
Συμπέρασμα 

Η Βουλή, αντι να συνεχίσει να θίγει 

επιφανειακά το καυτό αυτό θέμα και 

vα τονίζει κάθε φορά ότι το πρόβλη

μα μη επιστροφής των θησαυpιί.1ν μας 

έγκειται στο ότι δεν υπάρχει αρχείο 

πολιτιστικής κληρονομιάς, να μελε

τήσει σε βάθος ~ο θέμα. Και νCΙ κατα

λογίσει ευθύνες εκεί που πρέπει και 

να απαιτήσει άμεσα από την κυβέρ

νηση να ασχοληθεί σοβαρά με ·ίο 

θέμα αυτό. 

Από το 1997 η Γενική Εισαγγελία 

τονίζει ότι το θέμα του Μονάχου 

χρειάζεται πολύ λεπτούς χειρισμούς 

και ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. 

Πως είναι δυνατόν όμως, ακόμα να 

παραμένουν εκατοντάδες πολπιστι

κοl θησαυροί μας στις αποθήκες της 

βαυαρικής αστυνομίας; Η Βουλf1 θα 

πρέπει να μελετήσει γιατί δεν υϊΊάρ

χει σωστή συνεργασία μεταξύ Εκκλη

σίας και κυβέρνησης, καιγιατί να 

νοσεί ο συντονισμός των κυβερνητι

κών φορέων στο θi:μα αυτό. Να μελε

τήσει κατά πόσον έχει δοθεί πολιτική 

στήριξη στην Εκκλησία γιc να διεκδι

κήσει τους θησαυρούς της. Εκ 

μέρους της Γενικής Εισαγγελίας, η κ. 

Στέλλα Ιωαννίδου που αναμείχθηr<ε 

στην υπόθεση των κλεμμένων θησαυ

ρών μας, είπε προ ενός έτους ότι 

"την υπόθεση την παρακολουθεί 

τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο κω 
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εγώ, βάσει οδηγιών του, πολύ στενά. 

Οι γερμανίκές Αρχές ερvάζοντω 

σuσ~ηματικά, η όλη υπόθεση είναι 

τεράστια. έπρεπε να εξαντληθοίJν 

κάποιες διαδικασίες σε διάφορα επί

πεδα.Ο,τι Jiταν δυνατό και έπρεπε νc 

γlνει από πλευράς κράτους και Νομι

κής Υπηρεσίας, έχει γίνει. με ταχύτα

ι ους ρυθμούς. Δεν τίθεται θέμα επι

σηJοφής αντικειμένων στον Ντικμέν, 

όπωc; ελέχθη. Δεν υπήρχε καμια ολι

γωρία Ι\αt δ~:~ν έχει γίνει κανένας λαν

θασμένος χειρισμός. Αντίθε~α, μας 

έχει λεχθεί όπ, ό,τι εχρειάζετο να 

δοθεί γίΟ να εϊΊtτευχθεί η επιστροφή, 

το έχουμε διίJσει". 

Μετά από τη θέση αυτή της Εισαγγε

λίας, θα ανέμενε κανείς ότι οι θησαυ

ροί μας 6.::ι έπρεπε να ήταν κuθοδόν. 

Η, τουλάχιστον, να γνωρίζαμε πότε 

θα cφχlσει η πορεία επιστροφής 

τους. 

Η καρδιά 

Κάθs φopc1 που η i\cιρδιά μου από 

πό;ιο ξεχειλίζει 

"Vιστί το κάθε τι μέσο στο σπίτι εσε 

μονάκριβο παιδί μου, μου θυμίζει. 

μουρχεται 1.ια ξF:ριζώσω απ' τα σττ)

θια μου ετοιίτη τη~· καρδιά, 

να πάψε! να κλαίει για το θάνατό 

σου) 

να τr~θάνει :<.ι sτούτη για να μην 

πονα. Ευγενούλα 




