο 
υποβαθμισμένο σημείο αυτής της πόλης (4

ο
 Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων), με ελλείψεις 

πρασίνου, βασικών δικτύων και υποδομών.  

Το μέγεθος του σχεδιαζόμενου mall, σε μικρή απόσταση από τον Κηφισό, θα επιβαρύνει υπέρμετρα 
την περιοχή κατοικίας, η οποία έχει ήδη επιδεινωθεί με την πρόσφατη τροποποίηση των 
εγκεκριμένων σχεδίων  με την οποία δεκάδες στρεμμάτων από προβλεπόμενους κοινωφελείς και 
κοινόχρηστους χώρους (πρασίνου κλπ) μετατρέπονται σε οικοδομήσιμους. 

Ανάλογα σοβαρή θα είναι η επιδείνωση της ήδη προβληματικής τοπικής κυκλοφορίας και 
στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Εις βάρος του αρχαιολογικού χώρου. 

Τα σχέδια για την Ακαδημία Πλάτωνος αποτελούν προσβολή του αρχαιολογικού χώρου, με την ίδια 
την κατασκευή των 55.000 τμ δίπλα από την Ακαδημία, καθώς και με την εμπορευματοποίηση ενός 
παγκόσμιας αξίας πολιτιστικού αγαθού από την «εμπορική χρήση» του ονόματος της Ακαδημίας 
στον τίτλο ενός πολυκαταστήματος (Academy Gardens). 

Τα υποτιθέμενα αντισταθμιστικά μέτρα δηλαδή η «σύνδεση του ανωτέρω Ο.Τ.75/124 με τους 
πεζόδρομους, τους ελεύθερους χώρους και τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου» (Απόφαση ΥΠΕΚΑ 7752/13.2.2014), επιδεινώνουν την 



προσβολή. Δεν θα αποτελέσουν τίποτα παραπάνω από μια διαφημιστική προβολή του "Academy 
Gardens", με μετατροπή του αρχαιολογικού χώρου σε αυλή του Mall.  

Οι χρήσεις του Mall θα κατασκευάσουν “ταυτότητα” για όλη την περιοχή με προσέλκυση και άλλων 
χρήσεων εμπορευματοποίησης, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων και των 
κατοίκων, καθώς και από τις ανάγκες ανάδειξης ενός αρχαιολογικού χώρου διεθνούς σημασίας. 

Εις βάρος του συμμετοχικού σχεδιασμού, της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας. 

Η κυβέρνηση μετά το Ελληνικό και το Γουδή, παραδίδει στους επενδυτές και την Ακαδημία 
Πλάτωνος. Πετώντας στα σκουπίδια τις προτάσεις κατοίκων, καταστηματαρχών και συλλογικών 
φορέων της Ακαδημίας Πλάτωνος, του Κολωνού, των Σεπολίων, του Περιστερίου και άλλων 
περιοχών, και αγνοώντας τους πολύχρονους αγώνες τους, υιοθετεί μέχρι κεραίας τα επιχειρήματα 
της πολυεθνικής και υπογράφει «μνημόνιο συνεργασίας» μαζί της στο όνομα μιας δήθεν 
«οικονομικής ανάπτυξης» και μιας δήθεν «αξιοποίησης» του αρχαιολογικού χώρου. 

Αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. 

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ συντάσσεται με τους επιστημονικούς και τους κοινωνικούς 
φορείς που αγωνίζονται να αποτρέψουν αυτές τις μη βιώσιμες, καταστροφικές μεθοδεύσεις. 

Μαζί τους διεκδικούμε: 

 Πραγματική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου, προστασία και ανάδειξη της μεγάλης 
ιστορικής και πολιτιστικής του αξίας, ανοικτό στους πολίτες και την καθημερινότητα των 
κατοίκων, που στάθηκαν οι μόνοι ικανοί να διατηρήσουν την ύπαρξή του.  

 Ανέγερση του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών. Ο πολιτιστικός πλούτος δεν θα γίνει 
διαφημιστικό υλικό σε όροφο του Mall, όπως το θέλουν τα «αντισταθμιστικά οφέλη».  

 Πραγματική αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας με την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων 
υποδομών που λείπουν (δρόμοι, αποχέτευση, αθλητικοί και ελεύθεροι χώροι, κοινωνικές 
λειτουργίες).  

 Πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ), που ερημώνει από 
την αποβιομηχάνιση, με χρήσεις συμβατές προς τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσδίδει ο 
αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή. Ενάντια στα σχέδια για κερδοσκοπικές επενδύσεις – 
φούσκες, που δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για σταθερή εργασία.  

 Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής και υπεράσπιση των θέσεων 
εργασίας σε αυτές.  

 


