
Στην πρόταση Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 45 τοϋ νόμου 5351/1932 : «’Επ’ 
οΰδενί λόγω έπιτρέπεται ή εξαγωγή : έκτο- τοϋ Κράτους 
τών ευρημάτων τών άνασκαφών. Καί μόνον μετά τήν τε
λείαν έξέτασιν καί δημοσίευσιν της άνασκαφής επιτρέπεται 
νά χαρακτηρισθώσι τά νομιζόμενα ως άχρηστα διά τά 
Μουσεία τοϋ Κράτους. Ταΰτα δύνανται καί νά έξαχθώσιν 
εις τό έξωτερικόν, συμφώνως προς τούς ίσχύοντας νόμους 
(άρθρ. 5 Ν.Δ. 12/16 ’Ιουνίου 1926)».

Τήν προστατευτική αυτή διάταξη τών αρχαίων μας, 
κατάργησε, παρά τήν ομόφωνη άντίθεση της άντιπολίτευσης 
καί τή γενική κατακραυγή, τό άρθρο 1 τοϋ νόμου 654/1977, 
εκθέτοντας έτσι τά αρχαία μας στον.-κίνδυνο φθοράς, „ή 
καταστροφής ή άπώλειας. 'Η κατακραυγή αυτή, άλλωστε, 
άνάγκασε τήν Κυβέρνηση νά σταματήσει τήν αποστολή 
αρχαίων αντικειμένων για έκθεση στο Μητροπολιτικό 
Μουσείο τής Νέας 'Τόρκης, σέ πιέσεις τοϋ οποίου είχε 
ένδώσει ή Κυβέρνηση καί έφερε στή Βουλή τό ήροστράτειο 
νομοσχέδιο.

Τώρα αναγγέλλεται ότι πρόκειται-νά-σταλοϋν στο Μητρο- 
πολιτικό Μουσείο τά αρχαία, στά ποια μάλιστα θά προστε- 
θοΰν καί ευρήματα τής Βεργίνας. Καί γιά νά διασκεδαστεί 
ή εντύπωση άναφορικά μέ τό ότι ή αποστολή τών άρχαίων 
δεν γίνεται χάριν τοϋ Μουσείου τής Νέας 'Τόρκης, άναγ- 
γέλθηκε ότι αρχαία πρόκειται νά σταλοϋν καί σέ μοσεΐο 
εύρωπαϊκής χώρας.

Οί τεράστιοι κίνδυνοι πού άπεΛοΰν τούς αρχαιολογικούς 
μας θησαυρούς άπό τις μεταφορές τους στό εξωτερικό, 
είναι γνωστοί. Καί γιά νά περισωθοϋν επιβάλλεται νά άπα- 
γαρευθεΐ ή έξαγωγή τους. Γιά τό λόγο τοϋτο ύποβάλλουμε 
τήν πρόταση νόμου, ζητώντας ταυτόχρονα νά καταργηθεΐ 
ό νόμος 654/1977, πού οί διατάξεις του είναι οΐ ακόλουθες :

«Άρθρον 1. At’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ παρά τη Γενική Διευθύνσει 
’Αρχαιοτήτων καί άναστηλώσεως τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμού καί ’Επιστημών λειτουργοϋντος ’Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, δύναται νά έπιτραπή κατά παρέκκλησιν άπό 
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 45 τοϋ Νόμου 5351/1932 «περί 
αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 275), ή μεταφορά, προσωρινώς καί 
δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα, εκτός τών ορίων τοϋ 
Κράτους, άρχαίων, περί ών τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ Κώδ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -Νόμου 5351/32 «περί άρχαιοτήτων», προς τον άποκλει- 
στικόν σκοπόν όπως εκτεθούν ταϋτα εις μουσεία τής αλ
λοδαπής. Τό 'Υπουργικόν Συμβούλων, διά τής ιδίας άπο- 
φ άσε ιός του, θά καθορίζη ωσαύτως τά μέσα, τάς προϋπο
θέσεις καί τούς όρους διά τήν άσφαλή διακίνησιν καί έκθεσιν 
τών άρχαίων τούτων, ή εφαρμογή τών οποίων θά έκτελήται 
μερίμνη τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας.

Άρθρον 2.-1. "Οπου κατά τάς κειμένας διατάξεις άπαι- 
τεϊται άπόφασις, πρότασις ή σόμφωνος γ^ώμη τοϋ ’Αρχαιο
λογικού Συμβουλίου διά τήν έκδοσιν διοικητικής τινο- 
πράξεως, αυτή έκδίδεται εφεξής μεθ’ απλήν γ;ώμην τοϋ 
Συμβουλίου τούτου, ήτις δέον όπως έκδοθή εντός διμήνου 
άπό τής εις αύτό περιελεύσεως τοϋ σχετικού ερωτήματος. 
Παρεχομένου άπράκτου τοϋ διμήνου ή διοικητική πράξις 
δύναται νά έκδοθή καί άνευ γνωμοδοτήσεως τοϋ’Αρχαιολο- 
γικοϋ Συμβουλίου. Έν τή περιπτώσει όμως ταύτη άρμό- 
διον δργανον προς έκδοσιν τής διοικητικής πράξεως καθίστα
ται ό 'Υπουργός, Πολιτισμού’ καί Επιστημών.

2. Είδικώς προκειμένου περί τών κατά τήν δημοσίευσιν 
τοϋ παρόντος εκκρεμών ύποθέσεων ενώπιον τοϋ ’Αρχαιολο
γικού Συμβουλίου ή κατά τήν προηγούμενην παράγραφον 
προθεσμία πρός έκδοσιν τής γνωμοδοτήσεως τούτου ορίζεται 
τετράμηνος».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί προστασίας τών άρχαιοτήτων.

"Αρθρο 1.

Καταργοϋνται τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ νόμου 654/1977. 

Άρθρο 2.

’Απαγορεύεται ή έξαγωγή, γιά όποιοδήποτε λόγο, άρ
χαίων ή βυζαντινών άντικειμένων.

Άρθρο 3.

Ό νόμος ισχύει άπό τή δημοσίευσή του στήν ’Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως.
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Ειρήνη Ααμπράκη, Χρήστος Καραγεωργίου, ’Ιωσήφ Μιχε- 
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