
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 «Οι υπάλληλοι που εργαζόμαστε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως ότι, σε περίοδο κατά την οποία τα Μουσεία 
παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας, η κ. Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού παρουσίασε και σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή 
νομοσχέδιο, με το οποίο τα πέντε μεγαλύτερα δημόσια  μουσεία της 
Ελλάδας:  το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, θα πάψουν να είναι Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα 
μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

»Κύριε Πρόεδρε, σημειώνουμε ότι σε κανένα στάδιο του σχεδιασμού αυτού 
του άγνωστου νομοσχεδίου οι εργαζόμενοι του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου δεν κληθήκαμε να εκφράσουμε την άποψή μας για τη βελτίωση της 
λειτουργίας ή της διοικητικής του δομής. 

»Η ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπήρξε από τις πρώτες 
μέριμνες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το Μουσείο ιδρύθηκε αρχικώς 
στην Αίγινα το 1829 και κατόπιν, με τον πρώτο Αρχαιολογικό Νόμο του 1834, 
ως “Κεντρικό Δημόσιο Μουσείο”, αποτελώντας μία από τις αρχαιότερες 
δημόσιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, με σαφή προορισμό την 
προστασία, διαφύλαξη και προβολή της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η ίδρυσή του συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιδεολογικής 
ταυτότητας του νεοελληνικού κράτους και η λειτουργία του σηματοδότησε μια 
λαμπρή επιστημονική πορεία στην πολυκύμαντη ιστορία του. 

»Κύριε Πρόεδρε, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι σήμερα λειτούργησε 
με τη διαφάνεια και τον έλεγχο που διέπει κάθε κρατική υπηρεσία και ήδη 
υλοποιεί όσα ευαγγελίζεται το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, προασπίζοντας την 
προστασία των αρχαίων, διατηρώντας την ακεραιότητα των αρχαιολογικών 
συλλογών, οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε πλήθος  εκθέσεων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, προάγοντας την επιστημονική έρευνα, εκτελώντας 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και προβάλλοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό με 
δρώμενα, επιτυχημένες εξωστρεφείς δράσεις, επιστημονικές ομιλίες για 
εκθέματα των Συλλογών για το ευρύ κοινό και εκπαιδευτικά προγράμματα 
δωρεάν για όλους τους πολίτες. 

Με την παρουσία σας τιμήσατε τις επιτυχημένες εκθέσεις του, αποτέλεσμα 
συστηματικής επιστημονικής έρευνας και σκληρής προσπάθειας όλων των 
ειδικοτήτων του Μουσείου. 

Επιπλέον, το Μουσείο μας δέχτηκε και αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο χορηγίες από ιδρύματα και εταιρείες (COSMOTE, HUBLOT, ΕΛΠΕ, 
ΕΤΕ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ίδρυμα Λάτση, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Μουσείο J.P.Getty κ.ά). »Αντιθέτως, 
κύριε Πρόεδρε η λειτουργία στην πράξη των ΝΠΔΔ στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει τόσο επιτυχημένα, όσο και καταφανώς αποτυχημένα 
παραδείγματα, όπως π.χ. το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. 



Συνεπώς, η επιλογή μιας τέτοιας θεσμικής αλλαγής για το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είναι αυτόχρημα ορθή, ειδικά όταν το μοντέλο της 
κρατικής διαχείρισης έχει λειτουργήσει επιτυχημένα. Πιστεύουμε ότι εάν 
εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση (π.χ. τεχνικό, διοικητικό προσωπικό, 
προσωπικό επικοινωνίας και δημιουργικού), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της κοινωνίας  και του 21ου 
αιώνα. 

»Στα πολλά χρόνια της ιστορίας του, οι υπάλληλοι (αρχαιολόγοι, συντηρητές, 
μηχανικοί, διοικητικοί, λογιστές, χημικοί, φύλακες, καθαριστές, εργατοτεχνίτες) 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπηρέτησαν και διαφύλαξαν τις 
αρχαιότητες από πολλές περιπέτειες, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, σε 
εποχές ιδιαίτερα χαλεπές, όπως κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. 

»Με την παρούσα επιστολή, εμείς οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μουσείου 
θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι για μια ακόμη 
φορά θα συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και θα διαφυλάξουμε την 
προστασία και ασφάλεια των αρχαίων μνημείων και την ακεραιότητα των 
αρχαιολογικών συνόλων, εντός του πλαισίου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
της οποίας το Μουσείο πρέπει να συνεχίσει να είναι οργανικό τμήμα. Είναι 
αυτονόητο ότι η προσπάθειά μας βρίσκεται πέρα και πάνω από κάθε 
κομματικό ή ιδεολογικό πλαίσιο, καθώς το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι 
το Μουσείο όλων μας». 

 


