
FRIDAY 8 NOVEMBER 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ6 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

 

Μαθήματα χρήσης ηλεκτρονικής ταμπλέτας 

 

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική ταμπλέτα   

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   

• Χρήση μηχανών αναζήτησης  

• Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτύου  

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 
Κάθε Τετάρτη: 23/10/19 μέχρι 11/12/19 

 

10.00 πμ μέχρι 12.00 μμ 
 

Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο: 206-210 Lakemba St, Lakemba 
  

$55 για μια σειρά μαθημάτων διάρκειας 8 εβδομάδων 
* περιλαμβάνεται πρωινό τσάι 

  

 

Για εγγραφές παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε με τα Γραφεία της 
Πρόνοιας στους αριθμούς (02) 9740 8310 ή (02) 9740 6022 

              * Οι θέσεις είναι περιορισμένες 
 

  

 
  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Κοινότητας ΝΝΟ  

και 
Η Επιτροπή για την Εκδήλωση του Πολυτεχνείου  έχουν 

την τιμή να σας προσκαλέσουν στους φετινούς     
εορτασμούς της 

ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

17 Νοέμβρη 1973 

την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 
στις 4.00μ.μ. 

στην αίθουσα της Ελληνικής 
Κοινοτικής Λέσχης, 

206-210 Lakemba Street, Lakemba

*********** 

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ομιλίες, απαγγελίες  
ποιημάτων και κατάθεση στεφάνων  

Επίσης εάν θέλετε να καταθέσετε στεφάνι παρακαλούμε να    
επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Κοινότητας μέχρι την Τρίτη 

12 Νοεμβρίου 2019, 5:00μμ στο 9740 6022 ή μέσω email 
reception@goc.com.au 

«Μεγαλύτερος κλεπταποδόχος 
στον κόσμο το Βρετανικό Μουσείο»
Σκληρή επίθεση στο Βρετανικό 
Μουσείο εξαπολύει ο Τζέφρι Ρό-
μπερτσον, επιφανής αυστραλός δι-
κηγόρος που φέρει τον τίτλο Queen’s 
Counsel (Σύμβουλος της Βασίλισ-
σας), ο οποίος κατηγορεί το μουσείο 
εκθέτει κλεμμένη πολιτιστική κλη-
ρονομιά ενώ χαρακτηρίζει τους δια-
χειριστές του κλεπταποδόχους. 

Ειδικότερα, ο Τζέφρι Ρόμπερτσον, 
απόσπασμα από βιβλίου του οποίου 
παρουσιάζει ο βρετανικός Guardian, 
αναφέρει ότι «οι διαχειριστές του 
Βρετανικού Μουσείου έχουν κατα-
στεί οι μεγαλύτεροι αποδέκτες κλεμ-
μένης περιουσίας στον κόσμο και η 
συντριπτική πλειονότητα των λαφύ-
ρων τους δεν είναι καν σε δημόσια 
θέα», προσθέτοντας ότι τα βρετανικά 
μουσεία θα πρέπει να ειλικρινή σχε-
τικά με το γεγονός ότι είναι γεμάτα 
με κλεμμένα έργα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Βρετανικό 
Μουσείο έχει επιτρέψει ένα ανε-

πίσημο «τουρ των κλεμμένων», το 
οποίο περιλαμβάνει τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα, τα χάλκινα αγάλματα 
του Μπενίν και το Hoa Hakananai’a, 
τα οποία ανήκουν αντίστοιχα στην 
Ελλάδα, τη Νιγηρία και τη νήσο του 
Πάσχα.Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Τζ. Ρόμπερτσον, το Βρετα-
νικό Μουσείο θα ήταν σπουδαιό-
τερο αν «ξέπλενε τα χέρια του από 
το αίμα και επέστρεφε τα κλοπιμαία 
του Έλγιν». Επιπλέον, κατηγορεί το 
Μουσείο ότι διαδίδει «μια σειρά από 
προσεκτικά κατασκευασμένα ψέματα 
και μισές αλήθειες» για το πώς τα 
ελληνικά μάρμαρα ««διασώθηκαν» 
από τον Λόρδο Έλγιν, στο οποίου 
την κατοχή περιήλθαν νόμιμα».

Παράλληλα επέκρινε εκτός από το 
Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο 
του Λούβρου και το Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη ότι 
«κλειδώνουν την πολύτιμη κληρο-
νομιά άλλων χωρών, που εκλάπη 
από τους λαούς αυτούς με πολέμους, 

κλοπές και δολιότητες».Σύμφωνα δε 
με τον Σύμβουλο της Βασίλισσας 
Ελισάβετ, το Βρετανικό Μουσείο και 
η κυβέρνηση φορτώνουν την ευθύ-
νη σε άλλους, όταν πρέπει να απα-
ντήσουν σε αιτήματα επιστροφής 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Απαντώντας στα λεγάμενα του Τζέ-
φρι Ρόμπερτσον, εκπρόσωπος του 
Βρετανικού Μουσείου επιβεβαίωσε 
ότι γίνεται «τουρ σε κλεμμένους θη-
σαυρούς», αλλά όχι από ξεναγό του 
μουσείου.

Σε ό,τι αφορά τα Γλυπτά του Παρ-
θενώνα, η εκπρόσωπος του Βρετα-
νικού Μουσείου δήλωσε ότι «απο-
κτήθηκαν νόμιμα, με την έγκριση 
των τότε οθωμανικών αρχών. Δεν 
αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα σύ-
γκρουσης ή βίας. Οι ενέργειες του 
Λόρδου Ελγιν ερευνήθηκαν λεπτο-
μερώς από επιτροπή που επέλεξε το 
κοινοβούλιο το 1816 και κρίθηκαν 
απολύτως νόμιμες».Παράλληλα, η 

εκπρόσωπος του Βρετανικού Μου-
σείου σημείωσε: «Αναγνωρίζουμε 
τις δύσκολες ιστορίες κάποιων εκ 
των συλλογών μας, συμπεριλαμ-
βανομένου των αμφισβητούμενων 
τρόπων με τους οποίους αποκτήθη-
καν κάποιες συλλογές, όπως μέσω 
στρατιωτικής δράσης και πλιάτσι-
κου».

Σημειώνεται ότι ο αυστραλός νο-
μικός, ακαδημαϊκός και συγγραφέ-
ας Τζέφρι Ρόμπερτσον συμμετείχε 
στην ομάδα της Αμάλ Αλαμουντίν 
που είχε ετοιμάσει μελέτη για τη 
διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα. Το βιβλίο του «Who Owns 
History?Elgin’s Loot and the Case 
for Returning Plundered Treasure» 
(Σε ποιον ανήκει η ιστορία; Τα λά-
φυρα του Έλγιν και η υπόθεση της 
επιστροφής του λεηλατημένου θη-
σαυρού), κυκλοφόρησε σήμερα, 
Τρίτη 5 Νοεμβρίου, στη Μεγάλη 
Βρετανία.


