
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ: Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ1 
 

 Η Ζηργάκη έριξε μια ματιά στο λαμπάκι του ασανσέρ που βρισκόταν στον τελευταίο όροφο και 

χωρίς δεύτερη σκέψη όρμησε προς το κλιμακοστάσιο. Τα σκαλοπάτια έφυγαν κάτω από τα 

παπούτσια της, όσο γρήγορα έφυγε πριν από λίγο και το πλακόστρωτο της πλατείας Βαρδαρίου. 

Ούτε η μισάνοιχτη πόρτα ήταν εμπόδιο. Δίχως να χτυπήσει μπήκε στο γραφείο του Αναστασίου. 

Συμφοιτητές από το πανεπιστήμιο, βλέπεις, δεν κολλούσαν στις τυπικότητες. 

-Το έχουμε, είπε ο διοικητής και με ένα νεύμα έδιωξε τον αστυνομικό, που κάτι έγραφε 

στον υπολογιστή. 

-Συγχαρητήρια, είπε ενθουσιασμένη η Ζηργάκη και του έσφιξε δυνατά το χέρι. Τα μάτια 

της έλαμπαν. Και επειδή αύριο θα δημοσίευε ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ στην εφημερίδα που 

εργάζονταν και επειδή ένα ακόμα «κομμάτι» της πολιτιστικής μας κληρονομιάς βρήκε το δρόμο 

του για την πατρίδα. Και ειλικρινά δεν μπορούσε να πει για ποιον από τους δύο λόγους χαιρόταν 

περισσότερο. 

-Πες μου, λοιπόν. Πώς λειτουργεί το κύκλωμα της αρχαιοκαπηλίας; Από την ώρα που μου 

έστειλες το μήνυμα ανυπομονώ να μάθω λεπτομέρειες, είπε η Ζηργάκη και στρογγυλο-κάθισε 

στην πολυθρόνα μπροστά από το γραφείο, αφού πρώτα πάτησε το record στο κασετο- φωνάκι 

που ακούμπησε μπροστά από το επιτραπέζιο ημερολόγιο του Αναστασίου.  

- Η διεθνής αρχαιοκαπηλία τα έχει όλα: υπερβολικά πολλά χρήματα, υπέροχη τέχνη, 

ξέπλυμα ευρημάτων, πάθος που αγγίζει την εμμονή. Η αρχαιοκαπηλία έρχεται τρίτη στην 

κατάταξη των πιο κερδοφόρων μορφών παράνομης δραστηριότητας μετά το εμπόριο όπλων και 

τη διακίνηση ναρκωτικών. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή πολιτικής αστάθειας, οι 

αρχαιότητες αποτελούν έναν από τους ευπαθέστερους στόχους της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Πάθος που αγγίζει την εμμονή είναι και το χαρακτηριστικό του Αναστασίου, σκέφτηκε η 

Ζηργάνη. Τον ήξερε καλά από τότε που σπούδαζαν μαζί στη Νομική. Βέβαια, αργότερα διάλεξαν 

διαφορετικούς δρόμους. Πάντως, οι τυμβωρύχοι των θεών θα έβρισκαν το μπελά τους μαζί του. 

-Είναι πολλά τα λεφτά, είπε βγάζοντας ένα μικρό σφύριγμα για πρόλογο στα λόγια της. 

Παλιότερα τα μνημεία έφευγαν στο εξωτερικό σχεδόν με τις ευλογίες των κρατικών αρχών, οι 

οποίες είχαν παντελή έλλειψη αρχαιολογικής συνείδησης. Σήμερα πώς γίνεται η διακίνηση τους; 

-Παλιά ήταν διαφορετικά. Σήμερα  η κλασική περίπτωση, συνέχιζε ο Αναστασίου, είναι 

όταν ένας γεωργός, ένας κτηνοτρόφος ή ένας ψαράς πέφτει είτε επίτηδες είτε κατά λάθος πάνω 

σε κάτι σημαντικό. Οι αρχαιοκάπηλοι συνήθως ψάχνουν να βρουν έναν ενδιάμεσο που θα το 

μεταφέρει στο εξωτερικό. Σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα και τελωνεία, εύκολα μια νταλίκα από 

την Ελλάδα, η οποία μεταφέρει φρούτα, μπορεί να κουβαλήσει και μερικές αρχαιότητες. Δεν 

είναι ούτε άνθρωποι ούτε ναρκωτικά, οπότε ούτε μυρίζουν ούτε ανιχνεύονται. Ξεφορτώνονται 

συνήθως είτε στο Μόναχο είτε στο free port της Γενεύης σε μια transit περιοχή. Εκεί 

αποθηκεύονται σε έναν duty free χώρο, όπου κοιμούνται, δηλαδή περιμένουν τους αγοραστές, 

ενώ παράλληλα τρέχουν και οι ημερομηνίες παραγραφής. Το αντικείμενο «ξεπλένεται» μεταξύ 

offshore εταιρειών. Συνήθως, ο πρώτος και ο τελευταίος αποδέκτης είναι το ίδιο πρόσωπο. Από 

κει και πέρα, αφού περάσουν τρία με πέντε χρόνια, το αντικείμενο φεύγει και πάει στις αγορές, 

στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Τόκυο, και πουλιέται σε δημοπρασίες. 

-Φεύγουν κάποια έργα από τη χώρα μας, αλλά κάποια από αυτά, χάρη σε ανθρώπους 

όπως εσύ, γυρίζουν πάλι, παρατήρησε η Ζηργάκη. Έτσι, για μερικά τουλάχιστον, ούτε γάτα ούτε 

ζημιά. 

                                                           



-Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είπε ο Αναστασίου χωρίς να συμμερίζεται την αισιο-

δοξία της. Η δράση των αρχαιοκαπήλων οδηγεί αναπόφευκτα στην απώλεια της γνώσης, στην 

αρπαγή της ιστορίας. Και αυτό γιατί κατά την παράνομη εκσκαφή, που γίνεται και γρήγορα και 

από ανθρώπους που δεν ξέρουν, καταστρέφονται τα συμφραζόμενα, δηλαδή οι ανασκαφικές και 

αρχαιολογικές λεπτομέρειες, που μεταφέρουν ουσιαστικά τις πληροφορίες. Για παράδειγμα το 

χρυσό στεφάνι βελανιδιάς από την ανασκαφή του ΑΠΘ στη Βεργίνα είναι λαλίστατο. Το χρυσό 

στεφάνι μυρτιάς, που παραλάβαμε σήμερα, είναι προϊόν λαθρανασκαφής και δεν έχει παρά 

ελάχιστα να μας πει, μολονότι είναι ένα υπέροχο έργο τέχνης. Εάν το βρίσκαμε στον ασύλητο 

τάφο μαζί με όλα τα άλλα κτερίσματα, τις ταφές, τα κόκαλα, θα γνωρίζαμε ένα σωρό πράγματα 

που θα πλούτιζαν τη γνώση μας για εκείνη την περίοδο και την κοινωνία που το έφτιαξε. Ένα 

αντικείμενο τέχνης δεν είναι αποκομμένο από το ιστορικό και το κοινωνικό περιβάλλον που το 

γέννησε. 

               
Εικόνες 14 και 15: Το χρυσό στεφάνι της Βεργίνας, όπως βρέθηκε μαζί με τα οστά του Φιλίππου Β΄ μέσα 

στη λάρνακα και το χρυσό στεφάνι που επαναπατρίστηκε από το Μουσείο Γκετί στο Α.Μ.Θ. 

 

Η Ζηργάκη παρακολουθούσε εντυπωσιασμένη από τις γνώσεις και την ευαισθησία του. 

-Άλλωστε, συνέχιζε ο παλιός της συμφοιτητής, υπάρχουν και σοβαρές οικονομικές 

απώλειες που συμβαδίζουν με το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας. Κάπου στην Πελοπόννησο ένα 

ολόκληρο χωριό έσκαβε επί έξι μήνες πάνω από 17 θολωτούς μεγάλους μυκηναϊκούς τάφους: 

μεγάλα δωμάτια γεμάτα χρυσά και κεραμικά αντικείμενα. Μέσα σε έξι μήνες πούλησαν όλα τα 

ευρήματα. Αυτό το χωριό είναι πια ρημαγμένο κι έχει πλέον μόνο δυο γέρους, δεν υπάρχει 

τίποτα. Αν είχε σήμερα δεκαεφτά ασύλητους μυκηναϊκούς τάφους, θα ήταν ένα από τα 

μεγαλύτερα ανοιχτά μουσεία στον κόσμο και θα είχε εκατομμύρια επισκέπτες για πάντα. Δηλαδή, 

αυτοί πούλησαν όλο το μέλλον των παιδιών τους κι όλο το παρελθόν τους για ένα κομμάτι 

ψωμί2.  

-Είναι αλήθεια ότι δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ όλα αυτά, είπε προβληματισμένη πλέον η 

Ζηργάκη καθώς διαπίστωνε πως η ζημιά που προκαλεί η αρχαιοκαπηλία έχει πολλές παρα- 

μέτρους, και συνέχισε: Πώς γίνεται και κάποιο αντικείμενα επιστρέφονται στη χώρα μας και 

κάποια άλλα στολίζουν τις εκθέσεις των Μουσείων του εξωτερικού χωρίς να μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα για αυτά; 

-Η απορία σου είναι λογική, είπε ο Αναστασίου. Η δημιουργία ενός διεθνούς νομικού 

πλαισίου καθορίζει τη σημασία, την οικουμενικότητα και την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Ώπα, να και η Νομική! σκέφτηκε η Ζηργάκη σπάζοντας ένα χαμόγελο. Δεν διέκοψε όμως 

τον συμφοιτητή της, ο οποίος εξακολουθούσε να εξηγεί. 

                                                           



-Καταρχήν υπογράφηκε η Διεθνής Σύμβαση της Χάγης το 1954 για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιπτώσεις ένοπλης σύρραξης. Έτσι επαναπατρίστηκε η 

«Ηρακλειώτισσα», που κλάπηκε στην Κατοχή. Υπάρχει και η Σύμβαση της UNESCO του 1970, η 

οποία έθεσε φραγμό στο ανεξέλεγκτο εμπόριο λεηλατημένων αρχαιοτήτων σε περιόδους ειρήνης. 

Δεν έχει, όμως, αναδρομική ισχύ και για αυτό το λόγο η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδι-κήσει τις 

«Μαγεμένες» και ένα πλήθος αρχαιοτήτων, που κλάπηκαν πριν το 1970. 

-Προφανώς σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτουν και τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, παρα- 

τήρησε η Ζηργάκη. Όμως, ό τι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Πες μου και κάτι 

τελευταίο. Εκτός από την αστυνομία, ποιοι άλλοι είναι οι «σωματοφύλακες» των μνημείων μας.  

-Κατ’ αρχήν η  Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας των Πολιτιστικών Αγαθών. Έργο 

της είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας, ιδίως 

με την αναζήτηση, την τεκμηρίωση προέλευσης και διακίνησης και την διεκδίκηση κινητών 

μνημείων, τα οποία είναι προϊόντα κλοπής, παράνομης ανασκαφής ή έχουν παράνομα διακινηθεί 

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού διοργανώνει εκθέσεις με θέμα 

«Η κλοπή της Ιστορίας» και έχει κάνει εκδόσεις με το ίδιο θέμα. Φυσικά, και τα Μουσεία μας 

συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, και πρέπει να σου τονίσω πόσο σημαντική είναι η 

ευαισθητοποίηση του απλού κόσμου. Οι δημοσιογράφοι παίζετε σημαντικό ρόλο. Το άρθρο που 

θα δημοσιεύσεις αύριο θα δημιουργήσει νέους συμμάχους για τον αγώνα μας. Τέλος, σημαντική 

δουλειά γίνεται σε πολλά σχολεία. Στο σχολείο του γιού μου, στο Αρσάκειο, οι μαθητές της Β΄ 

Γυμνασίου ασχολούνται με το θέμα και προσπαθούν να μεταδώσουν το μήνυμα για την 

προστασία των μνημείων μας μέσα στη χώρα μας με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και συμμετοχή 

σε μαθητικό συνέδριο. Επίσης, και σε συμμαθητές τους στο εξωτερικό μέσα από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα e-twinning. 

-Είμαι σίγουρη ότι ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Φεύγω 

για την εφημερίδα και περιμένω ειδοποίηση κάθε φορά που θα έχεις παρόμοια νέα. 

Η Ζηργάκη αυτή τη φορά περίμενε, χωρίς να βιάζεται, το ασανσέρ. Στο κεφάλι της 

στριφογύριζαν όλα αυτά που άκουσε. Έπρεπε τώρα να τα βάλει σε μια σειρά, να ψάξει για 

περισσότερες λεπτομέρειες στο διαδίκτυο και να ετοιμάσει το άρθρο για το αυριανό φύλλο. Αυτή 

τη φορά ο σκοπός ήταν ιερός. 

 


