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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 ΝEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΑ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ
12.03 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΦΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ
18.00 – 19.00 «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ… ΚΑΙ ΚΥΛΑΕΙ» ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΗΣ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ, 
  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
21.00 – 22.00 «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ
22.00 – 22.10 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.10 – 24.00 «ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΪ» ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ

Εκκληση στους αρχαιολόγους, 
αλλά και στους πολίτες όλου 
του κόσµου, να υπερασπι-

στούν την πολιτιστική κληρονοµιά 
και την ιστορική µνήµη, απευθύνει 
ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων 
(ΣΕΑ), µέσω της διεθνούς καµπά-
νιας που ξεκίνησε για την προστα-
σία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της Ελλάδας. Με το σύνθηµα «Τα 
µνηµεία δεν έχουν φωνή, έχουν 
εµάς», η εκστρατεία του Συλλόγου 
Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει στόχο 
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 
για τους κινδύνους που αντιµετωπί-
ζουν τα µνηµεία από τις περικοπές 
και καλεί ξένους και Έλληνες δηµο-
σιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, 
σήµερα στις 15:30 ώρα Ελλάδας, 
στα γραφεία της Ένωσης στο Θη-
σείο (Ερµού 136).

«Η µοίρα των λαών της Ευρώπης 
είναι κοινή. Η πολιτική των πακέ-
των λιτότητας και του αυταρχισµού, 
που διαλύει την Ελλάδα και τα µνη-
µεία της, επιβάλλεται σταδιακά σε 
όλες τις χώρες της Ευρώπης» δη-
λώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΑ, 
προτείνοντας ως τρόπους «αντίστα-
σης» τη στήριξη της καµπάνιας στη 
σελίδα «I support Greek Cultural 
Heritage» στο Facebook, την ανάρ-
τηση αφίσας και σποτ σε δικτυακούς 
τόπους, πανεπιστήµια και χώρους 
εργασίας, καθώς και την αποστο-
λή µηνύµατος διαµαρτυρίας στον 
υπουργό Πολιτισµού και τον πρω-
θυπουργό (πληροφορίες για το υλι-
κό και τις δράσεις στην ιστοσελίδα 
www.sea.org). «Εµείς οι 950 Έλλη-
νες αρχαιολόγοι, δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι του υπουργείου Πολιτισµού, 

αντιστεκόµαστε στο αδιέξοδο, στο 
οποίο βυθίζει τη χώρα µας και την 
πολιτιστική κληρονοµιά το ∆ΝΤ 
και η τρόικα. ∆εν είµαστε υπερά-
ριθµοι ούτε πληρωθήκαµε ποτέ µε 
µεγάλους µισθούς. Υπηρετούµε τον 
πολιτισµό και τα µνηµεία σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας, αντιµετωπίζο-
ντας την έλλειψη προσωπικού και 
χρηµατοδότησης µε πολλή προσω-
πική δουλειά και µεράκι, µε αφοσί-
ωση στην επιστηµονική γνώση και 
πίστη στον κοινωνικό ρόλο του πο-
λιτισµού» τονίζεται στην ανακοίνω-
ση. Ο ΣΕΑ πληροφορεί, επίσης, ότι 
στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν 66 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, 106 Μου-
σεία και συλλογές προϊστορικών, 
κλασικών και βυζαντινών αρχαιο-
τήτων, 250 οργανωµένοι αρχαιο-
λογικοί χώροι, 19.000 κηρυγµένοι 

αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά 
µνηµεία, 366 έργα που συγχρηµα-
τοδοτούνται από τα κονδύλια της 
ΕΕ, συνολικού προϋπολογισµού 
498 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτελού-
νται από την Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία, καθώς και εκατοντάδες ανα-
σκαφές σε εξέλιξη, είτε στο πλαίσιο 
κατασκευής έργων είτε στο πλαίσιο 
προγραµµάτων έρευνας. «Για όλα 
τα παραπάνω εργάζονται µόλις 
7.000 υπάλληλοι όλων των ειδικο-
τήτων µε µόνιµη σχέση εργασίας, 
εκ των οποίων 950 αρχαιολόγοι 
και 2.000 φύλακες και νυχτοφύλα-
κες. Στη διάρκεια του 2011 χρειά-
στηκαν 3.500 εποχικοί υπάλληλοι 
όλων των ειδικοτήτων για να λει-
τουργήσουν τα µουσεία, οι χώροι 
και οι ανασκαφές. Με τους νόµους 
για αναγκαστική έξοδο-«εφεδρεία» 

(Νοέµβριος 2011), το 10% του 
πλέον έµπειρου προσωπικού (άνω 
των 33 ετών εργασία) όλων των 
ειδικοτήτων αναγκάστηκε να φύγει 
από το υπουργείο Πολιτισµού. Αν 
µειωθεί κι άλλο το προσωπικό, δεν 
θα είναι αρκετό για να καλύψει ούτε 
τις βασικές ανάγκες» επισηµαίνεται 
στην ανακοίνωση.  

Ο ΣΕΑ αναφέρει επιπλέον ότι 
η χρηµατοδότηση του πολιτισµού 
στην Ελλάδα δεν προσέγγισε ποτέ 
το 1% του συνολικού προϋπολο-
γισµού της χώρας, ενώ το 2011 το 
σύνολο του προϋπολογισµού για 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία ήταν 
12 εκατ. ευρώ (ήδη 35% µείωση 
σε σχέση µε το 2010). Για το 2012, 
σηµειώνεται, ο προϋπολογισµός εί-
ναι ακόµη µικρότερος και συνεχώς 
περικόπτεται. 

Διεθνής εκστρατεία 
Ελλήνων αρχαιολόγων 
για την προστασία 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς

«ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ, ΕΧΟΥΝ ΕΜΑΣ»




