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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Σάββατο 9 Μαρτίου 7.30 μ.μ. 
Μια συνάντηση πολιτισμών, με ζωντανή μουσική, τραγούδια και 
χορούς από την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία, τις  
αραβικές χώρες και την Αθήνα του μεσοπολέμου, πλαισιωμένη με 
πλούσια εικονογράφηση και σύντομες λαϊκές διηγήσεις.  

Atrium, Australian Museum, William St, Sydney  
Εισιτήρια: $27 (μειωμένο $25), κράτηση απαραίτητη 

 

Επικοινωνία: 9750 0440 ή greekfestival@goc.com.au 
Γλώσσα: αφήγηση στα αγγλικά, με αγγλικές μεταφράσεις τραγουδιών κλπ  

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
σε συνεργασία με το Αυστραλιανό Μουσείο 

Παρουσιάζουν       

Download our App Like Us 

Την ανάπλαση του κτήµατος Τα-
τοΐου µέσω Σ∆ΙΤ και µε επενδύσεις 
συνολικού ύψους 102,4 εκατ. ευρώ 
φαίνεται να επιλέγει τελικά η κυβέρ-
νηση και το ΤΑΙΠΕ∆ αντί της απευ-
θείας πώλησης σε ιδιώτη.

 Το σχέδιο που φαίνεται να κερ-
δίζει έδαφος αποτελεί πρόταση του 
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου 
Αθήνας (ΟΡΣΑ) και προβλέπει τη δη-
µιουργία πρότυπου µητροπολιτικού 
πάρκου αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
και αναψυχής που θα λειτουργεί µε 
ιδιωτικό µάνατζµεντ. Το σύνολο της 
προς αξιοποίηση έκτασης φτάνει τα 
22.500 στρέµµ. 

Εντός του κτήµατος έκτασης υπάρ-
χουν ακόµα 39.000 στρέµµ. που 
αποτελούν δάσος και βρίσκονται σε 
καθεστώς προστασία, ακόµη 12,6 
στρέµµ. κτιριακών εγκαταστάσεων 
που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά 
µνηµεία καθώς και τα 3,3 στρέµµ. 
που αφορούν στο πρώην βασιλικό 
ανάκτορο.

Η µελέτη του ΟΡΣΑ που έχει υπο-
βληθεί στο υπουργείο Οικονοµικών 
και στο ΤΑΙΠΕ∆, διαπιστώνει οτι η 
λειτουργία του µελλοντικού πάρκου 
θα είναι κερδοφόρα. Θα αναζητη-
θούν ιδιωτικά κονδύλια που θα φτά-
νουν το 25% του έργου, ενώ η χρη-
µατοδότηση του υπόλοιπου 75% θα 
προέλθει απο δηµόσιους και κοινοτι-
κούς πόρους.

Η πρόταση του ΟΡΣΑ προβλέπει 
την ριζική ανακαίνιση των κτιρίων 
άλλα και επενδύσεις σε υποδοµές για 
την οδική σύνδεση και την συγκοι-
νωνιακή πρόσβαση στο πάρκο, κα-
θώς και άλλες υποδοµές αναψυχής, 
φιλοξενίας, εστίασης, πολιτισµού, 

έρευνας και εκπαίδευσης, αναψυχής 
άλλα και πρότυπης αγροτικής και δα-
σικής παραγωγής. 

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η πα-
ράδοση του κτήµατος Τατοϊου στην 
παραγωγή προϊόντων καθώς µέχρι 
το 1960 υπήρχε εκεί αγρόκτηµα µε 
οινοποιείο, βουστάσιο και ελαιώνα, 
µέσω της δηµιουργίας µιας νέας πρό-
τυπης µονάδας αγροτικής και κτη-
νοτροφικής παραγωγής σε έκταση 
1.500 στρ.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ιδιαίτερη έµφαση για να υπάρχει 

µεγάλη επισκεψιµότητα στο µελλο-
ντικό πάρκο δίνεται στην κατασκευή 
µουσείου ιστορίας Τατοΐου, µουσείου 
Παλαιοκάστρου-∆εκελείας και στην 
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. 

Με τη λειτουργία του πάρκου ο 
Οργανισµός προβλέπει ότι θα απα-
σχοληθούν 1.000 άτοµα και θα 
προκύψουν 200 µόνιµες θέσεις. Το 
υπουργείο Οικονοµικών και το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ φαίνεται να καταλήγουν σε αυτό 
το σχέδιο και να αποµακρύνεται η αρ-
χική επιλογή απευθείας πώλησης σε 
ιδιώτη επενδυτή της έκτασης έναντι 
τιµήµατος 150 εκατοµµυρίων ευρώ.

 Κι αυτό καθώς δεν υπήρχε σοβα-
ρό επενδυτικό ενδιαφέρον απο ξένες 
εταιρείες του κλάδου που ειδικεύ-
ονται σε αξιοποιήσεις µεγάλων και 
ιστορικής σηµασίας ακινήτων, ενώ 
εκδηλώθηκαν αντιδράσεις από φο-
ρείς του περιβάλλοντος και του πολι-
τισµού, τόσο για το µοντέλο αξιοποί-
ησης, που προέβλεπε νέα δόµηση σε 
έκταση περίπου 1.000 στρεµµάτων, 
όσο και για το τίµηµα πώλησης, που 
κρίθηκε χαµηλό.

Μέσω ΣΔΙΤ 
η ανάπλαση 
του Τατοΐου




