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Επέστρεψαν στην Ελλάδα
δύο αρχαίοι θησαυροί Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο, όπου βρίσκονται οι επανα-
πατρισθείσες αρχαιότητες από το 

Μουσείο Γκετί, επισκέφθηκε το Σάβ-
βατο ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος 
Γερουλάνος, συνοδευόµενος από τη 
γενική γραµµατέα του υπουργείου 
Λίνα Μενδώνη, τη γενική διευθύ-
ντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς Μαρία Βλαζάκη, τον δι-
ευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Νίκο Καλτσά και τη διευθύ-
ντρια Τεκµηρίωσης και Προστασίας 
των Πολιτιστικών Αγαθών, Σουζάνα 
Χούλια. «Ο επαναπατρισµός των δύο 
αρχαιοτήτων έχει και ουσιαστική και 
συµβολική σηµασία. Πρόκειται για 
δύο υπέροχα κοµµάτια µε σηµαντική 
αξία, αλλά ο συµβολισµός της επι-
στροφής είναι ακόµα πιο σηµαντικός. 
∆είχνει τις ακούραστες προσπάθειες 
που πρέπει να κάνει η Πολιτεία για 
να διασφαλίζει ότι αρχαιότητες που 
φεύγουν παράνοµα από τη χώρα µας 
θα επιστρέφουν σε κάθε περίπτωση» 
δήλωσε ο υπουργός, µεταξύ άλλων, 
και πρόσθεσε: 

«Γνωρίζουµε ότι το Μουσείο Γκετί 
κρατούσε αυτές τις αρχαιότητες από το 
1975 και έχει γίνει µια τεράστια προ-
σπάθεια, διαχρονική, για να φτάσου-
µε στο σηµερινό γεγονός. Θεωρώ ότι 
η επιστροφή αυτή στέλνει το µήνυµα 
ότι δεν θα σταµατήσουµε την προσπά-
θεια ανάκτησης κάθε µνηµείου που 
έχει εξαχθεί παράνοµα από τη χώρα, 
µέχρι να διασφαλίσουµε την επιστρο-
φή του και τη τιµωρία αυτών που το 
έκλεψαν. Η συµφωνία που κάναµε µε 
το Μουσείο Γκετί µάς δίνει επίσης τη 
δυνατότητα να ανταλλάξουµε τεχνο-
γνωσία, αλλά και να συνεργαστούµε 
και σε άλλα πράγµατα, που αφορούν 

τον τρόπο µε τον οποίο συντηρού-
νται οι αρχαιότητες, τον τρόπο µε τον 
οποίο προβάλλονται. Κοµµάτι του 
επιτύµβιου αναγλύφου βρίσκεται στο 
Μουσείο Κανελλοπούλου. Είναι εξαι-
ρετικά σηµαντικό ότι το µνηµείο θα 
ενωθεί και, επίσης, είναι σηµαντικό 
ότι το Γκετί αναγνώρισε την σηµασία 
το έργο να είναι ολοκληρωµένο».

Ακόµα και σήµερα όσοι επέζησαν 
ζουν εξαθλιωµένοι στο περιθώριο (µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις), παρά το γεγο-
νός ότι η χώρα ευηµερεί.  Ο Τζάκο-
µος, εκτός των άλλων, αναγνώρισε 
νωρίς ότι οι αυτόχθονες κάτοικοι της 
Αυστραλίας έχουν µια πολιτισµική 
ιστορία που προηγείται ή είναι πα-
ράλληλη µε αυτή των Ευρωπαίων και 
προσπάθησε να διασώσει ότι είναι 
δυνατόν. Φυσικά, ποτέ δεν ξέχασε και 
την ελληνική καταγωγή του για την 
οποία ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος και 
την πρόβαλε σε κάθε ευκαιρία.

∆ύο σηµαντικές αρχαιότη-
τες επαναπατρίστηκαν την 
περασµένη Παρασκευή 

από το Μουσείο Γκετί. Μια ενε-
πίγραφη στήλη και θραύσµατα 
από µια επιτύµβια. Πρόκειται 
για µια επιτυχία που είχε η χώρα 
µας το περασµένο φθινόπω-
ρο στην παράνοµη διακίνηση 
αρχαιοτήτων και η οποία συ-
µπληρώθηκε µε την υπογραφή 
ειδικού µνηµονίου. Τα αρχαία 
µεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο.

Η ενεπίγραφη στήλη παρουσι-
αζόταν στην έκθεση του Γκετί και 
είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Φέρει 
κείµενο στην κύρια και σε δύο 
πλαϊνές όψεις. Πρόκειται για 
ηµερολόγιο θυσιών και εορτών 
που τελούνταν στον Θορικό της 
Αττικής, προς τιµήν θεοτήτων 
και τοπικών ηρώων. Πολύ ση-
µαντική είναι η παράθεση των 
εορτών µε συγκεκριµένη χρονο-
λόγηση µέσα στους αττικούς µή-
νες. Αποτελείται από 65 στίχους, 
είναι, δηλαδή, µεγάλη για τα δε-
δοµένα παρόµοιων ευρηµάτων 
και χρονολογείται στην κλασική 
εποχή (430-420 π.Χ.) Παρουσι-
άζει ανάγλυφα τα έθιµα της επο-
χής: Μερικές φορές οι πιστοί 
καλούνταν να κάνουν δύσκολα 
πράγµατα. π.χ. σε κάποιον θεό 
έπρεπε να θυσιάσουν τον µήνα 
Αθεστηριώνα ένα µικρό κατσίκι, 
µαύρο, που να έχει βγάλει δύο 
δόντια. Σε άλλον θεό αρκούσε 
ένας τράγος, καφετής ή κόκ-

κινος. Η Αθηνά, όµως, ήθελε 
αρνάκι! Τα τµήµατα του επιτύµ-
βιου αναγλύφου που επιστρέ-
φονται συνανήκουν µε θραύσµα 
το οποίο ανήκει στο Μουσείο 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελ-
λοπούλου στην Αθήνα. Η ταύτι-
ση έγινε ήδη από το 1975. Στo 
επιτύµβιο απεικονίζονται δύο 
γυναικείες µορφές, η κυρία κα-
θισµένη αριστερά και η δούλη 
εµπρός της που ακουµπά το δεξί 
της χέρι στο µάγουλο. Το έργο 
αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγµα 
γλυπτικής αττικού εργαστηρίου. 
Χρονολογείται στο τέλος του 5ου 
αι. π. Χ. Η ανταµοιβή του Γκετί 
θα είναι ο δανεισµός, για τρία 
χρόνια, µιας αρχαίας ενεπίγρα-

φης στήλης από το ΕΑΜ µε θετι-
κή γνωµοδότηση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συµβουλίου. 
Απεικονίζει τον Ηρακλή και τον 
Αντίοχο, ήρωα της Αντιοχίδος 
φυλής, ενώ η επιγραφή αναφέ-
ρεται σε τιµές που θα αποδο-
θούν επ’ ανδραγαθία στον τα-
ξίαρχο επιλέκτων (επιστράτων 
της φυλής) Προκλείδη. Οι δύο 
αρχαιότητες θα παραµείνουν 
για µικρό χρονικό διάστηµα στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
και στη συνέχεια, η ενεπίγραφη 
στήλη θα µεταφερθεί για έκθεση 
στο Επιγραφικό Μουσείο και το 
επιτύµβιο ανάγλυφο θα επανε-
νωθεί και θα εκτεθεί στο Μου-
σείο Κανελλοπούλου.
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Δεν σταματούμε την προσπάθεια
ανάκτησης αρχαιοτήτων

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ:ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΚΕΤΙ

Ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος 
Γερουλάνος επισκέφθηκε το Μουσείο 
συνοδευόµενος από τη γενική γραµµατέα 
του υπουργείου Λίνα Μενδώνη.     

Η ενεπίγραφη στήλη φέρει κείµενο στην κύρια και σε δύο πλαϊνές όψεις. 
Πρόκειται για ηµερολόγιο θυσιών και εορτών που τελούνταν στον Θορικό 
της Αττικής.


