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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Π Ε Ν Τ Ε  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α  Σ Ε  Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΧΑΕ), της οποίας η 

συλλογή με τα 10.000 αντικείμενα παραχωρήθηκε διά βίου για τη δημιουργία του Βυζαντινού 

και Χριστιανικού Μουσείου το 1923, συνήλθε εκτάκτως με αφορμή την εκδήλωση βαθιάς 

ανησυχίας των μελών και των φίλων της Εταιρείας για την διαφαινόμενη απόφαση της 

Κυβέρνησης σχετικά με την αλλαγή του νομικού πλαισίου των πέντε μεγάλων Δημόσιων 

Αρχαιολογικών Μουσείων και συγκεκριμένα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του 

Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της 

Θεσσαλονίκης. Τα μουσεία αυτά από Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες της 

Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας) 

του ΥΠΠΟΑ (https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1304) 

μετατρέπονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).  

Με την μεταβολή αυτή η διοίκηση των Μουσείων θα ανατεθεί σε πολυμελές διοικητικό 

συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση δεν θα βασίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, αλλά 

θα αποτελεί προσωπική επιλογή του εκάστοτε υπουργού του ΥΠΠΟΑ. Όλοι γνωρίζουμε ότι 

τα μουσεία είναι οργανισμοί υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης και δεν μπορεί παρά να 

διοικούνται αποκλειστικά από ειδικούς επιστήμονες που θα αναδεικνύονται με αυστηρές 

αξιοκρατικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι ήδη υπηρετούντες αρχαιολόγοι και οι λοιπές 

επιστημονικές ειδικότητες, διδάκτορες κατά το πλείστον, θα μετατραπούν σε απλά στελέχη 

δίχως το δικαίωμα εξέλιξης ή ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων, 

https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1304


αποστερούμενοι και από τη δυνατότητα της αξιοκρατικής ανέλιξής τους έως την θέση του 

διευθυντή, σε βάρος του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα των Μουσείων.  

Η αποσύνδεση των Μουσείων αυτών από τον φυσικό φορέα τους, την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, θα θέσει τους εθνικούς πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται σε αυτά σε 

καθεστώς μερικής επιτήρησης από το κράτος και θα διευκολύνει μακροχρόνιες ανταλλαγές και 

δανεισμούς ή ανοίκειες χρήσεις –εν ολίγοις, σε μεγάλο κίνδυνο για τη διαφύλαξη και την 

ακεραιότητά τους. Να σημειωθεί ότι  η πλειονότητα των εκθεμάτων των μουσείων προέρχεται 

από ανασκαφές, στοιχείο που αποτελεί και τη βασική ειδοποιό διαφορά με τα προβαλλόμενα 

ξένα πρότυπα μουσείων, τα εκθέματα των οποίων προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές και 

αγορές. 

Η προβαλλόμενη «απελευθέρωση» από το Δημόσιο Λογιστικό ‒το οποίο καθ’ ομολογία όλων, 

χρειάζεται ορθολογική αναθεώρηση για όλο το Δημόσιο‒ ώστε τα Μουσεία να αναδειχθούν 

και να αναπτυχθούν κατά τα «θεοποιημένα» πρότυπα των ξένων ιδιωτικών μουσείων έρχεται 

σε ευθεία αντίθεση με το ήδη παραχθέν θαυμαστό έργο από το προσωπικό των επαπειλούμενων 

Μουσείων, χάρις στην ηρωική αφοσίωση και προσήλωσή τους σε υψιπετή οράματα, έργο το 

οποίο παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες τους: 

https://www.namuseum.gr/ 

https://www.amth.gr/ 

https://www.heraklionmuseum.gr/ 

https://www.byzantinemuseum.gr/ 

https://www.mbp.gr/ 

Δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα Μουσεία αυτά με την υψηλή επισκεψιμότητα 

προσφέρουν ένα σημαντικότατο οικονομικό κρατικό έσοδο, το οποίο συμβάλλει στην 

υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων της αρχαιολογικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ζείδωρη 

συμβολή, η οποία δεν φαίνεται να εξασφαλίζεται με την αλλαγή του νομικού πλαισίου τους.  

H ΧΑΕ προσθέτει το Ψήφισμά της στα ήδη κυκλοφορούντα λεπτομερειακά ψηφίσματα και 

απευθύνει έκκληση στους Έλληνες βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ των Ελληνικών Δημόσιων 

Μουσείων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ 
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