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Ψευδεπίγραφος «επαναπατρισμός» 
για τα 161 κυκλαδικά ειδώλια

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

H κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ με  το νομοσχέδιο που κατέθεσε
προς ψήφιση στη Βουλή για την  «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του Μητροπολιτικού
Μουσείου της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του
Ντέλαγουερ σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα συλλογής (161) αρχαιοτήτων του
κυκλαδικού  πολιτισμού» μετά  από  25  ή  50  χρόνια  …  μόνο  επαναπατρισμό  των
αρχαιοτήτων δεν εννοεί..

Η  συλλογή  που  αποτελείται  από  161  κυκλαδικά  ειδώλια,  προϊόντα
λαθρανασκαφής, βρίσκονται στην κατοχή ιδιώτη “συλλέκτη” με έδρα τις ΗΠΑ, που τα
παραχωρεί στο Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ
για να εκτεθούν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 

Η  ελληνική  κυβέρνηση  προτείνει  στην  ελληνική  Βουλή,  με  πρόσχημα  την
“απόλυτη διαφάνεια” να υιοθετήσει και να κυρώσει μια συμφωνία που θα προβλέπει
ότι το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει  ως νόμιμο κάτοχο των αρχαιοτήτων αυτών το
παραπάνω  Ίδρυμα!!!   Θα  μπορούν  μάλιστα  να  εκτεθούν  τα  ευρήματα  αυτά  στο
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης για 50 χρόνια ενώ κάποια από αυτά θα έρχονται
κατά διαστήματα στην Ελλάδα και θα εκτίθενται στο (ιδιωτικό) Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, με ανταλλαγές και άλλων αρχαιοτήτων απ’ ολα τα
μουσεία της χώρας στη λογική του “πάρε-δώσε”του μακροχρόνιου δανεισμού..!  

 Η  ΔΑΣ  -ΥΠΠΟΑ  αντιτίθεται  στην  ψήφιση  της  επαίσχυντης  συμφωνίας  γιατί
αυτή  η  τακτική  στο   όνομα  της  «παγκόσμιας  προβολής»  της  πολιτιστικής  μας
κληρονομιάς, θα  έχει  μακροπρόθεσμα  αρνητικά  αποτελέσματα  στον  τομέα  της
καταστολής της αρχαιοκαπηλίας, αφού τα ιδιωτικά μουσεία, οι «συλλέκτες» και οι
έμποροι αρχαιοτήτων αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι συνομιλητές από τα κράτη και
βεβαίως και ως ευεργέτες.

Η   χώρα  μας  είχε  κάθε  νόμιμο  και  ηθικό  λόγο  να  διεκδικήσει  την  άμεση
κυριότητα  και  κατοχή  αυτών  των αρχαιοτήτων αφού  εν  τέλει  είναι  ιδιοκτησία  του
ελληνικού λαού.  

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν διεκδίκησε με κάθε τρόπο, δικαστικό ή οτιδήποτε,
βάσει  του  ελληνικού  και  διεθνούς  δικαίου,  την  επαναφορά  και
τον επαναπατρισμό αυτών των πολύτιμων αρχαιοτήτων, αλλά προχωρώντας σε αυτή
τη  συμφωνία,   δεν  διασφαλίζει   την   προστασία  τους  και  θέτει  σε  κινδυνο  τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
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