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Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω σήμερα αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

έκθεση για την επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα, η οποία 

διοργανώνεται με αφορμή την Ολομέλεια του Κογκρέσου. 

Όπως ήδη γνωρίζετε η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με την 

υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις αρχές τις Δημοκρατίας 

αποτελεί μείζον θέμα για το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Αυτή η έκθεση είναι μια από κοινού προσπάθεια του Ελληνικού Υπουργείου 

Πολιτισμού, του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

και Κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς και του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. 

Η Γενική Συνέλευση του Κογκρέσου είναι μία καλή ευκαιρία για να 

ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αυτοδιοικήσεων από τις 45 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για ένα 

θέμα, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά σχετίζεται με την πολιτιστική 

κληρονομιά όλου του κόσμου. 

Νομίζω πως όλοι σας συμφωνείτε ότι ο Παρθενώνας είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Να σας 

υπενθυμίσω ότι η Αθηναϊκή Ακρόπολη είχε καταγραφεί το 1987 στην λίστα της 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ένα από τα κριτήρια για αυτή την 

καταγραφή είναι το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει τον Ελληνικό πολιτισμό για 
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παραπάνω από μια χιλιετία και αποτελεί έκφραση της προσαρμογή της 

αρχιτεκτονικής στο φυσικό τοπίο. 

Τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν έργα τέχνης, έκφραση μιας ολόκληρης 

κοινωνίας, η οποία λειτουργούσε πριν από 2.500 χρόνια με τις θεμελιώδεις 

αρχές τις ελευθερίας και της δημοκρατίας, αρχές που συνεχίζουν να 

αποτελούν τη βάση της ύπαρξης του Δυτικού πολιτισμού. 

Το ζήτημα της επανένωσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα είναι ένα μεγάλο 

και ευαίσθητο θέμα μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Γνωρίζουμε ότι αρκετές προτάσεις είναι υπό μελέτη για την δημιουργία μιας 

αμφίπλευρης πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας. Είμαι σίγουρος ότι 

μιλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου όταν ενθαρρύνω αυτή τη 

συνεργασία. Γνωρίζουμε ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και η Ευρωβουλή έχουν εμπλακεί στην συζήτηση αυτού του 

ζητήματος. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Κογκρέσο είναι έτοιμο 

να στηρίξει αυτή τη συνεργασία στοχεύοντας στην προώθηση και προσέγγιση 

της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Θα ήθελα να συγχαρώ αυτούς που οργάνωσαν αυτή την έκθεση και να 

εκφράσω την επιθυμία μου για μια δίκαιη λύση το συντομότερο δυνατόν, 

καθώς βρισκόμαστε στο δρόμο της πραγματοποίησης τον Ολυμπιακών 

Αγώνων, τον Αύγουστο, στην χώρα που τους έχει γεννήσει. 


