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Προς: 1) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (32310 / 1346)
2) Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ (1369)
3) Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης ΥΠΠΟΑ (32310)
Κοιν: Α) Πειθαρχικό Συμβούλιο ΥΠΠΟΑ (434)
Β) Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας (ΤΑΣΚΜ)
Γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας (ΕΠΣΒΕ)
Θέμα: Παραπλάνησή σας από την ΕΠΣΒΕ για αξιοκατάκριτη συμπεριφορά υπαλλήλων
της σχετικά με ομιλία μου προς το 8ο Λύκειο Αμαρουσίου.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι,
Είναι σχεδόν αδύνατον να απαριθμηθούν όλες οι διαστρεβλώσεις και σκόπιμες
παραποιήσεις των γεγονότων που έχει με απαράδεκτο τρόπο μετέλθει η ΕΠΣΒΕ, στόχος
της οποίας είναι να πληγεί έτσι τόσο η ΑΕΕ, όσο και ο μόνος παλαιοανθρωπολόγος του
ΥΠΠΟ, Δρ Νίκος Α. Πουλιανός (ο οποίος δυστυχώς βρίσκεται σήμερα με παρόμοιες
«υπηρεσιακές» μεθοδεύσεις υπό διωγμό). Πιθανολογώ ότι αυτή η συμπεριφορά
σχετίζεται με την αδιανόητη διάταξη που έχει «παρεισφρήσει» στον Οργανισμό, όπου
νόμιμα μεν, αλλά ανήθικα έως και επίορκα αρχαιολόγοι επιλαμβάνονται
παλαιοανθρωπολογικών ζητημάτων χωρίς να διαθέτουν καν αυτή την παιδεία. Εκτός από
τη συνεχιζόμενη καταστροφή ανθρωπολογικών λειψάνων σε αρχαιολογικές ανασκαφές
κατά >90%, αυτό έχει και σε διεθνές πεδίο ένα συνεχώς αυξανόμενο αρνητικό
αντίκτυπο. Πέρα από την European Anthropological Association ή την IUS, η πιο
πρόσφατη σχετική καταγγελία μετά πολλών ανάλογων σχολίων της 29-1-2014 (για την
οποία πρώτη φορά πληροφορηθήκαμε την 1-2-2014), απαντάται στο http://www.ancientorigins.net/human-origins-science/human-skull-challenges-out-africa-theory-001283, που
κατά τις πρώτες 4 ημέρες είχαν ήδη διαβάσει 300.000 άτομα παγκοσμίως.
Όσον αφορά ειδικότερα το ανωτέρω θέμα, στις 9-4-2012 / 1838 κατήγγειλα ότι ο
αρχιφύλακας της ΕΠΣΒΕ (πρβλ. και το «Αρχείο» της www.aee.gr) κ. Κ. Παπαδόπουλος
μου επετέθη φραστικά το Μάρτιο του 2012 (λέγοντας: «δεν επιτρέπεται δια να ομιλείς»),
σε μια πρωτοφανή προσπάθεια φίμωσής μου, να πω δυο λόγια για τις ανασκαφές μου
μπροστά στο σπήλαιο Πετραλώνων σε μαθητές του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου, οι
καθηγητές του οποίου με είχαν επί τούτου προσκαλέσει. Με το ίδιο 1838 έγγραφο
ζητούσα επίσης να πληροφορηθώ αφενός κατά πόσο υπήρχαν ανάλογες εντολές (γραπτές
ή προφορικές) του ΥΠΠΟ (ή αν ο φύλακας ενεργούσε από μόνος του), και αφετέρου εάν
το Υπουργείο ήταν ενήμερο για το συμβάν ζητώντας να μου χορηγηθούν αντίγραφα (των
ενδεχόμενων αντίστοιχων εντολών και αναφορών). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται
επίσης ότι τόσο ο κ. Παπαδόπουλος, όσο και ο προϊστάμενός του είναι διάδικοι μαζί μου
σε αγωγή αναφορικά με ψευδείς μηνυτήριες αναφορές εναντίον εμένα και του Δρα
Νίκου Πουλιανού, πως δήθεν ανασκάπταμε χωρίς άδεια το σπήλαιο.

Άμεσες σχετικά ενέργειες ζήτησε η κ. Γ. Γ. με το 2461 / 17-4-2012 υπηρεσιακό
σημείωμα. Η ΕΠΣΒΕ απάντησε με το 2-5-2012 / 857, αλλά μεμπτώς δεν το κοινοποίησε
στην ΑΕΕ (η οποία κατόπιν μόνο νέων προσφυγών έλαβε γνώση 11-9-2012). Για κάποιο
ακατανόητο λόγο (πιθανόν προς επίδειξη εξουσίας) η ΕΠΣΒΕ στράφηκε επίσης και κατά
του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου, το οποίο πάντως δεν χαρίστηκε και απάντησε 7-6-2012 /
642 με επικριτικό τρόπο: Πραγματικά προκαλεί θλίψη πώς ένας προϊστάμενος Δημόσιας
Υπηρεσίας και μάλιστα σε επιστημονικό τομέα γράφει τόσες ανακρίβειες, διαστρεβλώσεις,
αναλήθειες και απειλές απευθυνόμενος σε Λυκειάρχη… συνεπικουρούμενος από την
απαράδεκτη και προκλητική στάση των φυλάκων. Στο τέλος της επιστολής αναγράφεται:
Αγαπητέ κ. προϊστάμενε από ότι φαίνεται, αντιλαμβάνεστε το χώρο αυτό ως «τσιφλίκι»
σας… Με βάση τα παραπάνω αναφύεται η απορία: για ποία ακριβώς προσόντα ο εν
λόγω αρχαιολόγος προάχθηκε σε μέλος του ΚΑΣ (πάντως όχι ως προσκείμενος στη ΝΔ,
όπως τελευταία ορισμένοι διαδίδουν εντός του ΥΠΠΟ).
Μετά τις τελευταίες εκλογές η ΑΕΕ επανέρχεται με το 1865 /17-8-2012 έγγραφο,
διαμαρτυρόμενη ότι παράνομα δεν της έχει δοθεί μια απάντηση. Αφού αποκαλύφθηκε
η πάγια τακτική της (ότι δηλ. δεν απαντά – γεγονός που προφανώς αντιστρατεύεται
το δημόσιο συμφέρον), η ΕΠΣΒΕ 11-9-2012 / 2356 «εφηύρε» ότι δεν μπορούσα να
μιλήσω στους μαθητές του Αμαρουσίου επειδή δεν έχω άδεια ξεναγού… Με θέμα τις
κατά συρροή και εξακολούθηση διαστρεβλώσεις, «ανακρίβειες» κλπ της ΕΠΣΒΕ, η ΑΕΕ
με το 1866 / 28-9-2012 αποτεινόμενη προς 7 αποδέκτες μετά 8 σχετικών, ζητά την
επανεξέταση του ζητήματος (και πάντως όχι από τους καταγγελλόμενους υπαλλήλους,
όπως ύποπτα αρεσκόταν να πράττει η προηγούμενη μονοκομματική και καθεστωτικής
νοοτροπίας διοίκηση). Παρόλο που το ζήτημα ανέδειξε με λεπτομέρειες 3-10-2012 και η
βουλευτής Σοφία Βούλτεψη (http://www.elzoni.gr/html/ent/641/ent.26641.asp), το θέμα
έχει μείνει και πάλι έωλο, ούτε καν όσον αφορά στη χορήγηση αντιγράφων αναφορικά
με οποιαδήποτε αντίστοιχη διερεύνηση (γραπτή ή προφορική).
Εξάλλου, δεν θεωρώ σύμπτωση ότι παρά την υφιστάμενη εκκρεμοδικία ενώπιον
του ΣτΕ, ο προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ (και μέλος του ΚΑΣ) εισηγήθηκε το 2013 τη
διεξαγωγή ανασκαφών για λογαριασμό του. Το ΚΑΣ «γνωμοδότησε» υπέρ ΕΠΣΒΕ και
σε βάρος των δικαιωμάτων της ΑΕΕ, με επακόλουθο ακόμα και περαιτέρω δικαστικές
προσφυγές μου. Επίσης, είναι τουλάχιστον απορίας άξιο: κατά πόσο άραγε τίποτα από
όσα καταγγέλθηκαν δεν αντελήφθησαν οι αρχαιολογικές κλπ εποπτεύουσες υπηρεσίες;
Ακράδαντα πιστεύω ότι οι προαναφερόμενες πρακτικές πρέπει να ανήκουν
μονάχα στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν τα υψηλόβαθμα στελέχη της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας «καμαρώνουν» για τα κατορθώματά τους, βρίσκω όμως τις πράξεις τους
αποτρόπαιες και ως τέτοιες πλέον καταγράφονται στην ιστορία του σπηλαίου
Πετραλώνων. Το μόνο που απομένει σήμερα είναι να επέλθει έστω και την τελευταία
στιγμή κάποια σύνεση, για να περισωθεί κάτι από αυτό που στο παρελθόν είχε σημειωθεί
ως αξιόλογη πορεία (με αποκορύφωμα την περίοδο της Κατοχής, όταν σημαντικές
ελληνικές αρχαιότητες είχαν διασωθεί από στελέχη της ίδιας Υπηρεσίας).
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ να λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε να
αποφευχθούν περαιτέρω έκτροπα, διαστρεβλώσεις κ.ο.κ. στο μνημείο όπου έχω
αφιερώσει 50 και πλέον έτη από τη ζωή μου, καθώς και να μεριμνήσετε να λάβω για
κάθε νόμιμη χρήση τις απαντήσεις που επί δύο έτη ζητώ.
Για το Δ. Σ. της ΑΕΕ,

Δρ Άρης Ν. Πουλιανός

