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        ΜΗΠΩΣ  ΗΡΘΕ  Ο  ΚΑΙΡΟΣ  ΝΑ  ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ  ΤΑ  ΓΛΥΠΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟΥΣ; 

 Αφορμή  για  την  σύνταξη  του  άρθρου  μας,  που  προορίζεται  για  την 

εφημερίδα  του  σχολείου  μας,  αποτέλεσαν  οι  πρόσφατες  δηλώσεις  του 

γνωστού Αμερικανού  ηθοποιού,  George Clooney,  o  οποίος  τάχθηκε  δημόσια 

υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.  

 

Η    επικαιρότητα  σχετικά  με  την  ανακίνηση  του  θέματος  της  επιστροφής  των 

γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο 

Συγκεκριμένα,  ο  ηθοποιός  πρότεινε  να  γίνει  ανοικτή  συζήτηση  για  το 

θέμα. Επισήμανε, μάλιστα, ότι ήδη έχουν επιστρέψει ελληνικές αρχαιότητες 

που  βρίσκονταν  στην  κατοχή  τους,  τόσο  το  Βατικανό  όσο  και  το Μουσείο 

Γκετί. 

 

Ο  Clooney  δε  δίστασε  να  επανέλθει  στο  θέμα  των  γλυπτών  του 

Παρθενώνα από το ίδιο το Λονδίνο, με αφορμή την προβολή της καινούριας 

του  ταινίας,  «Μνημείων  Άνδρες».  Ως  βασικό  επιχείρημα  πρόβαλε  την 

αδιαμφισβήτητη  αλήθεια  ότι  τα  Γλυπτά  αποτελούν  κομμάτια  ενός  έργου 

τέχνης, αφού αποσπάστηκαν από αυτό, εννοώντας φυσικά τον Παρθενώνα. 
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    Η θέση μας αναφορικά με την επανένωση των γλυπτών 

Χαρακτηρίζοντας  το  ελληνικό  αίτημα  της  επιστροφής  τους  «δίκαιο», 

μίλησε, κατά τη γνώμη μας, στην ψυχή όλων των Ελλήνων, για τους οποίους 

τα  Γλυπτά  του  Παρθενών  αποτελούν  στοιχείο  της  πολιτισμικής  τους 

ταυτότητας. 

Επιπλέον,  μία  πρόσφατη  δημοσκόπηση  της  βρετανικής  εφημερίδας 

«GUARDIAN»  αποδεικνύει  ότι  το  70%  των  Βρετανών  τάσσεται  υπέρ  της 

επιστροφής  των  Γλυπτών  από  το  Βρετανικό  Μουσείο  στο  Μουσείο  της 

Ακρόπολης στην Αθήνα.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι και παλαιότερες δημοσκοπήσεις από το 1996 έως 

το 2003 λένε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτησάντων υποστήριξαν 

τον επαναπατρισμό των Γλυπτών. 

 

Στο  πλαίσιο  της  ελληνικής  εκστρατείας  για  την  «Επανένωση»  των 

γλυπτών,  που  ξεκίνησε  δυναμικά  από  την  Υπουργό  Πολιτισμού  Μελίνα 

Μερκούρη  τη  δεκαετία  του  1980,  αλλά  συνεχίζεται  μέχρι  τις  μέρες  μας,  η 

ελληνική  πλευρά  έχει  κινητοποιήσει  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  την 

UNESCO  και  την  ελληνική  Πανεπιστημιακή  Κοινότητα,  που  με  αρκετά 

ψηφίσματα  υποστηρίζουν  την  προσπάθεια  τόσο  σε  ηθικό  όσο  και  σε 

πολιτικό επίπεδο. 
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Άλλωστε, με την ύπαρξη του νέου, σύγχρονου  Μουσείου της Ακρόπολης, 

που ατενίζει τον Παρθενώνα και αντανακλά το αττικό φως, οι «αντίπαλοι» 

του ελληνικού αιτήματος χάνουν κάθε έρεισμα. 

Η σχολική μας κοινότητα θέτει κάποια ερωτήματα :  

 1ον Τα γλυπτά πάρθηκαν με νόμιμη διαδικασία;  

 2ον  Είναι  νόμιμο  να  διαπραγματεύεται  ο  λόρδος  Έλγιν  με  τους 

Τούρκους  για  το  πιο  πολύτιμο  από  τα  ελληνικά  υπάρχοντα,  όταν  η 

Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τουρκικό ζυγό;  

 3ον    Οι  αδαείς  και  δεισιδαίμονες  Έλληνες  ήταν  πράγματι  αδιάφοροι 

για την τέχνη και τα μνημεία τους;  

 Γιατί  πάρθηκαν  τα  αγάλματα  από  τον  Παρθενώνα  από  τους 

βρετανούς και  

 γιατί δεν θέλουν να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα; 

 

 Μήπως το  ζήτημα της  επιστροφής αρχαιοτήτων δεν αφορά μόνο τα 

συγκεκριμένα γλυπτά, αν αναρωτηθούμε για την περίφημη Αφροδίτη 

της  Μήλου  ή  τη  Νίκη  της  Σαμοθράκης,  και  τον  πώς  βρέθηκαν  στο 

Μουσείο του Λούβρου; 
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 Όλα  τα  παραπάνω  ερωτήματα  δεν  έχουν  απαντηθεί    ακόμη,  γι’  αυτό 

ζητάμε  από  εσάς  τους  έλληνες  πολίτες  να  προβληματιστείτε  και    να 

αναλάβετε πρωτοβουλίες για τον επαναπατρισμό των γλυπτών. 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: 

Νικολέτα Καλτσά 

Γιώργος Μουσάκου 

Ευαγγελία Ζαχαράκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


