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Κυρίες και κύριοι, 

Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
του Δικτύου Αποδήμων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης να 
παρουσιάσει και να οργανώσει σχετικό ψήφισμα στη σημερινή Γενική 
Συνέλευση του Δικτύου για το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα και μάλιστα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004. Το πλαίσιο του Δικτύου είναι καθαρά ευρωπαϊκό και ως εκ τούτου 
άπτεται του αιτήματος για την επανένωση ενός παγκόσμιου, αλλά πρώτιστα 
ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού συμβόλου, του Παρθενώνα. Η επανένωση των 
μοναδικών γλυπτών του Παρθενώνα δίπλα στο μνημείο στο οποίο ανήκουν, η 
επιστροφή τους στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον, αποτελεί πλέον 
πολιτιστική αναγκαιότητα και όπως έχει  τονίσει ο κ. Υπουργός: «Μεταξύ 
Ευρωπαίων Εταίρων τέτοια ζητήματα…, θα έπρεπε να λύνονται με απλό και 
φιλικό τρόπο και με μεγάλη ευκολία». 

Παρά το ότι η επιχειρηματολογία για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα έχει απομακρυνθεί από τις ιστορικές αναδρομές και τα νομικά 
επιχειρήματα, απλά για λόγους καθαρά ενημερωτικούς, θα κάνω μια πολύ 
σύντομη παρουσίαση του ιστορικού της αφαίρεσης των Μαρμάρων από την 
Ακρόπολη και της αποστολής τους στην Αγγλία  τον 19ο αιώνα από τα 
συνεργεία του λόρδου Έλγιν. 

Το 1799 ο λόρδος Έλγιν διορίστηκε πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην 
Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη. Το 1800 έστειλε τεχνίτες του στην 
Αθήνα, που αποτελούσε τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 
συνεργείο είχε αρχικώς αποστολή να σχεδιάσει τα μνημεία και να λάβει 
εκμαγεία για τη διακόσμηση της έπαυλης του λόρδου στη Σκωτία, ο οποίος σε 
καμία περίπτωση  την εποχή εκείνη δεν μπορούσε  να διανοηθεί τη 
δυνατότητα αφαίρεσης γλυπτών από την Αθηναϊκή Ακρόπολη. Όταν τα διεθνή 
πολιτικά γεγονότα οδήγησαν την Τουρκία σε συμμαχία με τη Μ. Βρετανία 
εναντίον της Γαλλίας, ο Σουλτάνος έδειξε την εύνοιά του στον Έλγιν ως 
βρετανό πρεσβευτή, ο οποίος από την πλευρά του άδραξε την ευκαιρία για να 
ωφεληθεί προσωπικά και ν’ αποκτήσει μια τεράστια συλλογή από 
αρχαιότητες. Τότε αποφάσισε να προχωρήσει στην αφαίρεση όσο το δυνατόν 
περισσότερων γλυπτών από τα μνημεία της Ακρόπολης (κυρίως τον 
Παρθενώνα), από τα οποία δεν είχε δοθεί ποτέ άδεια αφαίρεσης 
αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών. 

Ταυτόχρονα, με άφθονα δώρα προς τους Τούρκους της Κωνσταντινούπολης 
και της Αθήνας, με εκβιασμούς, χρήματα και εξαπατήσεις ο Έλγιν έπεισε τους 
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Τούρκους προεστώτες της Αθήνας να σιωπήσουν όσο οι άνθρωποί του 
αφαιρούσαν τα τμήματα εκείνα του γλυπτού διάκοσμου του Παρθενώνα που 
είχαν επιλέξει. Ο Έλγιν ποτέ δεν εξασφάλισε επίσημη άδεια από τον ίδιο το 
Σουλτάνο για την αφαίρεση τμημάτων του μνημείου, την μόνη αρχή που είχε 
τη δικαιοδοσία να παραχωρήσει τέτοια άδεια. 

Αντιθέτως χρησιμοποίησε με έντεχνο τρόπο μια φιλική επιστολή του 
Καϊμακάμη, Τούρκου αξιωματούχου, ο οποίος εκείνη την εποχή 
αντικαθιστούσε τον Μέγα Βεζίρη στην Κωνσταντινούπολη. Η επιστολή που 
του δόθηκε ανεπίσημα ως χάρη, προέτρεπε τις Τουρκικές αρχές στην Αθήνα 
να επιτρέψουν στα συνεργεία του να σχεδιάσουν, να λάβουν εκμαγεία και να 
διενεργήσουν ανασκαφή γύρω από τα θεμέλια του Παρθενώνα, όπου ίσως 
βρισκόταν θαμμένη κάποια επιγραφή ή ανάγλυφο, με τον όρο ότι δεν θα 
βλάπτονταν με κανένα τρόπο τα μνημεία. 

Από το 1801 έως το 1804 οι εργατοτεχνίτες του Έλγιν δρούσαν στην 
Ακρόπολη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα γλυπτά και κυρίως στο ίδιο 
το μνημείο, αποσπώντας και διαμελίζοντας ένα σημαντικό μέρος ( περίπου το 
ήμισυ) από το σωζόμενο γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, μαζί με ορισμένα 
αρχιτεκτονικά μέλη, όπως ένα κιονόκρανο και ένα σπόνδυλο από κίονα. 
Σήμερα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου βρίσκονται διαμελισμένα πολλά τμήματα 
συχνά από το ίδιο γλυπτό. Ιππείς έχουν διαχωριστεί από τα σώματά τους, 
πλευρά αλόγων από τα πόδια τους, Κένταυροι από τα χέρια τους. Ακόμη και 
το κεφάλι της θεάς Αθηνάς και η αιγίδα της, βρίσκονται μακριά από τον κορμό 
της. 

Από τους 97 σωζόμενους λίθους της ζωφόρου του Παρθενώνα, οι 56 
βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 40 στην Αθήνα. Από τις 64 σωζόμενες μετόπες, 
οι 48 βρίσκονται στην Αθήνα και οι 15 στο Λονδίνο. Τέλος, από τις 28 
σωζόμενες μορφές των αετωμάτων, οι 19 βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 9 
στην Αθήνα. 

Η μεταφορά με πλοία αυτών των ανεκτίμητης αξίας αρχαιοτήτων στην Αγγλία 
αντιμετώπισε σημαντικές δυσχέρειες, αφού γινόταν με πλοία του αγγλικού 
ναυτικού από λιμάνι σε λιμάνι της Μεσογείου. Το πλοίο του Έλγιν, ο 
Μέντορας, βούλιαξε στα Κύθηρα, και επί 2 χρόνια προσπαθούσαν οι Έλληνες 
σφουγγαράδες να ανασύρουν τα Μάρμαρα από το βυθό. Τα γλυπτά, αφού 
έφταναν στην Αγγλία παρέμεναν για καιρό στην υγρασία των λιμανιών. Στο 
Λονδίνο μεταφέρθηκαν σε διάφορες αποθήκες και παραπήγματα, αφού ο 
λόρδος είχε χάσει την περιουσία του, εξαιτίας των τεράστιων ποσών που 
δαπάνησε για τα συνεργεία του, τη μεταφορά των γλυπτών και τις δωροδοκίες 
των Τούρκων αξιωματούχων, έτσι ώστε να του είναι αδύνατο να τα στεγάσει 
σε δικό του χώρο. Τελικά το βρετανικό δημόσιο προέβη στην υποθήκευση της 
συλλογής του Έλγιν, ο οποίος αναγκάστηκε να πουλήσει τα Μάρμαρα στη 
Βρετανική Κυβέρνηση, η οποία και τα εναπέθεσε από το 1816 στο Βρετανικό 
Μουσείο. 

Πριν από αυτήν την τελική συναλλαγή ειδική Εξεταστική Επιτροπή ανέλαβε να 
μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης, τα πορίσματα της οποίας τέθηκαν υπόψη 
του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής 
συνεδρίας που έλαβε χώρα, ακούστηκαν πολλές φωνές που εξέφρασαν 
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σκεπτικισμό και απόρριψη για τις ενέργειες του Έλγιν. Ακόμα και προτάσεις 
για την επιστροφή των Μαρμάρων διατυπώθηκαν τότε για πρώτη φορά. 
Ισχυρές αντιδράσεις ακούστηκαν και εκτός Κοινοβουλίου, με θερμότερο 
υποστηρικτή τους το Λόρδο Βύρωνα. 

Λίγα χρόνια μετά τις τελευταίες αφαιρέσεις αρχαιοτήτων από τον Έλγιν, 
άρχισε η Επανάσταση του ’21 και η Ακρόπολη πολιορκήθηκε από τους 
Έλληνες. Οι Τούρκοι που ήταν στο φρούριο κακοποιούσαν τους σπονδύλους 
των κιόνων για να αποσπάσουν τους μολύβδινους συνδέσμους για βόλια. Οι 
Έλληνες το έμαθαν και αμέσως τους έστειλαν μολύβι για τις σφαίρες τους, 
ώστε να σταματήσουν την καταστροφή. 

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, ένας ακόλουθος του Όθωνα ζήτησε 
την άμεση επιστροφή των Μαρμάρων. Τα αναστηλωτικά έργα άρχισαν 
αμέσως στον Παρθενώνα και οι πρώτοι Έλληνες αρχαιολόγοι στεκόμενοι στις 
κρηπίδες του ναού ζήτησαν τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα 
ως κίνηση δικαιοσύνης, μεγαλοψυχίας και απότισης φόρου τιμής σε ένα 
μνημείο αξεπέραστο στην Ιστορία και με ύψιστο συμβολισμό για την νέα 
Ελλάδα.  

Έκτοτε Έλληνες λόγιοι, απλοί άνθρωποι και πολιτικοί δεν σταμάτησαν ποτέ 
να επαναλαμβάνουν το αίτημα για επιστροφή των Μαρμάρων. Η φωνή 
πολλών από αυτούς έφτανε στο εξωτερικό, όπως του Καβάφη, του Σεφέρη, 
του Ελύτη και του Καζαντζάκη. 

Το 1982 η τότε Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη ζήτησε επίσημα την 
επιστροφή των Μαρμάρων με την ευκαιρία της έναρξης του μεγάλου 
προγράμματος αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη. Τον ίδιο χρόνο έθεσε 
το αίτημα στο Μεξικό στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών ψήφισε υπέρ. Η UNESCO 
άλλωστε έχει υιοθετήσει τον Παρθενώνα ως λογότυπο και έχει εγγράψει την 
Ακρόπολη στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Από τότε ο αγώνας παραμένει σταθερός, έχει κερδίσει πολλούς υποστηρικτές 
ανά τον κόσμο και το αίτημα έχει υιοθετηθεί με ψηφίσματα από πολλά διεθνή 
fora.Το αίτημα έχει γίνει παγκόσμιο, γιατί έχει έναν μοναδικό συμβολισμό. 
Έχουν συσταθεί πηγαία σε διάφορα κράτη Επιτροπές για την στήριξη του 
ζητήματος, πολλοί μεγάλοι ηγέτες έχουν λάβει θετική θέση και, η κοινή γνώμη 
παγκόσμια έχει στραφεί υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών στην 
Ελλάδα. Σε δημοσκοπήσεις που έχουν διεξαχθεί στην Αγγλία, το μεγαλύτερο 
μέρος των Βρετανών, αλλά και των άγγλων πολιτικών τάχθηκε υπέρ της 
επιστροφής. Πρόσφατα οι άγγλοι ολυμπιονίκες που βρέθηκαν στην Ακρόπολη 
δήλωσαν δυναμικά την υποστήριξή τους. Πολύ σημαντική έχει υπάρξει και η 
δεσμευτική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το 1999, όπου ποσοστό 
μεγαλύτερο από 55% έλαβε θετική θέση για το αίτημα. 

Άλλωστε το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στη 
φυσική τους θέση στην Αθήνα δεν έχει τεθεί στο όνομα μιας ελληνικής εθνικής 
ευαισθησίας, ή στο όνομα της ελληνικής πολιτιστικής ή εξωτερικής πολιτικής. 
Τίθεται στο όνομα του ίδιου του ακρωτηριασμένου μνημείου του Παρθενώνα, 
στο όνομα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Η πρόταση της Ελλάδας προς τη βρετανική πλευρά, η οποία σέβεται 
απολύτως όλες τις βρετανικές ευαισθησίες, συνίσταται στο να οργανωθεί στην 
Αθήνα μία μεγάλη ενιαία έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα που να φέρει 
την υπογραφή και του Βρετανικού Μουσείου και του Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί με τη μορφή ενός μακροχρόνιου 
δανείου από το Βρετανικό Μουσείο στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Επίσης έχει 
προταθεί επισήμως προς τη βρετανική πλευρά να ιδρύσει και να θέσει σε 
λειτουργία μέσα στο κτίριο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης ένα δικό του 
παράρτημα, εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα Μάρμαρα από το 
Λονδίνο, δίπλα στα Μάρμαρα που βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Το παράρτημα αυτό θα έχει την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των γλυπτών που 
αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Πρώτιστη σημασία έχει να 
βρεθεί τρόπος για την ενοποίηση των Μαρμάρων του Παρθενώνα σε άμεση 
οπτική επαφή με το μνημείο του Παρθενώνα στο οποίο ανήκουν ως ενιαίο 
αρχιτεκτονικό και νοηματικό σύνολο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα γίνονται 
κατανοητά μόνο δίπλα στο μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν, αλλά και το 
αντίθετο. Ο κάθε επισκέπτης επιστήμονας ή μη, θα ωφελείται πολλαπλά  από 
την μοναδική αυτή εμπειρία. 

Το Μουσείο είναι ένα πολύ υψηλών προδιαγραφών αρχιτεκτονικό 
δημιούργημα που σέβεται και αναδεικνύει τα Μάρμαρα προβλέποντας την 
μουσειολογική τους έκθεση σύμφωνα με την σωστή αρχιτεκτονική τους 
αλληλουχία. Υπηρετεί τα εκθέματα και δεν επιβάλλεται σ’ αυτά. Ο φωτισμός 
του χώρου, θα είναι το φυσικό αττικό φως το οποίο θα διαχέεται ολόγυρα στην 
ειδική γυάλινη αίθουσα του Παρθενώνα, η οποία αναπαριστά  τις ακριβείς 
διαστάσεις και τον προσανατολισμό του μνημείου. Ο επισκέπτης 
ακολουθώντας τον περίπατο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με τους 
ενοποιημένους αρχαιολογικούς χώρους της κλασικής πόλης εισέρχεται στο 
Μουσείο, όπου βιώνει το διαχρονικό ιστορικό περιβάλλον των Μαρμάρων 
από τα προϊστορικά μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια , απαράμιλλα εκθέματα και 
αρχιτεκτονικά  κατάλοιπα από τα οποία θα υπάρχουν στις προθήκες του 
Μουσείου, καθώς και διατηρημένα in situ στον χώρο της ανασκαφής, ο οποίος 
ενσωματώθηκε ως έκθεμα στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα είναι θλιβερό 
να μείνουν κενά στην έκθεση και να αναδεικνύεται από αυτά ο διαμελισμός 
των γλυπτών ανάμεσα μάλιστα σε δύο χώρες της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η 
επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα είναι σήμερα αναμφίβολα μια 
πολιτιστική επιταγή. 

Επιπρόσθετα η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα θα δώσει νέα 
ώθηση στην επιστημονική μελέτη του μοναδικού αυτού γλυπτικού συνόλου. 
Τα τελευταία χρόνια εντατική αρχαιολογική έρευνα στην Ακρόπολη γενικότερα 
και στον Παρθενώνα ειδικότερα, έχει αποδώσει νέα στοιχεία. Έχουν βρεθεί 
πολυάριθμα γλυπτικά θραύσματα που ανήκουν στον Παρθενώνα, αρκετές 
μορφές έχουν αποκατασταθεί και σπαράγματα που συγκολλώνται με τα 
γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο έχουν αναγνωρισθεί. Τα αξιοσημείωτα αυτά 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ακρόπολη είναι ακόμα αστείρευτη πηγή 
ερευνητικής γνώσης.   

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επίσης αναλάβει την υποχρέωση να 
διοργανώνει σε συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, στις αίθουσες του 
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Βρετανικού Μουσείου μια σειρά πολύ σημαντικών περιοδικών εκθέσεων, οι 
οποίες θα μεταφέρονται και σε άλλα περιφερειακά μουσεία της Μεγάλης 
Βρετανίας. Αυτό θα κινητοποιεί διαρκώς το ενδιαφέρον του κοινού για τις 
ελληνικές αρχαιότητες, θα προσελκύει νέους επισκέπτες στο Βρετανικό 
Μουσείο και βέβαια θα λειτουργεί ως μία διαρκής ζωντανή γέφυρα 
πολιτιστικής επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες . 

Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο καταλυτική εντύπωση, μπορεί να παίξει μια 
κίνηση για την επανένωση των Μαρμάρων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 
της Αθήνας, όταν τα μάτια όλης της διεθνούς κοινής γνώμης θα είναι 
στραμμένα στον αυθεντικό τόπο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ευρώπη και οι 
πολίτες της θα μπορούν να είναι υπερήφανοι γι’ αυτό. 

Σας ευχαριστώ. 


