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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2009)
Συγγραφέας: Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Υπερψηφίστηκε εχθές από την αρμόδια Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολογία του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Γιώργου
Παπανικολάου, με την οποία προωθείται η χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της
κλοπής και διακίνησης αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς με το ποσό των τριών
εκατομμυρίων ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2010.
Σκοπός της τροπολογίας είναι η προστασία και διαφύλαξη των μνημείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) αλλά και
εκτός ΕΕ μεσογειακών κρατών. Με την τροπολογία προτείνεται να συμπεριληφθεί
στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2010 το ποσό των 3.000.000 ευρώ για τη
διαμόρφωση υποδομών πρόληψης και καταστολής. Ειδικότερα:
- Δημιουργία πιλοτικού δικτύου επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ των
αρμοδίων φορέων κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται
ανταλλαγή πληροφοριών σε περιπτώσεις κλοπής, παράνομης διακίνησης και
εξαγωγής στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς ή προστατευόμενων ιστορικών
μνημείων.
- Δημιουργία πλήρως τεκμηριωμένης βάσης δεδομένων, προσβάσιμης σε
αστυνομία, τελωνεία, λιμενικές και αεροπορικές αρχές, προκειμένου να
καταγράφονται τα κλεμμένα αντικείμενα, καθώς και να συστηματοποιούνται οι
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους.
Η τροπολογία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά
Μεσόγειο, καθώς αναφέρεται ειδικά στην ανάγκη να συμπεριληφθούν στο δίκτυο και
μεσογειακά κράτη εκτός ΕΕ, τα οποία αφενός είναι συχνά στόχος των
αρχαιοκαπήλων, αφετέρου αποτελούν δίοδο διακίνησης κλεμμένων αρχαιοτήτων.
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Μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας, ο ευρωβουλευτής δήλωσε: «Η κλοπή
αρχαιοτήτων είναι μια κατ' εξοχήν διεθνής εγκληματική πρακτική και μόνο ως τέτοια
μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι χώρες της Μεσογείου, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, με μια
πολιτιστική κληρονομιά χιλιετιών, μπορούν να υπερηφανεύονται ότι έθεσαν τις βάσεις
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οφείλουμε ως Έλληνες να συνεισφέρουμε, με όποιον
τρόπο μπορούμε, στην προστασία της ιστορίας και των μνημείων του πολιτισμού μας.
Και από αυτήν την άποψη είναι σημαντική η δημιουργία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενός
δικτύου πρόληψης της αρχαιοκαπηλίας, εντοπισμού και ανάκτησης των κλεμμένων
στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι
σταδιακά γίνεται κοινώς αποδεκτό ότι τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία έχουν
πατρίδα και ότι πρέπει, όσα αυτή τη στιγμή δε βρίσκονται στο χώρο που τους
αρμόζει, να επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για
την Ελλάδα, καθώς ενισχύεται η θέση της και παρέχονται νέα επιχειρήματα, σε μια
περίοδο κατά την οποία αναδεικνύονται έντονα οι διεκδικήσεις μας σχετικά με τους
κλεμμένους θησαυρούς μας, που βρίσκονται και σήμερα ακόμα στο εξωτερικό».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 4 Σεπτεμβρίου 2009, σ. 6.
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