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Ερώτηση και ΑΚΕ

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Σχετικά με τον Νόμο υπ’ αριθ. 4968 (ΦΕΚ A'
172/09.09.2022) με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας, του Μητροπολιτικού Μουσείου
Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισμού του Ντελαγουέρ, σχετικά με την
επιστροφή στην Ελλάδα, ιδιωτικής συλλογής εκατόν εξήντα
μίας (161) αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού Πολιτισμού,
ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη και την έκθεση αυτής στο
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης»
Στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και
στην Ολομέλεια της Βουλής, και σχετικά με το νομοσχέδιο «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 ιδιωτικής
συλλογής αρχαιοτήτων 161 αρχαιοτήτων του κυκλαδικού
πολιτισμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη και την έκθεση αυτής στο
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης» η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν κατέθεσε, ως όφειλε, κανένα
έγγραφο για την προέλευση των 161 κυκλαδικών
αντικειμένων, τη γνησιότητά τους και τη διαδρομή τους μέχρι να
φτάσουν στη Συλλογή του κ. Leonard Stern.
Και ενώ η Υπουργός, κατά δήλωσή της, γνώριζε την ύπαρξη της
Συλλογής Stern και απεργαζόταν το μέλλον της εδώ και δύο χρόνια,
καμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δεν εξέτασε την
προέλευση των αντικειμένων της εν λόγω Συλλογής!

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία τριών
ιδιωτικών συμβαλλομένων κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο,
η Υπουργός δεν κατέθεσε καμία επιστημονική τεκμηρίωση
(από αρχαιολόγο, συντηρητή ή αρχαιομέτρη) που να πιστοποιεί
την αυθεντικότητα των αντικειμένων της Συλλογής.
Επιπροσθέτως, η Υπουργός κατέθεσε την τελευταία στιγμή
στην ολομέλεια της Βουλής το καταστατικό του Ιδρύματος
Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντέλαγουερ, στο οποίο προς
τεράστια έκπληξη όλων μας συμμετέχουν άτομα του στενού
οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος Stern.
Η Βουλή υπέγραψε μια Συμφωνία με αποικιοκρατικούς όρους
υπέρ του Μητροπολιτικού Μουσείου Ν. Υόρκης, εκχωρώντας το
απαράγραπτο δικαίωμα του ελληνικού λαού στην κατοχή της
πολιτιστικής του κληρονομιάς, την ίδια στιγμή που ο Εισαγγελέας της
Νέας Υόρκης εκδίδει εντάλματα για την κατάσχεση αντικειμένων από
τις συλλογές του εν λόγω μουσείου (πρόσφατες κατασχέσεις: 11/7,
30/8), καθώς αποτελούν προϊόντα αρχαιοκαπηλίας. Τα παραπάνω
δεδομένα για κάποιο λόγο απέκρυψε η κ. Υπουργός από τη Βουλή και
αντιθέτως η ειδική αγορήτρια της κυβέρνησης τόνισε τη
σπουδαιότητα για τον παγκόσμιο Πολιτισμό του αμαρτωλού αυτού
ιδιωτικού Μουσείου!
Να καταθέσει η κ. Υπουργός Πολιτισμού:
1. Όλες τις τυχόν έγγραφες επικοινωνίες της (αλληλογραφία) με
τα συμβαλλόμενα μέρη (Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης και Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού
Πολιτισμού του Ντελαγουέρ)
2. Όλα τα έγγραφα προέλευσης των 161 αντικειμένων της
Συλλογής Stern, τα οποία όφειλε να τηρεί και να έχει παραδώσει
ο Leonard Stern και από τα οποία αποδεικνύεται η προέλευση
και η νομιμότητα ή μη της συλλογής. Την απαιτούμενη
επιστημονική τεκμηρίωση (από αρχαιολόγο, συντηρητή ή
αρχαιομέτρη ή αρμόδια επιστημονική επιτροπή του ΥΠΠΟΑ)
των αντικειμένων της Συλλογής, από την οποία τεκμαίρεται και
η αυθεντικότητα των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων.

3. Έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών (Εισαγγελέας
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, Διεύθυνση Τεκμηρίωσης
και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ) ότι έλεγξαν
την προέλευση των 161 κινητών μνημείων και ότι αυτά δεν
είναι προϊόντα λαθρανασκαφής και παράνομης εξαγωγής από
τη χώρα.
4. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δεν έχει εκδοθεί
πριν από την 21/7/2022 (ημέρα υπογραφής της Συμφωνίας
από την Υπουργό), να ενημερώσει η Υπουργός τη Βουλή γιατί
δεν απαίτησε τα έγγραφα αυτά πριν την υπογραφή της
Συμφωνίας.
Επίσης, ερωτάται η κ. Υπουργός Πολιτισμού:
5. Για ποιο λόγο για διάστημα δύο ετών δεν έδρασε ως όφειλε από
το νόμο και δεν εξέτασε διά των αρμοδίων υπηρεσιών την ίδια
τη Συλλογή και τη νόμιμη προέλευση των αρχαιολογικών
αντικειμένων κατοχής Stern;
6. Ποιοι υπηρεσιακοί ή/και εξωϋπηρεσιακοί παράγοντες
συμμετείχαν
από
πλευράς
ΥΠΠΟΑ
στις
διετείς
διαπραγματεύσεις μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης;
7. Υποψιάστηκε η κ. Υπουργός ή κάποιος από το περιβάλλον του
ΥΠΠΟΑ ότι η συμμετοχή των ατόμων του στενού οικογενειακού
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Leonard Stern καθιστά
τη σύνθεση του Ιδρύματος του Ντέλαγουερ εξόχως
προβληματική και πιθανώς έκνομη;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
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Κρίτων Αρσένης
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