
Македонска влада више неће трошити новац на пројекат "Скопље 2014"; Влада Николе Груевског потрошила више од 400 милиона евра и потпуно променила изглед главног града
понедељак, 13 новембар 2017 22:46

Скопље -- Македонски министар културе Роберт Алађозовски рекао је да влада у
Скопљу неће више трошити новац на пројекат "Скопље 2014".

  

  

Реч је о контроверзном подухвату бивше владе Николе Груевског, а тај пројекат коштао
је Македонију више од 400 милиона евра до сада.

  

"Скопље 2014 је пројекат за који нећемо дозволити да се даље одвија или повлачи било
каква финансијска средства", рекао је македонски министар културе Роберт
Алађозовски.

  

Осим тога, он је навео да је радна група доставила елаборате за три споменика о чијој
ће даљој судбини одлучити влада.
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Елаборат обухвата споменик "Војник на коњу" на главном градском тргу, композицију
скулптура названу Мајка Тереза и кип Андона Јанева Косета.

  

Према проценама, влада Николе Груевског је за пројекат "Скопље 2014" потрошила
више од 400 милиона евра и у потпуности променила изглед главног града Македоније

  

Пројекат је почео 2008. године и од тада је изазвао озбиљне полемике међу
урбанистима, као и оштре протесте из суседне Грчке.

  

Скопље је добило споменике у част Винстону Черчилу, Александру Великом, његовом
оцу Филипу ИИ, Џорџу Вашингтону, Абрахаму Линколну, Мајци Терези, као и грандиозне
грађевине, споменике, фонтане и мостове - све у различитим неокласичним и барокним
стиловима.

  

Пројекат је нарочито критикован због његове цене, па су многи истициали да је новац
могао да буде искоришћен за нове зграде, фабрике или путеве, а било је речи и да се
ради о кичу.

  

Тако је подигнута 28 метара висока бронзана статуа под називом “Ратник на коњу”, која
подсећа на Александра Великог.

  

Напетост због овог подухвата достигла је врхунац марта 2009. када је група студената
Архитектонског факултета у Скопљу мирно протестовала против пројекта, када су их
претукли националистички активисти.

  

(Б92, РТС)
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