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Θέμα: Άμεζη επανένωζη ηων γλσπηών ηης Λσκόζοσρας Αρκαδίας
Από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ επελδύεη ζην αθήγεκα ηεο επηζηξνθήο
ηωλ γιππηώλ ηνπ Παξζελώλα από ην Βξεηαληθό Μνπζείν. Τα γλωζηά ΜΜΔ ‘παίδνπλ’
άξζξα -επηθνηλωληαθά ππξνηερλήκαηα κε θξάζεηο όπωο ‘η διαμάση θαίνεηαι να
ξεμπλοκάπει’, ‘η θέζη ηηρ Αθήναρ θαίνεηαι να κεπδίζει, ζςνεσώρ, έδαθορ ζηη
Βπεηανία’ θιπ ελώ ην κόλν πνπ έρεη πξαγκαηηθά ζπκβεί είλαη έλα «αληη-δάλεην» ηνπ
«ζξαύζκαηνο Fagan» από ην ην Μνπζείν Salinas ηνπ Παιέξκν θαζώο ην Μνπζείν
Αθξόπνιεο απνζηέιιεη δύν επξήκαηα ζηε Σηθειία γηα ίζν ρξόλν (4+4 έηε).
Έλα βαζηθό επηρείξεκα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο είλαη ε αλάγθε πιεξόηεηαο ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ απηά θέξνπλ ωο κέξνο ελόο επξύηεξνπ ζπλόινπ από ην νπνίν
έρνπλ απνθνπεί θαη απνκνλωζεί. Τα γιππηά ηνπ Παξζελώλα είλαη δηρνηνκεκέλα θαη
κνηξαζκέλα αλάκεζα ζε δύν κνπζεία: ζην Βξεηαληθό θαη ζην κνπζείν Αθξνπόιεωο.
Ωζηόζν ην ππνπξγείν θαίλεηαη λα δηαπξάηηεη αθξηβώο ην ίδην έγθιεκα εληόο
επηθξάηεηαο. Η δηρνηόκεζε ηωλ γιππηώλ ηεο Λπθόζνπξαο Αξθαδίαο είλαη αθξηβώο ην
ίδην κεγάιν θαη απνηξόπαην ιάζνο. Δθεί βξέζεθε ην κνλαδηθό ιαηξεπηηθό ζύκπιεγκα
θνινζζηαίωλ δηαζηάζεωλ ηνπ Γακνθώληα, ην νπνίν παξίζηαλε ηε Γέζπνηλα θαη ηε
Γήκεηξα θαζηζκέλεο ζε ζξόλνπο θαη πιαηζηωκέλεο από ηελ Άξηεκε θαη ηνλ Τηηάλα
Άλπην. Τα ζώκαηα ηωλ ιαηξεπηηθώλ αγαικάηωλ ηνπ Ιεξνύ ηεο Γέζπνηλαο βξίζθνληαη
ζην κνπζείν ηεο Λπθόζνπξαο, ελώ ηα θεθάιηα θαη άιια γιππηά κέξε ζην Δζληθό
Αξραηνινγηθό Μνπζείν ζηελ Αζήλα. Η δε εηθόλα ηωλ γιππηώλ ζην κνπζείν ηεο
Λπθόζνπξαο είλαη απνθαξδηωηηθή.
Ερωηάηαι η Υποσργός
1. Γηα πνην ιόγν δε πξνρωξά ζηελ επαλέλωζε ηνπ ζεκαληηθόηαηνπ ιαηξεπηηθνύ
ζπκπιέγκαηνο ηνπ Γακνθώληα ηεο Λπθόζνπξαο; Δίλαη κηθξόηεξεο
αξραηνινγηθήο αμίαο ηα εθεί αξραηνινγηθά επξήκαηα;
2. Γεδνκέλεο ηεο ηεξάζηηαο ηερλνγλωζίαο πνπ ππάξρεη πιένλ ζηνλ ηνκέα ηεο
απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο αξραηνηήηωλ, γηα πνην ιόγν ηα επξήκαηα ζην
Μνπζείν Λπθόζνπξαο βξίζθνληαη ζε απηή ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε;
Ο ερωηών βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

