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Γλυπτά Παρθενώνα: Ενημέρωση από την Μενδώνη 
προς τις Διεθνείς Επιτροπές για την Επανένωση

Βρετανικό Μουσείο».
Μετά την ενημέρωση της υπουργού Πο-
λιτισμού, η πρόεδρος της Διεθνούς Ένω-
σης των Επιτροπών για την Επανένωση 
των Γλυπτών του Παρθενώνα, Δρ Kris 
Tytgat, επισημαίνει: «Θέλω να συγχαρώ 
την κ. Μενδώνη για την άμεση απάντη-
σή της στη δήλωση του πρωθυπουργού 
Τζόνσον. Αυτό αποδεικνύει, για άλλη μια 
φορά, ότι παρά το γεγονός ότι ο πρωθυ-
πουργός Τζόνσον είναι εις βάθος μελε-
τητής των κλασικών σπουδών, έχουμε 
ακόμα μεγάλο έργο να κάνουμε σε ό,τι 
αφορά την πληροφόρηση, ακόμη και 
στην Ελλάδα, καθώς οι άνθρωποι δεν ξέ-
ρουν ακριβώς τι ζητούμε πίσω και αγνο-
ούν τις ακριβείς συνθήκες λεηλασίας. Και 
θα το κάνουμε! Η συνεχής ενημέρωση 
και η άσκηση με έναν τρόπο πολιτιστικής 

Τ
ις Διεθνείς Επιτροπές για την 
Επανένωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα ενημέρωσε με επι-
στολή της η υπουργός Πολιτι-

σμού, Λίνα Μενδώνη.
«Η επιστολή της υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού προκάλεσε την ταχύτατη 
αντίδραση των ανά των κόσμο Επιτρο-
πών, καθώς και της Διεθνούς Ένωσης 
των Επιτροπών για την Επανένωση των 
Γλυπτών του Παρθενώνα», αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).
Επίσης, υπενθυμίζει τόσο τις δηλώσεις 
που έκανε πρόσφατα ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός σε συνέντευξή του στην εφημε-
ρίδα «Τα Νέα», όσο και την απάντηση της 
κ. Μενδώνη.
Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε: «Αντιλαμ-
βάνομαι τα έντονα συναισθήματα του 
ελληνικού λαού -και του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη- για το θέμα αυτό. 
Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση έχει μια 
σταθερή και μακροχρόνια θέση για τα 
Γλυπτά: αποκτήθηκαν νομίμως από τον 
λόρδο Έλγιν, σύμφωνα με τους νόμους 
που ίσχυαν εκείνη την εποχή. Ο νόμι-
μος ιδιοκτήτης τους είναι οι επίτροποι 
του Βρετανικού Μουσείου, από τότε που 
(σ.σ.: τα Γλυπτά) περιήλθαν στην κατοχή 
τους».
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λίνα Μενδώνη, απάντησε ότι ο Βρετανός 
πρωθυπουργός «δεν έχει ενημερωθεί 
από τις υπηρεσίες του, για τα νέα ιστο-
ρικά δεδομένα της Οθωμανοκρατίας, 
από τα οποία τεκμαίρεται ότι δεν υπήρ-
ξε νόμιμη κτήση από τον λόρδο Έλγιν 
των Γλυπτών του Παρθενώνα και συνε-
πώς ούτε από το Βρετανικό Μουσείο. Το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
μπορεί άμεσα να προσκομίσει τα απαραί-
τητα τεκμήρια, προκειμένου να ενημερω-
θεί ο βρετανικός λαός ότι το Βρετανικό 
Μουσείο κατέχει τα Γλυπτά παρανόμως. 
Η Ελλάδα δεν αποδέχεται νόμιμη κατο-
χή, νομή και κυριότητα των Γλυπτών στο 
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διπλωματίας, είναι οι μόνες εύλογες λύ-
σεις αυτή τη στιγμή. Ούτε η Αθήνα, ούτε 
η Ρώμη χτίστηκαν σε μια μέρα. […] Συνε-
χίζουμε και είμαστε δίπλα σας».
Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης καθη-
γητής Louis Godart, σημειώνει: «Εκφρά-
στε τα συγχαρητήριά μου και τη βαθιά 
ευγνωμοσύνη μου στην υπουργό Λίνα 
Μενδώνη για την υπέροχη απάντηση 
στον Μπόρις Τζόνσον. Φυσικά, όλοι μαζί 
θα συνεχίσουμε τη μάχη μας για την επα-
νένωση των Γλυπτών του Φειδία και δεν 
έχω καμία αμφιβολία ότι τελικά θα νική-
σουμε».
Ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής Επιτρο-
πής καθηγητής Paul Cartledge υπογραμ-
μίζει: «Είμαστε ευγνώμονες στην υπουργό 
Πολιτισμού για την άμεση και σφοδρή 
αντίκρουση της πιο πρόσφατης ανοησίας 
του πρωθυπουργού μας».

Αλλαγή ώρας 2021: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών
ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυ-
ριακή του Οκτωβρίου 2021.
Στις 26 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση σχετικά με 
την πρόταση της Επιτροπής να σταματή-
σει η πρακτική της αλλαγής ώρας, υπο-
στηρίζοντας το τέλος των αλλαγών στην 
ώρα μέχρι το 2021, οπότε και η κάθε 
χώρα καλείται να επιλέξει εάν οι δείκτες 
των ρολογιών θα παραμείνουν στη θερι-
νή ή τη χειμερινή.
Ωστόσο, η οριστική απόφαση για το πότε 
η πρόταση της Επιτροπής θα αποκτήσει 
νομική ισχύ, εξαρτάται από το Συμβούλιο 
της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τ
ην Κυριακή 28 Μαρτίου θα πραγ-
ματοποιηθεί η αλλαγή της ώρας 
σε θερινή, γυρίζοντας τα ρολόγια 
μια ώρα μπροστά.

Τα ξημερώματα της Κυριακής και συγκε-
κριμένα στις 03:00 οι δείκτες θα πρέπει 
να δείξουν 04:00 (σε κινητά και υπολογι-
στές η διαδικασία είναι αυτόματη).
Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου η αλλαγή ώρας πρέπει 
να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του 
Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρή-
σουν μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα 
κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή 
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