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Διαδραστικό καλλιτεχνικό project με φόντο τις ελληνογερμανικές σχέσεις 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
 
Το project μου με τίτλο “I wish I knew more” – "Ich wünschte, ich wüsste 
mehr" –  "Θα 'θελα να ήξερα περισσότερα" – επαναφέρει οδυνηρές 
μνήμες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι όμως με σκοπό να 
ρίξω εκ νέου φως στα εγκλήματα των Ναζί καθ' εαυτά  – αυτή είναι η 
δουλειά των ιστορικών. Εμένα με απασχολεί ο ρόλος που παίξανε και 
συνεχίζουν να παίζουν οι μεταπολεμικές γενιές στη δημόσια απόκρυψη 
(σχήμα οξύμωρο μεν, όμως γερμανική πραγματικότητα δε) των 
επιπτώσεων του πολέμου στην μεταπολεμική εποχή μέχρι και σήμερα. 
Δημιούργησα λοιπόν εννέα καρτ-ποστάλ με κείμενα που σχετίζονται με 
το θέμα αυτό και τις τοποθετώ σε καφετέριες των Χανίων της Κρήτης, 
όπου μένω εδώ και 23 χρόνια, και του Αμβούργου της Γερμανίας όπου 
γεννήθηκα και μεγάλωσα. Τα κείμενα, όπως κι ο τίτλος του project, είναι 
πολύ προσωπικά επειδή θέλω να απομακρυνθώ όσο το δυνατόν 
περισσότερο από την δικαιολογία που κυριάρχησε μετά τον πόλεμο 
στην συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών “Δεν ξέραμε τίποτα για όλα 
αυτά...”. Υπάρχει, τέλος, και μια δέκατη, άδεια κάρτα, την οποία καλείται 
ο κάθε ένας να συμπληρώσει ο ίδιος. Κι αυτό, επειδή παραμένουν 
πολλές απορίες: Απορίες που πηγάζουν από το γεγονός ότι η σιωπή 
κυριαρχούσε τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στις οικογένειες 
των εγκληματιών. Απορίες σχετικά με το πώς δεν αποδόθηκε ποτέ 
δικαιοσύνη για τα γερμανικά εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα και 
γενικότερα για τα εγκλήματα των Ναζί σε όλη την Ευρώπη, αλλά και 
απορίες με το πώς αποδέχονται νέοι Έλληνες, Γερμανοί κι άλλοι 
Ευρωπαίοι τόσα χρόνια μια κατάσταση ατιμωρησίας που υπονομεύει τα 
θεμέλια του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών 
σχέσεων.  
 

Έναρξη του project “I wish I knew more...” σε καφετέριες των Χανίων και 
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