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Σε τούτα εδώ τα Μάρμαρα, Γιώργος Κατηφόρης, εφ. Τα Νέα, 6/11/1999  

 

Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ξαναγυρίζουν στην επικαιρότητα. Αιτία: μία απόφαση της 

αγγλικής Βουλής να συστήσει εξεταστική επιτροπή για το θέμα της πολιτιστικής ιδιοκτησίας. 

Ασφαλώς η πιο διάσημη -διαβόητη- περίπτωση πολιτιστικής ιδιοκτησίας είναι η ζωφόρος του 

Παρθενώνα, που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο.  

Στρατηγέ! Τι ζητούσες στη Λάρισα, εσύ ένας Υδραίος -όπως έγραψε κάποτε για τον 

Λατινοαμερικάνο επαναστάτη Μπολιβάρ ο Έλληνας σουρεαλιστής ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος. 

Τι ζητούσαν τα Μάρμαρα από το υπέροχο αττικό φως στη μουντάδα της αγγλικής πρωτεύουσας; 

Αλλά, φυσικά, ο σουρεαλισμός στην ποίηση δεν θα είχε ανακαλυφθεί αν η ζωή δεν ήταν συχνά η 

ίδια τόσο σουρεαλιστική.  

Σουρεαλισμός ή μη, το ευχάριστο είναι ότι το θέμα αρχίζει πια να κινείται σοβαρά μέσα 

στην ίδια την Αγγλία. Ακόμη πιο ευχάριστο είναι ότι σε συνδυασμό με τη σύσταση της εξεταστικής 

επιτροπής διευκρινίστηκε ότι η αγγλική κυβέρνηση έχει -δικαιώματα να το πούμε, ευθύνη να το 

πούμε;- για όσους πολιτιστικούς θησαυρούς εκτίθενται σε ιδρύματα, που τα επιδοτεί το αγγλικό 

κράτος. Αρχίζει δηλαδή να εγκαταλείπεται η υποκριτικότατη απάντηση που παίρναμε μέχρι τώρα 

στις διαμαρτυρίες μας από διάφορους Άγγλους πολιτικούς: «Τι να σας κάνουμε εμείς, είτε ναι πούμε 

είτε όχι μικρή αξία έχει. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, που είναι 

ανεξάρτητο ίδρυμα με δική του νομική προσωπικότητα. Πώς να παρέμβει η βρετανική κυβέρνηση». 

Και ορθωνόταν αμέσως όλο το αδιαπέραστο τείχος της αστικής ιδεολογίας: χωρισμός κοινωνίας-

κράτους, απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας, άντε να βρεις άκρη. Πλην όμως... δεν είναι 

ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί άμα θέλεις να είσαι ιδιώτης απαραβίαστος οφείλεις και να 

πληρώνεις τα έξοδά σου σαν κύριος. Σαν τζέντλεμαν. Όχι να περιμένεις να επιζήσεις από την 

επιδότηση του προϋπολογισμού. Γιατί τότε αρχίζει πια να ισχύει μία άλλη αστική αρχή. Τη 

συνοψίζει η αμίμητη αγγλική παροιμία: «Όποιος πληρώνει τον βιολιτζή, του λέει και τι να παίξει». 

Το Βρετανικό Μουσείο -ο βιολιτζής- επιδοτείται ασφαλώς από το αγγλικό Δημόσιο. Άρα...  

Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα είναι το κορυφαίο παράδειγμα διαρπαγής της πολιτιστικής 

κληρονομιάς ενός λαού. Δεν είναι το μόνο. Αν γίνει η αρχή από εκεί, το επόμενο βήμα είναι η 

Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης. Ερώτημα: Πρέπει να επιδιώξουμε τον 

επαναπατρισμό όλων ανεξαίρετα των αντικειμένων αρχαίας ελληνικής ή και βυζαντινής τέχνης που 

βρίσκονται διάσπαρτα στον κόσμο; Απάντηση: Πρέπει να επιδιώξουμε την αναγνώριση της 

ελληνικής ιδιοκτησίας πάνω τους. Πρέπει να επαναπατρίσουμε τα κυριότερα. Όλα δεν θα είχε ίσως 

νόημα. Έχουμε αρκετά αρχαία αγγεία. Χρειάζεται να φέρουμε και την εντυπωσιακή πράγματι 

συλλογή του Βρετανικού Μουσείου; Πρέπει να ζητήσουμε και τη Νίκη της Σαμοθράκης και την 

Αφροδίτη της Μήλου; Από τη στιγμή που θα αναγνωριστεί η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού, 

μπορούμε να σκεφτούμε και λύσεις συνεργασίας; Γιατί να μην αφήσουμε τη Νίκη της Σαμοθράκης 

στο Λούβρο λ.χ. και να ζητήσουμε σαν αντάλλαγμα μια σειρά από πίνακες μεγάλων Γάλλων 

ζωγράφων για τη δική μας Πινακοθήκη; Ή να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας χτίσει 
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ένα μεγάλο σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο; Με αυτόν τον όρο, ή κάτι παρόμοιο, θα μπορούσαμε 

να αφήσουμε μερικούς από τους θησαυρούς μας να παίζουν τον ρόλο του πολιτιστικού πρεσβευτή 

στις μεγάλες πρωτεύουσες. Αλλά, πρώτα, η αναγνώριση της ιδιοκτησίας μας. Ας ελπίσουμε ότι η 

αρχή θα γίνει σύντομα με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. 

 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α.  Να γραφεί η περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 80-100 λέξεις.   25 μ. 

 

Β1. «Αλλά, φυσικά, ο σουρεαλισμός στην ποίηση δεν θα είχε ανακαλυφθεί αν η ζωή δεν ήταν συχνά η ίδια 

τόσο σουρεαλιστική»: να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παραπάνω άποψης σε μια 

παράγραφο έκτασης 60-80 λέξεων.       10 μ. 

 

Β2.  Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του 

κειμένου;           5 μ. 

 

Β3. Με ποια μέθοδο αναπτύσσεται η 2η παράγραφος του κειμένου;   10 μ. 

 

Β4.  α. Να αντικατασταθούν οι λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή με άλλες συνώνυμες, 

χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα.        5 μ. 

 β. Να γράψετε λέξεις αντώνυμες με τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου  5 μ. 

 

 

Γ.  Ως αντιπρόσωπος της Βουλής των Εφήβων να συντάξετε μια επιστολή προς τον 

Υπουργό Πολιτισμού της Μ. Βρετανίας, στην οποία θα εξηγείτε τη σημασία που έχουν 

τα «Ελγίνεια Μάρμαρα» για το πολιτιστικό στίγμα του λαού μας και τους λόγους για 

τους οποίους επιβάλλεται η άμεση επιστροφή τους στη χώρα μας. (400-500 λέξεις)  

40 μ. 


