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Μετά τη σύσκεψη (10-2-97) με τους κ.κ. Υπουργούς ΥΠΠΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ και τη 
σύσταση της τριμελούς επιτροπής για την ενεργοποίηση του Φορέα υλοποίησης 
του έργου, συνέταξα ένα νέο σχέδιο Καταστατικού που έθεσα υπ’ όψη των 
υπολοίπων δύο μελών.

Η φιλοσοφία του νέου σχεδίου σκοπό έχει να άρει κατά το δυνατόν τις ιστορικές 
επιφυλάξεις του ΥΠΠΟ για τον Φορέα, να ελαχιστοποιήσει τις «τριβές» ανάμεσα 
στα δύο Υπουργεία για το έργο και ταυτόχρονα να καταστήσει τον Φορέα δυναμικό 
και αποτελεσματικό .

Οι κύριες επιφυλάξεις των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ μέχρι τώρα αφορούσαν σε :
• Ενδεχόμενο κίνδυνο να φαλκιδευτούν οι αρμοδιότητες τους από τον φορέα.
• Ορατό κίνδυνο από την ανεξέλεγκτη ενασχόληση του Φορέα τόσο σε έκταση 

(ανάπλαση «ομόρων περιοχών») όσο και σε βάθος χρόνου, κίνδυνο που 
προκύπτει από την ασαφή περιγραφή του έργου στην ιδρυτική Υπουργική 
Απόφαση(1995).

• Ενδεχόμενο κίνδυνο ο Φορέας να προσδώσει «τεχνοκρατικό» ή και 
«εργολαβικό» χαρακτήρα στο έργο,ερήμην των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.

Προς άρση των επιφυλάξεων αυτών διεμόρφωσα ένα πλαίσιο αρχών και 
πρακτικών μέτρων, το οποίο μετά τη σύμφωνη γνώμη των δύο μελών της 
Επιτροπής, ενσωμάτωσα στο νέο σχέδιο Καταστατικού.

Με κοινή δε Υπουργική Απόφαση συνεστήθη ομάδα εργασίας για την κατάρτιση 
ενός επικαιροποιημένου και ρεαλιστικού προγράμματος έργων που 
ενσωματούμενο στο Καταστατικό, αποσαφηνίζει πλήρως το προς υλοποίηση έργο.

Αρχικώς -και για διάστημα πλέον του μηνός- τόσον η λειτουργία της ομάδος 
εργασίας όσο και η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Υπουργείων στο σχέδιο 
Καταστατικού, προχώρησε ικανοποιητικά, λαμβανομένων φυσικά υπ’ όψη των 
επιφυλάξεων των Αρχαιολόγων.

Αίφνης όμως, το σύνολο των μελών της ομάδος εργασίας που προέρχονται από 
το ΥΠΠΟ διέκοψε την λειτουργία της, προβάλλοντας θεμελιώδεις αντιρρήσεις 
τόσο κατά της δημιουργίας του Φορέα όσο και κατά της «φιλοσοφίας» του 
έργου καθεαυτού.

Ταυτόχρονα καθυστερούν, ήδη από 40νθημέρου, οι αναμενόμενες 
παρατηρήσεις του κ. Υπουργού Πολιτισμού στο σχέδιο Καταστατικού, αν και η 
Ειδική Γραμματέας με διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οι προσπάθειές 
μου, με την βοήθεια του Γ.Γραμματέα του Υπουργείου, για ενεργοποίηση της 
κοινής ομάδος εργασίας και προώθηση του σχεδίου Καταστατικού, απέβησαν 
άκαρπες. Παραδειγματικά αναφέρω ότι η ορισθείσα με κοινή Υπουργική Απόφαση



»

συντονίστρια της ομάδος εργασίας από πλευράς ΥΠΠΟ δεν συμφωνεί με την
συνέχιση των εργασιών της ομάδος διότι διαφωνεί με την σύσταση του Φορέα.

Με δεδομένα:
1. Την αρχική συνεργασία -έστω με τις επιμέρους επιφυλάξεις των αρχαιολόγων-

των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ για την υλοποίηση του έργου. μ** [
2. Την εν συνεχεία επαμφοτερίζουσα έως και ευθέως αρνητική^κ^ττοθέτηση των 

εμπλεκομένων παραγόντων του ΥΠΠΟ (Ειδική Γραμμάτέας, Συντονίστρια 
ομάδος εργασίας) απέναντι στον Φορέα και το Έργο, προτείνω :

• Να διερευνηθεί η σημερινή πρόθεση του κ. Υπουργού Πολιτισμού για την 
ενεργοποίηση του Φορέα, δεδομένων και των δικών του αρχικών επιφυλάξεων.

• Υπό την προϋπόθεση επανεπιβεβαίωσης των αποφάσεων για την υλοποίηση 
του έργου και ενεργοποίηση του Φορέα, την δραστική παρέμβασή του για την 
ολοκλήρωση των εργασιών της κοινής ομάδος εργασίας και την ολοκλήρωση 
του Καταστατικού.

Υ.Γ.
Κατόπιν των ανωτέρω η άρνηση των αρχαιολόγων να επιτρέψουν την 

υποσκαφή της Λ. Αμαλίας αποτελεί, προς το παρόν, πρόβλημα ελάσσονος 
σημασίας.

Με την πρόοδο του έργου, η ολοκλήρωση της μελέτης με περαιτέρω έρευνα 
(π.χ. δοκιμαστικές τομές) ή και η υιοθέτηση ορατών ήδη εναλλακτικών λύσεων, 
θα ελαχιστοποιήσει τις σημερινές επιφυλάξεις.


