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ο Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης αποφά-

σισε να επιστρέψει στην Ελλάδα θραύσµα

από τον λίθο VIII της βόρειας ζωφόρου του Παρθε-

νώνα. Το σπάραγµα πρέπει να αποσπάστηκε από

το µνηµείο κατά την έκρηξη του Morozini (1687)

και σε άγνωστη εποχή κατέληξε σε κάποιον αρχαιο-

πώλη, ο οποίος αφού ελείανε την πίσω επιφάνειά

του χάραξε τη λέξη «ΠΑΡ-

ΘΕΝΩΝ». Το 1871 µετα-

φέρθηκε στο Πανεπιστήµιο

της Χαϊδελβέργης. 

Το θραύσµα προέρχεται

από την κάτω δεξιά γωνία

του λίθου µε το άκρο δεξί

πόδι της µορφής 29 που

κατευθύνεται προς τα αρι-

στερά του θεατή. Σώζεται ο

ταρσός και το µεγαλύτερο

µέρος του πέλµατος µε το

σανδάλι, καθώς και το µέ-

ρος από την παρυφή του

ενδύµατος. Ανήκει στη σω-

ζόµενη τέταρτη µορφή ενός

θαλλοφόρου, του οποίου

τµήµα συνεχίζεται στον

επόµενο λίθο ΙΧ της βό-

ρειας πλευράς. Πρόκειται

για την πρώτη µορφή της

οµάδας των θαλλοφόρων της

ποµπής των Παναθηναίων,

που εικονίζονται στους επό-

µενους λίθους ΙΧ και Χ της

βόρειας πλευράς της ζωφό-

ρου. Το θραύσµα αναγνώρισε ο Αρχαιολόγος G.

Hafner (1948). 

Για πρώτη φορά γίνεται έµπρακτα αποδεκτό το

αίτηµα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθε-

νώνα στον τόπο τους, ενώ ταυτόχρονα δικαιώνονται

οι προσπάθειες που καταβάλλονται συνεχώς µε

στόχο την αποκατάσταση της ενότητας των κατα-

κερµατισµένων συστατικών του µνηµείου. Ο Πρύ-

τανης του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης κ.

Peter Hommelhoff δήλωσε ότι η απόφαση της πρυ-

τανείας του Πανεπιστηµίου αποτελεί αναγνώριση

της σηµασίας του Παρθενώνα για την παγκόσµια

πολιτιστική κληρονοµιά. 

Στις 4 Σεπτεµβρίου 2006 ο Υπουργός Πολιτισµού

κ. Γ. Βουλγαράκης, συνο-

δεία του Γενικού Γραµµατέα

κ. Χρ. Ζαχόπουλου, των

κυριών Π. Βασιλοπούλου,

Γεν. ∆/ντριας Αρχαιοτήτων,

Ε. Κόρκα, ∆ιευθύντριας της

∆ΙΠΚΑ, Αλκ. Χωρέµη, Προϊ-

σταµένης Α΄ ΕΠΚΑ και του

Καθηγητή ∆. Παντερµαλή,

Προέδρου του Οργανισµού

Ανέγερσης του Νέου Μου-

σείου της Ακρόπολης (ΟΑ-

ΝΜΑ) µετέβηκαν στη Γερ-

µανία προκειµένου να πα-

ραστούν στην τελετή της πα-

ράδοσης της πολύτιµης δω-

ρεάς και αφετέρου να µετα-

φέρουν στην πανεπιστη-

µιακή κοινότητα της Χαϊ-

δελβέργης την ευγνωµοσύνη

της Ελληνικής πολιτείας. 

Την ενσωµάτωση του θραύ-

σµατος στην αρχική του θέ-

ση στο Μουσείο Ακροπό-

λεως έκανε στις 5 Σεπτεµ-

βρίου 2006 ο κ. Γ. Βουλγα-

ράκης. παρουσία του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΠΟ κ.

Χρ. Ζαχόπουλου, των ανωτέρω υπηρεσιακών παρα-

γόντων, του J. Dassin, Προέδρου του Ιδρύµατος Με-

λίνα Μερκούρη και του Άγγελου ∆εληβοριά, ∆ιευθυ-

ντού του Μπενακείου Μουσείου, ο οποίος έπαιξε

ενεργό ρόλο στην επιστροφή του θραύσµατος.
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∆ρ. Άλκηστις Χωρέµη-Σπετσιέρη, Προϊσταµένη Α΄ ΕΠΚΑ

ΤΤΤΤ

Από την τελετή ενσωµάτωσης του επιστραφέντος θραύσµατος
στη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα. Άνω η Προϊσταµένη της

Ά  ΕΠΚΑ ∆ρ. Α. Χωρέµη-Σπετσιέρη, κάτω ο Υπουργός
Πολιτισµού κ. Γ. Βουλγαράκης, Μουσείο Ακροπόλεως, 

5 Σεπτεµβρίου 2006


