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Εκτύπωση

Κλείσιμο

Υπέρ... αδυνάτων ο «κουμπαράς» του ΥΠΠΟ
Αλώνεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, ο μοναδικός φορέας που
φέρνει χρήμα στα ταμεία του υπουργείου

ΜΑΡΙΑΘΕΡΜΟΥ
Υ πέρ ασθενών οικονομικά φορέων του υπουργείου Πολιτισμού «πίπτει» το Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με σχετική τροπολογία η οποία κατατέθηκε
χθες στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτήν, οι πόροι του ΤΑΠΑ θα μπορεί πλέον να διατίθενται
και στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων, στον
Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ και στην Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίησης
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας. Την ίδια στιγμή που τα έσοδα του ΤΑΠΑ έχουν μειωθεί
δραματικά εξαιτίας της πτώσης των εισιτηρίων στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς
χώρους, αφού κατά το πρώτο τετράμηνο του 2008 η πτώση ήταν 43,5% στα μουσεία και
41,1% στους αρχαιολογικούς χώρους. Αντιστοίχως εξάλλου η ανάγκη απαλλοτριώσεων
οικοπέδων για λόγους αρχαιολογικούς έχει γιγαντωθεί σε όλη τη χώρα και οι
καθυστερήσεις για την υλοποίηση ειλημμένων αποφάσεων έχει οδηγήσει σε απόγνωση
πολλούς ιδιοκτήτες με τη δέσμευση των περιουσιών τους.
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο
την είσπραξη, διαχείριση και διάθεση εσόδων προερχομένων από μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, πωλήσεις εκμαγείων, βιβλίων κτλ. για τις ανάγκες των
αρχαιοτήτων, για ανασκαφές και για την απαλλοτρίωση ή εξαγορά ακινήτων υπέρ του
ελληνικού Δημοσίου, εφόσον βεβαίως συντρέχει λόγος διατήρησης των αρχαιολογικών
ευρημάτων. Ιδού όμως που ένας φορέας, ο οποίος έχει δώσει τα χειρότερα δείγματα
δράσης και λειτουργίας, δηλαδή ο ΟΠΕΠ, γίνεται οικονομικός συνεταίρος του. Δίπλα σε
αυτόν προστίθεται και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων, άλλος φορέας του οποίου η
δράση είχε λήξει άνευ επαίνων- ας ειπωθεί ότι το τελευταίο «Βατερλό» του είναι το
Μοναστηράκι- και πλέον συντηρείται με την «εφεύρεση» νέων έργων. Ο μοναδικός
φορέας του ΥΠΠΟ ο οποίος φέρνει χρήμα στα ταμεία του, το ΤΑΠΑ, αλώνεται πλέον
κυριολεκτικά.
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