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ΠΟΘΟ ΕΥΕΘ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟ «ΔΘΑΖΩΜΑ»;
Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή αξραίσλ ζεάηξνπ ηεο Ζπείξνπ, Αξραηνινγηθφ Πάξθν ηνπ
Αζθιεπηείνπ Δπηδαχξνπ, Πνιηηηζηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Γηαδξνκή ηεο Σηεξεάο Διιάδαο,
Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ηεο λήζνπ
Σαληνξίλεο…. θαη έπεηαη ζπλέρεηα!
Όια μεθίλεζαλ επνίσλα ην 2008. Έλαο ζεσξνχκελνο σο επηηπρεκέλνο πξψελ Υπνπξγφο
Πνιηηηζκνχ, ν Σηαχξνο Μπέλνο, δεκηνπξγνχζε κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία
«ΓΗΑΕΩΜΑ» κε ζηφρν ηελ «ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ρψξσλ
ζέαζεο θαη αθξφαζεο (ζεάηξσλ, σδείσλ, ζηαδίσλ, ακθηζεάηξσλ), θαζψο θαη ζηε δηάδνζε ησλ
αμηψλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηεο
ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο». Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ιεγφηαλ φηη είλαη δπλαηή κφλνλ
κε ηελ ζπλδξνκή ησλ Διιήλσλ αξραηνιφγσλ «καο», «ησλ θαιχηεξσλ ηνπ θφζκνπ». Τελ
πξνζπάζεηα ζηήξημαλ, αξρηθά, αξθεηνί ελ ελεξγεία αιιά θαη ζπληαμηνχρνη ζπλάδειθνη, ζίγνπξα
κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο.
Γπζηπρψο, 10 ρξφληα κεηά, θαη θαζψο ηα κέιε απμάλνληαη, ζηηο ζπλδξνκέο απιψλ
πνιηηψλ πξνζηίζεληαη ρνξεγίεο ηξαπεδψλ θαη κεγάισλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ, ζπλδξνκέο απφ
«εηαηξηθά κέιε», ηα έζνδα γηγαληψλνληαη, «εζεινληέο» ζχκβνπινη θαη «εζεινληέο»κεραληθνί, νη
νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε ζχληαμε κειεηψλ κε απευθείας αναθέσεις χςνπο 120-150.000 € ρσξίο
ηηο δεζκεχζεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, δηαγσληζκνχο, ειέγρνπο, δηαθάλεηα θαη θάζε έλλνηα
πγηνχο αληαγσληζκνχ, απηή είλαη ε θαηάζηαζε φπσο ζήκεξα έρεη δηακνξθσζεί.
Τν πξφγξακκα-πηιφηνο ήηαλ ε «Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή αξραίσλ ζεάηξνπ ηεο Ζπείξνπ».
Δθεί ζπλέβε ην πξψην πείξακα θαη άλνημαλ δηάπιαηα νη πχιεο γηα ηνλ δξφκν πξνο ηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξάκκαηα, κε ην άιινζη φηη δελ ππήξραλ
άιιεο ψξηκεο κειέηεο. Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ «ηζηκέλησζε» θαη «θιείδσζε» ηελ πεξίθεκε
«Γηαδξνκή» ζην ΔΣΠΑ 2014-2020, ρσξίο λα δερηεί άιιεο πξνηάζεηο, αθφκα θαη γηα
ππνρξεψζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ή γηα ζεκαληηθφηαηα κλεκεία πνπ
θηλδχλεπαλ, φπσο ην «Σπίηη ηνπ Γεζπφηε» (Οηθία Φνπζεΐλ Μπέε) ζηα Γηάλλελα. Μα, ζα πνπλ νη
γλσξίδνληεο, ηειηθά δφζεθαλ εζληθνί πφξνη ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην κλεκείν απηφ. Ναη! Καη
θάπσο έηζη ε θεληξηθή πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, ε ξαρνθνθθαιηά γηα ηε δηάζσζε ησλ
αξραηνηήησλ θαη ζεκαία κεγάισλ αγψλσλ ηνπ θιάδνπ καο πνπ πάιεςε γηα λα κελ ππαρζνχλ νη

Δθνξείεο Αξραηνηήησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε, πέξαζε αζφξπβα ζηνπο
πεξηθεξεηάξρεο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν, παηψληαο ζηνλ νηθνλνκηθφ ζηξαγγαιηζκφ ησλ Δθνξεηψλ
Αξραηνηήησλ –θαη κε ηελ θαηάιιειε πξνψζεζε απφ ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο- ην «ΓΗΑΕΩΜΑ»
πξνζπάζεζε λα «παηήζεη πφδη» ζε έξγα ζε φιε ηελ Διιάδα, παξνπζηάδνληαο σο «επηηεχγκαηα»
ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΤΟΣ» έξγα πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ απφ ηνπο αξραηνιφγνπο ηεο
Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο.
Όια απηά είλαη ζε εμέιημε πνιχ θαηξφ, φκσο ζήκεξα πνπ πιένλ ην ΔΣΠΑ 2014-2020
πξνρσξά, θαη κε ηελ καθξά παξνπζία κηαο ππνπξγνχ πνπ δήισζε «ΓΗΑΕΩΜΑ» ήδε απφ ηελ
εκέξα πνπ αλέιαβε ην ΥΠΠΟΑ, ην πξάγκα μέθπγε ζηελ χβξε. Ο Ση. Μπέλνο γπξίδεη φιε ηελ
Διιάδα σο ζθηψδεο ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη «θιείλεη» δνπιεηέο. Γχξσ ηνπ ζηξαηηά εηαηξεηψλ
ηδησηψλ ζπκβνχισλ θαη «εζεινληψλ» κεραληθψλ. Βεβαίσο ην ζέκα πηα έρεη μεθχγεη απφ ηα
αξραία ζέαηξα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΤΟΣ», ζεηξά έρνπλ ην
Αξραηνινγηθφ Πάξθν ηνπ Αζθιεπηείνπ Δπηδαχξνπ, ε Πνιηηηζηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή
Γηαδξνκή ηεο Σηεξεάο Διιάδαο, ε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ε
Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ηεο λήζνπ Σαληνξίλεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ απφ πξντζηνξηθά κέρξη θαη
λεψηεξα κλεκεία, κε ηειεπηαία ηελ «Τξηινγία ηεο Αηηηθήο»…πάληα κε ζηφρν ηε «μόσλεςζη»
κοινοηικών πόπων από ηα ζςγσπημαηοδοηούμενα εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα. Σηα παξαπάλσ
πεξηιακβάλνληαη αθφκα θαη κλεκεία πνπ δελ έρνπλ πξνο ην παξφλ αλαζθαθεί, φπσο ην αξραίν
ζέαηξν (;) ηεο Ακθίπνιεο.
Έηζη θηάζακε ζην ζήκεξα. Απνραηξεηψληαο ηελ ππνπξγφ πνπ ηελ ίδηα εκέξα πνπ
αλέιαβε δήισζε «φηη είλαη ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ ήζειε λα ελεκεξσζεί γηα ηα
ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (!), είκαζηε κπξνζηά ζηελ εμήο θαηάζηαζε: ένα ιδιωηικό
ζωμαηείο, διασειπίζεηαι ηεπάζηια ποζά, εκηόρ δημόζιος λογιζηικού, ΑΚΕΘ ΔΗΜΟΘΑ
ΠΟΛΘΣΘΚΗ και αποθαζίζει ποιοί σώποι και ποιά μνημεία θα σπημαηοδοηηθούν και ποιά
θα μένοςν εκηόρ σπημαηοδόηηζηρ.
Καη, βεβαίσο, φζνη ζπλάδειθνη ή δηεπζπληέο «ζπλεξγάδνληαη», φια θαιά. Όζνη
αληηδξνχλ, θηλδπλεχνπλ θαηά θαηξνχο λα ράζνπλ αθφκε θαη ηε ζέζε επζχλεο ηνπο.
Καη ζην κεηαμχ ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» δηνξγαλψλεη εηαηξηθέο δηεκεξίδεο, φπσο ε ηειεπηαία
ζηελ Διεπζίλα, ζηηο 21-22.4.2018, νπζηαζηηθά πξνζπαζψληαο λα πιαζαξηζηεί σο
«δηαρεηξηζηηθφο εηαίξνο» ζηελ Διεπζίλα-Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα (ελψ δελ έρεη θακία ζέζε
εθεί!), θη εθεί παξεπξίζθνληαη ππνπξγνί, φπσο ν θ. Πηηζηφξιαο, θαζψο θαη εθπξφζσπνο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα (αιήζεηα, ξσηάκε, απηφ έρεη μαλαγίλεη;).
Όια, κα φια, ζπληείλνπλ ζηνλ κοινό ζηόσο: ηελ απνδπλάκσζε ηεο θξαηηθήο πξνζηαζίαο,
ηελ νηθεηνπνίεζε εζφδσλ απφ ηα κλεκεία (ην «ΓΗΑΕΩΜΑ» ζπδεηά θαη «ζπλδηαρείξηζε»!), ηνλ
ζηξαγγαιηζκφ ηεο Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο, γηα λα κπνξνχλ ζε φινπο ηνπο ηφλνπο λα
επαλαιακβάλνπλ «δελ κπνξνχλ, δελ είλαη ηθαλνί θιπ, θιπ». Γηαζεζηκφηεηεο, ζπληαμηνδνηήζεηο
ρσξίο λέεο πξνζιήςεηο, έιιεηςε επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κείσζε
εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ε ειιεληθή θνηλσλία λα βξίζθεηαη ζπρλά
απέλαληη ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία, αθνχ νχηε νη ζσζηηθέο ζηα νηθφπεδα ησλ πνιηηψλ δελ
εμππεξεηνχληαη φπσο παιαηφηεξα, πνπ δελ ρξεηαδφηαλ ν ηδηψηεο λα πιεξψζεη ηελ αλαζθαθή
απφ ηελ ηζέπε ηνπ. Ζ ζπλερήο απαμίσζε ηεο Υπεξεζίαο πνιιαπιαζηάδεη ηνπο απηφθιεηνπο
ζσηήξεο ηχπνπ «ΓΗΑΕΩΜΑΤΟΣ» θαη βάδεη ζε ζαλάζηκν θίλδπλν ηην κπαηική πποζηαζία ηος
δημοζίος ζςμθέπονηορ, ηην πποζηαζία ηων μνημείων, πνπ πξέπεη λα είλαη κφλνλ
αληαπνδνηηθά, πνπ πξέπεη λα αλαζηεισζνχλ κφλνλ γηα ρξήζε! Σσηήξεο πνπ οικειοποιούνηαι
ηηο ππνδνκέο θαη ηελ παξαρζείζα απφ ηελ Υπεξεζία γλψζε, θαη φια θαίλνληαη ζα λα πξφθεηηαη
λα απνθαιπθζεί ε αξραηφηεηα ζε πξεκηέξα, κε ηα αιεζηλά θίλεηξα, πιένλ, πεληαθάζαξα
κπξνζηά καο. Κέξδνο, θαη πάιη θέξδνο γηα φζα κλεκεία «ζπκθέξνπλ». Τα ππφινηπα δελ
πεηξάδεη θαη εάλ γθξεκίζνπλ..

Καη φκσο. Δίλαη νη ζπλάδειθνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία πνπ
κε θνηλνηηθνχο πφξνπο έρνπλ θέξεη εηο πέξαο πάλσ απφ 600 έξγα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο
θαηλνηφκα, αλνηρηά ζηελ θνηλσλία, εκβιεκαηηθά, θαη πνιιέο θνξέο βξαβεπκέλα, ν
πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ μεπεξλά ηα 500 εθαηνκκχξηα επξψ! Ζ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία
έρεη πεξάζεη ζηα 189 ρξφληα πνπ ππάξρεη πάξα πνιιά δεηλά: πξνζπάζεηεο θίκσζεο, Καηνρή,
Φνχληα, δεκίεο θαη θαηαζηξνθέο κλεκείσλ, πνιηηηθέο πηέζεηο θαη παξεκβάζεηο, πξνζπάζεηα
ππαγσγήο ησλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζπλερείο πξνζπάζεηεο πθαξπαγήο ησλ
πφξσλ ηνπ ΤΑΠ, «αλάπηπμε» κέζσ ηζηκεληψκαηνο, «Μεηξφ ή αξραία», νη Γήκνη θη νη
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ε Ακθίπνιε θαη ε αλαζθαθή κε ζπλζήθεο ηειεπαξάζπξνπ θαη έλα
ζσξφ άιια.
Ζ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αίζζεζεο θαζήθνληνο ησλ
ζηειερψλ ηεο, κε ηνπο γιίζρξνπο κηζζνχο αιιά ην ηεξάζηην ζζέλνο έρεη αληηπαιέςεη φια ηα
παξαπάλσ, κε κηθξή ή κεγαιχηεξε επηηπρία. Σην πιαίζην απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε
έκπξαθηα ηελ αληίζεζή καο ζην εμάκβισκα πνπ ιέγεηαη «ΓΗΑΕΩΜΑ» θαη πξνζπαζεί λα
θαηαιχζεη ηα πάληα, θαινχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε κηα θίλεζε πςεινχ ζπκβνιηζκνχ: ηην
απομάκπςνζή ηοςρ από ηο ζωμαηείο «ΔΘΑΖΩΜΑ», αθού πλέον έσει θανεί όηι η
ππαγμαηική ηος ζηόσεςζη απέσει, πλέον, ενηελώρ από ηιρ απσικέρ διακηπύξειρ, και ηη
ζςζηπάηεςζή ηοςρ για ηην επιζηποθή ζηην άζκηζη δημόζιαρ πολιηικήρ για ηα μνημεία από
ηην μόνη απμόδια για αςηό Τπηπεζία, ηην Απσαιολογική, για ηην επιζηποθή ζηη σπηζηή
διασείπιζη ηων πόπων, με ιζονομία και διαθάνεια.
Γηα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΣΔΑ,
Ζ Πξφεδξνο
Σηακαηία Μαξθέηνπ

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο
Θεκηζηνθιήο Βάθνπιεο

