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 Αθήνα,   7/9/2022 
                                                                                                                 
Αποδεδειγµένα αποδέκτης ευρηµάτων αρχαιοκαπηλικής 

δραστηριότητας ο συλλέκτης Λέοναρντ Στερν 
 
Η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λ. Μενδώνη υποστήριξε ενώπιον 
των µελών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ότι το ΥΠΠΟΑ «δεν 
γνώριζε τις αρχαιότητες της Συλλογής Στερν» και ότι έγιναν όλες οι 
πρέπουσες ενέργειες από την στιγµή που το Μητροπολιτικό Μουσείο 
απευθύνθηκε στην Υπουργό, πριν από 2 χρόνια. 
 
Τι έκανε επί 2 χρόνια η Υπουργός; Γιατί χειρίστηκε την υπόθεση 
αποκλειστικά η ίδια και το γραφείο της; 
Επί 2 χρόνια η Υπουργός δεν απευθύνθηκε στις αρµόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ, στον Εισαγγελέα ειδικό επί θεµάτων αρχαιοκαπηλίας στην Ελλάδα, 
ούτε στον Εισαγγελέα της Ν. Υόρκης, µε τον οποίο η χώρα έχει υπογράψει 4 
Μνηµόνια συνεργασίας για την πάταξη της παράνοµης διακίνησης 
αρχαιοτήτων. Δεν προέβη σε καµία νόµιµη ενέργεια για να αναζητήσει την 
προέλευση των αντικειµένων του συλλέκτη Λ. Στερν. Δεν αναρωτήθηκε αν 
ήταν προϊόντα αρχαιοκαπηλίας και το ελληνικό δηµόσιο µπορούσε να τα 
διεκδικήσει  και να τα επαναπατρίσει άµεσα. Γιατί άραγε; 
 
Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζαµε την Συλλογή Στερν; 
Όχι, δεν είναι αλήθεια. Το 1990 ο Λ. Στερν είχε εκθέσει 10 έργα από την 
Συλλογή του στην έκθεση Masterieces of Cycladic Art στην Merrin Gallery 
(8/3-12/4/1990). Τα αντικείµενα είναι δηµοσιευµένα στον  κατάλογο της 
έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Masterpieces of Cycladic Art from private 
collections, museums and the Merrin Gallery».  Από εκεί αντλούµε την 
πληροφορία ότι ο συλλέκτης «Harmon Fine Arts», που ταυτίζεται µε τον 
Leonard Stern συµµετείχε µε αντικείµενα από την προσωπική του συλλογή, 
και ο ιδιώτης συλλέκτης Στάιχαρντ, που του έχει απαγορευτεί ισόβια η 
ενασχόληση µε εµπόριο τέχνης από την Εισαγγελία Ν. Υόρκης. 
 
Το No 27 του καταλόγου «Ειδώλιο Σαρδηνίας», που το 1990 εκτέθηκε ως 
µέρος της Συλλογής του Λ. Στερν, συνδέει τον κ. Στερν ευθέως µε 
παράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων. Πρόκειται για το ίδιο ειδώλιο που 
κατασχέθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης του εκατοµµυριούχου συλλέκτη 
Στάινχαρντ (βλ. Εισαγγελία Ν. Υόρκης, 6.12.2021). Ο συλλέκτης αγόρασε το 
ειδώλιο απευθείας από τον Symes, που έχει διωχθεί για παράνοµη διακίνηση 
αρχαιοτήτων! Υπάρχει φωτογραφία του µε ίχνη της λαθρανασκαφής καθώς 
και ηλεκτρονικό µήνυµα επίσης από το αρχείο Medici όπου ενηµερώνεται ο 
Symes για την λαθρανασκαφή. Το ειδώλιο έχει ήδη επαναπατριστεί στην 
Ιταλία. 
  
Τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση; 
Αν ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων µπορεί µέσα σε λίγες µέρες να βρει 



την διασύνδεση του κ. Στερν µε αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος παράνοµης 
διακίνησης αρχαιοτήτων, χωρίς απόρρητα αρχεία και χωρίς τα µέσα που 
διαθέτουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και οι διωκτικές αρχές, τότε τι 
θα µπορούσε να είχε βρει και αποδείξει το Υπουργείο Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε συνεργασία µε τις Εισαγγελίες; 
 
Η Υπουργός Λ. Μενδώνη οφείλει να απαντήσει: 
- Τι διαπραγµατευόταν επί 2 χρόνια µε τον κ. Στερν, το ιδιωτικό 
Μητροπολιτικό Μουσείο και το Ίδρυµα Γουλανδρή και ποιοι αποτελούσαν την 
διαπραγµατευτική της οµάδα; 
- Γιατί στην οµιλία της στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη 
Βουλή δεν αναφέρθηκε σε κανένα σηµείο στην προέλευση των 161 
κυκλαδικών αρχαιοτήτων; 
- Δεν γνώριζε η Υπουργός και το γραφείο της, που χειρίστηκαν την υπόθεση 
εν κρυπτώ επί δυο χρόνια, την σχέση του Λέοναρντ Στερν µε τους  Σάιµς και 
Στάινχαρντ; Τώρα που γνωρίζει, τι προτίθεται να πράξει; 
- Γιατί δεν προσκοµίζει στη Βουλή νοµιµοποιητικά έγγραφα των 161 
αντικειµένων της Συλλογής Stern, όπως αυτά εµφανίζονται στα παραρτήµατα 
του Σχεδίου Νόµου, που να αποδεικνύουν την προέλευση και άρα τη 
νοµιµότητά της απόκτησής τους από τον Leonard Stern; Μήπως γνωρίζει 
πολύ καλά η Υπουργός την «γκρίζα» προέλευση των αντικειµένων; 
- Γνωρίζει η Υπουργός πόσα άλλα ελληνικά ευρήµατα έχει ο κ. Stern στην 
συλλογή του; 
- Γιατί η Υπουργός δεν δίνει στη Βουλή το καταστατικό και τη σύνθεση του ΔΣ 
του Ιδρύµατος Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισµού του Ντέλαγουερ, στο οποίο 
παραχώρησε µε την υπογραφή της την κατοχή των 161 κυκλαδικών 
αρχαιοτήτων; Είναι ή όχι αλήθεια ότι το «Ίδρυµα» ιδρύθηκε στο Ντέλαγουερ 
στις 21/6/2022, µόλις ένα µήνα πριν την υπογραφή της Συµφωνίας, και η 
µορφή του προσιδιάζει σε αυτήν µιας εξωχώριας εταιρείας; 
 
Στο συνηµµένο σχετικό έγγραφο αποδεικνύονται ότι αυτό που παρουσιάζεται 
ως «Ίδρυµα Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισµού» δεν είναι παρά µια εταιρεία 
ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε µόλις στις 21 Ιουνίου του τρέχοντος έτους 
(2022), προφανώς µε αποκλειστικό ορίζοντα αυτή τη συναλλαγή, κατά τρόπο 
ανάλογο της ίδρυσης εξωχώριων εταιρειών (off-shore) για την 
πραγµατοποίηση µεµονωµένων επιχειρηµατικών συναλλαγών. Μάλιστα, το 
γεγονός ότι η εταιρεία αυτή δεν αποτελεί σε κανένα βαθµό «ίδρυµα 
πολιτισµού» είναι και το γεγονός ότι δεν εµφανίζεται να έχει προσωπικό ή 
κάποια άλλη δραστηριότητα, αντιθέτως, όπως συµβαίνει συχνά µε τέτοιες 
εταιρείες κάνει χρήση των υπηρεσιών µιας µεγάλης εταιρείας που 
εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση ως προς την εκπροσώπηση τέτοιων 
εταιρειών την Τhe Corporation Trust Company! 
 
Σε αυτή την αµερικανική offshore, που κανένα άλλο στοιχείο της δεν 
µπορεί κανείς να βρει ούτε έχει δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση, θα 
παραδώσει την κατοχή των αρχαιοτήτων αύριο η ελληνική Βουλή; 


