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Ο  Σύλλογος  Εκτάκτων  Αρχαιολόγων,  για  πρώτη  φορά  στην  ιστορία  του,
πραγματοποίησε μια αναλυτική καταγραφή του κύριου όγκου των συναδέλφων που
εργάζονται σε όλη την επικράτεια. Το στιγμιότυπο της καταγραφής αφορά στον Μάιο
του 2018, και με δεδομένο προφανώς ότι ο αριθμός των συναδέλφων που εργάζονται
δεν είναι σταθερός, και υπόκειται συνεχώς σε αυξομειώσεις.
Περιοριζόμαστε να σημειώσουμε τα ακόλουθα, ως προς τη διαδικασία διαμόρφωσης
του χάρτη, και ως προς κάποια πρώτα δεδομένα που προκύπτουν από αυτόν:

 Η έρευνα αφορά στους  συμβασιούχους  αρχαιολόγους  που εργάζονται  σε  όλες
ΕΦΑ και στις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας, οι οποίοι και αποτελούν
τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων συναδέλφων. Καταγράφονται περίπου
400 συμβασιούχοι αρχαιολόγοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε.
Δεν  ήταν  εύκολο  να  προσμετρήσουμε  εκείνους  που  συνεργάζονται  με
πανεπιστήμια, ξένες σχολές ή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, ιδιωτικά μουσεία.

 Πολλές  Εφορείες  έδειξαν  αδυναμία  να  απαντήσουν  στο  ερώτημα  πόσοι
αρχαιολόγοι  εργάζονται  σε  αυτές.  Όποτε  υπήρξε  δυνατό,  οι  πληροφορίες  που
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δόθηκαν από τις ΕΦΑ, διορθώθηκαν από μέλη του ΔΣ ή άλλα μέλη του Συλλόγου
που  γνώριζαν  να  απαντήσουν  με  μεγαλύτερη  ακρίβεια.  Θεωρούμε  ότι  ο
πραγματικός  αριθμός  των  συμβασιούχων  αρχαιολόγων  είναι  μεγαλύτερος  των
400. Στο Οργανόγραμμα του 2018 το οποίο δίνει 552 μονίμους αρχαιολόγους
και 532 αορίστου χρόνου, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να προστεθούν περί τους
500 έκτακτους αρχαιολόγους.

 Με πράσινο χρώμα σημειώνονται στον χάρτη οι συνάδελφοι που εργάζονται με
καθεστώς αυτεπιστασίας, με μωβ χρώμα οι συνάδελφοι που έχουν υποδειχτεί από
τις ΕΦΑ. Μολονότι οι δύο κατηγορίες μοιάζουν να μοιράζονται ακριβώς ισόποσα,
στην  πραγματικότητα οι  συνάδελφοι  με  υπόδειξη  πιθανότατα  είναι
περισσότεροι: οι Εφορείες Αρχαιοτήτων φάνηκε ότι μπορούσαν να έχουν πιο
άμεσα, σαφή εικόνα για τους αρχαιολόγους της αυτεπιστασίας,  ενώ κάποτε
αγνοούσαν ή δεν μπορούσαν να υπολογίσουν καν την δεύτερη κατηγορία.

 Οι  μισοί  περίπου  συμβασιούχοι  εργάζονται  στα  δύο  μεγαλύτερα  αστικά
κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και οι υπόλοιποι μισοί στους άλλους νομούς
της επικράτειας. Το φαινόμενο της αστυφιλίας εκδηλώνεται και στον κλάδο των
αρχαιολόγων, όχι από επιλογή των τελευταίων, αλλά επειδή στην ξεχασμένη από
την πολιτεία περιφέρεια πραγματοποιείται περιορισμένος αριθμός έργων.

 Φαίνεται  ότι  τουλάχιστον  το  1/5  των αρχαιολόγων,  και  σε  ό,τι  αφορά στη
χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα,  εργάζεται  στα λεγόμενα
μεγάλα έργα (πχ. Μετρό Θεσσαλονίκης, ΤΑΡ, ΔΔΕΑΜ). Ωστόσο, στη συγκυρία
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες στο ίδιο πεδίο μπορούν να βρεθούν
συγκεντρωμένοι 10 ή περισσότεροι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι.

 Σε όλα τα Μουσεία - ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, δηλαδή του κεντρικού Μουσείου της
χώρας,  δεν  αναφέρονται  συμβασιούχοι  αρχαιολόγοι,  με  την  εξαίρεση  των
συναδέλφων  που  εργάζονται  στην  ψηφιοποίηση.  Η  απουσία  επαρκούς
προσωπικού (και) στα γνωστότερα Μουσεία της επικράτειας αποτελεί όνειδος για
την χώρα που θέλει μάλιστα να ονομάζει τον Πολιτισμό «βαριά βιομηχανία» της.

 Σε ό,τι αφορά στις εργασίες πεδίου,  μετά λύπης μας καταγράφουμε το τέλος
της συστηματικής ανασκαφής, πέρα και ξέχωρα από τον περιορισμό, αλλά και
τους  σταθερά  δυσμενέστερους  (εργασιακούς  και  επιστημονικούς)  όρους
πραγματοποίησης της σωστικής ανασκαφής.

Θεωρούμε  ότι,  ένα  πρώτο  βήμα για  την  αναίρεση  της  άσχημης  πραγματικότητας
γύρω μας, είναι, ακριβώς, η ακριβής ανάγνωση της πραγματικότητας αυτής. Μικρό
κομμάτι της συλλογικής μας αυτής προσπάθειας αποτελεί και ο παραπάνω χάρτης
κατανομής των εκτάκτων αρχαιολόγων.


