Νίκη Φούντα
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
30.10.2014

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ. κ. Υπουργούς
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Διοικητική, οργανωτική και οικονομική στήριξη για την απρόσκοπτη συνέχεια
και ανάδειξη της ανασκαφής της χριστιανικής βασιλικής στον Δρυμό, Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας»
Με την εφαρμογή του νέου Οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού έλαβε χώρα η συγχώνευση των Εφορειών Βυζαντινών και Προϊστορικών και
Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανά νομό. Με την από 24.10.2014 αναφορά μας, σας εκφράσαμε τις
σοβαρές αντιρρήσεις μας για την τότε επικείμενη συγχώνευση των Εφορειών στον Νομό μας,
ελλείψει συνολικού σχεδιασμού, αξιολόγησης των εργασιών και της υποδομής τους, αλλά
κυρίως λόγω του σημαντικού αρχαιολογικού πλούτου στην περιοχή και για τις δύο αυτές
ιστορικές περιόδους.
Παρ’ όλα αυτά, τώρα που η συγχώνευση προχώρησε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
την πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Μία από τις πιο σημαντικές ανασκαφές πανελλαδικά,
αυτή της −κατά πάσα πιθανότητα επισκοπικής− μεγάλης χριστιανικής βυζαντινής βασιλικής
στον Δρυμό (Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας) βρίσκεται σε έναν Νομό που λειτουργεί πλέον χωρίς
προϊστάμενο Τομέα Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, άνθρωπο σε θέση κλειδί για να μπορέσει να
πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για τη συνέχιση της προσπάθειας ανάδειξης του μνημείου,
καθώς και όλων των λοιπών βυζαντινών θησαυρών της Αιτωλοακαρνανίας. Να επισημανθεί
πως στη συγκεκριμένη μόνο ανασκαφή έχουν αναδειχθεί η βασιλική με τους εντυπωσιακούς
κίονες (ήδη έχουν μεταφερθεί στο μουσείο Αγρινίου), η οποία βάσει ευρημάτων
χρονολογείται στα μέσα του 5ου αιώνα μ.Χ., παράπλευρα κτίσματα, ψηφιδωτά επιφάνειας
300 περίπου τμ. −ως τώρα−, ενώ εικάζεται πως υπάρχει και επισκοπικό μέγαρο σε διπλανή
έκταση.
Η ανασκαφή, λοιπόν, οφείλει να προχωρήσει απρόσκοπτα και μπορούν να
διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για αυτό, αν υπάρξει πολιτική βούληση κι άμεσες
αντίστοιχες ενέργειες. Aυτή τη στιγμή για το μνημείο έχει κατοχυρωθεί παράταση των
εργασιών ώς το τέλος του 2015 και σημαντικό κονδύλι 1,575 εκ. ευρώ από το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ), για την ενεργοποίηση-εκταμίευση του
οποίου απαιτείται απλή σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Να σημειώσουμε
μάλιστα πως το συνολικό κονδύλι που είχε ζητηθεί −και μπορεί να διεκδικηθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού− ανέρχεται σε 2,140 εκατ. ευρώ.
Επειδή ο αρχαιολογικός πλούτος αυτής της χώρας είναι ανεκτίμητης αξίας κληρονομιά
μας και αποτελεί ύψιστο χρέος μας η διάσωση και ανάδειξή του,

Επειδή η συγκεκριμένη ανασκαφή ενδεχομένως να αποδειχθεί σε μέγιστης σημασίας
για την χώρα μας,
Επειδή δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια πολιτισμικού μαρασμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:






Έπειτα από συνεννόηση και σε συνεργασία με την Προϊσταμένη της νέας
ενιαίας Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, θα υπάρξει
στο οργανόγραμμα θέση προϊσταμένου Τομέα Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για
τον Νομό, ο οποίος θα μπορέσει να συντονίσει και την συγκεκριμένη ανασκαφή;
Υπάρχει το εγκεκριμένο από το ΥΠΟΜΕΔΙ κονδύλι ύψους 1,575 εκ. ευρώ για την
ενεργοποίηση–εκταμίευση του οποίου απαιτείται απλή σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου σας; Αν ναι, γιατί καθυστερεί η δική σας συμβολή για την
ενεργοποίησή του;
Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσετε για να στηρίξετε
περαιτέρω την σημαντική αυτή ανασκαφή στην πορεία;
Η ερωτώσα βουλευτής
Νίκη Φούντα

