
 

 

 

 
ΜΕΓΑΡΟ : Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ ΜΙΑΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ 

 ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ 
Οταν ο Χρήστος Λαμπράκης, ο άνθρωπος που  κυβερνούσε από το παρασκήνιο με το 

εκδοτικό του συγκρότημα, το ΔΟΛ στον οποίο υπάγεται  και το ΜΕΓΚΑ, αποφάσισε να 

ικανοποιήσει τη μεγαλομανία του, δηλ. να κτίσει ένα Μέγαρο με χρήματα του ελληνικού 

λαού, όπου οι εστέτ μεγαλοαστοί θα απολαμβάνουν πολιτιστικές παραγωγές υψηλής 

ποιότητας, κανείς δεν τόλμησε να του αντισταθεί.  Έκτισε μια φαραωνική κατασκευή, 

σύμβολο ισχύος και αλαζονίας μέσα στο πάρκο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, παρά τις 

αποφάσεις του ΣΤΕ, δικαστηρίων κ.λ.π., που εγκαινιάστηκε το 1991.  Όλα αυτά 

στοίχισαν τεράστια ποσά τα οποία εγγυόταν το κράτος. Πήρε τρία δάνεια συνολικού 

ύψους 245 εκ. ευρώ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και ετήσιες επιχορηγήσεις 

όπως πρόσφατα 12 εκ. το 2009 (έτος θανάτου του Λαμπράκη), 5 εκ. το 2010, 3 εκ. το 

2011, 1,7 εκ. το 2012. Αν ζούσε ακόμη ο Λαμπράκης οι επιχορηγήσεις θα ήταν 

μεγαλύτερες. 

 Οπως γράφει ο Μάνος Στεφανίδης στο «Ποντίκι» (14 Μαρτίου 2012)  «Υπήρξαν 

φορές που το Μέγαρο απορροφούσε από το 1/3 ώς τα 2/3 (sic) του προϋπολογισμού του 

ΥΠΠΟΤ αφήνοντας έτσι χωρίς πόρους π.χ. τεράστια ανασκαφικά προγράμματα σε όλη τη 

χώρα, από την Κρήτη ώς τον Έβρο, αναστηλώσεις ή ανεγέρσεις μουσείων, τη Λυρική 

Σκηνή, τις κρατικές ορχήστρες, τις κρατικές σκηνές, το ΕΚΕΒΙ κ.λπ. Η φεουδαλική 

λογική του Λαμπράκη δεν ήταν απλώς το Μέγαρο αντί όλων των άλλων. Ήταν το 

Μέγαρο εναντίον όλων των άλλων.  

Πράγμα τρομαχτικό για έναν τόπο που μόλις επιχειρούσε να χτίσει μια συνεπή 

πολιτιστική πολιτική. Όπως π.χ. συνέβη επί υπουργίας Μπένου. Απλά πώς ήταν δυνατό να 

υπάρξει αντίλογος στη μονοκρατορία Λαμπράκη όταν λ.χ. ακόμα και η Μελίνα φοβόταν 

τον τότε υφυπουργό της Θάνο Μικρούτσικο επειδή τον υποστήριζε ο ΔΟΛ και τον 

προάλειφε για υπουργό; Όπερ βέβαια και εγένετο. Κι έπειτα, με τη σειρά του, ο 

Μικρούτσικος ανέβασε όπερα στο Μέγαρο, την «Ελένη» αν ενθυμείσθε, σε λιμπρέτο 

Χρήστου Λαμπράκη» 

Δανεικά κι αγύριστα 

Απο το 2011 το πρώτο δάνειο του Μεγάρου των 95 εκ.(Εθνική)  με τους  τόκους το 

φόρτωσαν σκανδαλωδώς στον ελληνικό λαό με το νόμο 3943/2011 του 

Παπακωνσταντίνου. Τώρα θέλουν να πληρώσει και τα υπόλοιπα 229 εκ. κόβοντας, 

προφανώς, από τη δημοσια Υγεία  την Παιδεία, τις εναπομείνασες κοινωνικές παροχές. 

Ηδη τα 94 εκ. τα κόβουν φέτος από την κρατική επιχορήγηση των ΟΤΑ.  

Φυσικά κανένας έλεγχος δεν έγινε για το που  πήγαν οι χορηγίες πολλών εκατ. ευρώ, για 

τα αφορολόγητα τους  και τις εκπτώσεις, για τα δάνεια (εγγυήσεις, καλύψεις, 

τοκοχρεολύσια κ.ά.). 

Όμως ο Λαμπράκης δεν αρκέστηκε μόνο στην κατασκευή του Μεγάρου. Ήθελε με το  

Μέγαρο να κυριαρχήσει στο χώρο του πολιτισμού μέσω του ελέγχου καλλιτεχνών, που 

έπρεπε να δηλώνουν υποταγή για να παρουσιάσουν έργα τους στο Μέγαρό του. Οπως 

επίσης  μέσω της διεισδυσης στο χώρο των εκπαιδευτικών εκδόσεων με το ΔΟΛ. 



 

 

 

Θυμίζουμε ότι η γνωστή και μη εξαιρετέα κ. Διαμαντοπούλου το 2011 κατήργησε, κατ’ 

εντολή της τρόικας, τον Οργανισμό Εκδοσεων Διδακτικών Βιβλίων που ιδρύθηκε το 

1964, ο οποίος τύπωσε και μοίρασε δωρεάν εκατομμύρια σχολικά βιβλία  ανοίγοντας το 

δρόμο για ν’αγοράζουν πλέον οι γονείς τα σχολικά βιβλία των παιδιών τους. Το όνειρο 

του Λαμπράκη. 

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

Οπως έγραψε η «Ελευθεροτυπία» (17-2-2014) «από το 2008 το Μέγαρο Μουσικής ζητά ενοίκιο 

(10.000 μηνιαίως) για την παραχώρηση μιας αίθουσας, προκειμένου η Κρατική Ορχήστρα να κάνει 

τις δοκιμές της. Και μη φανταστείτε καμιά ευάερη, ευήλια αίθουσα. Οι διοικήσεις του Μεγάρου 

επέλεξαν μια αίθουσα υπόγεια (έκτασης 340 τ.μ.) χωρίς παράθυρα (!), τυφλή. Γι' αυτό το χώρο το 

Μέγαρο απαιτεί να λάβει 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο».  Και «...επειδή η ΚΟΑ δεν δύναται να 

πληρώσει το υψηλό ενοίκιο για τις πρόβες της, το Μέγαρο παρακρατεί εδώ και δύο χρόνια τα έσοδα 

από τα εισιτήρια των συναυλιών της, με αποτέλεσμα να χρωστάει όχι η ΚΟΑ στο Μέγαρο, αλλά το 

Μέγαρο στην ΚΟΑ 400.000 ευρώ από τα εισιτήρια. Στις εκκλήσεις της Ορχήστρας, το Μέγαρο 

ακολουθεί τη γνωστή τακτική του. Δεν απαντά».  

Το Μέγαρο είναι ένα ακόµη  διαρκές έγκληµα  µιας ολιγαρχίας που ζει από τη λεηλασία της 
χώρας  και του ελληνικού λαού  µε τις µίζες , τα θαλασσοδάνεια, τις ΜΚΟ, το φαγοπότι των 
υπερκοστολογηµένων έργων  και γενικά από την κλοπή των χρηµάτων των εργαζοµένων και 
του πλούτου της χώρας. 
 

 


