ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εµείς οι αρχαιολόγοι που εργαζόµαστε στο Υπουργείο Πολιτισµού

απεργούµε σήµερα
και διαµαρτυρόµαστε για την ασφυκτική καθηµερινότητα που βιώνουµε
και για την απαράδεκτη εκχώρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς
σε ιδιωτικά συµφέροντα!
Αφορµή για την κινητοποίησή µας είναι το νοµοσχέδιο που επιχειρεί να
µετατρέψει το Νέο Μουσείο Ακρόπολης σε Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου
Δικαίου. Αυτό σηµαίνει ένα Μουσείο που:
 θα διοικείται από άσχετους «ηµετέρους» τους οποίους θα διορίζει ο
εκάστοτε υπουργός, και όχι από το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
 θα λειτουργεί ξεκοµµένο από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,
αποµονώνοντας πλήρως τα γλυπτά από το ίδιο το µνηµείο, ενώ αυτά
αποτελούν ένα ενιαίο, αδιάσπαστο σύνολο
 θα λειτουργεί µε αποκλειστικό γνώµονα το κέρδος, προγραµµατίζοντας
‘ανταλλαγές και πωλήσεις έργων τέχνης’ και διοργανώνοντας δεξιώσεις
στο VIP εστιατόριο µε θέα την Ακρόπολη
 θα ακυρώνει προκλητικά τον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιστηµονικό
ρόλο κάθε µουσείου που οφείλει να αποτελεί δηµόσιο αγαθό και όχι
αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης από «ηµέτερους».
Η υπόθεση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης δεν είναι παρά η κορυφή του
παγόβουνου: Ο πολιτισµός ήταν πάντα ο φτωχός συγγενής του κρατικού
προϋπολογισµού, αλλά η κατάσταση που βιώνουµε σήµερα έχει ξεπεράσει
κάθε όριο:
Τα µουσεία και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων υφίστανται συστηµατικό οικονοµικό
στραγγαλισµό και διοικητική ασφυξία, ενώ το ελάχιστο επιστηµονικό,
διοικητικό, τεχνικό και φυλακτικό προσωπικό δεν φτάνει για να καλύψει ούτε
τις στοιχειώδεις ανάγκες.
Έτσι, µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µουσεία
παραµένουν κλειστοί µετά το µεσηµέρι, τα µνηµεία κινδυνεύουν, τα µουσεία
δεν διαθέτουν ούτε ενηµερωτικό έντυπο για τους επισκέπτες τους. Οι
πολίτες ταλαιπωρούνται καθηµερινά, περιµένοντας ακόµη και µήνες για την
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Η αρχαιολογική κληρονοµιά έχει σκόπιµα εγκαταλειφθεί στην τύχη της,
ώστε να ‘χρεωκοπήσει’ και µετά να ξεπουληθεί στους ιδιώτες που περιµένουν
να αξιοποιήσουν τα ‘φιλέτα’ της. Το ίδιο, άλλωστε, συµβαίνει µε άλλα δηµόσια
αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση.
Εµείς, οι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισµού, αντιστεκόµαστε στη λογική
της ιδιωτικοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ζητάµε την
συµπαράσταση των Ελλήνων αλλά και των ξένων πολιτών που πιστεύουν ότι
η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, πηγή
γνώσης και παιδείας για όλους και όχι εµπορεύσιµο προϊόν!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

