Ο δημόζιο τώρος ζε κίνδσνο
Το Πολσηετνείο Κρήηης ζε ρόλο επιτειρημαηία

Αλ θαη ε απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηεο Gucci γηα ρξήζε ηεο Αθξόπνιεο
αληηκεησπίζηεθε κε εζληθή ππεξεθάληα, θαίλεηαη πσο ε ζηάζε ηνπ
Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ γηα ηα ππόινηπα κλεκεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο
δηαθέξεη, θαζώο δελ απνθιείεη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο
θιεξνλνκηάο -πιελ ηεο Αθξνπόιεσο…
Σηελ ζθαλδαιώδε εθκεηάιιεπζε ησλ δεκόζησλ ρώξσλ-κλεκείσλ πνπ
απνηειεί ηελ θπξίαξρε ηάζε ηεο επνρήο κπαίλεη πιένλ σο δηεθδηθεηήο κέξνπο
ηεο πίηαο θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο. Με πξόζθαηε απόθαζή ηνπ «ελνηθηάδεη»
γηα 25 ρξόληα ηα θηήξηα ηεο Παιηάο Μεξαξρίαο Κξεηώλ θαη Πξώελ ΦπιαθώλΣηξαηώλσλ ζηα Φαληά. Σε κία παιηά πόιε πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε
εκπνξνπαλήγπξε κε ηελ αλνρή, αιιά θαη ηε ζπλελνρή ηνπ Δήκνπ θαη ησλ
ινηπώλ αξκόδησλ θνξέσλ.
Σην θιίκα ηεο αλεμέιεγθηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ πόιε
ησλ Φαλίσλ, πνπ ηελ πιεξώλνπλ νη εξγαδόκελνη ζηνλ ηνπξηζκό, κε ηνπο
πεληρξνύο κηζζνύο, νη πνιίηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πιένλ ζνβαξό ζέκα
ζηέγαζεο, αιιά θαη νη κηθξνί επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη έρνπλ κάζεη λα
«πιεξώλνπλε ηελ λύθε» έλαληη ησλ κεγάισλ, κπαίλεη θαη ην Πνιπηερλείν,
παηώληαο ζε έλαλ πνιύρξνλν αληαγσληζκό κε ηελ θαηάιεςε Rosa Nera, ε
νπνία δεκηνύξγεζε κία εζηία αιιειεγγύεο θαη πνιηηηθνηλσληθώλ δπκώζεσλ
ζην εγθαηαιεηκκέλν -ηόηε- θηήξην ηεο Μεξαξρίαο, πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Με έλαλ πνιύ θζελό πνιηηηθό ειηγκό γίλεηαη
πξσηαξρηθό ην δήηεκα ηεο απνκάθξπλζεο ηεο θαηάιεςεο από έλα ηζηνξηθό
θηήξην, ελώ απηό πνπ αθνξά ζύζζσκν ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο είλαη ε
«ελνηθίαζε» δεκόζησλ θηεξίσλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα μελνδνρεηαθή ρξήζε
ζε έλαλ ηόπν πνπ καζηίδεηαη από ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε θαη πνπ ν δήκνο
Φαλίσλ ερεη αθήζεη ζηελ κνίξα ηνπ. Μία παιηά πόιε κε ηεξάζηηα
επηζθεςηκόηεηα, όπνπ δελ έρνπλ νξηζηεί δώλεο θαηνίθεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο, όπνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκόο ζην είδνο ηεο
«αμηνπνίεζεο», κηα παιηά πόιε πνπ νη θάηνηθνη ηεο έρνπλ εμνξηζηεί πξνο
όθεινο ηεο εθκεηάιιεπζεο.
Με ην επηρείξεκα ηεο ρξενθνπίαο ην Πνιπηερλείν θηάλεη ζην ζεκείν λα
εθρσξεί δεκόζηα αγαζά, επηδηώθνληαο ην θέξδνο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξύκαηνο, κε ηα
εξεπλεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα ή κε θάπνηνλ θνηλσθειή ζθνπό.
Είλαη γλσζηή ε λνκηκόηεηα πνπ πξνζέδσζαλ ζηελ ελνηθίαζε απηή όιεο νη
ππεξεζίεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ. Ωζηόζν απέλαληη
ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηε «λνκηκόηεηα» ηίζεηαη κία ζεηξά από εξσηήκαηα.
Πξώηα απ όια ζην βσκό πνηαο εζηθήο λνκηκνπνηείηαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο
λα ιεηηνπξγεί ζαλ κεγαιντδηνθηήηεο αθηλήησλ κέζα ζε έλα ραξαθηεξηζκέλν

από ην 1965 «Ιζηνξηθό, δηαηεξεηέν κλεκείν» θαη λα απνθαζίδεη ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπο από κεγάιεο εηαηξείεο; Δελ ζα έπξεπε ε όπνηα
εθκεηάιιεπζε λα γίλεηαη ππό ην πξίζκα κίαο θνηλήο σθέιεηαο;
Πνηα είλαη ε πνιηηηζηηθή παξνπζία ελόο παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο ζε κία
βαξηά ηνπξηζηηθνπνηεκέλε πόιε, ε νπνία καζηίδεηαη ρξόληα ηώξα από ηνλ
ειιηπή έσο απόληα γεληθό ζρεδηαζκό ζε ζρέζε κε ηα κλεκεία ηζηνξηθήο
θιεξνλνκηάο;
Πνην ιόγν έρνπλ νη ιεηηνπξγνί ηνπ θαη ν πξύηαλεο πνπ θαίλεηαη λα αξέζθεηαη
ζε ξόιν δόγε, θαη λα επηδηώθνπλ κηα ηέηνηα εθκεηάιιεπζε θαη κάιηζηα γηα
πνιύ θαηξό ελ θξππηώ;
Σε πνηνλ δεκόζην δηάινγν ηέζεθε ην ζέκα εάλ εκείο ζέινπκε ηα κλεκεία καο
λα γίλνληαη μελνδνρεία θαη κάιηζηα ν «ζπηηνλνηθνθύξεο» λα είλαη ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο;
Πνηνο είλαη απηόο πνπ ελ ηέιεη λνκηκνπνηείηαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ελόο θηεξίνπ πνπ έπαημε επί ρξόληα θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ
πόιε ησλ Φαλίσλ;
Επηπιένλ πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ Δήκνπ Φαλίσλ ζε ζρέζε κε ηα θηήξηα πνπ
θνπβαιάλε όιε ηελ ζύγρξνλε ηζηνξία ησλ πξνθαηόρσλ ηνπο, δεκόζησλ
ιεηηνπξγώλ ηεο πνιύπαζεο απηήο πόιεο;
Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ΕΦΑ Φαλίσλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε απηή; Πόζα
μελνδνρεία κπνξνύλ λα ζηεγάζνπλ πιένλ νη πξνκαρώλεο ησλ Φαλίσλ; Πόζνη
λανί ηεο πόιεο κπνξνύλ λα γίλνπλε απιέο boutique hotel πνπ κε ηελ νκνξθηά
ηνπο ζα μεθιέβνπλε ην πνιππόζεην δνιάξην;
Καηαγγέιινπκε ηελ ζηάζε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, γηα επαίζρπληε
εθκεηάιιεπζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ ηεο πόιεο
ησλ Φαλίσλ πξνο όθεινο ηνπ ηδησηηθνύ θεθαιαίνπ. Ο πνιηηηζκόο απνηειεί
δεκόζην αγαζό θαη δελ πξέπεη λα λνκηκνπνηείηαη λα ηνλ θαπειεύεηαη ν
θαζέλαο.
Καηαγγέιινπκε επίζεο ηελ ζηάζε ηνπ Δήκνπ Φαλίσλ γηα ηελ ζησπειή
ζπλαίλεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο αιιά θαη γηα ηελ αλεμέιεγθηε
ηνπξηζηηθνπνίεζε ελόο κλεκείνπ πνπ ζα έπξεπε θαη είλαη γλσζηό όηη ζα
κπνξνύζε λα βξίζθεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Unesco.
Τέινο θαηαγγέινπκε ηελ ΕΦΑ Φαλίσλ γηα ηελ απνπζία ηεο ζηηο εμειίμεηο θαη
γηα ηελ ππόζαιςε ηεο ρείξηζηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ραληώηηθνπ ιηκαληνύ ζε
βάξνο ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη ζηελ νπζία θνηλσληθώλ αγαζώλ.
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