
19 Ιανουαρίου 2006 
 
 
 

Ομιλία του Δρ. Nordhoff 

Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 

Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα 

Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. 

 

Σας καλωσορίζω θερμά στους ιστορικούς χώρους του Römer της 

Φραγκφούρτης, στα εγκαίνια μίας ασυνήθιστης έκθεσης που προκαλεί 

αντιμαχόμενες απόψεις, σχετικά με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, που βρίσκονται 

εν μέρει στην Αθήνα, εν μέρει όμως και στο Λονδίνο, από το 1811. 

Φιλοδοξία των οργανωτών είναι η επανένωσή τους στην αρχική τους τοποθεσία. 

Αν και αυτό το αίτημα φαίνεται απλό και λογικό, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και 

δύσκολο. Δηλώνω από την αρχή ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει ξεκάθαρη 

απάντηση. 

Πρόκειται για μία περίοδο στην οποία η Μεγάλη Βρετανία ήταν αναμφίβολα 

παγκόσμια δύναμη και ο Λόρδος Έλγιν, ο τότε Πρέσβυς στην 

Κωνσταντινούπολη, ανέθεσε στον γραμματέα του, με ένα απλό διάταγμα, να 

πάρει μαζί του μερικά κομμάτια με επιγραφές και γλυπτά της Ζωφόρου. 

Με την απόφαση αυτή ο Λόρδος Έλγιν απέκτησε αμφίβολη φήμη, και η σημερινή 

λέξη «Ελληνισμός» χρησιμοποιείται σαν συνώνυμο για «ένα είδος πολιτιστικού 

βανδαλισμού». Συμφωνώ ότι πρόκειται για σκληρές λέξεις. Είναι όμως 

δικαιολογημένες;  

Ας αρχίσουμε από τα γεγονότα. Πολλά από τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι 

κυριολεκτικά διαμελισμένα. Το άγαλμα του Ποσειδώνα, π.χ., που το σώμα 

εκτίθεται στην Αθήνα, ενώ η πλάτη και οι ώμοι βρίσκονται στην Αθήνα. Στην 
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περίπτωση ενός άλλου αγάλματος το πόδι βρίσκεται στην Αγγλία, ενώ το 

υπόλοιπο άγαλμα έμεινε στην Ελλάδα. 

Ελληνισμός λοιπόν; Και ναι και όχι. Γιατί οι κατηγορίες κατά του Λόρδου Έλγιν 

και η κριτική που ασκούν πολλοί, εκφράζοντας τη λύπη τους για την κατάσταση 

αυτή, αλλάζουν αν τις επανεξετάσουμε από τη σκοπιά της αρχής του 19ου αιώνα. 

Το 1799 ο Λόρδος Έλγιν, ένας 29χρονος νέος διπλωμάτης, διορίστηκε Πρέσβυς 

στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με την νεαρή του σύζυγο και τον φιλόδοξο 

γραμματέα του William Hamilton ξεκίνισε το ταξίδι. Στην Νάπολη ο Λόρδος Έλγιν 

ανέθεσε στον γραμματέα του να ταξιδέψει στην Αθήνα για να λάβει γύψινα 

εκμαγεία των πιο ενδιαφερόντων γλυπτών της Ακρόπολης. Ενώ ο Λόρδος Έλγιν 

συνέχισε το ταξίδι του για την Κωνσταντινούπολη, ο Hamilton βρήκε την 

Ακρόπολη σε απελπιστική κατάσταση. Ο καιρός, οι πόλεμοι και το καμένο 

μάρμαρο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή για τη παραγωγή 

ασβεστόλιθων είχαν ρημάξει την Ακρόπολη μέσα στους αιώνες. Μετά από 

πολλές επιπλοκές και προβλήματα ο Hamilton πήρε την άδεια να παραμείνει 

στην Ακρόπολη. Ένας άντρας της εκκλησίας, ο καθολικός εφημέριος της 

Βρετανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη Δρ. Philip Hunt, παρακολούθησε 

τις άκαρπες προσπάθειες του Hamilton να πάρει γύψινα εκμαγεία και συνέστησε 

του Λόρδου Έλγιν να πείσει τις αρχές στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να δώσουν 

στον Hamilton την άδεια να πάρει μαζί του μεμονωμένα αγάλματα και 

«επεξεργασμένες πέτρες». Ο Λόρδος Έλγιν ακολούθησε την πρόταση αυτή, 

πήρε την άδεια, την οποία έδωσε στον Hamilton, και όλα αυτά που ακολούθησαν 

είναι γνωστά από την ιστορία.  

Και στην Βρετανία σήμερα είναι πολλοί αυτοί που τάσσονται, όπως και η 

ελληνική κυβέρνηση, υπέρ της επανένωσης των γλυπτών και θραυσμάτων που 

μετέφεραν ο Hamilton και ο Λόρδος Έλγιν στο Λονδίνο. 

Παρά των κρατικών κοινών γνωμών και της μεγάλης πολιτικής και κρατικής 

διάστασης του θέματος αυτού – ή ίσως εξαιτίας αυτών - πρέπει, παρά τα 

αντικείμενα διαφοράς, να τονίσουμε, ότι πολλά γλυπτά και θραύσματα γλυπτών 
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που βρίσκονται από το 1811 στο Βρετανικό Μουσείο πιθανώς δεν θα υπήρχαν 

σήμερα, αν είχαν μείνει τότε στον χώρο στον οποίο δημιουργήθηκαν. Τον 19ο 

αιώνα και μετά, η Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε κατά της τουρκοκρατίας, και μαζί με τη 

χώρα και οι άνθρωποι και τα έργα τέχνης. 

Ποιος έχει λοιπόν δικαίωμα σ’ αυτήν την τέχνη; Αυτοί που την δημιούργησαν ή 

αυτοί που την έσωσαν; Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει και τη μία και την 

άλλη την πλευρά. Εδώ χρειάζεται ένας Βασιλιάς Σολομώντας, για να δώσει τη 

λύση. Το δικό μου καθήκον δεν είναι όμως να κρίνω. 

Αναμφίβολα κανείς από τους καλλιτέχνες που δημιούργησαν πριν 2000 χρόνια 

τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν θα ήταν εις θέση να κατανοήσει τους σημερινούς 

πολιτικούς καβγάδες σχετικά με την επανένωση έργων τέχνης, είμαι σίγουρος 

γι΄αυτό. Γιατί κατά τη γνώμη τους είναι σαφές ότι ένα έργο τέχνης είναι ΕΝΑ έργο 

τέχνης. Το πόδι και οι ώμοι σαν διαμελισμένα κομμάτια δεν θα μπορέσουν ποτέ 

να εκφράσουν το μήνυμα που ήθελε να στείλει ο καλλιτέχνης δημιουργώντας 

ολόκληρο το άγαλμα. 

Από την άλλη όμως ο Λόρδος Έλγιν και ο γραμματέας του Hamilton σε καμία 

περίπτωση δεν αφαίρεσαν τα γλυπτά ή τμήματά τους με βία ή παράνομα. Το 

γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο αρνείται να επιστρέψει τα γλυπτά στην 

Ελλάδα, με τη δικαιολογία ότι «είναι αδύνατο να επανενωθούν αυτά properly δηλ. 

βέλτιστα ή σωστά» είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, τουλάχιστον από τους μη 

ειδικούς. 

Δεν πρόκειται εδώ να «ενοχοποιήσουμε» ή να «υποχρεώσουμε» κάποιον. 

Επειδή όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν τη διαμάχη – και σε αυτό είμαι βέβαιος- 

αισθάνονται στην καρδιά τους την ίδια μεγάλη αγάπη για την τέχνη! Άρα το 

ερώτημα που τίθεται δεν είναι το ποιος μπορεί ή θα έπρεπε να «κερδίσει». Ας 

εξετάσουμε το ζήτημα από μια άλλη σκοπιά. 

Γι΄ αυτό το σκοπό θεωρώ ότι η Ευρώπη μας δεν είναι μια απλή διαδοχή 

γεγονότων αλλά υπάρχει μέσα από αλληλοσυνδέσεις. 
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Η Ελλάδα έθεσε τις φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές βάσεις. Αυτό είναι 

αναμφισβήτητο. Αν ήταν όμως μόνο αυτό, τι θα ήταν η Ελλάδα σήμερα; Μόνο η 

πηγή του πολιτισμού της Ευρώπης; Τότε δεν θα υπήρχε σήμερα ως σύγχρονη 

Ελλάδα. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει-και μάλιστα ανθίζει- έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι και η «υπόλοιπη» Ευρώπη άσκησε την επίδρασή της. Η 

κοινοβουλευτική Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι και αυτή μια εφεύρεση των 

Άγγλων. 

Το κομμάτιασμα της ζωφόρου του Παρθενώνα αποτελεί έτσι ένα πιστοποιητικό 

αυτής της ευρωπαϊκής διαδικασίας αλληλοσύνδεσης. Παραμένει η πρόκληση να 

γίνουν σε μια μελλοντική παρουσίαση όλες οι απόψεις αντιληπτές, ανεξάρτητα 

από το που και το πως. 

Μια απλή αναθεώρηση θα σήμαινε να αρνηθεί κανείς την διαδικασία. Ξέρω, ότι 

για τους διοργανωτές αυτής της έκθεσης ακούγεται ίσως πολύ σκληρό - το εννοώ 

όμως ως δημιουργική πρόκληση για μια εκτενέστερη προσέγγιση του θέματος. 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, η Φραγκφούρτη, μια πόλη με μια ιστορία πάνω από 

1200 χρόνια ήταν και είναι γνωστή για τους ανοιχτούς της ορίζοντες και για τη 

συμβολή της στην ένωση των λαών. Εδώ συναντιόνταν ήδη από τον Μεσαίωνα 

άνθρωποι όλων των πολιτισμών και των εθνικοτήτων για να κάνουν εμπόριο να 

γνωριστούν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο. 

Εδώ συναντιόταν Τούρκοι με Σουηδούς, Γάλλοι με Ρώσους, Έλληνες με 

Άγγλους. Αυτό δεν άλλαξε έως σήμερα. Αν υπάρχει λοιπόν στην Ευρώπη μια 

πόλη, η οποία αποτελεί τόπο συνάντησης όλων των εθνικοτήτων και πολιτισμών, 

τότε αυτή είναι η Φραγκφούρτη. 

Ο τεμαχισμός του Παρθενώνα είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, το οποίο δεν 

φέρει τη μορφή της ελληνικής τραγωδίας. Δεν πρόκειται να εμφανιστεί κάποιος 

από μηχανής Θεός, ο οποίος θα τερματίσει τη σκηνή. Θα έπρεπε αυτό το 

πρόβλημα να το πάρουμε ως αφορμή να αναρωτηθούμε, ασκώντας αυτοκριτική, 

αν όλη η συζήτηση περί «κλεμμένης τέχνης» γινόταν μέχρι σήμερα με 

 4



 5

λανθασμένο τρόπο. Η επιστροφή γερμανικών έργων τέχνης από ρωσικά μουσεία 

δεν μπορούν να γυρίσουν την ιστορία πίσω. Ίσως αυτή η διαδικασία της 

ανάλυσης του «γιατί» και του «πως» να αποβεί για μας σπουδαία. Ίσως θα 

μπορούσε ένας τέτοιος διάλογος να συντελέσει στην ενίσχυση της δημιουργίας 

της αυριανής Ευρώπης. Και υπό αυτήν την προοπτική η έκθεση αυτή είναι για 

μένα σωστή και σημαντική.  

Η σύγκριση των διαφορετικών και φαινομενικά άλυτων επιχειρημάτων δεν 

αποτελεί μπελά αλλά μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να κάνουμε σκέψεις για την 

Ευρώπη, μια ευκαιρία να βεβαιωθούμε για το ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. 

Επίσης αποτελεί μια ευκαιρία να αναλογιστούμε το τι είναι ένα έργο τέχνης 

πραγματικά και ποιο ρόλο παίζει για μας. 

Ίσως αυτή η έκθεση-κάτι που εύχομαι- μπορέσει να καταφέρει περισσότερα, από 

ότι όλοι εμείς νομίζουμε. 

Θέλω να κλείσω το λόγο μου αυτήν την ασυνήθιστη βραδιά με ένα ρητό του 

Ιρλανδού συγγραφέα, ο οποίος κάποτε έγραψε: «Η τέχνη δεν επιτρέπεται ποτέ 

να θέλει να είναι δημοφιλής. Το κοινό πρέπει να γίνει καλλιτεχνικό!». 

Παρόμοιο μπορεί να πει κανείς και για τις εκθέσεις. 

Σας ευχαριστώ. 


