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Η Μελίνα Μερκούρη ανάμεσα στον Τζακ Λανγκ
και τον Κάρολο Κουν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

0 Τζακ Λανγκ
επικεφαλή8 ms Enrupoims
για το Eros Μερκούρη

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ
θα προΐσταται της επιτροπής που θα αναλάβει τις
εκδηλώσεις εντός του 2020 με αφορμή τη συμπλήρωση

100 χρόνων από τη γέννηση της μακροβιότερης μεταξύ

άλλων υπουργού Πολιτισμού στην Ελλάδα της Μελίνας

Μερκούρη Στο μεταξύ το ΥΠΠΟ συστήνει μία ακόμα
επιτροπή αυτή τη φορά με θέμα την κλιματική αλλαγή και
την πολιτιστική κληρονομιά με πρόεδρο τον καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα

Καρτάλη
Μια έκθεση με κοστούμια αφίσες έργα τέχνης ταινίες

συνεντεύξεις της ηθοποιού και πολιτικού σχεδιάζεται στην
Αθήνα παράλληλα με έκθεση που ετοιμάζει το Πελοποννησιακό

Λαογραφικό Ιδρυμα πρόσκληση των διεθνών επιτροπών
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα αλλά

και επανεξέταση του θεσμού των Δημοτικών Περιφερειακών
Θεάτρων που θέσπισε ως υπουργός Πολιτισμού είναι

μερικά από τα ζητήματα και τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν

βάσει της επετειακής χρονιάς την οποία η Μελίνα
Μερκούρη θα μοιραστεί με τον Αντώνη Σαμαράκη καθώς
έχει ήδη κηρυχθεί το 2020 και Ετος Σαμαράκη Στο πλαίσιο
των εορτασμών αυτών προβλέπεται η διοργάνωση συνεδρίου

η έκδοση λευκώματος και έκθεση με αρχειακό υλικό που
έχει στην κατοχή της η Βουλή

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στο μεταξύ σήμερα προγραμματίζεται

να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο η κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
που θα ίσχυε από 1ης Νοεμβρίου και βάσει της οποίας δεν
θα είχαν πλέον ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους αρκετοί πολίτες όπως συνταξιούχοι

εκπαιδευτικοί ή απόφοιτοι του Ιστορικού Αρχαιολογικού
ή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Οπως όλα δείχνουν

η πρόσβαση θα παραμείνει ελεύθερη για τις ομάδες
κοινού που επρόκειτο να καταργηθεί χωρίς το ΥΠΠΟ να
ανησυχεί για την πιθανή απώλεια εσόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών

Πόρων όπου καταλήγει το αντίτιμο των εισιτηρίων

Πώς θα μπορούσε άλλωστε όταν το ΤΑΠ αντιμετωπίζει
πλήθος προβλημάτων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς

οργανόγραμμα αν και έπρεπε να είναι έτοιμο αναμένε
ται για τον Νοέμβριο οι υπάλληλοι παραιτούνται από τις
θέσεις ευθύνης ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ βάσει της έκθεσης

καταστατικού ελέγχου σύμφωνα με τον οποίο φέρεται
να υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στο ΤΑΠ και εν συνεχεία

η διαβίβασή της στον εισαγγελέα ενώ παραπομπή σε πειθαρχικό

συμβούλιο ετοιμάζεται για έως και 20 υπαλλήλους
σχετικά με ζήτημα που αφορούσε υπερτιμολογήσεις μεταφορικής

εταιρείας
ΜΑΙΡΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
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