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English text follows Greek text 
 

 
 

Δελτίο τύπου προς δημοσίευση (15/5/21) 
 

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Σε αναζήτηση μιας Βιώσιμης Λύσης 
Διεθνής Δημόσιος Διάλογος και Πάνελ Ειδικών για τα Γλυπτά του 

Παρθενώνα στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ECOWEEK 2021 στην Αίγινα 

 
Με αφορμή τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας και υπό την αιγίδα της 

επιτροπής «Ελλάδα 2021», η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK – 

Eβδομάδα Οικολογίας και ο μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ προσκαλούν τη διεθνή κοινότητα σε παγκόσμιο προβληματισμό στην 

αναζήτηση λύσεων για το μέλλον των γλυπτών του Παρθενώνα, καταθέτοντας ιδέες 

και προτάσεις. 

Πρόκειται για μια διαδραστική πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Απρίλιο 2021 

με διεθνή δημόσια διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του ιδίου έτους 

στην Αίγινα. Με την πραγματοποίηση διεθνούς πάνελ ειδικών και συζήτησης, θα 

συζητηθούν οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν. Στόχος αυτής της διεθνούς 

κινητοποίησης είναι η αναζήτηση μιας βιώσιμης και κοινά αποδεκτής λύσης για το 

θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα. (https://parthenonmarbles2021.org) 

 

«Η διεθνής κοινότητα ήδη ανταποκρίνεται και καταθέτει προτάσεις» 

αναφέρει ο Πρόεδρος της ECOWEEK Δρ. Ηλίας Μεσσίνας. «Βλέπουμε πολύ θετικά 

την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, που δείχοντας ενδιαφέρον για την 

πολιτιστική μας κληρονομιά, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις out-of-the-box, κάποιες 

εκ των οποίων ίσως αποτελέσουν λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Η διεθνής 

εξειδίκευση της ECOWEEK στη δημόσια διαβούλευση και το συμμετοχικό σχεδιασμό 

βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων, ελπίζουμε ότι θα συμβάλει και στην επίλυση ενός 

τόσο σημαντικού θέματος για τη χώρα μας, λειτουργώντας, φυσικά, παράλληλα με 

https://parthenonmarbles2021.org/
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όλες τις άλλες σημαντικές προσπάθειες που γίνονται τη στιγμή αυτή από κρατικούς 

ή άλλους φορείς.» 

Τον Αύγουστο 2021 θα πραγματοποιηθεί πάνελ ειδικών με τίτλο 

«ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ   ΤΗΣ  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ: Προς 

μία Αειφορική Λύση μέσα από το Διάλογο και Προτάσεις από τη Διεθνή Κοινότητα».  

Το πάνελ θα φιλοξενηθεί στο διεθνές συνέδριο «ECOWEEK 2021: ΙΣΤΟΡΙΑ + 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ + ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Προς ένα Αειφόρο Όραμα στην Πράξη» που διοργανώνει η 

ECOWEEK από τις 29 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα.  

 «Το Think Tank Παρέμβαση ήδη από το 2020 έχει πραγματοποιήσει 

συζητήσεις με επιφανείς προσωπικότητες του Ελλαδικού και Ομογενειακού χώρου 

για έναν διεθνή διάλογο για το μέλλον των γλυπτών του Παρθενώνα» αναφέρει ο 

Πρόεδρος του PAREMVASI Κωνσταντίνος Γεροντής. «Θεωρούμε ότι υφίσταται η 

συγκυρία και ωριμότητα να λάβει χώρα μία τέτοια πρωτοβουλία στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων των 200 χρόνων παλιγγενεσίας, γεγονός  που θα συνδράμει και σε 

διεθνές ενδιαφέρον για την πολιτιστική μας κληρονομιά καθώς και σε τουριστική 

προσέλκυση  ομογενών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι προτάσεις που θα λάβουμε, θα 

συμβάλουν ουσιαστικά στο διάλογο ανεύρεσης λύσης στο σημαντικό αυτό θέμα.» 

Το διεθνές συνέδριο «ECOWEEK 2021: ΙΣΤΟΡΙΑ + ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ + ΑΕΙΦΟΡΙΑ: 

Προς ένα Αειφόρο Όραμα στην Πράξη» που θα φιλοξενήσει το πάνελ ειδικών που θα 

αξιολογήσει και θα συζητήσει τις προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από το διεθνή 

δημόσιο διάλογο, θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 

στην Αίγινα. Το συνέδριο θα προβληθεί και στο ευρωπαϊκό Green Week 2021 με 

ημερίδα στις 5 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος). Το διεθνές συνέδριο 

ECOWEEK 2021 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δήμου Αίγινας και περιλαμβάνει 

διαλέξεις, πάνελ ειδικών και εργαστήρια για φοιτητές πάνω σε θέματα αειφορικού 

σχεδιασμού, αειφόρου τουρισμού, καινοτομία στις μετακινήσεις, αξιοποίηση 

φυσικών πόρων, πρακτικές κυκλικής οικονομίας στο σχεδιασμό και άλλα.   

(https://ecoweek2021.org). 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία των Γλυπτών του Παρθενώνα 

στην ιστοσελίδα: https://parthenonmarbles2021.org  

 

Κατάθεση προτάσεων στη φόρμα: https://forms.gle/WWZCXcoMGXqLDbJY8 

Περισσότερα για το διεθνές συνέδριο ECOWEEK 2021: https://ecoweek2021.org 

Επικοινωνία: info@parthenonmarbles2021.org  

https://ecoweek2021.org/
https://parthenonmarbles2021.org/
https://forms.gle/WWZCXcoMGXqLDbJY8
https://ecoweek2021.org/
mailto:info@parthenonmarbles2021.org
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Press release for immediate release (15/5/21) 

 

The Parthenon Marbles: In Search of a Sustainable Solution 

International Public Dialogue and Experts Panel at the international 

conference ECOWEEK 2021 in Aegina, Greece 

 

On the occasion of the 200th anniversary of the establishment of the Modern Greek 

State and under the auspices of the committee "Greece 2021", the non-profit 

organization ECOWEEK and the non-profit cultural organization PAREMVSI invite the 

international community to submit ideas and proposals on the global search for 

solutions for the future of the Parthenon Marbles. 

 

This is participatory initiative was initated in April 2021 with a call to the 

international community and will be completed in August 2021 in Aegina, Greece. At 

the scheduled international panel of experts selected proposals will be evaluated and 

discussed. The aim of this international mobilization is to seek a sustainable and 

mutually acceptable solution to the issue of Parthenon Marbles. 

(https://parthenonmarbles2021.org)  

 

"The international community is already responding and submitting proposals," says 

ECOWEEK Chairman Dr. Elias Messinas. "We are very positive about the response of 

the international community, which, showing interest in the Greek cultural heritage, 

offers out-of-the-box alternatives, some of which may be acceptable to both sides. 

ECOWEEK's international expertise in public participation and participatory design 

in sustainable and innovative solutions, we hope will contribute to contributing in the 

solution of such an important issue for Greece, an effort that is running alongside all 

other important efforts currently under way by government or other bodies." 

 

In August 2021 a panel discussion entitled "GREEK CULTURE: THE SCULPTURES OF 

THE ACROPOLIS OF ATHENS: Towards a Sustainable Solution through Dialogue and 

https://parthenonmarbles2021.org/
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Proposals from the International Community" will be held in Aegina, Greece, the first 

capital of Modern Greece.  

 

The panel will be hosted at the international conference "ECOWEEK 2021: HISTORY 

+ TOURISM + SUSTAINABILITY: Towards a Sustainable Vision in Practice" organized 

by ECOWEEK from August 29 to September 4. 

 

"Think Tank PAREMVASI has held discussions with prominent figures of the Greek 

Diaspora for an international dialogue on the future of the Parthenon sculptures 

already in 2020," says PAREMVASI Chairman Konstantinos Gerontis. "We find the 

anniversary year to be an opportunity, as there is maturity for such an initiative to 

take place in the context of the events of the 200 years, which will not only contribute 

to international interest in our cultural heritage but to attracting attracting visitors 

from the Greek Diaspora as well. We are optimistic that the proposals received will 

contribute significantly to the dialogue towards a solution to this important issue." 

 

The international conference "ECOWEEK 2021: HISTORY + TOURISM + 

SUSTAINABILITY: Towards a Sustainable Vision in Practice" which will host the panel 

of experts that will evaluate and discuss the proposals received from the international 

community, will take place from 29 on September 4 in Aegina, Greece. The ECOWEEK 

conference is also a partner event at the European Green Week 2021 with a one-day 

event on June 5 (World Environment Day). The ECOWEEK 2021 international 

conference takes place under the auspices of the Ministry of Tourism, the Ministry of 

Rural Development and Food, and the Municipality of Aegina, and includes lectures, 

expert panels and workshops for students on sustainable design, sustainable tourism, 

innovation in mobility, reuse of natural resources, circular economy practices and 

more. (https://ecoweek2021.org)  

 

More information about the Parthenon Marbles initiative at: 

https://parthenonmarbles2021.org  

 

To submit your ideas and proposals: https://forms.gle/WWZCXcoMGXqLDbJY8  

 

More about ECOWEEK 2021 international conference: https://ecoweek2021.org  

 

Contact: info@parthenonmarbles2021.org  

https://ecoweek2021.org/
https://parthenonmarbles2021.org/
https://forms.gle/WWZCXcoMGXqLDbJY8
https://ecoweek2021.org/
mailto:info@parthenonmarbles2021.org

