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                         ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΛΛΗΝΧΝ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΧΝ 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΝΟΜΙΜΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ ΣΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλν Δειηίν Σύπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαιίαο ηνπ πιιόγνπ 

Ειιήλωλ Αξραηνιόγωλ ζρεηηθά κε εθπνκπή ηνπ TRT θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ παξνπζηαζηή . 

Πνιύδνπ, ν νπνίνο κε αθνξκή ηδηωηηθή επέλδπζε πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηωλ θαηά λόκν 

αηηήζεωλ-αδεηνδνηήζεωλ, ζηνρνπνίεζε ζπλάδειθν αξραηνιόγν ηεο ΕΦΑ Μαγλεζίαο θαη 

ζπλνιηθά ην πξνζωπηθό ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. 

Ο θ. Πνιύδνο αληί λα δηεξεπλήζεη θαη λα ελεκεξώζεη γηα ηελ δηαδηθαζία, πνπ θαηά ηνλ Νόκν 

αθνινπζείηαη ζε πεξηπηώζεηο αγξνηεκαρίωλ πνπ γεηηληάδνπλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο (βι. 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό), ωο όθεηιε, δηαζηξέβιωζε ηα γεγνλόηα κε ζηόρν λα εμαπνιύζεη αηρκέο 

θαη αλππόζηαηεο θαηεγνξίεο γηα ηε ζπλάδειθν θαη ηελ ΕΦΑ Μαγλεζίαο, κόλνλ θαη κόλνλ 

επεηδή ε Εθνξεία ηεξεί απαξέγθιηηα ηνλ Αξραηνινγηθό Νόκν! Πξόθεηηαη γηα ζηνρεπκέλε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο αξλεηηθώλ εληππώζεωλ θαη επίζεζεο ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ωο 

κέζν πίεζεο, κέζνδνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο έγθξηζεο ή κε 

επελδύζεωλ πιεζίνλ αξραηνινγηθώλ ρώξωλ. 

 Υπενκυμίηουμε ότι, ςφμφωνα με τθ δεοντολογία, θ δθμοςιογραφία δεν μπορεί να αςκείται για 

τθν υπθρεςία παραγόντων που επιχειροφν να παρακάμψουν τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και τθν 

ιςονομία.  

 Κάνουμε επίςθσ ςαφζσ ότι θ Αρχαιολογικι Υπθρεςία και τα μζλθ του Συλλόγου Ελλινων 

Αρχαιολόγων δεν υποκφπτουν ςε πιζςεισ και υπθρετοφν μόνο τον Νόμο και τθν προςταςία τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

 Η ςυκοφάντθςθ των εργαηομζνων ςτθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία δεν κα περάςει. 

 Δθλϊνουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ ςτουσ ςυναδζλφουσ τθσ ΕΦΑ Μαγνθςίασ. 

 Καλοφμε το TRT να αποςφρει τθν επίμαχθ εκπομπι από το διαδίκτυο.  

Ελεκεξώλνπκε όηη ν ύιινγνο Ειιήλωλ Αξραηνιόγωλ ζα απνζηείιεη ηνλ θάθειν ηεο ππόζεζεο 

ζην ΕΡ γηα πεξαηηέξω ελέξγεηεο.  

 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΩΝ 

 

Συνημμένο: Δειηίν Σύπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαιίαο ηνπ .Ε.Α. 
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