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ΘΕΜΑ : Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 

Όπως, θα γνωρίζετε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα σπουδαιότερα και τα 
μεγαλύτερα της χώρας,  βρίσκεται εκτός λειτουργία από τις 13/11/2006, που ξεκίνησαν οι εργασίες 
επέκτασής του. 

 

Το Μουσείο παρέμεινε κλειστό μέχρι 25/07/2007, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία 
προσωρινή έκθεση 400 περίπου αντικειμένων, που αποτελούν ελάχιστο μόνο τμήμα του τεράστιου 
αρχαιολογικού πλούτου που διαθέτει (περίπου 12000 εκθέματα). 

 

Παρά το γεγονός ότι το ¨κτιριολογικό πρόγραμμα¨ του νέου Μουσείου έχει ολοκληρωθεί εδώ 
και μερικούς μήνες, δεν αναμένεται η σύντομη έναρξη της λειτουργίας του, διότι δεν έχει μέχρι 
τώρα ανατεθεί η Μουσειογραφική μελέτη (κόστος 200-250 χιλιάδες ευρώ), ούτε και έχουν 
εξευρεθεί οι πιστώσεις  για την υλοποίηση της (6.000.000 € περίπου).  

 

Με δεδομένο ότι ακόμα και αν ξεκινούσαν σήμερα οι διαδικασίες ανάθεσης της εν λόγω 
μελέτης θα χρειαζόταν 4-6 μήνες για την ολοκλήρωση και 1- 1,5 έτος για την εφαρμογή της, είναι 
προφανής η σοβαρότητα του προβλήματος για την Κρήτη και το Ηράκλειο.  

 

Γιατί, το Μουσείο Ηρακλείου, το δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας στη χώρα,   
αποτελεί τον πυρήνα της πνευματικής, πολιτιστικής, τουριστικής και οικονομικής ζωής της 
ευρύτερης περιοχής μας, που βλάπτεται σοβαρά από την κατάσταση αυτή, σε μια εξαιρετικά 
δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους κ. Υπουργέ θεωρούμε απαραίτητη την προσωπική σας 
παρέμβαση στο θέμα, ώστε να ανατεθεί άμεσα η Μουσειογραφική μελέτη και να εξευρεθούν οι 
σχετικές πιστώσεις  για την εφαρμογή της, ώστε το Μουσείο να μπορέσει να λειτουργήσει στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο. 

 

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει 
και θα σας ενημερώσω σύντομα, με νεότερη επιστολή μου, για όλα τα θέματα του Ηρακλείου, 
αρμοδιότητας του Υπουργείου σας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

 
 

Με εκτίμηση 
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