Τούρκοι ερευνητές για τα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν
υπάρχει άδεια μεταφοράς τους
στη Βρετανία
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Τούρκοι ερευνητές εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα φιρμάνια του
Σουλτάνου τα οποία αφορούσαν τον Λόρδο Έλγιν. Τι καταδεικνύουν
τα ευρήματα της μακράς έρευνας των επιστημόνων.

Σε μία αποκάλυψη — βόμβα για την τύχη των <<Μαρμάρων του
Παρθενώνα» προχώρησαν Τούρκοι επιστήμονες, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη
νόμιμη μεταφορά των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία παραχωρήθηκε στον
χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Οι Τούρκοι ερευνητές Ζεϊνέπ Εγκέν και Όρχαν Σακίν παρουσίασαν
τα αποτελέσματα μακράς έρευνας για τα επίσημα έγγραφα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα οποία συνδέονται με τον Λόρδο
Έλγιν, ο οποίος διατέλεσε πρέσβης της Βρετανίας στην
Κωνσταντινούπολη από το 1799 έως το 1803 και μετέφερε έναν
τεράστιο αριθμό έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης από την
Αθήνα στο Βρετανικό Μουσείο.Η Ελλάδα διεκδικεί τον
επαναπατρισμό αυτών των παράνομα εξαχθέντων έργων, αλλά το
Βρετανικό Μουσείο αρνείται την επιστροφή των μαρμάρων,
τονίζοντας ότι ο Έλγιν είχε λάβει ειδική άδεια από τον Τούρκο
Βεζίρη.

Οι Τούρκοι ερευνητές, ωστόσο, διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Το 1801 φέρεται να εκδόθηκε άδεια στον Έλγιν να επισκεφτεί τη
Ρόδο, την Κρήτη και την Αθήνα. Επιπλέον, βρέθηκαν τρία
έγγραφα, τα οποία αποτελούσαν άδειες επίσκεψης στη Χίο το 1802
και στην Αθήνα τον Μάρτιο και τον Μάιο του 1802.

«Όλα τα φιρμάνια ήταν γραμμένα σ’ ένα ειδικό βιβλίο. Το
περιεχόμενου τους ήταν επίσης γραμμένο σ’ αυτό» υποστήριξε ο
Σακίν, ο οποίος απέρριψε τον βρετανικό ισχυρισμό ότι τα
έγγραφα του Έλγιν αποτελούσαν άδεια εξαγωγής των Μαρμάρων.

«Πρώτα απ’ όλα, αυτό δεν ήταν φιρμάνι.
Ίσως, ήταν ένα προσωπικό γράμμα, αλλά όχι
φιρμάνι. Το φιρμάνι θα μπορούσε να
υπογραφεί μόνο από τον Σουλτάνο, όχι από
τον Πασά. Υπήρχε μόνο άδεια για επίσκεψη»
εξήγησε, μεταξύ άλλων, ο ιστορικός.
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συμπληρώσει ο Σακίν, χωρίς βέβαια να αποκλείει τον εντοπισμό
και άλλων εγγράφων στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Μουσείου
Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής, μιλώντας στο Sputnik,
επεσήμανε ότι τα ευρήματα αποδεικνύουν τη μη νομιμότητα της
εξαγωγής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Τόνισε, επίσης ότι «Μετά τη σημερινή παρουσίαση, κατανοούμε
καλύτερα τη γραφειοκρατία του παλατιού του Σουλτάνου. Και θα
γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι το έγγραφο, το οποίο ισχυρίζονται οι
Βρετανοί ότι διαθέτουν, δεν αποτελεί φιρμάνι και ότι μόνο ο
Σουλτάνος είχε τη δικαιοδοσία για την παραχώρηση άδειας
εξαγωγής αρχαιοτήτων».
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