


  

 

 

A República Helênica possui uma rica herança cultural, seu território, desde o norte 

montanhoso às centenas de ilhas nos mares Egeu e Jônico, abarca muitos museus, sítios arqueológicos 

e monumentos que carregam evidências de uma das maiores e mais influentes civilizações do mundo 

ocidental, responsáveis por introduzirem importantes conceitos que até hoje são utilizados pelos 

Estados, como cidadania e democracia. Devido a isso, esses locais e seus objetos estão entre os mais 

valiosos e desejados, principalmente para o Ocidente, tornando o tráfico ilícito de bens culturais uma 

problemática muito antiga e latente no território grego.  

A partir de 2008, a Grécia entrou em uma grande crise financeira, causando expressivos 

impactos na proteção da herança cultural do país. Ao longo dos anos de recessão econômica, o 

orçamento do Ministério da Cultura chegou a ser cortado em 50%, levando à demissão de muitos 

funcionários especializados e imobilizando a implementação e continuidade de projetos de pesquisa, 

proteção e conservação de sítios arqueológicos e museus. Diante disso, as escavações ilegais, o roubo 

e o contrabando de propriedades culturais aumentaram muito e passaram a ser realizados, para além 

de grupos criminosos, pela população local, como uma forma de obtenção de renda.  

Apesar disso, a proteção e preservação do patrimônio cultural é um objetivo e preocupação 

desde o início da formação do Estado moderno grego. Após a sua independência, em 1823, a Grécia 

adotou uma legislação nacional pioneira e rigorosa sobre as antiguidades dentro de seu território, 

estabelecendo que todas, como obras dos ancestrais do povo helênico, são consideradas como 

propriedade nacional, proibindo sua venda e exportação. Atualmente, o país possui um sistema de 

proteção abrangente e detalhado sobre sua herança material, além de ser uma liderança na campanha 

contra o tráfico ilícito de bens culturais. No nível internacional, o país ratificou todas as principais 

Convenções para proteção do patrimônio cultural – Haia 1954, UNESCO 1970, UNESCO 1972 e 

UNIDROIT 1995 – além da legislação europeia sobre o assunto. 

Por outro lado, a Grécia também é um importante ator na luta pela repatriação de bens 

culturais, seu Ministério da Cultura possui um papel ativo nas negociações com museus e instituições 

do mundo inteiro em busca do retorno definitivo de artefatos que saíram ilegalmente do país e/ou em 



contextos duvidosos. Para o governo helénico, esses objetos são parte integrante da identidade do 

país e fundamentais para a compreensão da história nacional, porém, o fato de outros países 

considerarem as antiguidades gregas como fonte da civilização ocidental e parte da herança 

compartilhada da humanidade, causa muitos conflitos e impasses nos casos de restituição de bens 

culturais. Apesar de muitos objetos já terem sido devolvidos para a Grécia, outras reivindicações do 

Estado se mantêm sem resolução há décadas, como o caso do pedido de repatriação dos Mármores 

de Elgin, atualmente sob posse do Museu Britânico, em Londres.  

 


