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Άρωμα Ακαδημίας Αθηνών 
στον «Κωστή Παλαμά» της ΑΧΕΠΑ
Δρ Βασίλης Αδραχτάς

Σ υχνά-πυκνά έχουμε τη χαρά 
να φιλοξενούμε στην Ομο-
γένεια ομιλητές εξ Ελλάδος 
που αναπτύσσουν διάφορα 

θέματα, τις περισσότερες φορές 
γενικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι 
σχετικά σπάνιο να έχουμε κοντά 
μας ερευνητές που παρουσιάζουν 
την εξειδικευμένη τους δουλειά. 
Μία τέτοια ευκαιρία μάς δόθη-
κε –και μάλιστα εις διπλούν– την 
Τρίτη 20 και την Πέμπτη 22 Μαρ-
τίου χάρη στο πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων του Κέντρου «Κωστής 
Παλαμάς» της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. Ειδι-
κότερα, κατά τις ανωτέρω ημερο-
μηνίες η Δρ Κατερίνα Μπρέγιαν-
νη, διευθύντρια ερευνών από το 
Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεώτερου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) 
της Ακαδημίας Αθηνών, έδωσε 
δύο σεμιναριακού τύπου ομιλίες 
με βάση την ιστορική της έρευνα 
πάνω σε δύο διαφορετικά χωρο-
χρονικά πεδία. Η πρώτη ομιλία 
με θέμα την «Πολιτική εξουσία 
και κοινωνική ιεραρχία στο Ιόνιο 
Κράτος (1814-1864)» μας μετέφε-
ρε στον 19ο αιώνα και πιο συγκε-
κριμένα στην περίοδο του Αγγλι-
κού Προτεκτοράτου σε σχέση με 
τα Επτάνησα, ενώ η δεύτερη με 
θέμα «Ιστορίες και μύθοι: η μετα-
φορά του ελληνικού χρυσού κατά 
τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου και εξής» μας τα-
ξίδεψε σε μία φάση του 20ου αι-
ώνα που συνδέεται με ένα από τα 
εσχάτως πιο συζητημένα θέματα 
της ελλαδικής ιστορίας: την τύχη 
των δημοσίων αποθεματικών της 
χώρας σε χρυσό. 
Η πρώτη ομιλία της Δρος Μπρέ-
γιαννη ήταν επί της ουσίας μία 
ευσύνοπτη παρουσίαση των συ-
μπερασμάτων της δημοσιευμένης 
από την Ακαδημία Αθηνών μονο-
γραφίας της υπό τον τίτλο Ιόνιο 
Κράτος, 1814-1864: θεσμοί και 
κοινωνική διάρθρωση (Αθήνα 
2017). Με τη χρήση διαφανει-
ών –ανάμεσα στις οποίες ξεχώρι-
σαν εκείνες των νομισμάτων της 
εποχής– η ομιλήτρια ανέπτυξε 
κατά βάση την ένταση μεταξύ του 
(αγγλικού) πολιτικού συστήματος 
και της (ενετικής) κοινωνικής δι-
άρθρωσης. Μέσα από αυτήν την 
ένταση προβλήθηκε η πρόσληψη 
διαφορετικών τύπων νεοτερικό-
τητας στα Επτάνησα, επιβεβαι-

ώθηκε η εντόπια εκ μέρους των 
Άγγλων εφαρμογή γενικότερων 
αποικιοκρατικών ή περιφερεια-
κών πολιτικών και διερευνήθηκε 
η παρουσία της μακράς ιστορικής 
διάρκειας, τουτέστιν, των κοινω-
νικών και πολιτισμικών δομών, 
σε συνάρτηση με την εμφάνιση 
ενός προγράμματος πολιτικού εκ-
συγχρονισμού. Το συμπέρασμα 
της ομιλίας ήταν ότι η μακρά δι-
άρκεια φαίνεται πως επεκράτησε 
έναντι του επιδιωκόμενου μετα-
σχηματισμού, με εξαίρεση ίσως 
τον χώρο της εκπαίδευσης και δη 
των αλλαγών που προώθησαν οι 
Άγγλοι στην περίπτωση της Ιονί-
ου Ακαδημίας. 
Η δεύτερη ομιλία της Δρος Μπρέ-
γιαννη διευκρίνισε προς αποφυγή 
κάθε παρανόησης ότι το δημόσιο 
απόθεμα της Ελλάδας σε χρυσό 
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο δεν έχει απολύτως καμία 
σχέση με τα όσα ανεύθυνα ακού-
γονται περί γερμανικής υφαρπα-
γής. Οι γερμανικές δυνάμεις κα-
τοχής βρήκαν στη χώρα μονάχα 
αποθεματικά ιδιωτικού χρυσού, 
ενώ τα δημόσια αποθεματικά εί-
χαν ήδη φυγαδευτεί πρώτα στην 
Κρήτη, μετά στη Μέση Ανατολή, 
στη συνέχεια στη Νότιο Αφρική 
και εν τέλει στο Λονδίνο. Το αξι-
οσημείωτο στην όλη περιπέτεια 
του ελληνικού χρυσού είναι ότι 
κατά τη διάρκεια των διαδοχικών 
μεταφορών του υφίστατο συνεχή 
υποτίμηση, ενώ στο τέλος η χώρα 
βρέθηκε όχι μόνο με χρυσό πολύ 
μικρότερης αξίας αλλά και πολλα-
πλώς χρεωμένη στη Βρετανία. Η 

τελευταία, κλείνοντας τους λογα-
ριασμούς της ως αυτοκρατορία και 
υποχωρούσα από την μέχρι τότε 
ηγεμονική της θέσης στη διεθνή 
πολιτική σκηνή, εφήρμοσε και 
στην περίπτωση της Ελλάδας μία 
πολιτική οικονομικής εξουθένω-
σης και κατ’ επέκταση πολιτικής 
αποδυνάμωσης/εξάρτησης, όπως 
ακριβώς έγινε και στις περιπτώ-
σεις της Ινδίας και της Τουρκίας. 
Η παρουσίαση της ερευνητικής 
δουλειάς της Δρος Μπρέγιαννη 
ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία για τους Ομογενείς που πα-
ραβρέθηκαν στις ομιλίες της να 
γνωρίσουν, με υποδειγματικό θα 
έλεγα τρόπο, το είδος της ιστο-
ριογραφίας που εισήγαγαν και 
εμπέδωσαν στην Ελλάδα μείζο-
νες ερευνητές, με κορυφαίο τον 
αείμνηστο Σπύρο Ασδραχά. Ο 
τελευταίος, μαζί με άλλους άξιους 
συναδέλφους, πρωτοστάτησε στη 
δημιουργία μιας «σχολής» κατά τα 
πρότυπα της γαλλικής «σχολής» 

των Annales. Ως εκ τούτου, πρε-
πόντως νομίζω ότι αφιερώθηκε η 
δεύτερη ομιλία της Δρος Μπρε-
γιάννη στη μνήμη του δασκάλου 
της. Τις ομιλίες προλόγισε ο γρά-
φων, έκλεισε με συμπερασματικά 
σχόλια ο Πρόεδρος του Κέντρου 
«Κωστής Παλαμά» κ. Ιωάννης 
Θεοδωρίδης και επισφράγισε ο 
Γραμματέας του Κέντρου κ. Γε-
ώργιος Λιανός δίνοντας αναμνη-
στικά δώρα στην προσκεκλημένη 
ομιλήτρια. Από το «βήμα» αυτό θα 
ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον 
κ. Νικόλαο Δάλλα, υπεύθυνο των 
σεμιναρίων της Ελληνικής Κοινό-
τητας Μελβούρνης, για την πολ-
λαπλή του αρωγή στην πραγματο-
ποίηση των εκδηλώσεων. Τέλος, 
όσοι θα ήθελαν να προμηθευτούν 
την ανωτέρω μνημονευθείσα μο-
νογραφία της Δρος Μπρέγιαν-
νη παρακαλούνται όπως επικοι-
νωνήσουν με τον κ. Λιανό στο 
0408000025.   


