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Θεσσαλονίκη, 21/ 02 / 2021 

 
Κύριε πρωθυπουργέ, 
 
Με μεγάλη μας λύπη και ανείπωτη αγανάκτηση διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά την πλήρη 
ανικανότητα της υπουργού πολιτισμού ν’ ασκήσει επάξια τα καθήκοντα της.  
 Έναν ολόκληρο χρόνο σύσσωμοι οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό διεκδικούμε την ενίσχυση 
και την προστασία μας απέναντι στην ολική καταστροφή που έχουμε υποστεί από τις συνέπειες της 
πανδημίας. Όλο αυτό το διάστημα καθηλωμένοι σε αναστολή λειτουργίας όλων των υπηρεσιών μας 
απαιτούμε να συνομιλήσουμε, να θέσουμε τις προτάσεις μας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες 
εργασίας μας. Η άκρως αδιάφορη στάση της υπουργού πολιτισμού ως προς τα ζητήματα του 
σύγχρονου πολιτισμού και η απαξιωτική της θέση ότι όλοι μας τρεφόμαστε από τη «μαύρη 
εργασία» ώθησε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο στα όρια του. Μέχρι και σήμερα δε γίνεται κανένας 
λόγος για τη στήριξη του πολιτισμού ώστε να σταθεί βιώσιμος καθώς για τον κλάδο μας είναι 
βέβαιο ότι δε θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα και κανένας λόγος για σχεδιασμό 
επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων μας. 
 Οι τελευταίες εξελίξεις με τις εγκληματικές πράξεις που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας 
μάς αφήνουν άφωνους και άκρως εξοργισμένους. Για μία ακόμη φορά η υπουργός άφησε 
απροστάτευτο τον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς επέλεξε να σιωπήσει σε βάρος αθώων ψυχών που 
καταπατήθηκαν τα όνειρα και η αξιοπρέπεια τους επιτρέποντας τη διαιώνιση ενός αποτροπιαστικού 
κύκλου βίας. 
Αλήθεια, αναρωτιόμαστε : 

  Δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη στην επιλογή του καλλιτεχνικού δ/ντή του Εθνικού 
Θεάτρου;  

  Δεν όφειλε να προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους από τις αποτρόπαιες πράξεις 
ενός παιδοβιαστή; 

  Γιατί επέλεξε να συνομιλήσει με το φερόμενο εγκληματία και όχι με τα θύματα και όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς; 

  Γιατί επέτρεψε να πέσει θύμα εξαπάτησης; 
  Γιατί μπερδεύει την υποκριτική με την υποκρισία; 

Δεν υπάρχει πλέον ίχνος εμπιστοσύνης προς την κα. Μενδώνη, η οποία διοικεί το ΥΠΠΟΑ άκρως 
επικίνδυνα και τσακίζει κάθε πολιτιστική αξία του τόπου αυτού. 
 

Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση από την υπουργική της θέση για να περισώσουμε τον πολιτισμό μας και 
την αξιοπρέπεια μας. 
 

 
 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Κινηματογραφιστών Β. Ελλάδας 
 

   Ο Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος            Η Γενική Γραμματέας             Ο Ταμίας             Το Μέλος 
Άκης Κερσανίδης       Δημήτρης Καμπάς         Αλεξάνδρα Ακανθοπούλου    Αντώνης Βουτσάς     Σταύρος Παρχαρίδης 
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