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Αθήνα, 13.12.10
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Χαιρετισμός Προέδρου ΣΑΕ στην Ημερίδα για την Προστασία και
Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών Μουσείο Ακρόπολης, 10 Δεκεμβρίου
2010
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της ημερίδας για την
προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, συγχαίροντας ειδικά το
Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών του Καθηγητή Ηλία Κρίσπη και της Δρας.
Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης σε ένα θέμα
διαχρονικό, ιδιαίτερα επίκαιρο και σημαντικό, με τη συμμετοχή διακεκριμένων
επιστημόνων από την Ελλάδα και τη Διασπορά.
Συγχαίρω
και ευχαριστώ τους συνδιοργανωτές της ημερίδας, το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μουσείο της Ακρόπολης και ειδικότερα
τον αγαπητό φίλο, Πρόεδρο του Μουσείου καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή.
Η επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους είναι ένα από τα
θέματα στα οποία συγκλίνουν, στις μέρες μας, τα κράτη του κόσμου. Αρκεί να
θυμίσω ότι ακριβώς πριν από ένα χρόνο υιοθετήθηκε από 85 κράτη-μέλη και με
πρωτοβουλία της χώρας μας, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα με τίτλο
«Επιστροφή ή αποκατάσταση των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς στις
χώρες προέλευσής τους». Το σχέδιο ψηφίσματος είχε προταθεί από τον μόνιμο
αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, τον Αλεξανδρινό φίλο Πρέσβη Αναστάση
Μητσιάλη.
Ειδικότερα, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν αφορά μόνο την
Ελλάδα, αφού πρόκειται
για την ακεραιότητα ενός παγκόσμιου συμβόλου
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το όραμα και ο αγώνας της αείμνηστης Μελίνας
Μερκούρης μας δείχνει τον δρόμο για να πορευθούμε έχοντας πλέον στο πλευρό
μας εκατομμύρια συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους από ολόκληρο τον κόσμο. Η
απανταχού ομογένεια είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό και
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ενημέρωση της κοινής γνώμης στις
χώρες υποδοχής.
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ως εκφραστής της οργανωμένης
ομογένειας, έχει θέσει το θέμα ψηλά στις ατζέντα του. Γι΄ αυτό και στηρίξαμε με
χαρά και υπερηφάνεια την πρωτοβουλία των Δικτύων της Νεολαίας μας, σε όλο
τον κόσμο, να ξεκινήσουν την εκστρατείας τους για τη συλλογή υπογραφών,
μέσω της ιστοσελίδας που δημιούργησαν για τον σκοπό αυτό. Η εκστρατεία
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ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2009, από εδώ, από το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης,
με στόχο να συγκεντρώσουν χιλιάδες υπογραφές και να προχωρήσουμε στα
επόμενα βήματα έχοντας σαν πρώτο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου 2012 .
Κλείνοντας, καλωσορίζω τους διακεκριμένους εισηγητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και αναμένουμε με
ενδιαφέρον τα συμπεράσματά της, που είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιηθούν
δεόντως, ώστε να μην αργήσει η ημέρα της επιστροφής των Γλυπτών, στο
φυσικό τους χώρο, το ιδανικό αυτό Μουσείο, που αγκαλιάζει την ιστορία και την
πολιτιστική μας κληρονομιά.
Σας ευχαριστώ.
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