
 

 

Ασ  υπεραςπιςτοφμε την αλθιεια 

Στον χϊρο του πολιτιςμοφ δεν είχαμε ςυνθκίςει, όπωσ 

ςτθν υπόλοιπθ δθμόςια ςφαίρα, τθν διαςπορά fake news. 

Φαίνεται τισ τελευταίεσ θμζρεσ, ότι ιρκε και θ ςειρά μασ. Με 

αφορμι τθν παραχϊρθςθ δθμόςιων ακινιτων ςτθν ΕΤΑΔ ΑΕ 

(Υπερταμείο) ςτο Ν. Χανίων, είδαμε πρωτοςζλιδα, 

ανακοινϊςεισ, δελτία τφπου από κόμματα και πολιτικά 

πρόςωπα, που διατφπωναν τον αποτροπιαςμό τουσ για τθν 

αλλαγι ιδιοκτιτθ από το Δθμόςιο ςτο Υπερταμείο του 

ςυνόλου τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ. 

Πραγματικά αν υπιρχε αυτό το ενδεχόμενο τα πράγματα 

κα ιταν πολφ ςοβαρά. Ασ δοφμε όμωσ την αλθιεια κι όχι το 

φανταςτικό ςενάριο. Άλλαξαν ιδιοκτιτθ μνθμεία, ακόμα και θ 

Ακρόπολθ όπωσ βιάςτθκα να υποςτθρίξουν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ; 

Υπάρχει κίνδυνοσ να αλλάξουν όπωσ οραματίςτθκαν οι ίδιοι 

ςτο παρελκόν; Ή  μιπωσ πρόκειται για ςκόπιμθ 

παραφιλολογία με μοναδικό ςκοπό να δθμιουργθκοφν 

εντυπϊςεισ και να αποκομίςουν διάφοροι κφκλοι, ο κακζνασ 

κατά τισ επιδιϊξεισ του, πολιτικά και ςυνδικαλιςτικά οφζλθ; 

Τθν απάντθςθ τθν δίνει το ίδιο νομικό πλαίςιο, που 

επικαλοφνται, όςοι ςπεκουλάρουν ξεδιάντροπα. Από τθν 

εκχϊρθςθ δθμόςιασ περιουςίασ ςτο Υπερταμείο εξαιροφνται 

ρθτά ανάμεςα ςτ’ άλλα αρχαιολογικοί χϊροι και μνθμεία. Ασ 

ςθμειωκεί και κάτι άλλο για να υπάρχει πλιρθσ θ εικόνα. 

Εκτόσ από τα μνθμεία κυριότθτασ του ελλθνικοφ δθμοςίου 

υπάρχουν και πολλά άλλα που ιδιοκτιτεσ τθσ είναι ΝΠΙΔ, 



ΝΠΔΔ, ιδιϊτεσ, ιδρφματα κλπ. Το πιο χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα είναι οικίεσ πχ. νεοκλαςικά, που ζχουν κθρυχκεί 

νεϊτερα μνθμεία. Αυτονόθτα και θ εν λόγω κατθγορία δεν 

μπορεί να αλλάξει ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, κακϊσ αποτελεί 

ιδιωτικι περιουςία και θ ΕΤΑΔ Α.Ε. κα διαχειρίηεται μόνο 

ακίνθτα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

Τι κρφφτθκε πίςω από τον επικοινωνιακό κουρνιαχτό, 

ςκοπίμωσ, κατά τθν άποψθ μασ; Η απλθ αλθιεια. Δεν 

μεταγράφηκαν ςτην ΕΤΑΔ Α.Ε. μνημεία και αρχαιολογικοί 

χώροι. Δόκθκε λίςτα με ΚΑΕΚ ακινιτων, ϊςτε να γίνει ο 

αναγκαίοσ ζλεγχοσ, να διαπιςτωκεί, ποια ανικουν ςτθν 

κατθγορία των εξαιρεςίμων, που προβλζπει ο νόμοσ και να 

μθν προχωριςει για τα ςυγκεκριμζνα δθμόςια ακίνθτα θ 

πράξθ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ςτθν ΕΤΑΔ Α.Ε.  

Τθν ϊρα λοιπόν, που οριςμζνοι κινοφμενοι από πολιτικι 

και μόνο ςκοπιμότθτα, διζςπειραν fαke news για το 

επαπειλοφμενο ζγκλθμα ζναντι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, 

τθν ίδια ςτιγμι απζκρυψαν, ότι δεν ζχει ςυντελεςτεί καμία 

πράξθ μεταγραφισ, δεν ζχει αλλάξει ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ 

κανζνα μνθμείο και αρχαιολογικόσ χϊροσ και το κυριότερο δεν 

πρόκειται να αλλάξει, ακριβϊσ γιατί τα ςυγκεκριμζνα 

εξαιροφνται από τθν διαδικαςία αλλαγισ ιδιοκτθςίασ. Ακόμα 

περιςςότερο. Δεν πρόκειται να επιςτραφεί κανζνα μνθμείο – 

αρχαιολογικόσ χϊροσ από τθν ΕΤΑΔ Α.Ε. ςτο Υπουργείο 

Πολιτιςμοφ γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πράξθ μεταβίβαςθσ -  

αλλαγισ ιδιοκτθςίασ προσ τθν ΕΤΑΔ Α.Ε. Είναι προφανζσ, ότι 

και το επόμενο επιχείρθμα, που ακοφςτθκε ςτον δθμόςιο 

διάλογο περί αλλαγισ του κακεςτϊτοσ διαχείριςθσ δεν αντζχει 

ςε κριτικι, γιατί μόνοσ και νόμιμοσ διαχειριςτισ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ παραμζνει το ΥΠΠΟΑ. Δεν 



γνωρίηουμε να υπιρξε ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ το 

τελευταίο 48ωρο, που να άλλαξε τισ ςυνταγματικζσ πρόνοιεσ 

επί του κζματοσ. 

Με αφορμι όμωσ τθν ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ, είναι 

ευκαιρία να εξετάςουμε ςτα ςοβαρά, τα κφρια επίδικα ςχετικά 

με τθν ακίνθτθ περιουςία του ΥΠΠΟΑ και τθν καλφτερθ 

προςταςία των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων. Ωσ 

Αυτόνομθ Παρζμβαςθ ςτο παρελκόν ζχουμε τοποκετθκεί για 

το ηιτθμα των κακυςτεριςεων που παρατθρικθκαν ςτθν 

ολοκλιρωςθ του Αρχαιολογικοφ Κτθματολογίου, που κα 

αποτελζςει πολφτιμο εργαλείο τόςο για τθν καταγραφι των 

ακινιτων όςο και των κινθτϊν τεκμθρίων τθσ πολιτιςτικισ μασ 

κλθρονομιάσ. Τθν ανάγκθ για τθν καταγραφι του ςυνόλου τθσ 

περιουςίασ του ΥΠΠΟΑ, τθν ορκολογικι του αξιοποίθςθ προσ 

όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και του πολιτιςμοφ, τθν 

λειτουργία ςφγχρονων δομϊν μζςα ςτο ΥΠΠΟΑ. Στο ιολό 

όμωσ περιβάλλον των fake news και τθσ δθμιουργίασ 

εντυπϊςεων, η ουςιαςτικθ ςυζθτηςη χάνεται. 

Πολλοί φαίνεται, ότι κζλουν να εκπαιδεφςουν τουσ 

εργαηόμενουσ ςτο ΥΠΠΟΑ αλλά και ευρφτερα τουσ πολίτεσ και 

όςουσ αγαποφν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά ςε μιςζσ αλικειεσ 

και ακζραια ψζματα. 

Η Αυτόνομθ Παρζμβαςθ δεν κα τουσ ακολουκιςει. Θα 

ςυνεχίςουμε να υπεραςπιηόμαςτε τθν αλικεια, όπωσ τόςεσ 

φορζσ ζχουμε κάνει. 

 

 


