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Γράφει ο Θεόδωρος Καστόρης, Καθηγητής - Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ν. Σμύρνης

Από τον Μάρτιο του 2016 καθιερώθηκε ενιαίο εισιτήριο για την είσοδο στους
αρχαιολογικούς χώρους12 ευρώ ανά άτομο ( μουσείο και χώρος). Θεωρώ πολύ ακριβό το
εισιτήριο αυτό για πολλούς λόγους, ακόμα και εισπρακτικούς, πολύ δε περισσότερο για
λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς και εθνικούς σε μια περίοδο οικονομικής και πολιτισμικής
κρίσης για την χώρα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΥΣ

Πρέπει όλοι και κυρίως οι νέοι να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς, αλλά
και οι μεγάλοι. Να πάμε και να ξαναπάμε. Να θαυμάσουμε και να αφυπνιστούμε. Σε
περιόδους τέτοιας κρίσης το εισιτήριο των 12 ευρώ είναι ακριβό και αντικίνητρο. Να
σκεφτούμε ακόμα ότι για να βρεθούμε κάπου π.χ. Δελφούς έχουμε έξοδα μετακίνησης,
φαγητού κλπ. Για ένα ζευγάρι το εισιτήριο των 12 ευρώ το άτομο είναι ακριβό για τα
σημερινά δεδομένα.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ

Πολλές φορές κάποιος δεν έχει το χρόνο ή δεν θέλει να πάει παντού (μουσείο και
αρχαιολογικό χώρο) ή έχει πάει και θέλει περαστικός να ξαναμπεί για να θαυμάσει. Δεν
είναι σωστό να υποχρεώνεται σε ενιαίο εισιτήριο π.χ. εγώ όταν είμαι κοντά στην Επίδαυρο,
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θέλω να ξαναπάω, να δω έστω για λίγο μόνο το θέατρο. Να κάτσω σε μια άκρη και να
χαζεύω τη μεγαλοσύνη του. Το έχω δει πολλές φορές, αλλά εξακολουθεί να είναι ανάγκη
μου. Θεωρώ όμως στις ημέρες μας ακριβή μου πολυτέλεια να πληρώνω ξανά και ξανά 12
ευρώ για να το κάνω.

ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Το χωριστό εισιτήριο για μουσείο και για αρχαιολογικό χώρο ή ένα φθηνότερο εισιτήριο
πιστεύω ότι θα αυξήσει πολύ την επισκεψιμότητα και τελικά και τα έσοδα, αν αυτό μόνο
μας ενδιαφέρει. Όλοι περνώντας ή πηγαίνοντας κάπου θα προγραμματίσουν ένα πέρασμα
από ένα κοντινό αρχαιολογικό χώρο και θα πληρώσουν ένα λογικό εισιτήριο για να μπούνε
και πρέπει να επιδιώκουμε να κάνουμε όλο το κόσμο να θέλει να μπει, ακόμα και αυτούς που
πιθανόν να μην ενδιαφέρονται τόσο. Φέτος με τον σύλλογο μας και από ότι ξέρω και πολλοί
άλλοι σύλλογοι ή και παρέες αφαιρούν από τις εκδρομές τους τη στάση στους Δελφούς,
γιατί διαπιστώνουν απροθυμία πολλών να πληρώσουν αυτό το εισιτήριο για μια σύντομη
επίσκεψη. Βρέθηκα με πούλμαν στην Επίδαυρο και είδα πολλούς να μην μπαίνουν στον
αρχαιολογικό χώρο για μια σύντομη επίσκεψη λόγω του εισιτηρίου. (κυρίως όσοι είχαν
ξαναπάει κάποια φορά). Η απώλεια χρημάτων είναι σημαντική. Πιστεύω ότι με χαμηλότερο
εισιτήριο ή και ξεχωριστό για τον κάθε επισκεπτόμενο χώρο θα υπήρχε μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα και εισπραξιμότητα για όσους ενδιαφέρονται μόνο για αυτό.

Γνωρίζω για απαλλαγές και μειώσεις σε ειδικές ομάδες πολιτών, καθώς και το ελεύθερο
της εισόδου κάποιες μέρες, νομίζω όμως ότι αυτό δεν αναιρεί το γενικότερο προβληματισμό
που διατύπωσα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε ως Έλληνες να
χαρούμε τον τόπο μας και τους χώρους μας, όπως μας αξίζει!
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