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«Είναι εξαιρετική τιµή και βαθιά συγκίνηση, να σας παρουσιάζω σήµερα, το πρώτο 

από τα διεσπαρµένα θραύσµατα των Γλυπτών του Παρθενώνα, που επιστρέφει στη 

θέση του, έπειτα από ενάµιση σχεδόν αιώνα. 

 

Όπως θα γνωρίζετε, χθες πήγα στη Χαϊδελβέργη για να παραλάβω επισήµως το 

θραύσµα που βρισκόταν στη συλλογή του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του 

Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης.  

 

Η απόφασή µου να µεταβώ εκεί ο ίδιος, στηρίχθηκε στην τεράστιας συµβολικής 

σηµασίας χειρονοµία του Πανεπιστηµίου, να επιστρέψει το θραύσµα, γυρίζοντας 

σελίδα στη µέχρι πρότινος αδιέξοδη συζήτηση για την επιστροφή του συνόλου των 

Γλυπτών από άλλα µουσεία του εξωτερικού.  

 

Το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης έλαβε αυτή την απόφαση – της επιστροφής του 

θραύσµατος - αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Παρθενώνα ως µοναδικού µνηµείου 

της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

Ουσιαστικά, έκανε το πρώτο βήµα για την προώθηση της επανένωσης των Γλυπτών 

του Παρθενώνα, κατανοώντας, ότι δεν θα µπορούσε ποτέ να υπάρξει ούτε 

επιστηµονικό ούτε νοµικό ούτε ηθικό έρεισµα για την παρακράτησή του. 

 

 

Παράλληλα, υπέδειξε ότι και τα Μουσεία, όπως και οι συλλογές Ιδρυµάτων και 

Οργανισµών, δεν πρέπει να είναι τόποι πολυτελούς εξορίας ή κοιµητήρια αρχαίων 

µνηµείων.  

 



Είναι ζωντανοί Οργανισµοί που συµβαδίζουν µε τον καιρό τους, θεµατοφύλακες 

πολιτιστικής συνεργασίας και σύµπραξης µεταξύ των λαών, και αρωγοί στην ιδέα 

µιας ενωµένης Ευρώπης, που δεν µπορεί να προχωρήσει, παρά εναρµονίζοντας την 

πολιτική της µε την αποκατάσταση του δικαίου και της ηθικής. 

 

Ο Παρθενώνας συµβολίζει το πνευµατικό απόθεµα που κληροδότησε στην 

ανθρωπότητα ο αθηναϊκός, 5ος π.Χ. αιώνας. Ξεχωρίζει γιατί µεταστοιχειώνει τις 

υλικές προϋποθέσεις σε πνευµατικές αρετές. Σηµατοδοτεί την αφύπνιση της ατοµικής 

συνείδησης µέσα στο συλλογικό, κοινωνικό πλαίσιο που εγγυώνται οι αρχές της 

∆ηµοκρατίας. Σηµατοδοτεί την ισοτιµία των τάξεων, των γενεών και των φύλων.  

Τη βίωση της ιστορικότητας, τη σηµασία της µνήµης ως προϋπόθεση για την 

αυτογνωσία, τα ανθρώπινα µέτρα και τις αξίες της ηθικής. Το χρέος της προάσπισης 

της Πολιτείας και των Νόµων, την αυτοσυνειδησία της υπεροχής του δηµοκρατικού 

µοντέλου διακυβέρνησης. 

 

Η ακεραιότητα της µορφής του Παρθενώνα είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την 

πρόσληψή του ως ενιαίου έργου τέχνης. Στην έννοια της µορφής του εµπεριέχεται 

αυτόµατα και το περιεχόµενο.  

 

Αν, λοιπόν, η αρχή της ακεραιότητας ισχύει ως γενικός κανόνας για κάθε δηµιουργία, 

στην περίπτωση του Παρθενώνα αποκτά το απόλυτο νόηµά της.  

Μόνο αν ξανακερδηθεί η ενότητα του συνόλου µε την επανένωση όλων των 

διάσπαρτων µελών του, ο Παρθενώνας θα αποκατασταθεί ως κορυφαίο σύµβολο του 

Ευρωπαϊκού πνεύµατος, πάνω στο οποίο συνοψίζονται οι βασικές αρχές του 

ανθρωπισµού. 

 

Το αίτηµα για την αποκατάσταση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα αίτηµα που 

υπερβαίνει τα εθνικά µας σύνορα και έχει παγκόσµια διάσταση. ∆εν πρόκειται για 

ζήτηµα εθνικής υπερηφάνειας. ∆εν θα πάψω ποτέ να τονίζω, ότι η µοναδικότητα 

του Παρθενώνα, ως παγκόσµιου µνηµείου, είναι ο καθοριστικός παράγοντας που 

καθιστά το αίτηµα αυτό οικουµενικό. 

Έτσι ακριβώς το αντιλαµβάνονται οι Έλληνες, αλλά και όσοι  παραδέχονται το 

αυτονόητο του αιτήµατος. Αυτό είναι και το µήνυµα που στέλνουµε σήµερα σε όλα 

τα µουσεία του εξωτερικού που κατέχουν γλυπτικά µέλη από τον Παρθενώνα.  



 

Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να καταστήσω σαφές, ότι επιστροφή τους δεν θα 

αποτελέσει προηγούµενο και για άλλα µνηµεία ή συλλογές αρχαιοτήτων.  

Η περίπτωση του Παρθενώνα είναι εντελώς ξεχωριστή.  

Η επανένωση των Γλυπτών του αποτελεί χρέος απέναντι στην ιστορία. Τα µουσεία 

οφείλουν να ανταποκριθούν στο ηθικό χρέος προς την πολιτιστική και πνευµατική 

συνοχή της Ενωµένης Ευρώπης. 

 

Να πω, εδώ, ότι είµαι αισιόδοξος και βέβαιος, ότι η επιστροφή του θραύσµατος από 

τη Χαϊδελβέργη, θα ανατροφοδοτήσει τη συζήτηση για την επιστροφή των 

διάσπαρτων µελών των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πιστεύω στην προοπτική ενός 

ψύχραιµου και αντικειµενικού διαλόγου.  

 

Πιστεύω στη συναίνεση, τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη όλων των 

ευρωπαϊκών πολιτιστικών φορέων. Προσβλέπω στη δυναµική του µέλλοντος και στις 

αισιόδοξες προοπτικές του.  

Για κάθε διάσπαρτο θραύσµα του Παρθενώνα που επιστρέφει στη θέση του, θα 

προσφερθούν, ως δείγµα καλής θελήσεως και συνεργασίας, «αντίδωρα» από το 

πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν µας. 

 

Οι ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται στον Ιερό Βράχο, αλλά και η επικείµενη 

αποπεράτωση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, προϊδεάζουν την υποδοχή όλων των 

Γλυπτών στην Ελλάδα. 

 

Στην Αίθουσα του Παρθενώνα στο Νέο Μουσείο, θα δοθεί η δυνατότητα για την 

επανασύνδεση όλων των σωζόµενων µελών του Μνηµείου. Εκεί θα στεγαστεί µια 

συλλογή µεγάλη και οµοιογενής, που αναµένεται να περιλάβει και τα Γλυπτά που 

διεκδικούµε από το Βρετανικό Μουσείο, τα οποία, έχοντας αποσπαστεί από το 

ιστορικό και πολιτισµικό τους πλαίσιο, τείνουν να αυτονοµηθούν από το υπόλοιπο 

µνηµείο.  

Στην Αίθουσα του Παρθενώνα, συγκεκριµένες προθήκες θα παραµείνουν κενές σε 

αναµονή της επιστροφής των διάσπαρτων Γλυπτών» 
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