
19

πολιτικηΧαμόγελα αισιοδοξίας

Realnewswww.real.grκυριακη 16 ιανουαριου 2022

σμάτων από τα Γλυπτά πραγματοποιήθηκε με-
τά από 14μηνη επίμονη δουλειά.

Το θραύσμα του Παλέρμο
Την ώρα που η συζήτηση για τον επαναπατρι-
σμό των Γλυπτών στην Αθήνα φουντώνει, το 
μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στο 
Μουσείο της Ακρόπολης η τελετή παράδοσης 
του θραύσματος από τη ζωφόρο του Παρθε-
νώνα που ανήκει στις συλλογές του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου «Αντονίνο Σαλίνας» του Πα-
λέρμο. Το θραύσμα με το πόδι της θεάς Αρτε-
μης εκτίθεται πλέον στο ελληνικό μουσείο για 
διάστημα 8 ετών ως μακροχρόνια κατάθεση 
με προοπτική να παραμείνει σε μόνιμη βάση, 
εκεί που πραγματικά ανήκει. 

Πρόκειται για απόσπασμα του λίθου VI της 
ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα, όπου 
απεικονίζονται οι θεοί του Ολύμπου καθιστοί, 
παρακολουθώντας την παράδοση του πέπλου 
στην Αθηνά, την πολιούχο θεά της Αθήνας. 
Απεικονίζει τα κάτω άκρα της θεάς Αρτεμης, 
μεταξύ άλλων θεάς του κυνηγιού, η οποία ατε-

νίζει προς την πομπή των Παναθηναίων, που 
προσέρχεται στον μεγάλο ναό. 

Ανοίγει ο δρόμος
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστο-
ρία που πραγματοποιείται μια τέτοια συνεργα-
σία, κάτι που ανοίγει τον δρόμο και για άλλα 
μουσεία του εξωτερικού, που έχουν στις συλ-
λογές τους γλυπτά και θραύσματα από το ση-
μαντικότερο μνημείο της Ελλάδας. Η ιταλική 
κυβέρνηση και οι ιταλικές Αρχές γίνονται λοι-
πόν πρωτοπόροι στην προσπάθεια επαναπα-
τρισμού των διάσπαρτων μελών του γλυπτού 
διάκοσμου του Παρθενώνα, μέσω της συμφω-
νίας που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Η συμφωνία, που προήλθε από τον γόνιμο 
διάλογο, υπεγράφη μεταξύ του Περιφερεια-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου «Αντονίνο Σα-
λίνας» του Παλέρμο και του Μουσείου Ακρό-
πολης Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του 
Κώδικά μας περί Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που 
προβλέπει την πολυετή μεταφορά και ανταλ-
λαγή αρχαιολογικών ευρημάτων μεταξύ των 
δύο μουσείων.

νες απόψεις μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η φωνή του “κατε-
στημένου”, που απευθύνεται σε ένα καλά εκπαιδευμένο 
“επαγγελματικό” αναγνωστικό κοινό. Συχνά στο παρελ-
θόν, αυτού του είδους οι αναγνώστες έπαιρναν το μέ-
ρος του Βρετανικού Μουσείου. Ομως, αυτό πλέον δεν 
ισχύει. Τα ηθικά και πολιτιστικά επιχειρήματα για επα-
νένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θεωρούνται πλέ-
ον συντριπτικά». 

Μουσείο Ακρόπολης
Ενα από τα βασικά επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν στο 
άρθρο των «Times» για την επιστροφή των Γλυπτών είναι η 

λειτουργία του Μουσείου της Ακρόπολης στην Αθήνα. Σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα, το επιχείρημα του Βρετανικού 
Μουσείου ότι η μεταχείριση του Παρθενώνα από τις ελ-
ληνικές Αρχές τους τελευταίους αιώνες (με αναφορά σε 
ατυχείς προσπάθειες συντήρησης) απαγορεύει την επι-
στροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα δεν ισχύει πλέον, δε-
δομένης της ανέγερσης και λειτουργίας του υπερσύγ-
χρονου Μουσείου της Ακρόπολης, ήδη από το 2008.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χρόνος δημοσίευσης του 

άρθρου, καθώς έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες ύστερα από 
βαρυσήμαντο άρθρο στη βρετανική εφημερίδα του πολύπει-

ρου δημοσιογράφου Χιούγκο Ντίξον (απογόνου του Ουίνστον 
Τσόρτσιλ) στα τέλη Νοεμβρίου, όπου αναφερόταν ότι με τυχόν 
επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα θα έχει και η Βρετανία κέρ-
δος, μιλώντας για «win-win» κίνηση. Αυτή θα ήταν, παράλλη-
λα με την επιστροφή των Γλυπτών, η δημιουργία απόλυτα πι-
στών αντιγράφων των Γλυπτών που θα μπορούσαν να εκτίθε-
νται στο Βρετανικό Μουσείο, μαζί με πιστά αντίγραφα και εκεί-
νων που βρίσκονται κανονικά στην Αθήνα, ώστε να εκτίθενται 
τόσο στην Αθήνα ως σύνολο όσο και ως αντίγραφο του συνό-
λου στο Λονδίνο.

Οραμα
Τη θέληση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δρά-
σει, προκειμένου να επιστραφούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα, 
εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μιλώντας 
την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, η υπουρ-
γός Πολιτισμού διαβεβαίωσε την εθνική αντιπροσωπεία πως «η 
κυβέρνηση εργάζεται, προκειμένου να γίνει το όραμα της Με-
λίνας πραγματικότητα». Οπως υπογράμμισε, η απόφαση της 
UNESCO τον Σεπτέμβριο, που αναφέρει ότι υπάρχει διακυβερ-
νητικό ζήτημα και πως η Βρετανία οφείλει να το συζητήσει, δεν 
ήρθε τυχαία. «Η ελληνική κυβέρνηση είχε και έχει μια μόνιμη 
στάση που λέει ότι είναι προϊόν κλοπής», δήλωσε η Λ. Μενδώ-
νη χαρακτηριστικά και επεσήμανε πως η επιστροφή των θραυ-

«Εκστρατεία»
Το γεγονός ότι υπάρχει θετικό κλίμα στη 
Βρετανία υπέρ της επιστροφής των αρι-
στουργημάτων της κλασικής αρχαιό-
τητας τονίζει ο αντιπρόεδρος της Βρε-
τανικής Επιτροπής για την Επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα, Π. Κάρ-
τλετζ, επισημαίνοντας ότι «τα Γλυπτά ου-
δέποτε ανήκαν στο Βρετανικό Μουσείο 
και απλώς “κατοικούσαν” εκεί». 

«Η 12η Ιανουαρίου 2022 είναι μια ημέρα-
ορόσημο στα χρονικά του αγώνα για την επι-
στροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα! Στο 
δεύτερο κορυφαίο άρθρο της, η εφημε-
ρίδα “Times” του Λονδίνου ανέφερε ξε-
κάθαρα και κατηγορηματικά ότι έχει αλ-
λάξει γνώμη και πως αποφάσισε πλέον 
να ρίξει το βάρος της στην αυξανόμε-
νη εκστρατεία για την επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο 
της Ακρόπολης της Αθήνας. Τα γλυπτά 
“κατοικούν” από το 1817 στο Βρετανικό 
Μουσείο χάρη σε μια νομοθετική πράξη του 

Στιγμιότυπό από 
την τελετή παράδοσης 
του θραύσματος 
από τη ζωφόρο του 
παρθενώνα, που 
ανήκει στις συλλογές 
του Αρχαιολογικού 
μουσείου «Αντονίνο 
Σαλίνας» του παλέρμο

Ηνωμένου Βασιλείου το 1816», αναφέρει ο κα-
θηγητής Ελληνικής Ιστορίας στη Σχολή Κλασι-
κής Αρχαιολογίας του φημισμένου Πανεπιστή-
μιου του Κέιμπριτζ. 

Την ίδια στιγμή, ο Πολ Κάρτλετζ επισημαί-
νει ότι η βρετανική εφημερίδα τάσσεται με τα 
πολιτιστικά επιχειρήματα για επανένωση των 
Γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία είναι συ-
ντριπτικά. «Οι “Times” είναι ένα έντυπο με 
αυξημένη βαρύτητα γνώμης, ένα ασυνήθιστα 
ακριβές περιοδικό, που ιδρύθηκε τη δεκαετία 
του 1780, με ημερήσια κυκλοφορία περίπου 
400.000 αντιτύπων και μηνιαία κυκλοφορία πε-
ρίπου 15 εκατομμυρίων αντιτύπων. Στην πο-
λιτική του είναι κεντροδεξιό και από ορισμέ-
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1. ό πρόεδρος του 
Διεθνούς Συνδέσμου 
Επιστροφής των 
γλυπτών του 
παρθενώνα, Λουί 
γκοντάρ
2. ό καθηγητής 
Ελληνικής ιστορίας 
στη Σχολή Κλασικής 
Αρχαιολογίας του 
πανεπιστημίου του 
Κέιμπριτζ, πολ Κάρτλετζ


