
trιαΩοΙJσιάστnκαν vέs αποκαflυnτικtι στοιχεία 
ν.ια τnν ανάγκn εαιστρΘφfις του~ στnν Ε 

rν κινητοποίηση του ενδιαφέροrντος Αμε
ρικανών επιστημόνων για την επιστροφή 

'ων Γλυπτών του ΠαρθΕνώvα προκάλεσε 
Διεθνές Συνέδριο «0 Παρθενώνας και 

α Γλυπτά του στον 21ο Αιώνα», που πραγ

ματοποιήθη~ στο Σεν Λούις των ΗΠΑ, στις 

27-28 Απριλίου. Στο σuνέδριο παρουσιά
σθηκαν νέα στοιχεία -οι ειδικοί τα χαρα

~ρισαν «ιδιαίτερα σημαrντικά»- αποκα-
λυπτικά για την ανάγκη επιστροφής των 

ίlrλυπτών, αfστε να αποκατασταθεί το μνη
μείο του Παρθενώνα. 

ίΙ'ο Συνέδριο διοργανώθηκε από τον κάτο

ο της Έδρας Ελληνικών Σπουδών του Πα
νεπιστημίου Μιζσύρι, καθηγητή Αρχαιολο-

ιyίας Μιχάλη Κοσμόπουλο, ο οποίος είναι 
~αι ο σuντογιστής της ~αvαδικής ΕΠιτρο

Πής yJj:J. την Ετίσtροφή των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα. Κατά τη διάρκεια τοu σuνε
δρίου, πολλοί επιφανεCς αρχαιολόγοι, ιστο

ρικοί τέχνης και άλλοι επιστήμονες από την ' 
Αμερική, τη Βρετανία και την Ελλάδα πα

ρουσίασαν νέες σημαrντικές aποκαλύψεις , 
για την ιστορία του μνημείου και τα γλuπτά 

του ~ου εκtίθενται σφ ~ετανικό Μου~ίο. 
Το Συνέδριο 6χι μ6νο δημοσιοποίησε το θέ-

μα στην αμερικανική κοινή γνώμη, αλλά 

έδωσε την ευκαιρία σε εχπροσώποuς των 
Επιτροπών της Βρετανίας, της Αμερικής και 

τοu Καναδά να συναντηθούν και να συζη

τήσουν το συντονισμό της διεθνούς εκ
στρατείας για την επιστροφή των Vλuπτών 

στην Αθήνα. 

Κατά την ανοιΚ'tή δημόσια σuζήτηση που 
έγινε με την ολοκλήρωση του σuνεδρίου, 

επισημάνθηκε η ανάγκη αλλαγής νοοτρο

πίας της ηγεσίας του Βρετανικού Μουσείου 

άtο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των 

Γλuπτών. 
«Πρέπει να σταμάτήσεu η εχθρική αrντιμε

τώπιση της Ελλάδας από το Βρετανικό 
Μουσείο και να uπάρξει φιλική προσέγγι

ση και διάλογος», τόνισε χαρακτηριστικά 

ο κ. Κοσμόπουλος 1ωι σuμπληρωσε 6τι «το 

ζητούμενο είναι η σωσtή αποκαrάσι"αση του 
μνημείου και 1) εJ(ανένtφή των γλυπτών για 

το καλό του Παρθενωνα. Έτ~ να ~με 
και να διατηρήσοyμ_ε το σUι.ψολο τοu δutι

κού πσΜτισμού για μ.dς και~ επ~ε
νεές». 

Εν τω μετι;ιξύ, tηνJJΠ6σχεdη qon ο ~~~.5 και 
η εφημερίδα τοy, η_ «Th"e Sunday HeffiΊa 

Ί'ην κινητοπο{ηση Αμεqικαναfv eπισrημόvωv γ.ια την επιστροφή των 

fl.vπrών του ΠU{!θεvafva προκtiλεσε το Διεθνές Σuνiδριο στις ΗΠΑ 

Sun• , θα σuνεχίσουν τη σθεναρή tmοστή· 
ριξή ~για να στεφθεί από επιτυχlρ. η i;Κ-- ~ 
στρατεCα για την επιστροφή tων m:uπτών 

του Παρθενώνα στην Ελλά~ διατdΠαισε ο 
αρχισurντάκτης της Άλαν Χάοu, μιλωνtας 

σε εκδήλωqη ποu οργανώθηκε στη Μελ
βούρνη για να τιμηθεί η προσφορά του ίδι

οu και της εφημερίδας τοu. ~ _ ~ 
Η εφημερίδα «'Jihe Sunday Hefald Sun», 
από τις μεγαλύ:tερες~ κυκλοφορία εφη
μερ~δες της Αuστραλίας, uπόστηρίζει δυ
ναμικά το αtτημα της εmιΠροφής των Γλυ-

πτώrν, δημοσιεύοrντας ακόμα και κοuπόνια 

για να τα υπογράφουν οι αναγνώστες της. 

Ο ίδιος ο κ. Χάοu, που κατέχει πολύ καλά 

το θέμα, δήλωσε ότι τα επιχει.ρJίματα των 
Βρετανών οι οποίοι αQνούνται να επιστρέ

ψουν τα Γλυπτά δεν στέκουν πλέον και εξέ-

. - ·φρασε την εΛπίδα ότι έως το 2004 αυτά θα 
,βρtσκοrντάι στην Αθήνα. 

Η εκδήλωση QQΎ~ από 1Q Σuμβοιιϊ.w 
Απόδημοu ~ηνισμοu (Ω""εανίας) σε CJ\1-
yi;ργασία με επιχειρηματικούt φpρείς της 

Ομογένειας. 


