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“Teidän on ymmärrettävä, mitä Parthenonin marmorit merkitsevät meille.
Ne ovat meidän ylpeytemme. Ne ovat meidän uhrimme. Ne ovat
kunnianosoitus demokraattiselle filosofialle. Ne ovat meidän toiveemme ja
meidän nimemme. Ne ovat kreikkalaisuuden ydin.”
– Melina Mercouri

Parthenonin veistosten palauttamiskomitea
Järjestö perustettiin 2008 edistämään Parthenon-temppelin marmoriveistosten palauttamista Lontoon
British Museumista takaisin Ateenaan. Vastaavia yhdistyksiä toimii 16 muussa maassa. Keskeisinä
perusteina palauttamiselle näemme:


Periaatteen, että kulttuuriperintö kuuluu alkuperäiseen asiayhteyteensä



Mahdollisuuden useassa eri kokoelmassa säilytettävien veistosfragmenttien yhdistämiseen



Parthenonin ja koko Akropoliin erityisaseman eurooppalaiselle kulttuuriperinnölle



Uuden Akropolis-museon, joka yleiseurooppalaisena museona tarjoaa parhaan säilytyspaikan
yhtenäiselle veistoskokoelmalle

Yhdistyksen toimintaan kuuluu seminaarien ja yleisöluentojen järjestämistä sekä yhteydenpitoa
poliittisiin päättäjiin ja tiedotusvälineisiin.

Lontoo 2012
Parthenonin veistosten palauttamiskomitean on laatinut kansainvälistä huomiota saaneen aloitteen
Lontoon vuoden 2012 olympiakisojen toimimisesta puitteina marmoreiden palauttamiseksi Kreikkaan.
Parthenonin marmoreiden palautus olisi Lontoolle ja Isolle-Britannialle hieno PR-työ, joka loistavalla
tavalla konkretisoi reilun pelin ja urheiluhengen idean.

Jäseneksi
Parthenonin veistosten palauttamiskomitean jäseneksi voivat liittyä kaikki tavoitteitamme tukevat
henkilöt. Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, opiskelijoilta 7 euroa. Yksityishenkilöillä tai yhteisöillä on
myös mahdollisuus liittyä kannatusjäseneksi (50 euroa / vuosi). Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen
kotisivujen (http://www.parthenon.fi) kautta tai ottamalla yhteyttä sihteeri Mika Rissaseen
(mika.rissanen@jyu.fi / puh. 050 5914 250).
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