
Σημαντικά αρχαιολογικά προβλήματα
που διαπιστώθηκαν-διαπιστώνονται στο έργο του ΤΑΡ

Ως  ΣΕΚΑ, θεωρούμε  ότι  τα  προβλήματα  που  γνωρίσαμε  και  συνεχίζουμε  να
διαπιστώνουμε στις  αρχαιολογικές  εργασίες  στο έργο του ΤΑΡ, έχουν  πραγματική
αφετηρία το ίδιο το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε το ΥΠΠΟΑ με τον TAP, και
μάλιστα  το  ξεπερνούν  επί  το  χείρον.  Ιδιαιτέρως  προβληματικά  ήταν  και  τα
«επιμέρους μνημόνια συεννόησης» - συμφωνίες που έγιναν ανάμεσα στον ΤΑΡ και
τις  κατά  τόπους  Εφορείες.  Όλες  οι  παράμετροι  των  αρχαιολογικών  εργασιών
(αριθμός αρχαιολόγων επίβλεψης, χρονοδιαγράμματα, έκταση έρευνας,  τεκμηρίωση
κλπ.)  ορίστηκαν  εξαρχής  με  κύριο  γνώμονα  τη  γρήγορη  εκτέλεση  του
κατασκευαστικού  έργου,  και  πολύ  λιγότερο  (αν  όχι  καθόλου!)  με  βάση  τις  συν-
απαιτήσεις και τη δεοντολογία των επιστημονικών ανασκαφικών εργασιών, και των
αναγκών προστασίας των ευρημάτων, κινητών και σταθερών. Για παράδειγμα, δεν
υπήρξε  καμία  πρόνοια  για  τις  αρχαιότητες  που  θα  αποκαλύπτονταν  κατά  την
αφαίρεση  του  επιφανειακού/φυτικού  στρώματος,  στη  ζώνη  εργασίας,  εύρους  38
μέτρων. Με βάση τις συμφωνίες, το πάχος αυτού του στρώματος θα ήταν το μέγιστο
τα  30  εκατοστά,  πρόβλεψη  η  οποία  δεν  τηρήθηκε  σχεδόν  πουθενά.  Σε  αρκετές
περιπτώσεις  μάλιστα,  το επιφανειακό στρώμα που αφαιρέθηκε υπερέβαινε  το  ένα
μέτρο. Το μνημόνιο προέβλεπε ανασκαφή αποκλειστικά εντός των πέντε μέτρων της
τάφρου και καθόλου για τις αρχαιότητες που θα αποκαλύπτονταν ως συνέπεια των
εργασιών εκτός τάφρου. Μολονότι τέτοιου είδους μνημόνια δεν μας ξαφνιάζουν, στο
πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου των προηγούμενων και της
σημερινής  κυβέρνησης,  εξακολουθούν  ωστόσο  να  είναι  επιζήμια,  σε  βάρος  των
αρχαιοτήτων και των εργαζομένων στον πολιτισμό.

Από  την  πρώτη  στιγμή  έγινε  φανερός  ο  ανεπαρκής  αριθμός  αρχαιολόγων  και
προσωπικού, ως προς το εύρος των εργασιών.
Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  στον  Έβρο για  πολλούς  μήνες  υπήρχαν  μόνο  2-3
αρχαιολόγοι  στις  επιβλέψεις,  χωρίς  ούτε  έναν  εργάτη,  χωρίς  εργαλεία.  Τις
περισσότερες φορές έπρεπε να επιβλέπουν 4-8 μηχανήματα ο καθένας, απλωμένα σε
σχεδόν  700  μέτρα  έως  1  χλμ.  Όταν  εντοπίζονταν  κάποιο  εύρημα  ο  αρχαιολόγος
έσκαβε  και  καθάριζε  το  σημείο  με  τα  χέρια  (!)  ή  με  κάποια  επίπεδη  πέτρα  για
εργαλείο,  ενώ  τα  υπόλοιπα  μηχανήματα  συνέχιζαν  την  εκσκαφή.  Ο  επιβλέπων
αρχαιολόγος έπρεπε να διακόπτει την εργασία του για να ελέγχει και εκείνα. Δηλαδή,
δεν όριζε ο αριθμός των μηχανημάτων και των μετώπων τις ανάγκες σε προσωπικό,
αλλά η αρχική συμφωνία, η οποία μιλούσε για 3 αρχαιολόγους.
Οι  ανάγκες  επίβλεψης  πολύ  συχνά  ξεπερνούσαν  τον  αριθμό  του  διαθέσιμου
αρχαιολογικού προσωπικού και στον ν. Θεσσαλονίκης. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως
τους  πρώτους  μήνες  του  έργου,  οι  εντατικές  και  εκτεταμένες  εκσκαφικές
δραστηριότητες,  περιελάμβαναν  πάνω  από  10  διαφορετικά  μέτωπα  εργασίας  και
βεληνεκές πάνω από 1,5 - 2 χλμ., για 3 αρχαιολόγους και 3 εργάτες, σύμφωνα πάντα
με το γράμμα του προαναφερθέντος μνημονίου και όχι τις συγκεκριμένες εργασιακές
απαιτήσεις. 
Στη  Ροδόπη και στους άλλους νομούς στην επίβλεψη το πρόβλημα αυτό σταδιακά
αντιμετωπίστηκε σε έναν βαθμό, ωστόσο, πολλές φορές σε κάποιο μέτωπο επέβλεπε
εργάτης και όχι αρχαιολόγος λόγω πολλών διαφορετικών μετώπων την ίδια μέρα.
Και στις  Σέρρες επισημάνθηκε το ίδιο πρόβλημα,  όπως και στον ν. Ημαθίας, όπου
προσλήφθηκε μόλις ένας αρχαιολόγος και τρεις ειδικευμένοι εργάτες…
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Σε άλλα μέτωπα, το πρόβλημα δεν ήταν ο αριθμός του προσωπικού αλλά η ελλιπής ή
μηδενική  ενημέρωση  για  τα  μέτωπα  εργασίας  από  τον  εργολάβο.  Πολλές  φορές
δηλαδή  η  Κοινοπραξία  δεν  ενημέρωνε  και  πραγματοποιούνταν  εργασίες  χωρίς
επίβλεψη.
Οι αντιδράσεις των εφορειών ήταν σχεδόν πάντα σε προφορικό επίπεδο και πάντα
μουδιασμένες  ή  ανύπαρκτες,  με  αποτέλεσμα  ο  εργολάβος  να  μην  τις  υπολογίζει.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του περασμένου χειμώνα (Ιανουάριος 2017), με
τις  εξαιρετικά  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (χιόνι,  παγετός  και  εξωτερική
θερμοκρασία ακόμη και -18οC!) στο πεδίο εργασιών του  ν. Θεσσαλονίκης. Παρότι
στα ανασκαφικά μέτωπα σχεδόν όλων των νομών, οι εργασίες απαγορεύθηκαν, στο
κατασκευαστικό  επέμεναν  να  εργαστούν,  θεωρώντας  πως  τα  μηχανήματα  δεν
επηρεάζονται… Για τους επιβλέποντες του αρχαιολογικού βέβαια δεν υπήρξε καμία
πρόβλεψη, ενώ κι η αντίδραση της εφορείας ήταν αναιμική, στέλνοντας (μετά από
μεγάλη πίεση) ένα έγγραφο, παρακαλώντας τον εργολάβο, εάν είναι εύκολο (!) να
μην πραγματοποιήσει εργασίες εκείνη την ημέρα. Η κοινοπραξία δε μπήκε καν στον
κόπο ν’ απαντήσει, συνεχίζοντας κανονικά τις εργασίες, προσφέροντας απλά σε τακτά
διαστήματα  κατάλυμα  στους  επιβλέποντες  αρχαιολόγους  στη  μικρή  καμπίνα  των
εκσκαφικών μηχανημάτων! Για την ποιότητα της εργασίας, κανένας λόγος…

Οι  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  διενεργήθηκαν  εκσκαφικές  εργασίες  χωρίς
προηγούμενη  ενημέρωση  προς  την  αρμόδια  αρχαιολογική υπηρεσία  δεν  ήταν
λίγες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών αποκαλύφθηκε
από τον εργοδηγό (!) τμήμα ρωμαϊκού νεκροταφείου στον ν. Κιλκίς (θέση Ίσωμα)
χωρίς πάλι να υπάρξει ενημέρωση! Ευτυχώς, λόγω της γειτνίασης των επιβλεπόντων
αρχαιολόγων,  το  παραπάνω  γεγονός  έγινε  γρήγορα  αντιληπτό  και  αποφεύχθηκε
μεγαλύτερη καταστροφή των ήδη εντοπισμένων τάφων…
Αντίστοιχα στην Πέλλα (θέση Παραλίμνη), σε εργασίες που είχαν ξεκινήσει χωρίς
επίβλεψη, ευτυχώς έγκαιρα αποφεύχθηκαν καταστροφές σε θέση με ταφές.
Στον  Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε βυζαντινός  αγωγός μετά από την
καταστροφή  τμήματός  του,  από  εργασίες  που  διενεργήθηκαν  χωρίς  προσωπικό
επίβλεψης.
Στις Σέρρες, δεν ήταν λίγες οι περιστάσεις στις οποίες οι χειριστές των μηχανημάτων
προσέτρεχαν στους αρχαιολόγους με σακουλάκια που περιείχαν όστρακα, τα οποία οι
ίδιοι  οι  χειριστές  είχαν συλλέξει  από εργασίες  που πραγματοποιήθηκαν σε θέσεις
χωρίς παρουσία αρχαιολόγου.

Σε  άλλες  πάλι  περιπτώσεις,  υλοποιήθηκε  αυστηρός  περιορισμός  της
ανασκαφικής έρευνας στο ελάχιστο εύρος εργασιών (ως και 2,5 μ. πλάτος!), παρά
το  γεγονός  ότι  στο  πλαίσιο  μιας  προγραμματισμένης  εκσκαφής  είναι  αδύνατο  οι
εργασίες  να  μην  αναπτυχθούν  πέρα  από  το  ελάχιστο  αυτό  εύρος  (Θεσσαλονίκη,
Κιλκίς, Ημαθία). Το καλύτερο ή χειρότερο παράδειγμα υπήρξε στο Καλαμπάκι της
Δράμας στο οποίο, ενώ η ανασκαφή ξεκίνησε σε πλάτος 5 μέτρων, στη συνέχεια,
όταν έκρινε η εταιρία ότι τεχνικά πλέον δεν χρειαζόταν, μειώθηκε στα 2,5 μέτρα και
ενώ αποκαλύπτονταν πυκνά νεολιθικά στρώματα με πληθώρα σταθερών και κινητών
ευρημάτων. Ο λόγος ήταν για να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η ανασκαφή θυσιάζοντας
κάθε ανασκαφική μεθοδολογία. 
Όταν -σύμφωνα  με  το  μέγιστο  επιτρεπτό πλάτος  εργασιών,  βάσει  μνημονίου!-  οι
ανασκαφικές  εργασίες  έφταναν  στο  πλάτος  5  μέτρων  (δηλαδή,  όσο  θα  ήταν  το
άνοιγμα  του  χαντακιού  για  τον  αγωγό),  αυτό  αποτελούσε  -στις  περισσότερες
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περιπτώσεις- απαγορευτικό όριο, ακόμη κι αν εντοπίζονταν αρχαιότητες στις παρειές.
Καταγράφονται περιπτώσεις που ορατά ευρήματα στις παρειές δεν έγινε δυνατό να
ανασκαφούν, με αποτέλεσμα, με τη διάδοχη διέλευση βαρέων μηχανημάτων ή με την
επίδραση καιρικών φαινομένων, τα ευρήματα να καταρρέουν από τις επιχώσεις και
πλέον  να  συλλέγονται  από  το  χαντάκι  σαν  ευρήματα  περισυλλογής  (όπως  στο
ρωμαϊκό νεκροταφείο  στο  Ίσωμα του Κιλκίς).  Κι  όμως,  το αίτημα δεν  ήταν να
προχωρήσει η ανασκαφή πολλά μέτρα προς τα ευρήματα, αλλά ακόμα και όταν οι
αρχαιολόγοι ζητούσαν ανάσα 30-40 εκατοστών, που θα βοηθούσε να ανασκαφούν τα
ευρήματα ακέραια, η απάντηση ήταν κατά κανόνα αρνητική,  εκτός από ορισμένες
περιπτώσεις στην αρχή του έργου (ρωμαϊκό νεκροταφείο στα Θεοδόσια του Κιλκίς).

Δυστυχώς  σε  πολλές  περιπτώσεις  το  υποχρεωτικό  πέρας  των  σωστικών
ανασκαφών συναρτήθηκε με αυστηρές χρονικές προθεσμίες και όχι στη βάση της
ανασκαφικής  ολοκλήρωσης  (βλ.  Δράμα,  Σέρρες,  Θεσσαλονίκη).  Ο  Σύλλογος
έθεσε προ διμήνου επίσημο ερώτημα στην Εφορεία Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για
τον  λόγο  που  η  τελευταία  ανέχεται  τις  απολύσεις-μη  ανανεώσεις  συμβάσεων
αρχαιολόγων  την  ώρα  που  υπάρχουν  ενεργά  αρχαιολογικά  μέτωπα.  Ακόμα
περιμένουμε την απάντηση της Εφορείας.

Στο  πλαίσιο  της  εμμονικής  ερμηνείας  του  μνημονίου  συνεργασίας  από  τους
υπεύθυνους του ΤΑΡ, σχετικά με την υποχρέωση της αρχαιολογικής διερεύνησης και
το σημείο εντοπισμού τους (εντός ή εκτός άξονα εργασιών), πολύ συχνά η  άμεση
συνέχεια  των  εντοπισμένων  αρχαιολογικών  συνόλων  δεν  διερευνήθηκε  και
επιχωματώθηκε (και παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν ως συνέπεια
των εργασιών διαμόρφωσης της ζώνης εργασίας). Συνέχεια οικοδομικών ευρημάτων,
νεκροταφείων,  σε  μία  περίπτωση,  ναού,  και  άλλων  δομημένων  χρήσεων  χώρου
αρχαιολογικής δραστηριότητας, απλώς δεν έλαβαν έγκριση σωστικής ανασκαφής από
τον κύριο του έργου.

Σοβαρό  ζήτημα έχει  ανακύψει  με  την  προστασία  εντοπισμένων  αρχαιοτήτων,
μέσω της διαδικασίας επιχωμάτωσης. Όσα από τα προαναφερθέντα αρχαιολογικά
σύνολα εντοπίζονται εκτός εύρους του άξονα εργασιών, επιχωματώνονται με αδρανές
υλικό  (χαλίκι  3Α).  Παραβλέπεται  όμως  το  γεγονός  πως  η  διέλευση  των  βαρέων
μηχανημάτων (ως και 80 τόνους) πραγματοποιείται πάνω από ευρήματα με ιδιαίτερα
μικρό  βάθος  εντοπισμού  (από  10-20  εκατοστά),  με  άμεση  συνέπεια  την
διαταραχή/μερική καταστροφή τους (βλ. νεκροταφείο Κιλκίς).
Σε  άλλες  περιπτώσεις,  σε  επίμαχα  σημεία  προβλέφθηκε  μεν  κάποια  προστασία
(γεωύφασμα, άμμος, ξύλα, άμμος), με αμφίβολη ωστόσο αποτελεσματικότητα πάνω
από ευαίσθητα ευρήματα (βλ. λιθόκτιστους τάφους).

Προφανώς ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει για  αμφιβόλου αποτελεσματικότητας
και  επιστημονικότητας,  εξόχως προβληματικές,  επιλογές  ορισμένων Εφορειών
Αρχαιοτήτων:  Στο  Καλόκαστρο Σερρών διενεργήθηκε αποδόμηση προϊστορικών
κυκλικών περιβόλων χωρίς να έχει υπάρξει ερώτημα-αίτημα αδείας από το ΚΑΣ. Δεν
κρίθηκε σκόπιμο…
Νεκροταφείο στο Κιλκίς (θέση Θεοδόσια), με κτιστούς τάφους ρωμαϊκών χρόνων,
επίσης δεν κρίθηκε ικανό εύρημα για να ενοχλήσει η οικεία Εφορεία το ΚΑΣ (!).
Στη θέση  Καλαμπάκι Δράμας, οι εργασίες που προχώρησαν σε βάθος μεγαλύτερο
από 1,5 μ.,  δεν συνοδεύτηκαν από διαμόρφωση αναβαθμών, σύμφωνα με όλες τις
αρχικές δεσμεύσεις και σχετικές συμφωνίες για την προστασία των αρχαιοτήτων. Το
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πλάτος των εργασιών μειώθηκε μάλιστα από τα 5 στα 2 μέτρα, και κάθετες δοκοί
τοποθετήθηκαν  για  να  συγκρατήσουν  τις  παρειές.  Όταν  υπό  το  καθεστώς  της
βροχόπτωσης τα πυκνά νεολιθικά στρώματα κατέρρευσαν σε μια λασπωμένη τάφρο,
τα  ευρήματα  τελικώς  αναζητήθηκαν  με  περισυλλογή  (με  τσάπα!)  και  όχι  με
ανασκαφή.

Προφανώς, όπως προκύπτει και από τις εικόνες αυτές, εκτεταμένη υπήρξε και
εξακολουθεί  να  είναι  η  χρήση  εκσκαφικών  μηχανημάτων (JCB,  αλλά  και
μεγαλύτερες τσάπες) για τη διενέργεια αρχαιολογικών διερευνήσεων ακόμη και σε
πυκνές και δύσκολες αρχαιολογικές επιχώσεις (βλ. Θεσσαλονίκη, Δράμα).

Μετά  από  τις  σωστικές  ανασκαφικές  έρευνες,  συρρικνωμένος  υπήρξε  ο  χρόνος
τεκμηρίωσης.  Για  τις  περισσότερες  ανεσκαμμένες  θέσεις  το  προβλεπόμενο  από
αρχαιολογικό νόμο και μνημόνιο συνεργασίας ΤΑΡ-ΥΠΠΟΑ διάστημα τεκμηρίωσης
υπήρξε  ισχνό  και  σε  καμία  περίπτωση  συναρτημένο  προς  τον  όγκο  και  τη
σπουδαιότητα των ευρημάτων (βλ. Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Κιλκίς). Η 6μηνη
τεκμηρίωση  είναι  μόνο  ένα  θεωρητικό  σχήμα  για  τον  ΤΑΡ.  Αυτή  την  στιγμή  σε
κανέναν  από  τους  νομούς  που  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  ανασκαφικές  εργασίες  δεν
συνεχίζονται  οι  εργασίες  τεκμηρίωσης  και  συντήρησης.  Παρά  τα  αιτήματα  των
Εφορειών  Σερρών,  Κιλκίς,  Θεσσαλονίκης  και  Δράμας  το  προσωπικό  που
χρησιμοποιήθηκε για καταγραφές (συντηρητές, σχεδιαστές, αρχαιολόγοι και εργάτες)
απολύθηκε. 
Ανάλογες ήταν οι  ελλείψεις  στη στελέχωση του προσωπικού τεκμηρίωσης,  σε
όλες  τις  ειδικότητες  (βλ.  Θεσσαλονίκη,  Κιλκίς).  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  11
ανασκαφές  στη  Θεσσαλονίκη καλύπτονταν  στο  κομμάτι  της  συντήρησης  και
τεκμηρίωσης  για  το  μεγαλύτερο  διάστημα  των  εργασιών  του  ΤΑΡ  από  μια  (1)
σχεδιάστρια.  Στις  Σέρρες,  για  υλικά  από  20  ανασκαφές,  η  Εφορεία  κράτησε
περιορισμένο αριθμητικά προσωπικό για έναν μήνα και ακόμη λιγότερο για δύο. Στο
Κιλκίς, για 2 εκτεταμένα και πλούσια σε ευρήματα νεκροταφεία, χρησιμοποιήθηκε
μόλις  μία  (1)  σχεδιάστρια και  μία (1)  συντηρήτρια,  ενώ για την τεκμηρίωση του
υλικού, δεν υπήρξε ανοχή από τον υπεύθυνο του ΤΑΡ για πάνω από τέσσερεις (4)
μήνες στο σύνολο!
Οι ενστάσεις και οι πιέσεις από την πλευρά του ΤΑΡ, σχετικά με τη «χρησιμότητα»
και την αναλογία χρόνου ανασκαφής - τεκμηρίωσης, που ασκήθηκαν στις εφορείες
αρχαιοτήτων  -κατ’ ομολογία  των  υπευθύνων-  ήταν  αφόρητες.  Υπάρχουν  μάλιστα
παραδείγματα  που  δεν  τηρούνται  ούτε  τα  προφορικώς  συμφωνηθέντα,
ενσωματώνοντας πχ. στο χρόνο τεκμηρίωσης αυτόν της επίβλεψης ή ακόμη και των
κανονικών αδειών και αδειών ασθένειας! (βλ. ν. Κιλκίς).

Προκλητική  υπήρξε  και  η  αυθαίρετη  ακύρωση  συμφωνημένων  επιλογών
προσωπικού,  χωρίς  προηγούμενη  ενημέρωση  προς  την  αρμόδια  αρχαιολογική
υπηρεσία.  Ενδεικτικό  παράδειγμα,  η  απόλυση  συναδέλφου  αρχαιολόγου  στον  ν.
Θεσσαλονίκης,  την  ημέρα  που  είχε  συμφωνηθεί  να  ξεκινήσει  μικρής  διάρκειας
σωστική ανασκαφή!
Εξίσου  σημαντικό  θέμα  αποτελεί  η  απόλυση  του  προσωπικού  επίβλεψης  πριν
ολοκληρωθούν  οι  εκσκαφικές  εργασίες  (!).  Στο  ν.  Κιλκίς,  αν  και  υπολείπονται
ακόμη εκσκαφές σε λίγα σημεία, ο αβέβαιος χρόνος περάτωσης είτε λόγω δυσμενών
καιρικών  συνθηκών  είτε  λόγω  κακού  προγραμματισμού  του  κατασκευαστικού
τμήματος, αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα απόλυσης του προσωπικού επίβλεψης.
Αν και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή υπήρξε προφορική υπόσχεση διατήρησης
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τουλάχιστον ενός αρχαιολόγου, στο τέλος της ημέρας δεν τηρήθηκε ούτε αυτό από
τον υπεύθυνο του ΤΑΡ, υποσχόμενος πως όποια εργασία προκύψει θα καλυφθεί από
τους ελάχιστους επιβλέποντες αρχαιολόγους του ν. Θεσσαλονίκης… Με λίγα λόγια,
σε  εφορεία  που  δεν  τηρήθηκαν  τα  στοιχειώδη  στον  τομέα  της  τεκμηρίωσης  και
συντήρησης  του  εντοπισμένου  αρχαιολογικού  υλικού,  της  στερούν  και  τους
αρχαιολόγους  επίβλεψης,  πριν  ολοκληρωθούν  οι  εκσκαφικές  εργασίες,  μην
απαντώντας καν στα έγγραφα αιτήματα της εφορείας!

Σημαντική παράμετρος των αρχαιολογικών προβλημάτων είναι η  καταστρατήγηση
εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων: απολύσεις  κατά το  δοκούν (κυρίως
στις ανασκαφές), ομηρία με μηνιαίες ανανεώσεις, και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει ο
εργαζόμενος τι θα γίνει μέχρι και τη τελευταία μέρα, 6ήμερη εργασία, ενίοτε με 10
έως 12 ώρες και πληρωμή για 8 (μεταφορά και διάλειμμα εκτός ωραρίου), πιέσεις,
απειλές  και  εργασιακή  τρομοκρατία  (την  οποία  ανέχτηκαν  οι  Εφορείες),  έλλειψη
μέσων  εργασίας  σε  πολλούς  συναδέλφους  (φωτογραφικές  μηχανές,  τηλέφωνα,
φορητούς υπολογιστές κλπ.) και απαίτηση να έχουν δικά τους. 

Ως  Σύλλογος  Εκτάκτων  Αρχαιολόγων  από  την  πρώτη  στιγμή  καταγράψαμε  τις
παθογένειες αυτές, οι οποίες εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των αντιαρχαιολογικών
fast track διαδικασιών, οι οποίες έχουν γνωρίσει την τιμητική τους στα μεγάλα έργα.
Ζητάμε να σταματήσουν οι επιζήμιες για τις  αρχαιότητες  πρακτικές,  και  για τους
εργαζόμενους  πολιτικές.  Στους  νομούς  στους  οποίους  έχουν  ολοκληρωθεί  οι
ανασκαφικές εργασίες πρέπει  να εξασφαλιστεί η τεκμηρίωση των ευρημάτων,  και
αυτά να μην εγκαταλειφθούν στις τύχες τους στις αποθήκες των Εφορειών. Σε όλες
τις περιπτώσεις συνέχισης των εργασιών, πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκές
αριθμητικά το προσωπικό, και ότι οι Εφορείες διατηρούν τον έλεγχο στην επιλογή
του προσωπικού  αυτού.  Τέλος  πρέπει  να  εξεταστεί  κατά πόσον  οι  μεθοδολογικές
επιλογές από τις ίδιες τις Εφορείες ήταν οι ενδεδειγμένες, ή αποτέλεσαν το προϊόν
των  πιέσεων  που  ασκήθηκαν  από  την  πλευρά  του  ΤΑΡ,  πιέσεις  στις  οποίες  δεν
μπόρεσαν να αντισταθούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων.
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