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Ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού στη διεκδίκηση και επιστροφή 

πολιτιστικών αγαθών 
 

 

 «Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε,  

να μη καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας.  

Γι' αυτά πολεμήσαμε». 

Στρατηγός Μακρυγιάννης 

 

 

Ο πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας και τα πολιτισμικά επιτεύγματα της χώρας μας σε όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού και πηγή 

έμπνευσης διαχρονικά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς όμως το ίδιο διαχρονική είναι και 

η λεηλασία των αρχαιολογικών θησαυρών και η φυγάδευσή τους στο εξωτερικό, είτε προς 

τέρψιν ρομαντικών συλλεκτών παλαιότερα, είτε προς πώλησή τους ως εμπορεύσιμα αγαθά 

μεγάλης αξίας, σε νεότερες εποχές. Καθώς, εδώ και δεκαετίες, το παράνομο εμπόριο 

αρχαιοτήτων συγκαταλέγεται στα πιο κερδοφόρα εγκλήματα, μαζί με το εμπόριο όπλων και 

ναρκωτικών, στο «κυνήγι» λαθραίων αρχαιοτήτων προς διάθεση στις αγορές συμμετέχουν από 

μεμονωμένα άτομα μέχρι εγκληματικές οργανώσεις, στους κόλπους των οποίων 

συγκαταλέγονται πλήθος ατόμων με διαφορετικούς ρόλους το καθένα. Η αλυσίδα του 

εγκλήματος ξεκινά από τον τυμβωρύχο και μπορεί να φτάσει μέχρι τον βαθύπλουτο συλλέκτη 

έργων τέχνης ή ένα μεγάλο ιδιωτικό μουσείο της Ευρώπης, της Αμερικής ή και αλλού, 

περνώντας από χέρια μεσαζόντων, εκτιμητών, συντηρητών, οίκων δημοπρασιών, εμπόρων. 

Κάθε κρίκος της αλυσίδας κερδίζει τα χρήματα που αναλογούν στο ρόλο του.  

 Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη διαρπαγή και διασπορά των αρχαίων θησαυρών της από 

την αρχή της ύπαρξής της ως κράτος. Οι ζυμώσεις για πρώτο ένα νομοθετικό πλαίσιο 

προστασίας των αρχαιοτήτων είχαν ξεκινήσει πριν ακόμα από την ανεξαρτησία της, κατά τη 

διάρκεια του επαναστατικού αγώνα. Έτσι οι συνθήκες ήταν ώριμες αμέσως μόλις συστάθηκε 

το Ελληνικό κράτος για να οδηγήσουν στον πρώτο Αρχαιολογικό Νόμο της χώρας ήδη από το 

18341. Σε αυτόν τον πρωτοποριακό για την εποχή του νόμο, αλλά και στους δύο επόμενους 

που τον διαδέχθηκαν, το 18992 και το 19323, είναι φανερός ο στόχος του νομοθέτη να θέσει 

όρους και όρια στην κατοχή και τη διακίνηση αρχαιοτήτων, ξεκινώντας από το αξίωμα ότι οι 

αρχαιότητες θεωρούνται εθνικό κτήμα όλων των Ελλήνων και είναι ιδιοκτησία του Κράτους. 

Με τον ισχύοντα σήμερα Ν. 3028 του 20024, το πλαίσιο εκσυγχρονίστηκε και έγινε σαφέστερο 

                                                           
1 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 22/16-06-1834. 
2 Νόμος ΒΧΜΣΤ/1899 «Περί Αρχαιοτήτων», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, τχ. 

Α΄/27-7-1899. 
3 Νόμος 5351/1932 «Περί Τροποποιήσεων και Προσθηκών εις τον Νόμος ΒΧΜΣΤ “Περί 

Αρχαιοτήτων”», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 93/Α΄/28-03-1932. 
4 Νόμος 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

ΦΕΚ 153/Α’/28-06-2002. 
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και αυστηρότερο, εναρμονίστηκε δε και με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, οι 

αρμοδιότητες για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών παρέμεναν μοιρασμένες σε 

διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου, γεγονός που δυσχέραινε τον έλεγχο και τον συντονισμό 

των ενεργειών που απαιτούνταν για την αποτελεσματική παρακολούθηση και την παρεμπόδιση 

της αρχαιοκαπηλίας. 

 Την ανάγκη για κεντρικό συντονισμό, στα πρότυπα άλλων χωρών με πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά και σοβαρά προβλήματα λεηλασίας της, όπως στην Ιταλία, ήρθε να 

καλύψει το 2008 ο Ν. 3658: «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες 

διατάξεις»5. Με τον Νόμο αυτό συστάθηκε η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας 

Πολιτιστικών Αγαθών, η πρώτη Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού με αποκλειστική 

αρμοδιότητα την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας από την παράνομη 

διακίνηση, υπαγμένη στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Σκοπός της νέας Διεύθυνσης ορίζεται «Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών και η 

καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας, ιδίως με την αναζήτηση, την τεκμηρίωση προέλευσης και 

διακίνησης και τη διεκδίκηση κινητών μνημείων […] τα οποία είναι προϊόντα κλοπής, 

υπεξαίρεσης, παράνομης ανασκαφής ή ανέλκυσης (από το βυθό θάλασσας, λίμνης ή ποταμού) 

ή έχουν παρανόμως διακινηθεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό». Με τον νέο Οργανισμό του 

Υπουργείου Πολιτισμού, το 20186, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών 

Αγαθών απέκτησε πέντε Τμήματα, με την αρμοδιότητα του ελέγχου των ιδιωτικών συλλογών 

και αρχαιοπωλείων της χώρας, αλλά και της διαχείρισης της παρανόμως διακίνησης ελληνικών 

αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7 

 Ο ρόλος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι 

πολυδιάστατος. Σε άμεση συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς για κάθε σοβαρό θέμα που προκύπτει, και σε συνεργασία με τις 

Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, 

τα δημόσια Μουσεία, καθώς και με τις διωκτικές Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας και του 

Λιμενικού Σώματος, τα τελωνεία, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Interpol και το 

ΙCOM, καλείται να παρακολουθήσει, να συντονίσει και να δώσει λύσεις σε ποικίλα ζητήματα 

που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Ένα από τα κύρια μελήματα του Τμήματος είναι η 

                                                           
5 ΦΕΚ 70/Α΄/22-04-2008. 
6 Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 7/Α΄/22-01-2018). 
7 Ενδεικτική βιβλιογραφία επί του θέματος:  Ε. Φ. Δωρής, Το Δίκαιον των Αρχαιοτήτων. Νομοθεσία -  

Νομολογία – Ερμηνεία, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα, 1985, Π. Α. Πάντος, Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για 

την Πολιτισμική Κληρονομιά Κατά Θέματα, τόμ. Α΄ «Ελληνική Νομοθεσία», 2001, τόμ. Β΄ «Διεθνές 

και Κοινοτικό Δίκαιο», 2005, Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της Αρχαιολογικής και Νεώτερης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα, Β΄ έκδοση, 2017, Α. Κόκκου, Η μέριμνα για τις 

αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, Αθήνα, εκδ. Καπόν, 2009. Επίσης, για τη βάση 

δεδομένων της UNESCO με τη νομοθεσία των κρατών μελών για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς: http://www.unesco.org/culture/natlaws/  
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τήρηση ψηφιακών αρχείων, ο αριθμός των οποίων αντικατοπτρίζει το πολυδιάστατο πεδίο 

δράσης του. Το Τμήμα διαθέτει αρχείο λαθρανασκαφών, κατασχέσεων εντός και εκτός 

Ελλάδος, κλοπών, κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων πολιτιστικών αγαθών, κατόχων ανιχνευτών 

μετάλλου, διεκδικούμενων αρχαιοτήτων ελληνικής προέλευσης, επαναπατρισμών, διεθνών και 

διμερών συμφωνιών συνεργασίας και πολλά άλλα. 

 Οι λαθρανασκαφές αποτελούν για τους περισσότερους αρχαιοκάπηλους το πρώτο 

βήμα σε μια μακρά σειρά παράνομων ενεργειών και ταυτόχρονα μεγάλη πληγή για το 

πολιτιστικό απόθεμα της χώρα με ιστορία. Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν σαφή 

μείωση των κρουσμάτων, καθώς από 121 καταγεγραμμένα συμβάντα το 2012 φτάνουμε στα 

59 κρούσματα το 2016, που φανερώνει θεαματική μείωση του φαινομένου κατά 50%. Ωστόσο 

το πρόβλημα παραμένει σοβαρό. Στην κορυφή των πληγεισών περιοχών επί πολλά χρόνια 

βρισκόταν η Ξάνθη, ιδίως η περιοχή των Αβδήρων, η οποία φαίνεται να χάνει τη θλιβερή αυτή 

πρωτιά τα τελευταία χρόνια από την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία, το Ηράκλειο και την 

Κορινθία. Σχεδόν το 1/3 των λαθρανασκαφών συνολικά παρατηρείται εντός κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων, ενώ κύριο στόχο αποτελούν τα αρχαία νεκροταφεία και οι περιοχές 

γύρω από απομακρυσμένα εκκλησάκια. Οι φάκελοι των υποθέσεων λαθρανασκαφών 

διαβιβάζονται στην εισαγγελία και το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για ενέργειες. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι λαθρανασκαφές οδηγούν, όταν εντοπίζονται, σε σωστική ανασκαφή από 

πλευράς της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της 

ζημιάς που προκλήθηκε από τους αρχαιοκάπηλους και να περισωθεί ό,τι έχει απομείνει.   

 Οι αρχαιοκάπηλοι χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο για να εντοπίσουν αρχαιότητες 

ταχύτερα και με το μικρότερο ρίσκο αποτυχίας. Ο πιο διαδεδομένος και εύκολος τρόπος 

εντοπισμού αρχαίων αντικειμένων είναι η χρήση ανιχνευτή μετάλλου. Αυτό γίνεται φανερό 

και από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κατασχέσεις πολιτιστικών αγαθών, η πλειονότητα 

των οποίων αφορά σε αρχαία νομίσματα και μεταλλικά αντικείμενα. Πέρα από τον εύκολο 

εντοπισμό τους, τα αρχαία νομίσματα αποτελούν ζητούμενο για τους αρχαιοκάπηλους λόγω 

της εύκολης μεταφοράς, απόκρυψης και διακίνησής τους, χάρη στο μικρό τους μέγεθος, συχνά 

αντιστρόφως ανάλογο προς την εμπορική τους αξία. Αξίζει να αναφερθούμε ενδεικτικά σε μια 

πρόσφατη περίπτωση κατάσχεσης αρχαίων νομισμάτων εις χείρας δύο κατοίκων Αβδήρων. Η 

Τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή που γνωμοδότησε για τη χρηματική αξία των κατασχεθέντων 

νομισμάτων εκτίμησε τα πέντε νομίσματα που ανακτήθηκαν από τη συγκεκριμένη κατάσχεση 

στα 9.000 ευρώ. Μεταξύ των κατασχεθέντων υπάρχει και ένα σπάνιο αργυρό οκτάδραχμο 

Αβδήρων. Στην κατάσχεση περιλαμβάνονται βέβαια και ανιχνευτές μετάλλου. 

 Οι ανιχνευτές μετάλλου αποτελούν συχνό εύρημα σε υποθέσεις κατάσχεσης 

πολιτιστικών αγαθών, άμεσα συνδεδεμένο με λαθρανασκαφές. Με στόχο να οριοθετήσει και 

να ελέγξει τη χρήση ανιχνευτών εξεδόθη σχετική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το 2012 

που ορίζει το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών αρμόδιο για την 
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τήρηση του μητρώου κατόχων ανιχνευτών μετάλλου, στο οποίο υποχρεούται να εγγραφεί, 

κατόπιν αίτησης, κάθε πολίτης που έχει στην κατοχή του τέτοια συσκευή. Για να 

χρησιμοποιήσει τον ανιχνευτή, ο κάτοχος θα πρέπει να επανέλθει με αίτησή του εντός ενός 

έτους από την εγγραφή του στο μητρώο, προσκομίζοντας χάρτες με τις περιοχές τις οποίες 

θέλει να ερευνήσει. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας για την 

περιοχή έρευνας Περιφερειακής Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, και αφού διαπιστώσει ότι ο αιτών 

δεν έχει εμπλακεί σε υπόθεση παραβίασης της αρχαιολογικής νομοθεσίας, δύναται να 

χορηγήσει άδεια χρήσης του ανιχνευτή για ένα χρόνο. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια περίπου 

500 άτομα ξεκινούν ή ανανεώνουν την εγγραφή τους στο μητρώο ανιχνευτών μετάλλου, ενώ 

μόλις το 1/5 αυτών αιτούνται και λαμβάνουν άδεια χρήσης. 

 Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και όσον αφορά στις υποθέσεις κατάσχεσης 

πολιτιστικών αγαθών (Εικ. 1α-δ). Από το 2013, οπότε καταγράφηκαν 30 κατασχέσεις, ο 

αριθμός των υποθέσεων αυτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί φτάνοντας στις 58 κατασχέσεις το 

2016, ενώ το πρώτο οκτάμηνο του 2017 καταγράφηκαν ήδη 54. Το 2016, ανακτήθηκαν μέσω 

κατασχέσεων 5.737 αντικείμενα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του 

αρχαιολογικού νόμου, εκ των οποίων τα 2.276 νομίσματα. Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια 

εκ των κατασχεθέντων αντικειμένων, αξίζει να αναφερθεί το αποσπασματικά σωζόμενο 

μαρμάρινο άγαλμα του 2ου αιώνα μ.Χ., στον τύπο του πραξιτελικού Ερμή Διονυσοφόρου, που 

κατασχέθηκε στις αρχές του 2016 σε αγροτική περιοχή στη Φθιώτιδα και εκτιμήθηκε, λόγω 

της μεγάλης του αρχαιολογικής σπουδαιότητας, στα 400.000 ευρώ.    

 Άξια αναφοράς κρίνεται και η υπόθεση κατάσχεσης 446 αρχαίων αντικειμένων το 

καλοκαίρι του 2016 σε χωριό του Νομού Γρεβενών, στο πλαίσιο πολυήμερης αστυνομικής 

επιχείρησης. Τα κατασχεθέντα ήταν κυρίως νομίσματα, αλλά και κοσμήματα, όπλα και άλλα 

μεταλλικά αντικείμενα που χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς μέχρι τους Βυζαντινούς 

χρόνους. Οι αρχαιοκάπηλοι, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, εντόπιζαν τα αρχαία 

αντικείμενα με τη βοήθεια ανιχνευτών μετάλλου.  

 Το επιχειρησιακό σκέλος των κατασχέσεων πολιτιστικών αγαθών αποτελεί βέβαια 

αρμοδιότητα των διωκτικών Αρχών. Μετά την ανάκτησή τους από την Αστυνομία, τα 

κατασχεθέντα παραδίδονται στην πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων ή σε δημόσιο Μουσείο, 

προκειμένου οι αρχαιολόγοι να γνωμοδοτήσουν για την συμπερίληψή τους ή μη στις 

προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Ο φάκελος της υπόθεσης, στο πλαίσιο  

της δικογραφίας που υποβάλλεται  προς την αρμόδια εισαγγελία,  συμπεριλαμβάνει κατάλογο 

των κατασχεθέντων αντικειμένων και ψηφιακές φωτογραφίες τους. Το δε Τμήμα Τεκμηρίωσης 

αμέσως κινεί τη διαδικασία συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής μέσω Υ.Α. για την εκτίμηση 

της χρηματικής αξίας των αντικειμένων, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό εκτίμησης είναι απαραίτητο για το φάκελο της 

δικογραφίας και αποστέλλεται στον εισαγγελέα μόλις εκδοθεί. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι της 
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Τεκμηρίωσης ελέγχουν το αρχείο κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν περιλαμβάνεται σε αυτό κάποιο από τα κατασχεθέντα. Στην περίπτωση αυτή, 

το γεγονός γνωστοποιείται στην Αστυνομία και γίνεται άρση αναζήτησης του συγκεκριμένου 

αντικειμένου από τη βάση κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών της Interpol. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκει ένα ενεπίγραφο αναθηματικό ανάγλυφο των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, 

άλλοτε εντοιχισμένο σε μεταβυζαντινό ναό στη Νόμια Οιτύλου Λακωνίας, που κλάπηκε το 

1997 κατασχέθηκε εις χείρας δύο ημεδαπών το 2014. Σύμφωνα με την επιγραφή, το ανάγλυφο 

αποτελούσε αφιέρωμα της Δαμαρχίδος προς τη θεά του τοκετού Ειλείθυια, πιθανόν 

ευχαριστήριο για τη γέννηση των παιδιών της.    

 Πέραν των κατασχέσεων, ο πιο προβεβλημένος και ταυτοχρόνως πιο πολυδιάστατος 

τομέας ανάκτησης πολιτιστικών αγαθών, όσον αφορά στην ποικιλία των περιπτώσεων αλλά 

και στις μεθόδους προσέγγισης και χειρισμού του, είναι οι επαναπατρισμοί αρχαιοτήτων από 

το εξωτερικό. Εντός του 2017, έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία επτά επαναπατρισμοί, κατά 

τους οποίους επέστρεψαν στην Ελλάδα πάνω από 1.200 αρχαία αντικείμενα, ενώ είναι 

προγραμματισμένο να γίνουν τουλάχιστον δύο ακόμα μέχρι το τέλος του έτους. Για να 

φτάσουμε από τη διεκδίκηση ενός πολιτιστικού αγαθού από φορέα του εξωτερικού στον 

επαναπατρισμό του, πρέπει να εργαστούν πολλοί δημόσιοι φορείς, τον συντονισμό των οποίων 

αναλαμβάνει το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, υπό την 

εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τα 

παραδείγματα που ακολουθούν φανερώνουν τους λόγους για τους οποίους κάθε υπόθεση δεν 

μπορεί παρά να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση και συχνά απαιτεί διαφορετικούς 

χειρισμούς από τις προηγούμενες, τόσο που καθίσταται δύσκολο να υπάρξει ένας κοινός 

ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης όλων των υποθέσεων διεκδίκησης και επαναπατρισμού. 

Ο μόνος ίσως κοινός παρονομαστής είναι η πάγια επιδίωξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού να επιτυγχάνεται η επίλυση των διαφορών με φορείς του εξωτερικού, ως προς τη 

διεκδίκηση αρχαιοτήτων, με εξωδικαστικές διαδικασίες. Μια διεκδίκηση μέσω της δικαστικής 

οδού είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και κοστοβόρα, για αυτό και αποφεύγεται στις περιπτώσεις 

που είναι ορατή μια εξωδικαστική λύση, χωρίς βέβαια να αποκλείεται, όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο.    

 Σε πολλές περιπτώσεις, το πρώτο βήμα για την έναρξη των διαδικασιών διεκδίκησης 

ενός αρχαίου αντικειμένου είναι ο εντοπισμός του μεταξύ αντικειμένων προς δημοπράτηση 

από κάποιον οίκο δημοπρασιών, ή προς πώληση από κάποια γκαλερί του εξωτερικού. Το 

Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ελέγχει με συνέπεια όλες τις 

δημοπρασίες αρχαιοτήτων που προγραμματίζονται από μεγάλους οίκους του εξωτερικού, 

αναζητώντας αρχαία ελληνικής προέλευσης για τα οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί η 

παράνομη διακίνησή τους. Το φθινόπωρο του 2014, στον ηλεκτρονικό κατάλογο ενός οίκου 

δημοπρασιών του Λονδίνου, οι αρχαιολόγοι του Τμήματος Τεκμηρίωσης διαπίστωσαν ότι 
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ανάμεσα στα προς δημοπράτηση έργα βρισκόταν μια μαρμάρινη κεφαλή Ερμή, φωτογραφίες 

της οποίας βρίσκονταν σε κατασχεθέν αρχείο με φωτογραφίες των αρχαιοτήτων που 

διακινούσε παρανόμως ο διαβόητος Ιταλός έμπορος τέχνης Gianfranco Becchina. Οι 

φωτογραφίες της αρχαίας κεφαλής στάλθηκαν στον Becchina το 1987, για το κίνημα της  

αρχαιοκαπηλίας στην Ελλάδα, όπως μαρτυρούσε η σφραγίδα ταχυδρομείου στον φάκελο 

αποστολής τους. Αποδεικνυόταν έτσι πέραν πάσης αμφιβολίας η ελληνική προέλευσή του. 

Ακολούθησε αλληλογραφία με τον οίκο δημοπρασιών, όπου παρουσιάζονταν όλα τα στοιχεία 

που συνηγορούσαν στο ότι το αντικείμενο αυτό προερχόταν από την Ελλάδα και αποτελούσε 

προϊόν παράνομης διακίνησης. Το αντικείμενο αρχικά αποσύρθηκε από τη δημοπρασία, και 

τελικά παραδόθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο, από όπου επαναπατρίστηκε το 

καλοκαίρι του 2015 (Εικ. 2).8 

 Κατά παρόμοιο τρόπο, έχουν επαναπατριστεί μετά από τον εντοπισμό τους σε 

δημοπρασίες και γκαλερί και άλλα αρχαία αντικείμενα, όπως περισσότερες από είκοσι 

μεταβυζαντινές εικόνες που είχαν κλαπεί από ναούς της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της 

Μακεδονίας και της Χίου και εντοπίστηκαν σε γκαλερί του Λονδίνου και του Άμστερνταμ,9 

ένας βυζαντινός ελκυστήρας που κλάπηκε το 1986 από ναό της μεσσηνιακής Μάνης και 

βρέθηκε να δημοπρατείται στο Λονδίνο, και βέβαια το τμήμα μαρμάρινης σαρκοφάγου 

ρωμαϊκών χρόνων, με σκηνή μάχης, που εντοπίστηκε σε γκαλερί της Νέας Υόρκης και  

επαναπατρίστηκε, καθώς περιλαμβανόταν στο φωτογραφικό αρχείο Becchina, στις αρχές του 

έτους με τη βοήθεια του εισαγγελέα, κ. M. Bogdagnos (Εικ. 3).10 

      Άλλα αντικείμενα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα κατόπιν εντοπισμού τους μεταξύ των 

δάνειων έργων, στο πλαίσιο διεθνών περιοδικών εκθέσεων που βρίσκονται πλέον συχνότατα 

στον προγραμματισμό των δράσεων μεγάλων μουσείων του εξωτερικού. Ως χώρα με εξέχουσα 

πολιτιστική κληρονομιά, η Ελλάδα καλείται συχνά να συμμετάσχει σε εκθέσεις στο εξωτερικό 

με δάνεια έργα από τα μουσεία της. Εν όψει κάθε τέτοιας ελληνικής συμμετοχής, η  Διεύθυνση 

Μουσείων αποστέλλει εγκαίρως στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών 

Αγαθών τον κατάλογο με τους φορείς που διοργανώνουν την έκθεση ή πρόκειται να 

συμμετάσχουν σε αυτή, καθώς και ψηφιακές φωτογραφίες των προς έκθεση δάνειων έργων. 

Οι αρχαιολόγοι του Τμήματος προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο όλων των παρεχόμενων 

στοιχείων, συμβουλευόμενοι τα αρχεία κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών, διεκδικούμενων 

                                                           
8 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με Θέμα: «Παρουσίαση της επαναπατρισθείσας κεφαλής του Ερμή στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο»,  12-10-2015, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο: 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1259 (προσπ. 18-06-2018). 
9 Για παράδειγμα, βλ. Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με Θέμα: «Επαναπατρισμός εικόνων που είχαν 

κλαπεί από ελληνικές μονές και ναούς»,  10-05-2016, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο:  

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1584 (προσπ. 18-06-2018). 
10 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με Θέμα: «Επαναπατρισμός τμήματος σαρκοφάγου ρωμαϊκών χρόνων»,  

13-02-2017, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο: 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1795 (προσπ. 18-06-2018). 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1259
https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1584
https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1795
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αρχαιοτήτων και φορέων με τους οποίους υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις διεκδίκησης. Το 

«πράσινο φως» για τη συμμετοχή δίνεται εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και δεν έχει προκύψει 

κάποιο ζήτημα. Στην περίπτωση που μεταξύ των αντικειμένων που συμμετέχουν στην έκθεση 

υπάρχουν και κάποια «προβληματικής» προέλευσης, το Τμήμα Τεκμηρίωσης εισηγείται τη μη 

συμμετοχή των φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, εκθέτοντας παράλληλα τους λόγους που 

οδηγούν στην άρνηση συμμετοχής.  

Καθώς οι ελληνικές αρχαιότητες αποτελούν πολυπόθητα εκθέματα μοναδικής 

σπουδαιότητας για κάθε επιτυχημένη διεθνή έκθεση αρχαιοτήτων, η άρνηση της Ελλάδας να 

συμμετάσχει με αντικείμενα σε μία έκθεση είναι τουλάχιστον δυσάρεστη για τους διοργανωτές 

της. Στοχεύοντας στον επαναπατρισμό «ξενιτεμένων» ελληνικών αρχαιοτήτων στη χώρα μας, 

το Υπουργείο Πολιτισμού χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης το δικαίωμά του να αρνηθεί τη 

συμμετοχή των Υπηρεσιών του σε εκθέσεις με ύποπτους φορείς ή αντικείμενα. Το πρόσφατο 

παρελθόν έχει να επιδείξει μια σημαντική επιτυχία ως αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της 

πολιτικής: τον επαναπατρισμό δύο σπανιότατων έργων του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού: 

ενός μαρμάρινου ειδωλίου μεγάλου μεγέθους, του τύπου με τα διπλωμένα χέρια, και ενός 

λίθινου τηγανόσχημου σκεύους από πράσινο χλωρίτη, με εγχάρακτη διακόσμηση σπειρών. Τα 

αντικείμενα αυτά, που βρίσκονταν στην κατοχή του Κρατικού Μουσείου της Βάδης, στην 

Καρλσρούη της Γερμανίας, τεκμηριώθηκαν επαρκώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού ως προϊόντα αρχαιοκαπηλικής δράσης, προερχόμενα από 

λαθρανασκαφές κυκλαδικών νεκροταφείων. Όταν το 2010, το εν λόγω Μουσείο κάλεσε την 

Ελλάδα να συμμετάσχει σε έκθεση για τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, το Υπουργείο Πολιτισμού 

αρνήθηκε τη συμμετοχή των φορέων του, καταθέτοντας παράλληλα επισήμως αίτημα για τον 

επαναπατρισμό των δύο αριστουργημάτων. Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις τα 

αντικείμενα επέστρεψαν το καλοκαίρι του 2014 και βρίσκονται πλέον στη μόνιμη έκθεση του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Εικ. 4).  

Οι περιοδικές εκθέσεις αρχαιοτήτων που παρουσιάζονται στα Μουσεία ανά τον κόσμο 

βοηθούν χάρις σε μία ακόμα παραμέτρο, που είναι πολύ σημαντική ως προς το ζήτημα της 

επιστροφής παρανόμως διακινηθεισών αρχαιοτήτων: Στις εκθέσεις αυτές παρουσιάζονται κατά 

καιρούς αρχαιότητες «αθέατες», μη προσβάσιμες δηλαδή τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους 

ειδικούς ερευνητές, όπως αντικείμενα που δεν βρίσκονται σε κάποια μόνιμη μουσειακή έκθεση 

ή αντικείμενα που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Έτσι, σε έκθεση στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο της Νέας Υόρκης με αρχαιότητες από την ιδιωτική συλλογή γνωστού ζεύγους 

αμερικανών συλλεκτών το 1990, αποκαλύφθηκαν μια κλαπείσα μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή, 

τμήμα επιτύμβιας στήλης Κλασικών χρόνων, που ανήκε άλλοτε στην παλιά Αρχαιολογική 

Συλλογή Λιοπεσίου (Εικ. 5), και ένα τμήμα αττικής επιτύμβιας στήλης του 4ου αιώνα π.Χ., 

που συνανήκε με το κάτω τμήμα της επιτύμβιας στήλης που είχε εντοπιστεί κατά τη δεκαετία 
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του 1960, σε ανασκαφές στο Πόρτο Ράφτη (Εικ. 6). Η κεφαλή επαναπατρίστηκε τελικά το 

1997 και το τμήμα της επιτύμβιας το 2008.11 

 Σημαντικός είναι και ο αριθμός αρχαίων αντικειμένων που επιστρέφουν στην Ελλάδα 

κάθε χρόνο μετά από οικειοθελή παραχώρησή τους εκ μέρους των κατόχων τους στις κατά 

τόπους Πρεσβείες της Ελλάδας, μέσω συμβολικών κινήσεων, τις οποίες το Υπουργείο 

Πολιτισμού αναγνωρίζει εμπράκτως, αποστέλλοντας ευχαριστήρια επιστολή στον κάθε ιδιώτη 

ή φορέα πολίτη που παραδίδει κάποια ελληνική αρχαιότητα. Οι παραδίδοντες έχουν συνήθως 

να αφηγηθούν μια παραπλήσια ιστορία που περιλαμβάνει καλοκαίρι, ταξίδι στην Ελλάδα, 

νεανικό ενθουσιασμό και θαυμασμό για την αρχαία Ελλάδα, που τελικά τους ώθησαν πριν από 

δεκαετίες να πάρουν μαζί τους ένα «ενθύμιο» από κάποιον αρχαιολογικό χώρο! Τα αντικείμενα 

που παραδίδονται πιο συχνά είναι θραύσματα αγγείων ή γλυπτών, όπως το θραύσμα 

μαρμάρινης επιγραφής από τη Χαιρώνεια, που επαναπατρίστηκε από τη Γερμανία τον 

Νοέμβριο του 2017.  

 Μεταξύ των περιπτώσεων οικειοθελούς παράδοσης αρχαιοτήτων ξεχωρίζει για τον 

συμβολισμό της η υπόθεση παράδοσης 73 αρχαίων αντικειμένων το 2013 στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Κω, μεταξύ των οποίων αγγεία, ειδώλια και νομίσματα ελληνιστικής και 

ρωμαϊκής περιόδου (Εικ. 7). Ο γερμανός ιδιώτης που τα παρέδωσε ενημέρωσε ότι τα αρχαία 

είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία από τον πατέρα του, πολεμικό ανταποκριτή στο γερμανικό 

ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Τα είχε περισυλλέξει από την Κω, όταν 

οι Γερμανοί στρατιώτες που είχαν καταλάβει το μουσείο του νησιού τα πέταξαν στο δρόμο. 

 Δεν προβαίνουν όμως μόνο ιδιώτες σε οικειοθελείς παραδόσεις, αλλά και φορείς όπως 

πανεπιστήμια και μουσεία. Στα μέσα Νοεμβρίου του 2017 επαναπατρίστηκαν είκοσι έξι αρχαία 

αντικείμενα, τα οποία είχε αφαιρέσει παρανόμως το 1941 ο γερμανός στρατηγός Julius Ringel 

από το Στρωματογραφικό Μουσείο και τη Βίλα Αριάδνη, στην Κνωσό και είχαν παραχωρηθεί 

από τον ίδιο στο Πανεπιστήμιο του Graz πριν από το 1945. Η ταύτιση των αρχαιοτήτων 

κατέστη δυνατή χάρη σε πρόσφατες εργασίες του Πανεπιστημίου του Graz για την καταγραφή 

και τεκμηρίωση αρχαιοτήτων που συνδέονταν με δραστηριότητες των Ναζί κατά τη διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την ταύτιση των αντικειμένων, το Πανεπιστήμιο του Graz 

εξέφρασε εγγράφως προς το Υπουργείο Πολιτισμού την πρόθεσή του να επιστρέψει τις 

κλαπείσες αρχαιότητες στην Ελλάδα. Τα αρχαία αντικείμενα, μικρά αγγεία στην πλειονότητά 

τους, παραδόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.12 

 Κλείνοντας αυτή τη σύντομη, και σίγουρα όχι εξαντλητική, ανασκόπηση υποθέσεων 

ανάκτησης αρχαιοτήτων των τελευταίων ετών, οφείλουμε μια αναφορά και στην υπόθεση 

                                                           
11 Επαναπατρισθέντα Αριστουργήματα – NOSTOI, Νέο Μουσείο Ακρόπολης, 24/9-31/12/2008, Αθήνα, 

2008, 200-201, και γενικά από 195 κ.ε. για επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. 
12 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με Θέμα: «Επαναπατρισμός είκοσι έξι (26) αρχαίων αντικειμένων από 

την Αυστρία»,  19-11-2017, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο: 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2076 (προσπ. 18-06-2018). 
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εξάρθρωσης της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης αρχαιοκαπήλων με έδρα την Ελλάδα και 

πλοκάμια σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, που γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία τον 

Οκτώβριο του 2016. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., μετά από 

πολύμηνη επιχείρηση, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών προχώρησε στη σύλληψη σαράντα 

επτά ατόμων σε δέκα νομούς της Ελλάδας με την κατηγορία της συμμετοχής τους σε 

εγκληματική οργάνωση. Στην τεκμηρίωση των εγκλημάτων σύμφωνα με το νόμο περί 

αρχαιοτήτων συνέβαλαν οι αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και το Τμήμα 

Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών. Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία, 

τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, από τη λαθρανασκαφή και τον εντοπισμό των 

αρχαιοτήτων μέχρι και την πώλησή τους σε διεθνείς οίκους δημοπρασιών. Στο πλαίσιο της 

επιχείρησης κατασχέθηκαν στην Ελλάδα 2.150 αρχαιότητες, εκ των οποίων 2.024 αρχαία 

νομίσματα και 126 αντικείμενα, όπως κοσμήματα, ειδώλια, μεταβυζαντινές εικόνες κ.ά. 

Επίσης, κατασχέθηκαν στο Μόναχο 1.259 αρχαία αντικείμενα που είχαν ήδη καταφέρει οι 

αρχαιοκάπηλοι να εξαγάγουν από την Ελλάδα, από τα οποία 1.174 αρχαία νομίσματα, 84 

αντικείμενα μυκηναϊκής περιόδου και ένα βυζαντινό λυχνάρι13. Τα φωτογραφικά αρχεία με 

αρχαιότητες, που κατασχέθηκαν στα χέρια των μελών της σπείρας, και οι συγκεκριμένες 

πληροφορίες για πλήθος παρανόμως διακινηθέντων νομισμάτων που προκύπτουν από τη 

δικογραφία, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στην ανάκτηση πολλών ακόμα αρχαιοτήτων. 

 Καθώς οφείλουμε να ενστερνιστούμε τη γνωστή ρήση του Ιπποκράτη «Κάλλιον του 

θεραπεύειν το προλαμβάνειν», το Υπουργείο Πολιτισμού, διά των Υπηρεσιών του, συμμετέχει 

σε πλήθος δράσεων για την πρόληψή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ως 

αιχμή του δόρατος αναφέρουμε την ενεργή συμμετοχή και συμβολή του Υπουργείου 

Πολιτισμού στις σχετικές με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών 

αγαθών δράσεις διεθνών οργανισμών όπως η UNESCO, η INTERPOL και το Διεθνές 

Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), καθώς και σε αντίστοιχες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

   Σημαντική υπήρξε η συμβολή του ΥΠΠΟΑ στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2014/60 «σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί 

παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους»14 και στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα αδικήματα που αφορούν σε πολιτιστικά αγαθά. Πέραν αυτών, το Υπουργείο Πολιτισμού 

                                                           
13 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με Θέμα: «Επαναπατρισμός αρχαιοτήτων που διακινήθηκαν παράνομα»,  

31-03-2017, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο: 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1850 (προσπ. 18-06-2018). 
14 Ν. 4355 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή 

πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους−μέλους και άλλες 

διατάξεις», ΦΕΚ 178/Α΄/18-12-2015. 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=1850
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έχει συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια με θέμα την αρχαιοκαπηλία, με πιο 

πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας 

Πολιτιστικών Αγαθών στο πενθήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε στις αρχές του περασμένου 

Νοεμβρίου στη Βιτσέντζα της Ιταλίας ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη, υπό την αιγίδα του σώματος των Carabinieri και με συμμετοχή της Interpol, του 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) και εμπειρογνωμόνων από πολλές χώρες 

του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, ως χώρα προέλευσης έργων μεγάλης 

σπουδαιότητας στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη, συνεργάζεται με τους διεθνείς οργανισμούς 

και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής για την παρεμπόδιση της 

παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.    

 Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερείς διακρατικές συμφωνίες 

συνεργασίας για τη προστασία των πολιτιστικών αγαθών με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η 

Ελβετία, η Τουρκία, το Περού και προσφάτως η Ιταλία, ενώ και στα μορφωτικά προγράμματα 

που υπογράφονται με άλλες χώρες περιλαμβάνεται πάντα ένα άρθρο που προβλέπει  τη 

συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με σκοπό την παρεμπόδιση της παράνομης 

διακίνησης αρχαιοτήτων.  

 Δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου της αρχαιοκαπηλίας πραγματοποιούνται 

βέβαια και εντός των συνόρων. Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ έχει οριστεί 

ένας υπεύθυνος για θέματα αρχαιοκαπηλίας, ο οποίος αναλαμβάνει να επικοινωνεί με το 

Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών για κάθε σχετική υπόθεση. Το 

μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης των κινητών μνημείων, που συντονίζει η Διεύθυνση 

Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το οποίο συμβάλει σημαντικά στην προστασία τους, 

βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται σεμινάρια επιμόρφωσης και 

κατάρτισης του φυλακτικού προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και σε 

στελέχη των διωκτικών αρχών και των τελωνείων, δηλαδή των δημόσιων φορέων που 

συνεργάζονται με το ΥΠΠΟΑ σε θέματα προστασίας πολιτιστικών αγαθών. Τέτοιου είδους 

σεμινάριο διοργάνωσε πριν από ένα μήνα το Λιμενικό Σώμα, τα στελέχη του οποίου 

επιμορφώθηκαν σε θέματα αρχαιοκαπηλίας, από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, από 

αρχαιολόγους του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και της 

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.     

 Τέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού, κατανοώντας πλήρως τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η ευαισθητοποίηση του κοινού στην προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, 

διοργανώνει εκθέσεις, όπως η έκθεση «Αρχαιοκαπηλία τέλος»15, συνέδρια, όπως το Διεθνές 

Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών που πραγματοποιήθηκε 

                                                           
15 Αρχαιοκαπηλία Τέλος – Trafficking of Antiquities: Stop it!, ΥΠΠΟΤ / Εκδόσεις Αρχαιολογικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 16, 2012. 
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το 2013 στην Αθήνα και την Ολυμπία, και εκδόσεις,16 ενώ σε φάση ανασχεδιασμού είναι το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αναζητώντας τη χαμένη πληροφορία» του Τμήματος Τεκμηρίωσης 

και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μουσείων, 

σχεδιασμένο να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα μέσω των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

    Σίγουρα η μάχη για την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας είναι μεγάλη, συνεχής και με 

πολλά και ισχυρά μέτωπα. Η ευαισθητοποίηση όμως των νέων από νωρίς απέναντι στην 

καταστροφή και την αφαίμαξη του πολιτιστικού μας πλούτου μέσω της αρχαιοκαπηλίας ίσως 

είναι η λύση στον περιορισμό του φαινομένου αυτού για το κέρδος της κοινωνίας και της 

επιστήμης. 

 

                                                           
16 Η Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών από την Παράνομη Διακίνηση και η Διεκδίκησή τους, 

Πρακτικά διημερίδας, Νέο Μουσείο Ακρόπολης, 24-25 Σεπτεμβρίου 2008, Αθήνα, ΥΠΠΟ, 2008, 

Προστατεύοντας την Ιστορία – Protecting History, δίγλωσση έκδοση, Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 

Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, 2013, 3rd International Conference of Experts on the Return of 

Cultural Property, Proceedings, Athens – Ancient Olympia, October 23-26, 2013, Athens, 

Archaeological Receipt Fund, 2014. 
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Εικ. 1. Α. Οι δύο Κούροι Αρχαϊκής εποχής που 

κατασχέθηκαν στην Κορινθία το 2010, Β. Χάλκινο 

αγαλμάτιο «Αλέξανδρου», που κατασχέθηκε στη 

Θεσσαλονίκη το 2010, Γ. Δύο χρυσές μάσκες, που κατασχέθηκαν μεταξύ πολλών 

άλλων αρχαιοτήτων το 2011 στη Θεσσαλονίκη, Δ. Μαρμάρινο αγαλμάτιο σατύρου, 

που κατασχέθηκε στην Αττική το 2014. 
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Εικ. 2. Κεφαλή Ερμή από ερμαϊκή στήλη Ρωμαϊκής περιόδου. Εξήχθη παρανόμως 

από την Ελλάδα και έφτασε στην ευρωπαϊκή αγορά τέχνης μέσω ενός διαβόητου 

ιταλού εμπόρου. Εντοπίστηκε σε δημοπρασία και επαναπατρίστηκε, το καλοκαίρι 

του 2015. 
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Εικ. 4. Το μαρμάρινο Κυκλαδικό αγαλμάτιο και το τηγανόσχημο σκεύος που 

επαναπατρίστηκαν από τη Γερμανία τον Ιούνιο 2014. Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο. 

 
Εικ. 5. Η μαρμάρινη γυναικεία 

κεφαλή που επαναπατρίστηκε από τις 

Η.Π.Α. το 1997. 

Εικ. 6. Η επιτύμβια στήλη του 

Κλεόβουλου, το άνω τμήμα της 

οποίας επαναπατρίστηκε από τις 

Η.Π.Α. το 2008. Αρχαιολογικό 

Μουσείο Βραυρώνας. 

 

Εικ. 3. Τμήμα μαρμάρινης 

σαρκοφάγου Ρωμαϊκών 

χρόνων, με ανάγλυφη 

παράσταση. 

Επαναπατρίστηκε από τις 

ΗΠΑ το 2017. 

Πηγή: ΥΠΕΞ  
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Εικ. 7. Αποσπασματικά σωζώμενο ειδώλιο  

γυναίκας, εκ των 73 αρχαίων αντικειμένων  

που επέστρεψαν από τη Γερμανία στο  

Αρχαιολογικό Μουσείο Κω. 
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