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ΟΙΚΙΑ  ΓΑΒΑΛΑ  ζπλέρεηα… 

ΓΤΣΤΥΩ  ΛΤΠΑΑΙ… αλαινγηδόκελνο ηελ θαηάιεμε απηνύ ηνπ 

‘‘Γηαηεξεηένπ, Ιζηνξηθνύ, Μεηαβπδαληηλνύ Μλεκείνπ’’ (ζύκθσλα κε ηνλ 
ραξαθηεξηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ)  

                                                                                                                        22/2/2017 

Γπζηπρώο, θίιεο θαη θίινη, ε απόθαζε πνπ πάξζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ (21/2/2017) ήηαλ αξλεηηθή γηα ηελ ηζηνξηθή Οηθία Γαβαιά. Παξά ηα ζρεηηθά 

ππνζηεξηθηηθά δεκνζηεύκαηα πνπ ππήξμαλ θαη παξά ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ από ην 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ σο 'Γηαηεξεηέν' …! (1989) 

Μηα ζεκαληηθή δηεπθξίληζε: Καλείο δελ απαίηεζε από ην Γήκν λα βάιεη ηα έμνδα γηα ηελ 

ζπληήξεζε. Απιώο θαη κόλν, ζαλ ππεύζπλε αξρή ζα είρε ηε δύλακε λα πηέζεη θαη λα 
απεπζύλεη θάιεζκα ζε αξκόδηεο αξρέο, ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ή άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο νηθείαο γηα αλάγθεο ηνπ 

πνιηηηζκνύ. ..Απηή ηελ ρξνλνβόξα θηλεηνπνίεζε ζα ηελ θάλεη ν θάζε πνιίηεο, από κόλνο 
ηνπ θαη κε ηί πηζαλόηεηεο επηηπρίαο άξαγε…;  

Η θαηάιεμε ηνπ ζα είλαη ε θαηάξξεπζε. Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιά λενθιαζηθά θηίξηα 

ησλ Αζελώλ θαη πνιιά θηίζκαηα ηεο Λατθήο αξρηηεθηνληθήο.  

Σε άιιεο ρώξεο ηα δηαζώδνπλ, ηα πξνζηαηεύνπλ θαη ηα πξνβάινπλ, βξίζθνληαο έμππλνπο 

ηξόπνπο δεκηνπξγίαο εζόδσλ γηα ηελ ίδηα ηελ απηνζπληήξεζε ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη 

βέβαηα, γηαηί ζέβνληαη θαη αγαπνύλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, ελώ εκείο … δελ 
αληηιακβαλόκαζηε ην βάξνο θαη ηε δπλακηθή ηέηνησλ ελλνηώλ. Αθήλνπκε όιε απηή ηελ 

θιεξνλνκηά ζην έιενο ηνπ ρξόλνπ θαη ζην ηέινο ηε γθξεκίδνπκε θη από πάλσ. Φάλνληαο 

έηζη έλαλ από ηνπο πνιύηηκνπο θξίθνπο ηεο εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνύ καο.  

Γίρσο όκσο γεληθόηεξν ‘‘ΟΡΑΜΑ’’ θαη ζαθείο ‘‘ΣΟΥΟΤ’’ νδεγείζαη ζε επηινγέο 
όρη ζσζηέο θαη επθαηξηαθέο. Γελ κπνξείο λα αληηιεθηείο ηελ αμία, όπνπ βξίζθεηαη, θαη 

θαηά επέθηαζε λα ηελ πξνζηαηέςεηο απνηειεζκαηηθά θαη λα ηελ αμηνπνηήζεηο 

νπζηαζηηθά, κεηαθέξνληαο ηνλ πινύην πνπ θξύβεη ζηηο λεώηεξεο γεληέο.  

Απηή ε αδπλακία εθθξάδεηαη όρη κόλν κέζσ ησλ θηηζκάησλ πνπ θαηαξξένπλ, αιια 

γεληθόηεξα κέζσ ηνπ ό, ηη έρεη ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό (Αξραίν, Βπδαληηλό ή Λατθόο).  

 Με ιίγα ιόγηα, δελ ππάξρνπλ εθείλεο νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αληίιεςε, ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο καο Κιεξνλνκάο.   

Δίλαη, δηαπηζησκέλα, έλα αλεζπρεηηθό θαηλόκελν, πνπ ην ζπλαληάο ζε όιε ζρεδόλ ηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα.  

Τη λα ζθεθηεί θαλείο θαη ηη λα πεί;…  

Γελ κπνξείο παξά λα ιππάζαη… αιιά θαη λα κε ζηακαηάο λα θσλάδεηο απηό πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπλ εθείλνη, πνπ ζα έπξεπε λα κπνξνύλ λα ην θάλνπλ  πξάμε. 
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