
The Hellenic Society Prometheas 
Τη γλώςςα μου ζδωςαν Ελληνική 

Το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. 

Μονάχη ζγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου. 

www.Prometheas.org      Οδυσσέας Ελύτης 

Newsletter 

January 2012 

The Hellenic Society Prometheas wishes you all a healthy and 
prosperous New Year, and thanks you for your continued support 
and participation. 

Prometheas Events 
 Friday, January 13, 2012, 7:30 pm: An Evening Dedicated to the Island of 

Love: Cyprus, at St George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD (see Flyer for 

more details) 

 Friday, January 27, 2012: Greek Letters Day Celebration at St George Greek 

Orthodox Church, Bethesda, MD (Flyer to be circulated soon).  

 Friday, February 10, 2012: Poetry Evening - Odysseas Elytis.  

 Sunday, March 25, 2012: Greek Independence Day at St. Katherine Church, VA.   

 Friday, May 11, 2012: Speaker: «Η Ποιηηηθή Δηάζηαζε ηφλ Σραγφδηώλ ηοσ 

Αηζτύιοσ». by Dr. Polyvia Parara.   

 Friday, May 18, 2012: Musical Evening  

 



Events of Other Organizations 

 January 19th, at 7:00pm we will start our 2012 ―Health, Nutrition and Fitness‖ series 

with an overview of the most recent discoveries in Health and Medicine, titled: ―The 

Impact of Modern Genetics In Our Lives" by distinguished Dr. Constantine A. 

Stratakis, MD, NIH. (For more info: zkosmidou@greekculture.us) 

 January 27th, at 6:30pm the Library of Congress in partnership with the Embassy of 

Greece and the National Endowment for the Arts will pay tribute to Greece‘s Nobel 

laureate Odysseas Elytis for the significant contribution and influence of his poetry to 

the Hispanic World. (For more info: zkosmidou@greekculture.us) 

PAST EVENTS 

AHIF Hosts Tenth Annual Future of Hellenism in America Conference 

WASHINGTON, DC –The American Hellenic Institute Foundation (AHIF) hosted its landmark Tenth 

Annual Conference on the Future of Hellenism in America, keeping the discussion of the promotion and 

preservation of Hellenism at the forefront of the community. This year’s conference was held in 

Washington, DC at The Capital Hilton, November 18-19, 2011. 

Featuring more than 20 prominent speakers from across the country, conference presentations analyzed 

key issues including the future of Greek American organizations, the political process and lobbying, 

religious and ethnic identity, promoting Hellenic values through business, Greek education, and 

perspectives from young Greek Americans. Speakers also identified how Hellenism could be promoted in 

the future through these various channels. 

Conference summary: http://ahiworld.com/component/content/article/1549.html 

Websites of the month 

 National Geographic' Islands: Cyprus 

http://www.youtube.com/watch?v=AtZCUQlgAgc  

 National Geographic' Rio Antirio Bridge in Greece: 

http://www.youtube.com/watch?v=dmwIjpjcPv0 

Books 

 "Science and Eastern Orthodoxy/From the Greek Fathers to the Age of Globalization" 

by Efthymios Nicolaidis, translated by Susan Emanuel 



News Articles 
Μνήμη Κρίςτοφερ Χίτςενσ, 1949-2011  

19/12/2011  

Μαξηνο Επξηβηαδεο 

Όηαλ ην πξστ ηεο επφκελεο κέξαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Κξίζηνθεξ Υίηζελο (1949-

2011), πνπ έθπγε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ζηηο ΖΠΑ κεηά απφ δπν ρξφληα κάρεο κε ηνλ θαξθίλν, κνπ 

δεηήζεθε λα γξάςσ έλαλ ζθειεηφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ελφο θεηκέλνπ – πλεπκαηηθνχ 

κλεκφζπλνπ γηα ηνλ εθιηπφληα, απφ πεξηέξγεηα πεξηζζφηεξν, έθαλα κηα αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν. Δθείλε ηελ εκέξα, Παξαζθεπή, ππήξραλ 193.000.000 λαη, 193 εθαηνκκχξηα 

αλαθνξέο θάησ απφ ην φλνκα Κξίζηνθεξ Υηηζελο. Μέηξεζα δπν θνξέο ηα έμη κεδεληθά κεηά ην 

193 γηα λα βεβαησζψ.  

Ναη, ν Κξίζηνθεξ Υίηζελο, αξζνγξάθνο, ζπγγξαθέαο, ξήηνξαο, ακθηζβεηίαο, πξνβνθάηνξαο, 

εηθνλνθιάζηεο, άζενο, πνιέκηνο ησλ ηπξάλλσλ, ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο 

κηζαιινδνμίαο, ηεο ππνθξηζίαο ησλ ηαγψλ (πνιηηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ) θαη ηεο 

απζαηξεζίαο φισλ ησλ κνξθψλ ηζρχνο θαη εμνπζίαο, ππήξμε κνλαδηθφο. Γελ λνκίδσ λα ππήξμε 

άιινο δηαλννχκελνο ηεο επνρήο ηνπ πνπ λα έρεη παξάμεη ηέηνην ζπνπδαίν έξγν ζε πνζφηεηα 

αιιά θαη πνηφηεηα άκεζα ζρεηηθφ κε ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο – θπξίσο ηνλ πφιεκν, 

ηνπο ηαγνχο ηεο εμνπζίαο θαη ηηο απζαηξεζίεο ηνπο, ζ‘ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε.  

Με ην επξχηεξν έξγν ηνπ Υίηζελο πνπ ηνλ έθαλε παγθνζκίσο δηάζεκν δελ ζα αζρνιεζψ. 

Τπάξρνπλ αξκνδηφηεξνη απφ εκέλα. Μηα πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν ζα επηηξέςεη ζηνλ θάζε 

ελδηαθεξφκελν λα ελεκεξσζεί απφ δηάζεκνπο ζπγγξαθείο θαη αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ. 

Ωζηφζν, κπνξψ λα γξάςσ ιίγα ιφγηα γηα ηνλ Κξίζηνθεξ Υίηζελο, ηελ αγάπε ηνπ θαη ην έξγν 

ηνπ γηα ηνλ Διιεληζκφ – ηελ Διιάδα (ππήξμε πνιέκηνο ηεο ρνχληαο θαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ 

The Elgin Marbles γηα ηελ επηζηξνθή ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα) ηελ Κχπξν, ηδηαίηεξα ηελ 

ηειεπηαία ηελ αγαπνχζε, πνλνχζε θαη ηελ ππεξαζπηδφηαλ κε θάζε επθαηξία.  

Γελ ρξεηάζζεθε λα θαηαθχγσ ζην δηαδίθηπν γηα ηα φζα αθνινπζνχλ. Καηέθπγα ζην αξρείν κνπ 

πνπ δηαηεξψ ζρεδφλ φζα ρξφληα δεκνζηνγξαθεί ν Υίηζελο, ηέζζεξηο δεθαεηίεο, θαη αλέζπξα ηνλ 

θάθειν ―HITCHENS‖. Βξήθα εθεί έλα απφ ηα πξψηα, ίζσο ην πξψην θείκελφ ηνπ γηα ηελ 



Κχπξν ζηνλ βξεηαληθφ New Statesman φπνπ εξγαδφηαλ: ―How Cyprus Was Betrayed‖ (24 

Οθησβξίνπ 1975) φπνπ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν γξαθήο πνπ ζα ηνλ θάλεη δηάζεκν, 

θαηαγξάθεη ηελ πξνδνζία ηεο Κχπξνπ απφ ηελ ρνχληα, ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο Σνχξθνπο, 

κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Υέλξη Κίζζηλγθεξ. Θεσξνχζε φηη ν ηειεπηαηνο έθεξε ηε κεγαιχηεξε 

επζχλε γηα ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθε θαη ζπλερίζηεθε ε ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ.  

Όηαλ ε έξεπλά ηνπ θαη άιισλ εξεπλεηψλ θαηέδεημαλ φηη ν Κίζζηλγθεξ δηαδξακάηηζε αληίζηνηρν 

ξφιν ηφζν ζηελ αλαηξνπή θαη ηε δνινθνλία ηνπ Αιιηέληε ηεο Υηιήο  (1973) φζν θαη ηνπ 

καθειεηνχ ηεο Ηλδνλεζίαο ζην Αλαηνιηθφ Σηκφξ ην 1975, ν Υίηζελο είρε αξθεηφ πιηθφ, ηεθκήξηα 

θαη καξηπξίεο γηα ην βηβιίν ηνπ The Trial of Henry Kissinger (2007). Δθεί θαηεγνξεί ηνλ αθφκε 

παλίζρπξν πξψελ Ακεξηθαλφ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ σο εγθιεκαηία πνιέκνπ θαη δεηά ηελ 

πξνζαγσγή ηνπ ζε δίθε.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, κέρξη θαη πνπ έθπγε, ν Υίηζελο ππεξαζπηδφηαλ ηα δίθαηα ηνπ 

θππξηαθνχ ιανχ – Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ. Σν 1984 εμέδσζε ην βηβιίν Cyprus,  ην νπνίν ην 1989 

επαλεθδφζεθε επηθαηξνπνηεκέλν κε ηνλ ηίηιν Hostage of History: From the Ottomans to Henry 

Kissinger. Αλαηξέρσ ζπλερψο ζην έξγν ηνπ Κξίζηνθεξ γηα λα αληιήζσ επηρεηξήκαηα, φρη ηφζν 

ελαληίνλ ησλ κηιηηαξηζηψλ ηεο Άγθπξαο, αιιά ελαληίνλ ησλ απνινγεηψλ ηνπο ζηηο δπηηθέο 

πξσηεχνπζεο θαη ζηα θέληξα εμνπζίαο. ε θαλέλαλ ηνπο ν Υίηζελο δελ ραξηδφηαλ.  

Γλψξηζα ηνλ Υίηζελο ζηα πέηξηλά ηνπ ρξφληα ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζηηο αξρέο ηνπ 1981, φπνπ είρε 

κεηαθνκίζεη καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ ζπκπαηξηψηηζζά καο, Διέλε Μειεάξγνπ. Ενχζαλ ηφηε 

καδί κε ην πξψην ηνπο παηδί, ηνλ Αιέμαλδξν (θαη αξγφηεξα ηελ νθία), θνληά ζην Καπηηψιην ζε 

πεξηνρή φπνπ ηα ελνίθηα ήηαλ ζρεηηθά ρακειά.  

πλεξγαδφκαζηαλ φρη κφλν γηα ηελ Κχπξν αιιά θαη ζε άιια θνηλνχ ελδηαθέξνληνο δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Μηα θνξά πνπ ζπληξψγακε ζε έλα 

εζηηαηφξην κε δηφξζσζε ιέγνληάο κνπ φηη έθαλα ιάζνο ζε θάπνηα αλαθνξά, θαη φηη εάλ αλέηξερα 

ζηε ζειίδα ηάδε (ηξηςήθηνο αξηζκφο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνλ ζπκάκαη) ηνπ ηάδε βηβιίνπ 

(πνπ θαη απηφ δελ ζπκάκαη) ζα έβξηζθα ηελ νξζή απάληεζε. Σνλ θνίηαμα ζηα κάηηα θαη 

αλαθψλεζα έθπιεθηνο «Κξίζηνθεξ, βξε s.o.b. (γλσζηή βξηζηά) έρεηο θσηνγξαθηθή κλήκε». 

Τςψζεθε πξνο ην κέξνο κνπ πάλσ ζην ηξαπέδη θαη ζπκάκαη κνπ είπε «Μάξηε, είλαη ην κεγάιν 

κνπ φπιν αιιά δελ ην δηαθεκίδσ. Κξάηεζέ ην κεηαμχ καο». Ο Υίηζελο είρε ην ράξηζκα λα 



αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ φ,ηη είρε κειεηήζεη ή δηαβάζεη. Σνικψ λα πψ φηη απηφ ήηαλ έλα ζετθφ 

ράξηζκα. Αιιά ζα δηαθσλνχζε. Τπήξμε πξνθιεηηθά άζενο κέρξη ην ηέινο θαη ην βηβιίν ηνπ πνπ 

ηνλ εθηφμεπζε ζηα νπξάληα, μαλαηνικψ λα πψ, ήηαλ ην έξγν ηνπ God is Not Great (2007), πνπ 

έζπαζε ηα ηακεία ζηελ Ακεξηθή θαη ζε φινλ ηνλ θφζκν.  

Ο Κξίζηνθεξ ήηαλ ζπβαξίηεο. Αγαπνχζε ην θαιφ θαγεηφ αιιά θπξίσο ην πνηφ θαη ην ηζηγάξν. 

Όκσο αληίζεηα κε ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν πνπ ζε θαηάζηαζε επζπκίαο δελ κπνξεί λα παξάμεη 

ηίπνηα παξά κφλν γέιην, απηφο δελ είρε απνιχησο θαλέλα πξφβιεκα. Θπκάκαη κηα θνξά πνπ 

βξέζεθα ζε κηα δεμίσζε ζην ζπίηη ελφο πνιπεθαηνκκπξηνχρνπ Διιελν-ακεξηθαλνχ ζηελ 

Καιηθφξληα. ε κηα ζηηγκή κε ην πνηφ ζην ρέξη θαη ζε θαηάζηαζε επζπκίαο, κε παξαθάιεζε λα 

ηνλ νδεγήζσ ζε έλα δσκάηην. Γηαηί; Γηα λα γξάςεη ηελ εβδνκαδηαία ζηήιε ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

The Nation. ε ιηγφηεξν απφ 30 ιεπηά, επέζηξεςε. Σνχηε ηε θνξά δεηνχζε λα ηνλ βνεζήζσ λα 

βξεί έλα θάμ λα ζηείιεη ην θείκελφ ηνπ –πνπ μεπεξλνχζε ηηο ρίιηεο ιέμεηο. Οη πλεπκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ πξαγκαηηθά εθπιεθηηθέο. Δπηβίσζε θαη αλέβεθε ζηνλ Όιπκπν 

ράξε θαη κφλν ζηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, είηε κέζσ ξεηνξείαο θαη αληηπαξαζέζεσλ 

(debates) είηε κέζσ γξαθήο.  

Μαδί κε ηα απφ θαξδηάο ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηα ηξία ηνπ παηδηά, ηα δπν εθ 

ησλ νπνίσλ απέθηεζε κε ηελ πξψηε ηνπ γπλαίθα, ηελ Διέλε, θιείλσ κε έλα απφζπαζκα  απφ ην 

πξναλαθεξζέλ βηβιίν ηνπ γηα ηελ Κχπξν:  

«Είκαζηε όινη αηρκάισηνη ηεο γλώζεο. Η επίγλσζε ηεο πξνδνζίαο ηεο Κύπξνπ θαη ε κειέηε ηνπ 

ηζηνξηθνύ απηήο ηεο πξνδνζίαο, πξνθαινύλ ζιίςε θαη θαηαζηξέθνπλ, ίζσο γηα πάληα, ηε ραξά ηεο 

επίζθεςεο ζε έλα από ηα πην καγεπηηθά λεζηά ηνπ θόζκνπ. Τίπνηα δελ ζα κπνξέζεη πηα λα 

απνθαηαζηήζεη ηνπο θαηεζηξακκέλνπο ζεζαπξνύο, ην πέλζνο ησλ νηθνγελεηώλ, ηα ιεειαηεκέλα 

ρσξηά, ηα θακέλα από ηηο λαπάικ δάζε θαη βνπλνπιαγηέο. Ούηε ζα κπνξέζεη θάηη λα κεηξηάζεη ηηο 

επηδόζεηο ησλ πσξσκέλσλ θαη ζθιεξώλ πνιηηηθώλ πνπ αληηκεηώπηζαλ ηελ Κύπξν σο κέζν γηα λα 

εθαξκόζνπλ ηα άλνκα θαη καηαηόδνμα ζρέδηά ηνπο. Όκσο, ε  κνηξνιαηξία ζα απνηεινύζε ηε 

ρεηξόηεξε πξνδνζία. Η απνδνρή, ε λνκηκνπνίεζε ησλ ηεηειεζκέλσλ, πξέπεη λα απνθεξπρζεί. Μηα 

ηέηνηα απόξξηςε έρεη αμία πέξαλ ηεο Κύπξνπ, δείρλνληαο όηη ην λα ζπλαηλέζεη θαλείο κε ηελ αδηθία 

δελ είλαη «ξεαιηζκόο». Από ηε ζηηγκή πνπ ε αδηθία ηεζεί θαη ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα θαη 

θαηνλνκαζηεί κε ην ζσζηό ηεο όλνκα, ν ζπκβηβαζκόο κε απηήλ γίλεηαη αδύλαηνο. Είλαη γη’ απηό 

πνπ θάπνηνο γξάθεη γηα ηελ Κύπξν κε ζιίςε, αιιά θπξίσο – πνιύ πεξηζζόηεξν- κε νξγή». 



Δπραξηζηνχκε Κξίζηνθεξ, φπνπ θαη λα είζαη. Καη αλ δελ είζαη πνπζελά, ζίγνπξα είζαη καδί καο. 

 

 

U.S. DEPARTMENT OF STATE 

                                                                                                                             

December 6, 2011 

 

MEDIA NOTE  

The United States and Greece Finalize Agreement to Protect the 

Archaeological and Byzantine Heritage of Greece through the 15th 

Century A.D.    

With an exchange of diplomatic notes on November 21, 2011, the agreement to protect Greece‘s 

cultural heritage, which Secretary of State Hillary Rodham Clinton and then Minister of Foreign 

Affairs Stavros Lambrinidis signed on July 17, 2011, entered into force.  

 

The agreement, Memorandum Of Understanding Between The Government Of The United States 

Of America And The Government Of The Hellenic Republic Concerning The Imposition Of 

Import Restrictions On Certain Categories Of Greek Archaeological And Byzantine 

Ecclesiastical Ethnological Material Through The 15th Century A.D. Of The Hellenic Republic, 

will strengthen and enhance collaboration to reduce looting and trafficking of antiquities, and 

provide for their return to Greece.  It also aims to further the international interchange of such 

materials for cultural, educational, and scientific purposes.  The agreement builds on the United 

States‘ long-term commitment to cultural preservation and is consistent with a recommendation 

of the Cultural Property Advisory Committee, administered by the U.S. Department of State‘s 

Bureau of Educational and Cultural Affairs.   

 

The U.S. Department of Homeland Security and the U.S. Department of the Treasury jointly 

published on December 1, 2011 in the Federal Register a Designated List of restricted 

archaeological material representing the Upper Paleolithic Period (beginning approximately 

20,000 B.C.) through the 15th century A.D.  

 

This cooperation between the United States and Greece is possible within the framework of the 

1970 UNESCO Convention to reduce the pillage of cultural heritage sites.  Through special 

enabling legislation, the U.S. Department of State implements the 1970 UNESCO Convention on 

the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 

Cultural Property.  

  

The Designated List and more information can be found at 

http://exchanges.state.gov/heritage/culprop.html.  Media Contact:  Carla Coolman, 

CoolmanCH@state.gov, phone (202) 632-3356. 

http://exchanges.state.gov/heritage/culprop.html.
mailto:CoolmanCH@state.gov


 

Hμερομηνία :  16-12-11 
 

Καλύτερο πολιτικό ντοκιμαντέρ «Οι εγκλωβιςμένοι ςτην Κύπρο»  

Στο Διεθνζσ Φεςτιβάλ Κινηματογράφου τησ Νζασ Υόρκησ. 

 

Το ντοκιμαντζρ «Οι εγκλωβιςμζνοι ςτην Κφπρο» ζλαβε το 

πρώτο βραβείο ωσ το «Καλφτερο Πολιτικό Ντοκιμαντζρ» για 

το 2011 από το Διεθνζσ Φεςτιβάλ Κινηματογράφου τησ Νζασ 

Υόρκησ. 

Σν ληνθηκαληέξ επηκειήζεθε θαη είλαη παξαγσγήο ηεο 

Αζελάο Κξηθέιε, ε νπνία είλαη αληαπνθξίηξηα ηεο 

ειιεληθήο ππεξεζίαο ηεο «Φσλήο ηεο Ακεξηθήο» ζηε 

Νέα Τφξθε θαη δηεπζχλεη ηελ εηαηξεία παξαγσγήο 

πξνγξακκάησλ «Διινπία». Σν βξαβείν ζα παξαιάβεη ζε 

εηδηθή ηειεηή ζηηο Κάλλεο ην 2012. 

Σν ληνθηκαληέξ «Οη εγθισβηζκέλνη ζηελ Κχπξν» δηαθξίζεθε αλάκεζα ζε 30 ρηιηάδεο 

ζπκκεηνρέο, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 

«Ζ βξάβεπζε απνηειεί δηθαίσζε γηα ηνπο εγθισβηζκέλνπο ηεο θαηερφκελεο Καξπαζίαο» 

δήισζε ε θ. Κξηθέιε, επηζεκαίλνληαο φηη «είλαη έλα εηζηηήξην γηα λα γλσξίζεη ν θφζκνο ηελ 

ηζηνξία απηψλ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη απφ ην 1974 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηνπξθηθή 

εηζβνιή θαη θαηνρή ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, επέιεμαλ λα δήζνπλ θπιαθηζκέλνη ζηα δηθά 

ηνπο ρψκαηα, παξακέλνληαο ειεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη». 

Ζ Παγθφζκηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Κππξηαθνχ Αγψλα (ΠΔΚΑ) ζπγραίξεη ηελ Αζελά 

Κξηθέιε γηα ηε «κεγάιε επηηπρία», αλαδεηθλχνληαο θαη πξνβάιινληαο κηα απφ ηηο πην ηξαγηθέο 

πηπρέο ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο. 

www.kathimerini.gr κε πιεξνθνξίεο από ΑΠΕ-ΜΠΕ 



Ο Γερκαλός Καζεγεηής Albrecht Ritschl (LSE) αποζηοκώλεη ηο “Spiegel”: 

«Αλ ε Ειιάδα επηηεζεί, κας ηα παίρλεη όια»! 

 

Albrecht Ritschl Καζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Οηθνλνκίαο ζην London School of Economics 

Ζ πιήξεο ζπλέληεπμε: 

 Spiegel: Κύρηε Ritschl, ε Γερκαληθή θσβέρλεζε ελεργεί κε αθακυία ζηο ζέκα ηες 

Ειιάδας, ζηε ιογηθή «ιεθηά ζα πάρεηε κόλο αλ θάλεηε ό,ηη ζας ιέκε». Κρίλεηε δίθαηε ασηή 

ηε ζσκπερηθορά; 

 Ritschl: Όρη, είλαη απνιχησο αδηθαηνιφγεηε. Ζ Γεξκαλία έδεζε ηηο κεγαιχηεξεο ρξενθνπίεο ηεο 

λεφηεξεο ηζηνξίαο. Σελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο θαη ην ξφιν ηνπ «Γαζθάινπ ηεο 

Δπξψπεο» ε Γεξκαλία ηα ρξσζηάεη ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο κεηά ηνλ Α΄ αιιά θαη ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην πφιεκν παξαηηήζεθαλ απφ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. Απηφ ην 

μερλνχλ φινη. 

    * 

  



πλάληεζε ηνπ Γεξκαλνχ θαγθειάξηνπ Κφλξαλη Αληελάνπεξ κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ 

πκκάρσλ ην 1951. Ζ ιεδάληα ηεο επνρήο αλέθεξε: ―Ζ απνθπγή απνδεκηψζεσλ ήηαλ κία 

ρεηξνλνκία πνπ έζσζε δσέο‖. 

Spiegel: Θα κας πείηε ηη αθρηβώς ζσλέβε ηόηε; 

 Ritschl: Ζ δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο θαηφξζσζε λα επηδήζεη απφ ην 1924 κέρξη ην 1929 

απνθιεηζηηθά κε δαλεηθά. Μάιηζηα γηα ηηο απνδεκηψζεηο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ 

δαλείζηεθε απφ ηηο ΖΠΑ. Δπξφθεηην γηα κηα «δαλεηαθή Ππξακίδα», ε νπνία θαηέξξεπζε κε ηελ 

θξίζε ηνπ 1931. Σα ρξήκαηα ησλ δαλείσλ ησλ ΖΠΑ είραλ εμαθαληζηεί, ε δεκηά γηα ηηο ΖΠΑ 

ήηαλ ηεξάζηηα, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαηαζηξνθηθέο. Μεηά ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην πφιεκν νη ΖΠΑ θξφληηζαλ λα κελ ζέζεη θαλείο απφ ηνπο ζπκκάρνπο αμηψζεηο γηα 

απνδεκίσζε. Δθηφο απφ κεξηθέο εμαηξέζεηο, καηαηψζεθαλ φιεο νη αμηψζεηο κέρξη κηα κειινληηθή 

επαλέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο κε ηε Γπηηθή Γεξκαλία. Απηφ ήηαλ πνιχ δσηηθφ γηα ηελ Γεξκαλία. 

ηελ νπζία πάλσ ζε απηφ ζηεξίρζεθε ην πεξίθεκν γεξκαληθφ κεηαπνιεκηθφ ζαχκα! Παξάιιεια 

φκσο, ηα ζχκαηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο φπσο νη Έιιελεο, ήηαλ αλαγθαζκέλα λα απνπνηεζνχλ 

ηα δηθαηψκαηα ηνπο γηα απνδεκίσζε. 

 Spiegel: Πόζο κεγάια ήηαλ ηόηε ηα ποζά από ηης γερκαληθές τρεοθοπίες; 

 Ritschl: Με βάζε ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα πνπ είραλ νη ΖΠΑ θαηά ηελ επνρή εθείλε, 

αλαινγηθά ηα γεξκαληθά ρξέε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗30 ηζνδπλακνχλ κε ην θφζηνο ηεο θξίζεο ηνπ 

2008. Αλ ηα ζπγθξίλνπκε ινηπφλ κε ηα ειιεληθά ρξέε, ηφηε, πηζηέςηε, κε ηα ρξέε ηεο Διιάδαο 

είλαη κεδακηλά. ε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο ρψξαο, ε Γεξκαλία είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ακαξησιφο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ίζσο ηεο λεφηεξεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. 

 Spiegel: Πόζες θορές έτεη τρεοθοπήζεη ε Γερκαλία; 

 Ritschl: Δμαξηάηαη πσο ην ππνινγίδεη θαλείο. Σνλ ηειεπηαίν αηψλα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. 

Μεηά ηελ ηειεπηαία ζηάζε πιεξσκψλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‗30, αλαθνπθίζηεθε ε Γεξκαλία απφ ηηο 

ΖΠΑ κε ην γλσζηφ πιένλ haircut, ζαλ λα κεηαηξέπεηο έλα afro look ζε θαιάθξα. Απφ ηφηε 

θξαηάεη ε ρψξα ηελ νηθνλνκηθή ιάκςε ηεο. ην ίδην δηάζηεκα φκσο νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη 

δνχιεπαλ ζαλ ηα ζθπιηά γηα λα ζεθψζνπλ θεθάιη απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ θαη ηε 

γεξκαληθή θαηνρή. Κη αθφκε ην 1990 είρακε επίζεο κηα ζηάζε πιεξσκψλ. 

 Spiegel: Είζηε βέβαηος; 

 Ritschl: Φπζηθά! Ήηαλ φηαλ ν ηφηε θαγθειάξηνο Kohl αξλήζεθε λα πινπνηήζεη ηε πκθσλία 

ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ 1953. Ζ ζπκθσλία έιεγε φηη νη γεξκαληθέο πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επαλέλσζεο ησλ δχν Γεξκαληψλ, ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ππφ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Ζ Γεξκαλία φκσο πιήξσζε ειαρηζηφηαηεο απνδεκηψζεηο κεηά ην 1990, 

νχηε ηα αλαγθαζηηθά δάλεηα πνπ είρε ζπλάςεη, νχηε ηα έμνδα θαηνρήο. Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ 

ηα θξάηε, πνπ δελ πήξαλ δεθάξα.  

Μελ θξπβφκαζηε! Ζ Γεξκαλία ζηνλ 20ν αηψλα άξρηζε δπν πνιέκνπο, ν δεχηεξνο κάιηζηα ήηαλ 

πφιεκνο αθαληζκνχ θαη εμνιφζξεπζεο. ηε ζπλέρεηα νη ερζξνί ηεο απνπνηήζεθαλ ην δηθαίσκά 



ηνπο ελ κέξεη ή θαη θαζνιηθά γηα απνδεκηψζεηο. Σν πεξίθεκν «γεξκαληθφ ζαχκα» ζπληειέζηεθε 

πάλσ ζηηο πιάηεο άιισλ Δπξσπαίσλ. Απηφ δελ ην μερλνχλ νη Έιιελεο. 

 Spiegel: Ασηή ηε ζηηγκή ζσδεηηέηαη ε δηάζφζε ηες Ειιάδας κέζφ κηας παράηαζες ηοσ 

τρόλοσ πιερφκής ηφλ θραηηθώλ οκοιόγφλ, δειαδή κηας ειεγτόκελες αλαπροζαρκογής 

ηφλ τρεώλ. Μπορούκε εδώ λα κηιάκε γηα επαπεηιούκελε τρεοθοπία; 

 Ritschl: Βεβαίσο! Αθφκε θη αλ έλα θξάηνο δελ είλαη εληειψο αλίθαλν λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο 

πηζησηέο ηνπ, κπνξεί λα είλαη ππφ ρξενθνπία. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘50. Δίλαη ςεπδαίζζεζε λα πηζηεχνπκε φηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη κφλε ηεο λα 

πιεξψζεη ηα ρξέε. Άξα είλαη εμ νξηζκνχ ρξενθνπεκέλε. Δπηηέινπο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί, 

πνηα ρξεκαηηθά πνζά είλαη έηνηκνη νη πηζησηέο λα ζπζηάζνπλ. 

 Spiegel: Ναη, αιιά ηο θράηος ποσ πιερώλεη ηα περηζζόηερα είλαη ε Γερκαλία. 

 Ritschl: Ννκίδσ πσο έηζη ζα πξέπεη λα γίλεη. Έρνπκε ππάξμεη ζην παξειζφλ ππεξβνιηθά 

αλέκεινη. Ζ βηνκεραληθή καο παξαγσγή θέξδηζε πνιιά απφ ηηο ππέξνγθεο εμαγσγέο. Οη 

αλζειιεληθέο ζέζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηα γεξκαληθά ΜΜΔ είλαη πνιχ επηθίλδπλεο. Μελ μερλάηε 

φηη δνχκε κέζα ζε έλα γπάιηλν ζπίηη: Σν νηθνλνκηθφ καο ζαχκα έγηλε δπλαηφ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν επεηδή δελ αλαγθαζηήθακε λα πιεξψζνπκε απνδεκηψζεηο. Οη Έιιελεο γλσξίδνπλ πνιχ 

θαιά ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ γεξκαληθψλ ΜΜΔ. Αλ ε δηάζεζε ησλ Διιήλσλ γίλεη πην επηζεηηθή, 

κπνξεί λα αλαβηψζνπλ νη παιηέο δηεθδηθήζεηο! Αλ αξρίζεη ε Διιάδα θαη αλ πνηέ αλαγθαζηεί ε 

Γεξκαλία λα πιεξψζεη, ηφηε ζα καο ηα πάξνπλ φια! 

 Spiegel: Ση προηείλεηε δειαδή λα θάλοσκε ζηο ζέκα ηες Ειιάδας; 

 Ritschl: Θα έπξεπε λα είκαζηε επγλψκνλεο θαη λα εμπγηάλνπκε ηελ Διιάδα κε ηα ιεθηά καο. 

Αλ εκείο ζπλερίδνπκε ην παηγλίδη ησλ ΜΜΔ, παξηζηάλνληαο ηνλ ρνληξφ Δκίι, πνπ θαπλίδεη ην 

πνχξν ηνπ θαη αξλείηαη λα πιεξψζεη, ίζσο θάπνηνη καο ζηείινπλ ηνπο παιηνχο ινγαξηαζκνχο. Οη 

ρξενθνπίεο ηεο Γεξκαλίαο ηα πεξαζκέλα ρξφληα δείρλνπλ ηε ιχζε: πξέπεη ηψξα λα ζπκθσλεζεί 

κηα κείσζε ηνπ ρξένπο. Όπνηνο δάλεηζε ιεθηά ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα ράζεη έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπο! Ξέξσ πσο απηφ ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα ηηο ηξάπεδεο, γη‘ απηφ θαη είλαη απαξαίηεην έλα 

πξφγξακκα βνήζεηαο. Γπζηπρψο, ε ιχζε απηή είλαη αθξηβή γηα ηε Γεξκαλία, αιιά πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε φηη ηειηθά ζα πξέπεη λα πιεξψζνπκε. Μφλν έηζη ζα είρε θαη ε Διιάδα κηα 

επθαηξία γηα κηα λέα αξρή! 

 Δύο επίσημα σημαντικά έγγπαυα Αξιώνουν απάντηση [...] 

 1
ο
 ΔΗΜΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Η επίζεκε έθδοζε ηες Σράπεδας ηες Ειιάδος ηοσ 1978 κε αθορκή ηα πρώηα πελήληα 

τρόληα ιεηηοσργίας ηες (1928-1978). 

Τπνγξακκίδεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηα εμήο: 



«Ζ δηάζθεςε γηα ηηο επαλνξζψζεηο πνπ έγηλε κεηαπνιεκηθά ζην Παξίζη (Paris Conference on 

Reparations) δέρηεθε φηη ε αμία ησλ πιηθψλ δεκηψλ ηεο Διιάδνο απφ ηνλ πφιεκν έθηαζε ζηα 

3.813.407.000 δνιιάξηα. Τπνιφγηζε επίζεο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πιηθψλ δεκηψλ, ησλ εμφδσλ 

θαηνρήο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαηά ην δηάζηεκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο ζην 

πνζφ ησλ 8.451.833.000 δνιιαξίσλ. ε απηφ ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξφζζεζε ηε δαπάλε γηα 

πνιεκηθέο ζπληάμεηο θαη  ηελ αμία ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη  ηνπ θεθαιαίνπ θηλήζεσο πνπ 

ράζεθαλ ζηελ Καηνρή.» 

Καη ε Σξάπεδα πξνζζέηεη: 

«Πεξηζζφηεξνη απφ κηζφ εθαηνκκχξην Έιιελεο ράζεθαλ ζηελ ηεηξαεηία 1940-1944 απφ ηηο 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο εθηειέζεηο, ηνπο θφλνπο, ηελ πείλα, ηηο αξξψζηηεο. Πνιιά ρσξηά θαη 

θσκνπφιεηο είραλ θαεί θαη πεξηζζφηεξνη απφ 1.000.000 Έιιελεο έκεηλαλ άζηεγνη. Σν έλα ηξίην 

απφ ην ζχλνιν ησλ 9.000 ρσξηψλ πνπ ππήξραλ ζηε ρψξα θαη ζρεδφλ ην 23% ησλ θηηξίσλ θάζε 

είδνπο θαηαγξάθεθα σο ηειείσο θαηεζηξακκέλα ή κε ζνβαξέο δεκηέο.» 

 2
ο
 ΔΗΜΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Απόζπαζκα οκηιίας ηοσ Αθαδεκαχθού Άγγειοσ Αγγειόποσιοσ ηέφς Δηοηθεηή ηες Εζληθής 

Σράπεδας ηες Ειιάδος ζηελ Έθηαθηο σλεδρία ηες Αθαδεκίας Αζελώλ ζηης 5 Μαρηίοσ 

1991 κε αθορκή ηελ πρώηε δεθαεηία ηες Ειιάδος ζηελ Εσρφπαχθή Κοηλόηεηα παροσζία 

ηοσ Προέδροσ ηες Δεκοθραηίας Κφλζηαληίλοσ Καρακαλιή. 

 Ζ ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΣΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ ΚΑΣΟΥΖ, ΒΑΗΚΟ ΑΗΣΖΜΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΛΑΟΤ ηφληζε ζηελ νινκέιεηα ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ν Αθαδεκατθφο Άγγεινο Αγγειφπνπινο. 

Δίπε ζπγθεθξηκέλα: 

«Δπεηδή κηινχκε γηα ην εμσηεξηθφ ρξένο, ζα πξέπεη λα ππνκλεζζεί αθφκε φηη ε Διιάο ζα πξέπεη 

λα επηδηψμεη ηελ πιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ απφ ηηο 

Αξρέο Καηνρήο, ηα νπνία, κε επίζεκε ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ζηε Ρψκε ηνλ Μάην ηνπ 1942, 

ππνζρέζεθαλ φηη ζα πιεξψζνπλ ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Πξφθεηηαη γηα δάλεηα πέξαλ ησλ 

εμφδσλ Καηνρήο πνπ κφλν κε ηελ Διιάδα απφ φιεο ηηο άιιεο ρψξεο Καηνρήο ζπλήθζεζαλ, ηελ 

κφλε άιισζηε ρψξα πνπ ππέζηε ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο θαη νδεγήζεθε ζηνλ πην άθξαην 

πιεζσξηζκφ κε πιήξε εμαλέκηζε ηεο δξαρκήο. 

 Ζ Διιάδα πξέπεη, ζπλεπψο, λα δηεθδηθήζεη αλεμάξηεηα απφ επαλνξζψζεηο ηα δάλεηα απηά ηα 

νπνία νη Γεξκαλνί έρνπλ ήδε αλαγλσξίζεη παιαηφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο αλέξρνληαη ζε 3,5 δηζεθ. δνιιάξηα ηεο πεξηφδνπ 1944 ρσξίο λα ππνινγηζζεί ηφθνο 

–κε έλα κηθξφ ηφθν 3% θζάλνπλ ηα 15 δηζεθ. δνιιάξηα – θαη ε εμφθιεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη 

κέζα ζε κία νξηζκέλε πξνζεζκία κε ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ έξγσλ ζηε ρψξα καο κε απ‘ επζείαο 

αλάζεζε ζε γεξκαληθέο εηαηξείεο. 

 Ζ Διιάδα πξέπεη λα απαηηήζεη δίρσο θαζπζηέξεζε ηελ πιεξσκή ησλ δάλεησλ απηψλ. Πξέπεη 

λα ππελζπκίζσ φηη ε Γαιιία έζεζε επίζεκα πξν εκεξψλ, φπσο γξάθεη ε γεξκαληθή εθεκεξίδα 



―Die Welt‖, ην ζέκα ηεο πιεξσκήο νξηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη φηη ζην ζέκα απηφ άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο φπσο γξάθεη ε γαιιηθή 

εθεκεξίδα ―Le Monde‖ (26.12.90) κεηαμχ Βφλλεο θαη Παξηζίσλ. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ε 

Κπβέξλεζε δελ ζα βξαδχλεη λα δεηήζεη ηελ εμφθιεζε ησλ δαλείσλ απηψλ απφ ηελ Γεξκαλία, 

δάλεηα πνπ φπσο είπακε έρεη αλαγλσξίζεη ε κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία.» 

  

Ο λέος Ειιεληθός Δηαθφηηζµός 
Μπακπηληώηες Γεώργηος  
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Απφ ην θξάηνο ηήο δνπιείαο πνπ θαηαπιάθσλε ηε ρψξα επί 400 ρξφληα θαηφξζσζε ε Διιάδα λα 

απαιιαγεί ην 1821 µε ηνλ έλνπιν αγψλα ησλ Διιήλσλ µεηά ηνλ θσηηζµφ ηνπο απφ µεξηθνχο 

εµπλεπζµέλνπο δηαλννχµελνπο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. Με εγεηηθή µνξθή έλαλ παζηαζµέλν 

γηα ειεπζεξία θαη παηδεία δηαλννχµελν, ηνλ Αδαµάληην Κνξαή, µηα ζεηξά απφ θαιιηεξγεµέλνπο 

Διιελεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ ηεξσµέλνη, αλαιψζεθαλ ζηελ πλεπµαηηθή αθχπληζε ηνχ 

Γέλνπο, ε νπνία νδήγεζε ζηνλ ληθεθφξν μεζεθσµφ. Κη είλαη απηφ έλα ηξαλφ παξάδεηγµα απφ 

ηελ πξφζθαηε ηζηνξία µαο πψο ε αιεζηλή παηδεία µπνξεί λα εµπλεχζεη, λα ελζνπζηάζεη θαη λα 

μεζεθψζεη έλαλ νιφθιεξν ιαφ, νδεγψληαο ηνλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ηζηνξία θαη ε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνµηά ηνπ ππαγνξεχνπλ µηα θαιχηεξε ηχρε γη‘ απηφλ θαη ηα παηδηά ηνπ. Δηζη ε 

ζπµβνιή ηνχ Νενειιεληθνχ ∆ηαθσηηζµνχ, µηαο παηδεπηηθήο αθχπληζεο ηνχ Γέλνπο µε ηε 

βνήζεηα ησλ δηαλννπµέλσλ ηήο επνρήο, ησλ ∆ηδαζθάισλ ηνχ Γέλνπο, απνδείρζεθε θαζνξηζηηθή.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Διιελεο – πνιηηηθνί θπξίσο αιιά θαη πνιίηεο – µε πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο µαο νδεγήζαµε ηελ Διιάδα ζε µηα πξσηφγλσξε µνξθή δνπιείαο, ζε µηα πιήξε 

εμάξηεζε απφ αγνξέο, ηξάπεδεο θαη μέλα επνπηηθά φξγαλα. Πξφθεηηαη γηα µηα νηθνλνµηθή 

δνπιεία πνπ βπζίδεη ρηιηάδεο Διιήλσλ ζε αλεξγία, ζε αλαηξνπή ηήο αηνµηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

ηνπο δσήο, ζε µηα νδπλεξή εμαζιίσζε θαη απφγλσζε. Ζ εμαζιίσζε απηή µάιηζηα ηείλεη λα 

θαιχςεη φιεο ηηο µνξθέο ηήο ειιεληθήο δσήο, πιήηηνληαο ζαλάζηµα – σο µε ψθεηιε – θαη ηελ 

πλεπµαηηθή µαο ππφζηαζε, ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζµφ µαο. Μηα θαηαρληά φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζθεπάδεη ηηο ςπρέο ησλ πνιηηψλ. Δλα ζθνηάδη μερχλεηαη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο µαο. Μηα θαηάζιηςε θπξηεχεη ηε δηάζεζή µαο θαη µαπξίδεη ηηο ειπίδεο µαο γηα 

ην µέιινλ. Δρνπµε πεξάζεη ζε µηα δνπιεία πνπ – ηεξνπµέλσλ ησλ αλαινγηψλ – είλαη ην ίδην 

βαξηά, αλ δελ είλαη βαξχηεξε απφ ηελ αλειεπζεξία πνπ έρεη βηψζεη ε ρψξα ππφ μέλν δπγφ. Γηαηί 

ηψξα, απξφζµελα θαη ππφ ζπλζήθεο εηξήλεο θαη ζπµπφξεπζεο ησλ ιαψλ ηήο Δπξψπεο, 

δηαθπβεχνληαη ε αμηνπξέπεηα, ε ςπρηθή ηζνξξνπία, ε ζπιινγηθή εηθφλα ηήο ρψξαο, νη ειπίδεο, ην 

µέιινλ θαη ηα φλεηξα ελφο νιφθιεξνπ ιανχ.  

 

Σν δήηεµα πιένλ είλαη πψο ζα απνηηλάμνπµε απηφλ ηνλ λέν δπγφ πνπ «αλεπαηζζήησο» βάιαµε 

ζηνλ ηξάρειφ µαο µεηά απφ πεξίνδν ζρεηηθήο πιηθήο επθνξίαο, πξνφδνπ θαη επεµεξίαο πνπ 

θάλεθαλ µεηά ηνλ Δµθχιην. Πξφθεηηαη γηα µηα ηδηφηππε δνπιεία ζηξεβιψλ αληηιήςεσλ θαη 

άλνµσλ επηδηψμεσλ πνπ επέθεξαλ ηελ νηθνλνµηθή µαο ππνδνχισζε. Πξφθεηηαη γηα ηε δνπιεία 

ηνχ βνιέµαηνο, ηνχ θαηαλαισηηζµνχ, ηήο δηαθζνξάο, ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηήο 



θνξνδηαθπγήο, ηήο αλνξγαλσζηάο, ηήο αλεπζπλφηεηαο, ηήο θηιαπηίαο, ηνχ θαηξνζθνπηζµνχ, ηήο 

αξπαρηήο, ηήο επζπλνθνβίαο, ηνχ εχθνινπ πινπηηζµνχ, ηήο απαμίσζεο πξνζψπσλ θαη ζεζµψλ, 

ηήο θαηάιπζεο αξρψλ θαη θαλφλσλ, ηήο ζενπνίεζεο ηνχ ρξήµαηνο, ηήο ππνβάζµηζεο ησλ αμηψλ 

θαη ηήο παηδείαο, ηήο πνηθηιφµνξθεο μελνµαλίαο (απφ ηηο μελφγισζζεο πηλαθίδεο µέρξη ηα 

Greeklish µαο), ηήο απνµάθξπλζεο απφ ηελ παξάδνζε, ηήο ππνηίµεζεο ηνχ πνιηηηζµνχ, ηήο 

απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηελ νξζφδνμε πίζηε θαη ηε ζξεζθεία γεληθφηεξα. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δνπιεία ηνχ ςεπηνπξννδεπηηζµνχ, ηήο µφληµεο εμέγεξζεο πάλησλ ελαληίνλ πάλησλ, ηήο 

θαηαξξάθσζεο ηήο εθπαίδεπζεο, ησλ πάζεο µνξθήο θαηαιήςεσλ επθαίξσο αθαίξσο, ηήο 

άζθεζεο βίαο πξνο θαη απφ πνηθίιεο πεγέο, ηήο ηζνπέδσζεο θαη ηνχ εμηζσηηζµνχ, ηνχ 

αραιίλσηνπ ζπλδηθαιηζµνχ, ηνχ γεληθνχ μεραξβαιψµαηνο θαη βαζµηαίνπ γθξεµίζµαηνο ηήο 

ρψξαο µαο ρσξίο πεξίζθεςε θαη ρσξίο αηδψ. Δηζη – εθηφο απφ µεµνλσµέλεο θσλέο θαη µηθξέο 

αλήµπνξεο δπλάµεηο πνπ αληηζηάζεθαλ, φπσο θάπνηνη δηαλννχµελνη – µφλνη µαο θηίζαµε ηα 

ηείρε ηήο δνπιείαο µαο, µηαο δνπιείαο γηα ηελ νπνία ηψξα φινη ζξελνχµε θαη θνπηφµεζα θαη 

αιιεινθαηεγνξνχµαζηε, µε απνδηνπνµπαίν ηξάγν – φρη ρσξίο ιφγν – ηνπο πνιηηηθνχο.  

 

Υξεηαδφµαζηε, ινηπφλ, µέζα ζηελ θαηαρληά θαη ζην ζθνηάδη ην θσο πνπ ζα ηα δηαιχζεη. Καη 

απηφ δελ µπνξεί λα είλαη παξά «ηα θψηα» µηαο εζληθήο απηνζπλεηδεζίαο, µηαο απηνγλσζίαο θαη 

πνιηηηθνθνηλσληθήο εγξήγνξζεο πνπ ζα µάο βγάινπλ απφ ηα ζεµεξηλά αδηέμνδα. Υξεηαδφµαζηε 

µηα πλεπµαηηθή αθχπληζε, έλαλ ζχγρξνλν δηαθσηηζµφ πνπ ζα βνεζήζεη λα πεηάμνπµε απφ πάλσ 

µαο ηα βαξίδηα πνπ µάο θαηέβαζαλ ζηνλ πάην ηήο εζληθήο απαμίσζεο. Απηφο ν δηαθσηηζµφο 

µπνξεί λα πξνέιζεη απφ επηζηήµνλεο θαη δηαλννχµελνπο, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά 

άθζαξηνπο θαη αδηάθζνξνπο, µε ήζνο θαη εζηθή, µε παηδεία θαη θξφλεµα, µε φξαµα, παξξεζία, 

µαρεηηθφηεηα θαη εηνηµφηεηα γηα ζχγθξνπζε φπνπ θαη φζν ρξεηαζηεί, ρσξίο εμαξηήζεηο, ρσξίο 

αηνµηθά ζπµθέξνληα, ρσξίο πξνζσπηθέο βιέςεηο. Σέηνηνη άλζξσπνη, ζε ζηελή ζπλεξγαζία µε 

αληδηνηειείο πλεπµαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλάµεηο ηνχ ηφπνπ θαη, θπξίσο, µε λεφηεξνπο 

µαρεηηθνχο θαη αγλνχο αλζξψπνπο, µέζα απφ δεµνθξαηηθέο πάληνηε δηαδηθαζίεο (ρσξίο 

απηφθιεηνπο ζσηήξεο), πξέπεη λα βγνπλ µπξνζηά, λα αθππλίζνπλ ζπλεηδήζεηο θαη λα 

εµπλεχζνπλ ηνπο Διιελεο λα αγσληζζνχλ γηα λα απνηηλάμνπλ ηε δνπιεία ησλ ζηξεβιψζεσλ θαη 

ηελ απφηνθε νηθνλνµηθή δνπιεία. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη είµαζηε απνθαζηζµέλνη λα 

ππεξβνχµε ηνλ εαπηφ µαο θαη λα πξνρσξήζνπµε ζε αλαηξνπέο. Ζ παηδεία ζηελ πην επξεία ηεο 

έλλνηα, µε αξρέο, θαλφλεο, ηδαληθά θαη αμίεο, µπνξεί λα μαλαγίλεη ε αθεηεξία ελφο λένπ 

ειιεληθνχ δηαθσηηζµνχ. Σα ιφγηα ηήο θνξπθαίαο µνξθήο ηνχ Νενειιεληθνχ ∆ηαθσηηζµνχ, ηνχ 

Αδαµάληηνπ Κνξαή, είλαη φζν πνηέ επίθαηξα: «Τξόπνλ µεηαβνιήο ηήο Ειιάδνο από ηελ εηο ηελ 

νπνίαλ επξίζθεηαη θαηάζηαζηλ ηελ ζήµεξνλ νύη’ εζηνράζζελ πνηέ νύηε ζηνράδνµαη δπλαηόλ άιινλ 

παξά ηελ παηδείαλ. […] Εμσ ηνύηνπ ηνύ µέζνπ ηήο αλαγελλήζεσο ηήο Ειιάδνο, αλ ήλαη θαλέλ 

άιιν (θαη ηη άιιν εµπνξεί λα λνµίζε ηηο πιαλώµελνο παξά ην µέζνλ ηήο βίαο;) ην ζηνράδνµαη θαη 

άδηθνλ θαη αλόεηνλ».  

 

Ο θ. Γεώργηος Μπακπηληώηες είλαη θαζεγεηής ηες Γιφζζοιογίας, πρόεδρος ηοσ 

Ειιεληθού Ιδρύκαηος Ποιηηηζκού, ηέφς πρύηαλες ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ.  
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Who owns the art? As Byzantine frescoes depart, the Menil reevaluates cultural exchange  

By Tyler Rudick  

11.13.11 | 09:51 am  

As its famously-loaned Byzantine frescoes approach their imminent return to Cyprus next year, 

The Menil Collection hosted a panel discussion exploring the role of museum ownership in the 

21st century. 

Titled "Cultural Heritage 2.0: Participatory Stewardship," the talk asked a group of five experts 

— an anthropologist, academic, engineer, lawyer and biomedical ethics specialist — to examine 

the future of cultural exchange among museums and research institutions. 

"As we approached the announcement about the return of the frescoes," Menil director Josef 

Helfenstein said in an introduction for the event, "we saw an opportunity to connect the dots on 

cultural heritage in different ways — an opportunity to shift the discussion from the common one 

in art museums, about the ownership of ancient works of art, to a new set of important areas that 

affect countries and cultures around the globe." 

Panel moderator Kristina Van Dyke, a Menil curator and a specialist in African art, began the 

evening by detailing the background of the departing Byzantine frescoes, which were stolen from 

a Cypriot chapel in 1980. Dominique de Menil salvaged the frescoes from the black market, 

funding an extensive restoration project in exchange for a 20-year loan of the artifacts from the 

Greek Orthodox Church of Cyprus. 

The Menil Collection commemorated the unique arrangement with the Byzantine Fresco Chapel 

in 1997. "It was a complex and thoughtful response to a complicated situation," Van Dyke said, 

noting how artwork may find a new life when traditional notions of ownership are modified. 

Anthologist James Leach spoke against traditional notions of property, which "treats things as 

objects," touting instead the community-centered ownership practices he witnessed among tribal 

societies in Papua New Guinea. 

Anthologist James Leach spoke against traditional notions of property, which "treats things as 

objects," touting instead the community-centered ownership practices he witnessed among tribal 

societies in Papua New Guinea. Engineer Joseph Flowers and attorney Robin Nava, both from 

oil field sevice company Schlumberger Limited and public policy expert Kirstin Matthews of 

Rice University addressed the legal and technical plausibility of cultural ownership policies like 

Creative Commons. 

"I just think it's ridiculous that we don't have an international consortia," said University of 

Houston School of Art director Rex Koontz, arguing for a more unified policy toward scholarly 

exchange programs. He talked about his own struggles with inflexible ownership policies, boldly 

equating Mexico's longstanding restrictions on Mayan artifacts with a secured wall on the 

Arizona border. 

http://houston.culturemap.com/author/tyler_rudick/articles/
http://houston.culturemap.com/newsdetail/09-23-11-20-43-menil-returning-byzantine-frescoes-to-cypress/
http://houston.culturemap.com/mapdetail/menil-collection/
http://www.byzantinefrescochapel.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


The evening ended on a thought-provoking note, as one audience member posed questions on 

genetically-modified food and corporate seed control in the agricultural industry. While the 

panelists shied away from delving into a whole new arena of discussion, the question indicated 

the event's success in unearthing an array of issues related to cultural stewardship — exactly 

what the Menil set out to achieve. 

In an effort to continue the dialogue on international cultural exchange, the Byzantine Fresco 

Chapel recently launched a new website, which will include a forthcoming "guest book" section 

for visitors to share their thoughts. 

http://www.byzantinefrescochapel.org/

