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Prometheas Events 

PROMETHEAS UPCOMING EVENTS as of October 30th, 2012 

Friday, November 16th, 2012 at the Hellenic Center 

Book presentation by Professor Andrew Novo, a Historical Novel on the fall of Constantinople. 

Queen of Cities: (See flier attached to this newsletter) 

Friday, December 7th, 2012 at St. George 

Lecture: by Mrs. Adamantia Vasilogamvrou; archaeologist, former director of the 5th 

Prehistoric and Classical Archaeology Department on Excavation City of St. Basili, Faridos, 

Lakonia. The lecture is about the first results of the excavation of the Mycenaean palatial center 

of Laconia. (tentative until flier is circulated) 

Saturday, January 12th, 2013 at St. George 

Lecture/book presentation by Dr. Harry Mavromatis, Professor Emeritus at the American 

University of Beirut. "Lost Edens". A book about Cyprus the decade before it gained its 

independence from Britain. (tentative until flier is circulated) 

 Saturday, January 26th, 2013 at St. George 

Greek Letters Day Celebration. Keynote speaker Dr. James Skedros. Presentation of 

Prometheas Culture awards to students of the Greek Schools. (tentative until flier is circulated) 

 

Other  Events and Announcements 

 

     



                                      

ANNOUNCEMENT 

 The Hellenic School of Potomac is pleased to announce the creation of a new Pre-K class (for 3 

and 4 year olds). The Class will be held daily (Monday – Friday) at  10620 River Road in 

Potomac, Maryland 9am -- 12:30pm.  This Class will have a Maryland Certified Teacher and a 

Teacher Assistant. The Teacher is a native of Greece, has taught in Greece and has graduated 

from the University of Athens (BA), Essex College (Baltimore), and Goucher College 

(Baltimore) with a Master's in Education.  She has also taught Greek in the United States in 

various Schools (ages 3-11). The maximum number of students for this class is 10 (strictly on a 

first-come first-serve basis). You can find the Registration Form for this Class at:  

www.thehellenicschool.org/registration/ 

 

 The forthcoming Annual Convention & World Language Expo of the Council on the Teaching 

of Foreign Languages (ACTFL) to be held at the Philadelphia Convention Center, November 

16-18, 2012 the ad hoc Task Force working for Modern Greek Teaching Standards will formally 

present its work and submit for approval its prepared document. In connection with this 

Convention, a special Reception & Celebration is organized by and for Greek Teachers for the 

purpose of getting to know each other, for interactive exchange of ideas and experience and for 

establishing a basis for future cooperative efforts to utilize the National Greek Standards for 

professional development and promotion of teaching/learning of Modern Greek. For detailed 

information on both the ACTFL Convention and the Greek Teachers' Reception & Celebration.  

For more info see attached two brochures). 

Press Release for Modern Greek Language Standards   10/22/12 

 ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) has led the way in the task 

of defining content standards -- what students should know and be able to do -- in foreign 

language education.  The final document first published 11 years ago, “Standards for 

Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century”, represents an 

unprecedented consensus among educators, business leaders, government, and the 

community on the definition and role of foreign language instruction in American 

education. Teachers, administrators, and curriculum developers at both state and local 

levels, have used this visionary document, to begin to improve foreign language education 

in our nation’s schools for the past 11 years.  Noteworthy for the Greek community is 

that Modern Greek language standards will be added to this document in the 

upcoming 2013 edition. Establishing standards for Modern Greek language learning and 

teaching, will promote better learning and teaching practices, strong curricula at the local 

and national level, better assessment practices, and opportunities for the 

professionalization of teachers of Modern Greek. 

 On-Line Course in Modern Greek Offered Free 

 In cooperation with the Institute for Language and Speech Processing (ILSP)/ 

http://www.thehellenicschool.org/registration/


                                      

 “Athena” Research  Center, the Hellenic Link, Inc. is offering as a service to the community a 

series of Greek language lessons on its Web site: http://www.helleniclink.org ( on a 24/7 

schedule) 

 On the home page of the site, upper left corner, click on “Learning Greek,” 

 to be introduced to a series of fifteen lessons of the filoglossia+ courseware. 

 Please inform anyone who would be interested in learning Greek of this service. 

Websites of the month 

 Γνωμικολογικον (Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα): 

http://www.gnomikologikon.gr/index.html 

 Mantalena - movie - 1960 - Vouyouklaki - Papamichael: 

http://www.youtube.com/embed/asJVpXXcaEo?feature=player_detailpage 

 http://filikietaireia.blogspot.com/2011/07/blog-post_28.html 

http://www.helleniclink.org/
http://www.youtube.com/embed/asJVpXXcaEo?feature=player_detailpage
http://filikietaireia.blogspot.com/2011/07/blog-post_28.html


                                      

News Articles 

Μεγαλειώδης η αναπαράσταση απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης  

Σάββατο, 27 Οκτώβριος 2012 12:00  

Στα βήματα των ελευθερωτών, βάδισαν εκατοντάδες 

στρατιωτικοί, ιππείς και εθελοντές – κομπάρσοι, οι οποίοι ντυμένοι με στολές ευζώνων και 

φουστανελοφόρων, μπήκαν στη Θεσσαλονίκη και την «απελευθέρωσαν», όπως ακριβώς είχε 

συμβεί πριν από εκατό χρόνια, με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη. 

Η αναπαράσταση απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το πρωί στη δυτική είσοδο της 

πόλης και τα τμήματα των ευζώνων και των ιππέων ακολούθησαν την ίδια ακριβώς διαδρομή 

που έκαναν τα νικηφόρα ελληνικά στρατεύματα, την 26η Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της 

γιορτής του πολιούχου, Αγίου Δημητρίου. Από την πλατεία Ελευθερίας έφθασαν στο 

Διοικητήριο, όπου πραγματοποιήθηκε έπαρση της ελληνικής σημαίας, από τον υπουργό 

Μακεδονίας – Θράκης, Θόδωρο Καράογλου. Το κτίριο του Διοικητηρίου ήταν ο χώρος όπου 

υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης, από τον Τούρκο αρχιστράτηγο, 

Ταχσίν πασά. 

Τα «απελευθερωτικά» στρατιωτικά αγήματα πέρασαν έξω από την εκκλησία του Αγίου Μηνά, 

όπου και εκεί πραγματοποιήθηκε έπαρση της ελληνικής σημαίας στον εξώστη του ναού, όπως 

είχε γίνει και στις 27 Οκτωβρίου του 1912, από τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, 

Ίωνα Δραγούμη και Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Κάτι ανάλογο έγινε αργότερα και στο κτίριο του 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Προξένου 

Κορομηλά, όπου στεγαζόταν το ελληνικό προξενείο, στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ενώ οι 

εκδηλώσεις για την αναπαράσταση της απελευθέρωσης ολοκληρώθηκαν στο Λευκό Πύργο. 

Η τιμητική πορεία ολοκληρώθηκε με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο, 

ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Ηταν μια εκδήλωση, σε ανάμνηση 

της έπαρσης της ελληνικής σημαίας την 28η Οκτωβρίου 1912 στον Λευκό Πύργο, που έγινε για 

πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που την παρακολούθησε από τη 

Λέσχη Αξιωματικών, μετά την τελετή εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του. 



                                      

Τα στρατιωτικά τμήματα έφτασαν στην πλατεία του Λευκού Πύργου, φιλαρμονικές των τριών 

όπλων παρατάχθηκαν και ακολούθησε το πρωτόκολλο παράδοσης της ελληνικής σημαίας από 

τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε τμήμα Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Οι Εύζωνοι τη 

μετέφεραν μέχρι ένα σημείο και στη συνέχεια οι αρχηγοί τάξεων των Στρατιωτικών Σχολών την 

ανέβασαν στον Λευκό Πύργο. Συμβολικά μεταφέρθηκε και η σημαία που είχε υψωθεί στις 28 

Οκτωβρίου του 1912, η οποία φυλάσσεται και εκτίθεται αυτές τις μέρες, μαζί με άλλα κειμήλια, 

στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ως προσφορά της προσωπικής συλλογής του βουλευτή της 

Ν.Δ. Κώστα Γκιουλέκα. 

Η έπαρση της ελληνικής σημαίας συνοδεύτηκε από κανονιοβολισμούς πεδινής πυροβολαρχίας, 

ενώ υπήρξε και χαιρετισμός με βολές από πολεμικά σκάφη που βρίσκονται στον Θερμαϊκό 

κόλπο. Εκατοντάδες μέλη των στρατιωτικών τμημάτων τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και ο 

κόσμος που είχε συγκεντρωθεί, για να παρακολουθήσει την τελετή, ξέσπασε σε 

χειροκροτήματα. 

Την τελετή παρακολούθησαν οι υπουργοί Εθνικής Αμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, 

Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο αναπληρωτής Περιβάλλοντος Σταύρος 

Καλαφάτης, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης και η ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ελικόπτερο της 

Αστυνομίας πετούσε πάνω από την πόλη. 

Μετά τη λήξη της τελετής ο κ. Παπούλιας είχε συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας και 

την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λέσχη Αξιωματικών. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 27 Οκτώβριος 2012 12:22  

 



                                      

Αντίγραφο του θεάτρου της Επιδαύρου απο ομογενείς στις ΗΠΑ  

Posted: 15 Oct 2012 11:02 AM PDT 

 

 

Αντίγραφο του θεάτρου της Επιδαύρου κατασκεύασε στο Κονέκτικατ η ομογενειακή 

Οργάνωση «Παιδεία» 

 

15 Οκτωβρίου, 2012 

 

Ένα αντίγραφο του θεάτρου της Επιδαύρου θα κοσμεί εφεξής το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ 

(www.uconn.edu) στην πόλη Storrs των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη στην άοκνες προσπάθειες 

http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/xLJDu/~3/4a1YJnKQl24/connecticut-greek-theatre.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.uconn.edu/


                                      

δεκαετιών της ομογενειακής Οργάνωσης «Παιδεία». Την ιδέα συνέλαβε και υλοποίησε ο πρόεδρος της 

οργάνωσης, Ηλίας Τομάζος, με επίλεκτους συνεργάτες του. 

http://hellenicstudiespaideia.org/ai1ec_event/242?instance_id=


                                      

 

 

Τα εγκαίνια του υπαίθριου θεάτρου, που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών 

Σπουδών «Παιδεία» στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, έγιναν το Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου. 

 

«Το θέατρο είναι αυθεντικό, δηλαδή έχει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου, με 

την ορχήστρα και με διώροφη σκηνή, όπως είχε διαμορφωθεί την Ελληνιστική περίοδο με κιονοστοιχία 

στον πρώτο όροφο, με δεύτερη κιονοστοιχία στο δεύτερο όροφο», επισημαίνει σε συνέντευξή του στον 

«Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, ο Ηλίας Τομάζος. Και συνεχίζει: «Είναι όπως ακριβώς αναφέρεται 

στα γραφόμενα του Ρωμαίου μηχανικού Βιτρούβιου από τον πρώτο αιώνα π.Χ., ο οποίος έγραψε 

εκτενέστατα για το Ελληνικό και το Ρωμαϊκό θέατρο». 

 

Η ιδέα της κατασκευής του θεάτρου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 1986, όταν οι ομογενείς υποβάλλανε 

αίτημα στην πολεοδομία για κατασκευή μιας μικρής εκκλησίας, του εκπαιδευτικού κτιρίου της 

«Παιδείας» και του θεάτρου. 

 

«Κάναμε πρώτα το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και το εκκλησάκι των Τριών Ιεραρχών. Ανακινήσαμε το 

θέμα στο τέλος του 1990. Έπρεπε να πάρουμε άδειες, να κάνουμε κάποιες συμφωνίες με τους γείτονες, 

διότι φοβόταν ότι θα δημιουργείτο μεγάλη κυκλοφορία. Έτσι πέρασαν χρόνια για να πάρουμε την άδεια 

οικοδομής του θεάτρου», θυμάται ο κ. Τομάζος. 

 

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2006 με εθελοντική εργασία, όπως έπραξαν οι ομογενείς μας και σε 
άλλα έργα. Με ενθουσιασμό Ελληνο-αμερικανοί φοιτητές προσφέρθηκαν να καθαρίσουν το 
έδαφος, γεγονός το οποίο συζητήθηκε στο Πανεπιστήμιο στην πόλη. 
 
«Έτσι έγινε όλο το θέατρο, σιγά-σιγά, με προσωπική εργασία. Θα μείνετε έκπληκτοι αν δείτε 
πόσοι άνθρωποι, από όλο το Κονέκτικατ- μαρμαράδες ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί- εργάζονται 
εθελοντικά», λέει ο κ. Τομάζος. 
 
Και ενώ οι προσφορές που πήρανε το 1999 για την κατασκευή του θεάτρου από διαφόρους 
εργολάβους κυμάνθηκαν από 9 μέχρι και 15 εκατομμύρια δολάρια, τελικά κόστισε κάτω από ένα 

http://hellenicstudiespaideia.org/ai1ec_event/242?instance_id=
http://www.ekirikas.com/


                                      

εκατομμύριο. Ο κ. Τουμάζος επισημαίνει ότι το κόστος κατασκευής μειώθηκε δραστικά λόγω της 
εθελοντικής εργασίας και της δωρεάς υλικών από ανθρώπους, ελληνικής και μη καταγωγής, που 
πιστεύουν στην Ελληνική Παιδεία και τα Ελληνικά Γράμματα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 
πρόσφατα ένας Πορτογάλος μαρμαράς από τη Νέα Ιερσέη (Νew Jersey) , προσέφερε δωρεάν 
μάρμαρα αξίας άνω των σαράντα χιλιάδων δολαρίων. 
 
«Γι’ αυτό πάντοτε εμείς λέμε έχει ο Θεός», λέει με συγκίνηση ο κ. Τομάζος. 
 
Την όλη προσπάθεια συνέδραμαν απλόχερα η ομογενειακή οργάνωση Πανγκριγκόριαν του 
Κονέκτικατ, που από τις αρχές του 1990 μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει συνολικά στην 
«Παιδεία» 450 χιλιάδες δολάρια και άλλοι ομογενειακοί φορείς. 
 
«Το θέατρο θα παίξει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο, κι αυτό το είδαμε προτού ακόμα τελειώσει», 
τονίζει ο κ. Τομάζος. «Ενώ είχαμε ένα Γυμνάσιο στο Κονέκτικατ όπου διδασκόταν η ελληνική 
γλώσσα, τώρα έχουμε 15, χωρίς να βάλουμε χρήματα. Σ’ αυτό συντέλεσε το άκουσμα του 
θεάτρου, αλλά και οι δάσκαλοι και οι μαθητές που παίρνουμε στα προγράμματα της «Παιδείας 
στην Ελλάδα». 
 
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 



                                      

Οι Τούρκοι διεκδικούν τα... «αρχαία τους» 
 

 

September 30, 2012 

Seeking Return of Art, Turkey Jolts Museums 

By DAN BILEFSKY 

ISTANBUL — An aggressive campaign by Turkey to reclaim antiquities it says were looted has 

led in recent months to the return of an ancient sphinx and many golden treasures from the 

region’s rich past. But it has also drawn condemnation from some of the world’s largest 

museums, which call the campaign cultural blackmail.   

 
Ayman Oghanna for The New York Times 

Visitors at the Archaeology Museum in Istanbul with the Alexander Sarcophagus, which was dug 

up in Ottoman times. 

In their latest salvo, Turkish officials this summer filed a criminal complaint in the Turkish court 

system seeking an investigation into what they say was the illegal excavation of 18 objects that 

are now in the Metropolitan Museum of Art’s Norbert Schimmel collection.  

Last year, Turkish officials recalled, Turkey’s director-general of cultural heritage and museums, 

Murat Suslu, presented Met officials with a stunning ultimatum: prove the provenance of ancient 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/dan_bilefsky/index.html
http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections?ft=Norbert+Schimmel


                                      

figurines and golden bowls in the collection, or Turkey could halt lending treasures. Turkey says 

that threat has now gone into effect.  

“We know 100 percent that these objects at the Met are from Anatolia,” the Turkish region 

known for its ancient ruins, Mr. Suslu, an archaeologist, said in an interview. “We only want 

back what is rightfully ours.”  

Turkey’s efforts have spurred an international debate about who owns antiquities after centuries 

of shifting borders. Museums like the Met, the Getty, the Louvre and the Pergamon in Berlin say 

their mission to display global art treasures is under siege from Turkey’s tactics.  

Museum directors say the repatriation drive seeks to alter accepted practices, like a widely 

embraced Unesco convention that lets museums acquire objects that were outside their countries 

of origin before 1970. Although Turkey ratified the convention in 1981, it is now citing a 1906 

Ottoman-era law — one that banned the export of artifacts — to claim any object removed after 

that date as its own.  

Thievery and looting are wrong, Turkey says, no matter when they occurred. “Artifacts, just like 

people, animals or plants, have souls and historical memories,” said Turkey’s culture minister, 

Ertugrul Gunay. “When they are repatriated to their countries, the balance of nature will be 

restored.”  

Turkey is not alone in demanding the return of artifacts removed from its borders; Egypt and 

Greece have made similar demands of museums, and Italy persuaded the Met to return an ancient 

bowl known as the Euphronios krater in 2006.  

But Turkey’s aggressive tactics, which come as the country has been asserting itself politically in 

the Middle East in the wake of the Arab Spring, have particularly alarmed museums. Officials 

here are refusing to lend treasures, delaying the licensing of archaeological excavations and 

publicly shaming museums.  

“The Turks are engaging in polemics and nasty politics,” said Hermann Parzinger, president of 

the Prussian Cultural Heritage Foundation, which oversees the Pergamon. “They should be 

careful about making moral claims when their museums are full of looted treasures” acquired, he 

said, by the Ottomans in their centuries ruling parts of the Middle East and southeast Europe.  

One example is a prized sarcophagus named for Alexander the Great, discovered in Sidon, 

Lebanon, in 1887, and now in Istanbul’s Archaeological Museum. Mr. Suslu said the 

sarcophagus was legally Turkey’s because it had been excavated on territory that belonged to 

Turkey at the time.  

Turkey’s campaign has enjoyed notable success, however. Last year the Pergamon agreed to 

return a 3,000-year-old sphinx from the Hittite Empire that Turkey said had been taken to 

Germany for restoration in 1917. German officials said Turkey had threatened to block major 

archaeological projects if the sphinx did not come home.  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://news.discovery.com/history/egypt-wants-nefertiti-bust-back.html
http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/statements/parthenon_sculptures.aspx
http://www.nytimes.com/2006/02/03/arts/03muse.html?ex=1139634000&en=7c7ca96199b52d9c&ei=5070&emc=eta1
http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=49494
http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=49494


                                      

But even after it had, the Germans complained, Turkey still declined to collaborate and refused 

to lend four objects for a current exhibition. Mr. Suslu indicated that the Pergamon had to return 

other disputed items before loans would resume.  

Mr. Parzinger said Turkey had no legal claim to the contested objects it says his museum has 

illegally, and that treating Germany like a petty thief puts more than a century of archaeological 

cooperation at risk and harms relations between the countries as Turkey seeks to join the 

European Union. He pointed out that Westerners had been at the forefront of safeguarding 

Turkey’s rich history.  

“If all Westerners are just thieves and robbers,” he asked, “then who has been restoring their 

cultural heritage?”  

In another victory for Turkey, last month the University of Pennsylvania’s Museum of 

Archaeology and Anthropology announced that it had agreed to lend indefinitely 24 artifacts to 

Turkey from ancient Troy whose murky provenance helped inspire the 1970 Unesco convention. 

Turkey, in turn, promised future loans and collaboration with the university.  

Some museum directors said that they feared that the surrender of the objects by the university, 

which acquired them in 1966, threatened to lead to a flood of further claims.  

In September 2011, the Museum of Fine Arts, Boston, returned the top half of an 1,800-year-old 

statue, “Weary Herakles,” which the Turkish prime minister, Recep Tayyip Erdogan, 

triumphantly took home on his government jet.  

To press the Met for documentation on the Schimmel objects, Turkish officials said they had 

refused to lend to a Met exhibition that ran this year, “Byzantium and Islam: Age of Transition.”  

 

Museum of Fine Arts, Boston 

The top half of the “Weary Herakles” statue recently returned to Turkey by the Museum of Fine 

Arts, Boston.  

http://www.ashmolean.org/ash/exhibitions/exh012.html
http://articles.philly.com/2012-09-07/news/33651449_1_penn-museum-penn-s-museum-turkish-minister
http://www.mfa.org/collections/provenance/weary-herakles
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/byzantium-and-islam


                                      

The Met denied it had asked Turkey for pieces for the show. Its director, Thomas P. Campbell, 

said in an interview that the Met believed the objects sought by Turkey had been legally acquired 

by Norbert Schimmel in the European antiquities market in the 1960s before being donated to 

the museum in 1989, and thus were in compliance with the Unesco accord.   

He acknowledged that most of the objects had no documented ownership history, but also said 

that there was no evidence of an illicit excavation. Turkish officials said they had not yet 

uncovered evidence proving that the objects had been illegally smuggled out.  

“If evidence emerges that the objects were illegally excavated or looted, we will address that on 

a case-by-case basis,” Mr. Campbell said.  

Mr. Campbell said the argument that objects should always be returned to their countries of 

origin was dubious, given that many artifacts had traveled throughout the centuries. “We are in 

the business of celebrating Turkish culture,” he said, “and it is the great displays in London, 

Paris and New York, more than anything else, that will encourage people to go to Turkey and 

explore their cultural heritage, and not just the sun and beach.”  

Marc Masurovsky, an expert on plundered art at the Holocaust Memorial Museum in 

Washington, said it was no surprise that in the absence of an international agency to enforce anti-

plunder measures, the Turks were resorting to hard-nosed diplomacy. But Turkey faces hurdles 

trying to apply an Ottoman law outside its borders, he noted. And even if that law is accepted as 

applicable, dating the illegal excavation of any site is difficult because no records are typically 

kept.  

Still, Mr. Suslu said nothing justified theft, and he pointed to the Louvre’s possession of late-

16th-century Iznik tiles that had been stolen, he said, by the French restorer Albert Sorlin-

Dorigny in the 1880s. The tiles, from the mausoleum of Sultan Selim II in Istanbul, were taken to 

Paris for repair, but he said Sorlin-Dorigny gave them to the Louvre in 1895 instead of returning 

them.  

The Louvre did not respond to messages seeking comment. Turkish officials said that the French 

insist that the tiles were given to Sorlin-Dorigny by a member of the royal family, but that they 

did not offer any documentary proof.  

“Who in his right mind would give a present from his own relative’s tomb to a foreign country?” 

Mr. Suslu asked. “If you come to my house and you steal precious objects from me, do I not 

have a right to get them back?”  

 

Alex Karras July 15, 1935 – October 10, 2012  

Alex Karras, a fierce and relentless All-Pro lineman for the Detroit Lions whose irrepressible 

character frequently placed him at odds with football’s authorities but led to a second career as 

an actor on television and in the movies, died Wednesday at his home. 

http://mini-site.louvre.fr/trois-empires/en/ceramiques-ottomanes.php
http://www.nytimes.com/2006/06/27/arts/27arts.html


                                      

Karras had kidney disease, heart disease and stomach cancer, his family said in a statement 

announcing his death, as well as dementia. He was among the more than 3,500 former players 

who are suing the National Football League, in cases that have been consolidated, over the long-

term damage caused by concussions and repeated hits to the head. 

To those under 50, Karras may be best known as an actor. He made his film debut in 1968, 

playing himself in “Paper Lion,” an adaptation of George Plimpton’s book about his experience 

as an amateur playing quarterback for the Lions, which starred Alan Alda as Plimpton. 

His rendering of his own roguish personality led to several appearances on “The Tonight Show 

With Johnny Carson,” and in the 1970s he played numerous guest roles on series television, on 

shows like “McMillan & Wife,” “Love, American Style,” “MAS*H” and “The Odd Couple,” in 

which he played a comically threatening man-mountain, the jealous husband of a woman who 

has become friendly with Felix (Tony Randall). Perhaps most memorably, he played Mongo, a 

hulking subliterate outlaw who delivers a knockout punch to a horse, in the Mel Brooks western 

spoof “Blazing Saddles.” 

 
After his playing career Karras forged a career in acting. One of his most memorable turns was as 

George Papadopolis in the 1980s television series Webster. He is pictured here with Susan Clark, his 

wife and co-star, and Emmanuel Lewis who played the title character. 

In 1975 he played George Zaharias, the husband of the champion track star and golfer Babe 

Didrickson Zaharias, in the television movie “Babe.” The title role was played by Susan Clark, 

who became his wife, and from 1983 to 1989, they starred together in the gentle sitcom 

“Webster,” about a retired football player who takes in a black boy (Emmanuel Lewis), the 

orphaned young son of a former teammate. 

But Karras, at 6 feet 2 inches tall and 248 pounds — large then but smaller in comparison with 

N.F.L. lineman of today — first earned fame as a ferocious tackle for the Lions. He anchored the 

defensive line for 12 seasons over 13 years, 1958-70. 

It was an era when the N.F.L. was rife with talent at the position — Karras’s contemporaries 

included the Hall of Famers Bob Lilly and Merlin Olsen — but he was an especially versatile 

pass rusher, known around the league for his combination of strength, speed and caginess. His 

http://en.wikipedia.org/wiki/Webster_%28TV_series%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Clark
http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Lewis


                                      

furious approach — Plimpton described it as a “savage, bustling style of attack” — earned him 

the nickname the Mad Duck. 

“Most defensive tackles have one move, they bull head-on,” Doug Van Horn, a New York 

Giants offensive lineman who had to block Karras, said in 1969. “Not Alex. There is no other 

tackle like him. He has inside and outside moves, a bull move where he puts his head down and 

runs over you, or he’ll just stutter-step you like a ballet dancer.” 

Karras was named to four Pro Bowls, and he was a member of the N.F.L’s All-Decade team of 

the 1960s. He was never elected to the Hall of Fame, however, an oversight that has sometimes 

been attributed to the fact that the Lions fielded mostly undistinguished teams during his tenure; 

in Karras’s only playoff game, the Lions lost to the Dallas Cowboys by the unlikely score of 5-0 

in 1970. 

But another theory is that his unwillingness to be an obedient N.F.L. citizen — especially his 

antagonism toward the longtime N.F.L. commissioner Pete Rozelle — resulted in an unofficial 

blackballing. 

Witty, brash and probably smarter than your average bear (or Lion or Packer or Giant, for that 

matter), Karras was, throughout his career, a thorn in the side of league authorities, speaking out 

against team owners in general and the Lions’ management in particular. He deplored the way 

players were treated like chattel on the one hand, deployed as seen fit, and children on the other, 

held to restrictive behavioral standards, scolded and disciplined. 

His reputation as a league outlaw was cemented in 1963 when Rozelle suspended him 

indefinitely, along with Paul Hornung, the star running back of the Green Bay Packers, for 

betting on N.F.L. games, and both players missed the entire season. Hornung was immediately 

contrite, but Karras was steamed, asserting that his half-dozen or so $50 and $100 wagers — 

neither man was accused of betting against his own team, providing inside information to 

gamblers or giving less than his best on the field — was no threat to the integrity of the game. 

Later that year Karras reportedly sold his ownership share in the Lindell A.C., a Detroit bar that 

was frequented by athletes and, according to the Detroit police, “known hoodlums,” to convince 

Rozelle that he was repentant — he denied this later — and Rozelle reinstated both men after 11 

months, in time for them to play in 1964. Shortly after Karras returned, an official asked him to 

call the pregame coin toss and Karras, with cheeky disdain, refused. 

“I’m sorry, sir,” he explained, “but I’m not permitted to gamble.” 

Alexander George Karras was born on July 15, 1935, in Gary, Ind., where his father, George, a 

Greek immigrant, was a doctor, and his mother, the former Emmeline Wilson, was a nurse. An 

all-state football player in high school, he attended the University of Iowa, where in 1957 he won 

the Outland Trophy as the outstanding interior lineman in college football. In 1958, he was 

drafted in the first round by the Lions. 



                                      

Karras’s other film credits included roles in the raunchy comedy “Porky’s,” the suspense thriller 

“Against All Odds” and the gender confusion comedy “Victor/Victoria.” He spent three seasons 

in the broadcast booth, working with Howard Cosell and Frank Gifford on ABC’s “Monday 

Night Football,” and later wrote a novel, “Tuesday Night Football,” sending up his experience. 

He also wrote an autobiography, “Even Big Guys Cry.” 

In addition to his wife, he is survived by their daughter, Katherine Karras; a sister, Nan Reisen; 

three brothers, Louis, Paul and Ted; five children from a previous marriage, Alex Jr., Peter, 

Carolyn Karras, George and Renald; and five grandchildren. 

Karras named one of his sons after Plimpton, and for years he told journalists he named another 

after Rozelle, as a way of remembering the humbling experience of his suspension. But he put an 

end to that charade in an interview with Sport magazine in 1970, in which he said that though he 

was wrong to gamble on games the punishment was overly harsh, and that Rozelle had used him 

to establish his reputation for toughness. His son Peter, he said, was named after his father-in-

law. 

“And I said, ‘Yeah, I named him after Rozelle,’ ” he told the magazine, “which is a lie ’cause I 

wouldn’t name anyone after that buzzard.” home in Los Angeles. He was 77. 

Διασπορά και συγκομιδή του Ελληνισμού  

Tου Νικου Κωνστανταρα  

Οποτε η Ελλάδα κινδυνεύει, οι Ελληνες της Διασποράς αισθάνονται την ανάγκη να συνδράμουν 

τον εθνικό αγώνα, καταβάλλοντας ένα φόρο τιμής στη γη της καταγωγής τους, βοηθώντας 

συμπατριώτες που ίσως δεν γνώρισαν. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, με ομογενείς σε όλο τον 

κόσμο να αναρωτιούνται τι μπορούν να προσφέρουν. Πολλοί είναι επιφυλακτικοί – φοβούμενοι 

ότι μέσα στην ανοργανωσιά αυτό που προσφέρουν θα πάει χαμένο. Η αλήθεια είναι ότι οι 

Ελληνες θα χρειαστούν κάθε βοήθεια που τους προσφέρουν οι ξενιτεμένοι συγγενείς και 

συμπατριώτες και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να επιτευχθεί αυτό με τον πιο γόνιμο τρόπο.  

Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς πόσοι Ελληνες υπάρχουν στον κόσμο, μιας και πολλοί απόγονοι 

μεταναστών έχουν ενσωματωθεί στις νέες χώρες τους. Κάποιοι υπολογίζουν ότι το σύνολο των 

ανθρώπων ελληνικής καταγωγής είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Το υπουργείο Εξωτερικών 

υπολόγιζε το 1987, σε μια έκθεση για τον απόδημο Ελληνισμό, ότι το ένα τρίτο του συνόλου 

των Ελλήνων βρισκόταν εκτός Ελλάδος – για ένα σύνολο περίπου 15 εκατ. ατόμων. Οπως και 

αν είναι, οι Ελληνες της Διασποράς είναι πολλοί και υπολογίσιμοι. Συχνά διακρίνονται στο 

εμπόριο, στις επιχειρήσεις, στις επιστήμες και τη διανόηση. Πολλοί διατηρούν επαφή με την 

ελληνική ταυτότητά τους – μέσω της εκκλησίας, της υπερηφάνειας λόγω των επιτευγμάτων του 

παρελθόντος και μέσω των αναμνήσεων των γονιών και παππούδων τους.  

 

Το πώς οι Ελληνες της Διασποράς μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της σημερινής 

κρίσης ήταν και το θέμα μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης στο συνέδριο για το μέλλον της 

Ελλάδας που συνδιοργάνωσε η «Κ» με την International Herald Tribune στην Αθήνα την 

περασμένη εβδομάδα. Ολοι οι συμμετέχοντες εστίασαν τις εισηγήσεις τους στο πόσο χρήσιμη 

είναι η επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς και της Ελλάδας. Το ζήτημα δεν είναι 



                                      

να μαζευτούν χρήματα και άλλη υλική βοήθεια, αλλά πώς θα ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας 

ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Jenny Bloomfield, η γεννημένη στην Ελλάδα πρέσβειρα της 

Αυστραλίας στην Αθήνα, παρουσίασε τη χώρα της ως μοντέλο ανάπτυξης, με τις ευκαιρίες που 

γεννά μια ανοικτή οικονομία. Μίλησε επίσης για το κέρδος που δημιουργείται από την 

«κυκλοφορία ταλέντου» της σημερινής, παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, σε αντίθεση με τη 

«φυγή ταλέντου» που ήταν αποτέλεσμα της μετανάστευσης στο παρελθόν.  

 

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, βουλευτής γερμανικού κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε για 

την ανάγκη να προβάλλονται τα καλά της Ελλάδας, αλλά να μαθαίνουν και οι Ελληνες από τους 

άλλους. Ο ιστότοπος www.resetgreece.gr είναι μια προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο 

Γκρεγκ Πάππας, Ελληνοαμερικανός εκδότης, σημείωσε πόσο οι Ελληνες των ΗΠΑ βοήθησαν 

την Ελλάδα τον περασμένο αιώνα, με χρήματα και με την προβολή των ελληνικών ζητημάτων. 

Υπογράμμισε την ανάγκη να εμπνευστούν οι νέοι Ελληνες με επιχειρηματικότητα, και να 

αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης. Ο Μάνος Σηφάκης, γεννημένος στη 

Λάρισα, ιδρυτής της εταιρείας διαδραστικών μέσων customedialabs, με έδρα την Ελλάδα και τις 

ΗΠΑ, με πελάτες μερικές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, ήταν ζωντανό παράδειγμα 

της επιτυχίας ταλαντούχων νέων όταν τους προσφέρονται ευκαιρίες. Σε άλλη συζήτηση, ο 

ειδικός της επικοινωνίας Πίτερ Οικονομίδης (και αυτός παιδί της Διασποράς, γεννημένος στη Ν. 

Αφρική) παρουσίασε φίλους του, επιτυχημένους επιχειρηματίες. Επισήμανε την ανάγκη τα 11 

εκατ. Ελληνες (της Ελλάδας) να αποκτήσουν, όπως είπε, τη δύναμη των 20 εκατ. και να 

αναδείξουν το ταλέντο τους – την αγάπη για τη ζωή και τη δημιουργία.  

 

Οι συμμετέχοντες είπαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα – μιας και όλοι είχαν να μοιραστούν 

την πείρα τους, το ταλέντο, και την έγνοια τους για την Ελλάδα. Το συμπέρασμά μου (είχα την 

τιμή να διευθύνω τη μία συζήτηση) είναι ότι η μεγαλύτερη προσφορά των Ελλήνων της 

Διασποράς δεν είναι η ελεημοσύνη, αλλά η αμφίδρομη επικοινωνία. Για να αποκτήσουμε τη 

δύναμη του συνόλου του Ελληνισμού, πρέπει και η Ελλάδα να αποκτήσει τη λειτουργική 

οικονομία, την εκπαίδευση και την αποτελεσματική διοίκηση, η οποία βοηθάει τους απανταχού 

Ελληνες να προοδεύουν, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως επιστήμονες. Με 

άλλα λόγια, για να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει ό,τι μπορούν να της προσφέρουν τα 

ξενιτεμένα παιδιά της, πρέπει να προσφέρει γόνιμο έδαφος ανάπτυξης και στους δικούς της 

κατοίκους και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν εδώ. 

 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_21/10/2012_466798 

 

http://www.resetgreece.gr/
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_21/10/2012_466798


                                      

Έλληνας μαθητής, 1ος σε παγκόσμιο διαγωνισμό έκθεσης  

(Διαβάστε την καταπληκτική έκθεσή του) 

 

  

Έλληνας μαθητής της Β' Γυμνασίου, από τα Γιαννιτσά ήταν ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού 

έκθεσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU). Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν 

«Γράψτε μια επιστολή σε έναν αθλητή ή μια μορφή του αθλητισμού που θαυμάζετε, για να 

εξηγήσετε τι σημαίνουν για εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες». Στο διαγωνισμό πήραν μέρος πάνω 

από 1 εκατομμύριο νέοι από 55 χώρες, μέσω των ταχυδρομείων τους και νικητής αναδείχτηκε ο 

14χρονος Έλληνας. 

 «Η σύνθεση είναι πρωτότυπη, πολύ προσωπική και δημιουργική, ενώ αναδεικνύονται έντονα οι 

Ολυμπιακές αξίες», αναφέρει η διεθνής κριτική επιτροπή επισημαίνοντας τον απλό και 

δημιουργικό τρόπο γραφής του Μάριου Χατζηδήμου. 

 Ο νικητής θα βραβευθεί την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου, δηλ. στις 9 Οκτωβρίου 2012, 

στην Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ΠΤΕ που θα διεξαχθεί 

με τη συμμετοχή 149 χωρών. 



                                      

 Τον Απρίλιο ο 14χρονος είχε αναδειχτεί νικητής στον αντίστοιχο πανελλήνιο διαγωνισμό και η 

έκθεση διαβιβάστηκε στο διεθνές γραφείο της Π.Τ.Ε μέσω των ΕΛ.ΤΑ, όπου και έγινε η τελική 

κρίση των εκθέσεων των μαθητών από όλες τις χώρες. 

  

Ακολουθεί η έκθεση του Μάριου Χατζηδήμου: 

 «Γιαννιτσά, 25/01/12 

 Κύριο Ρότζερ Φεντερερ, Tennis sport club of Bussel, Switzerland.  

 Αγαπητέ Ρότζερ Φέντερερ,  

 Είμαι ο Μάριος, ένας από τους χιλιάδες, φαντάζομαι θαυμαστές σου. Ένας μικρός, ασήμαντος 

Μάριος, μπροστά σ' έναν γίγαντα του αθλητισμού. Κι ο λόγος που σου γράφω; Για να σ' 

ευχαριστήσω... να σ' ευχαριστήσω, που ξύπνησες μέσα μου την αγάπη για τον αθλητισμό και το 

τένις!  

 Χρόνια παρακολουθώ τους αγώνες και τις προσπάθειές σου στα γήπεδα, χειροκροτώ τις νίκες 

σου και θαυμάζω την επιμονή σου στις δύσκολες στιγμές. Το ανέβασμα σου όμως στο βάθρο 

του νικητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ήταν το «σερβίς», για την δική μου είσοδο 

στο άθλημα.  

Άρπαξα την παρατημένη ρακέτα του αδελφού μου και αποφασιστικά μπήκα στο γήπεδο, έτοιμος 

να νικήσω. Τότε συνειδητοποίησα πόσο διαφορετικό είναι, να βλέπεις την ρακέτα στα χέρια του 

Φέντερερ από το να προσπαθείς να την κουμαντάρεις στα δικά σου χέρια. Παιδεύτηκα, ίδρωσα, 

άκουσα δικαιολογημένα τις φωνές του προπονητή μου, όμως δεν τα παράτησα. Η μορφή σου 

στο βάθρο του Ολυμπιονίκη, με κρατούσε εκεί και συνέχιζα...  

Συνέχιζα και ονειρευόμουνα... Κάποια μέρα, κτυπώντας το μπαλάκι, εκ σφενδονίστηκε μαζί και 

η φαντασία μου, μακριά, πολύ μακριά στον χρόνο και στον τόπο. Βρέθηκα, λέει, εκεί, στην 

Αρχαία Ολυμπία, στην μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, στους πρώτους επίσημους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. 776 π.Χ.- οι κήρυκες γυρνούν όλη την Ελλάδα και αναγγέλλουν το γεγονός. Οι πόλεμοι 

σταματούν, γιατί ο αθλητισμός ενώνει και συμφιλιώνει τους ανθρώπους, έτσι τουλάχιστον ήταν 

τότε! Νέοι από κάθε άκρη της χώρας, καταφθάνουν εκεί με λεβέντικη ψυχή και σώμα, για ν' 

αγωνισθούν τον «καλόν αγώνα», το «Ευ αγωνίζεσθαι». Τι υπέροχες λέξεις, τι φανταστική 

ατμόσφαιρα!  

 Ήσουν κι εσύ, λέει, εκεί. Οι ιστορικές μου γνώσεις σε απορρίπτουν, όμως η φαντασία μου σε 

θέλει εκεί. Ν' αγωνίζεσαι και να στεφανώνεσαι με την αγριελιά. Να ποτίζεις με τον ιδρώτα σου, 

το χώμα της αρχαίας Ολυμπίας και να δοξάζεσαι μαζί με τον Διαγόρα της Ρόδου, τον 

Πολυδάμα, τον Θεαγένη.  



                                      

 Ναι, είμαι περήφανος, που η δική μου πατρίδα, η Ελλάδα, έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου 

αθλητισμού. Το αθλητικό πνεύμα, σαρκώθηκε και μορφοποιήθηκε στους αγώνες της 

αρχαιότητας. Η Ολυμπιακή φλόγα, λαμπρυνόμενη με τις άξιες του Ελληνικού πολιτισμού, 

φώτισε την οικουμένη. Η αγωνιστικότητα, η ευγενής άμιλλα, ο αυτοέλεγχος, η συνεργασία, μέσ' 

από τον αθλητισμό, εμπλούτισαν και όλη την στάση του ανθρώπου απέναντι στην ζωή...  

 ...Στεκόσουν εκεί, στεφανωμένος, ακτινοβολώντας την χαρά της νίκης, όταν σε πλησίασα ντροπ 

αλά, σου έπιασα το χέρι, σε κοίταξα στα μάτια και σε ρώτησα:  

- Πως νοιώθεις, Ρότζερ; Τι σημαίνουν για σένα όλα αυτά;  

- Άκου μικρέ μου, μου απάντησες με μια φωνή κρυστάλλινη, που ακόμα αντηχεί στ' αυτιά μου. 

«Αγωνίζομαι» σημαίνει «νικώ», να το θυμάσαι αυτό. Η συμμετοχή, ο αγώνας, είναι ήδη μια 

μεγάλη νίκη, ανεξάρτητα απ' το τρόπαιο. Νίκη ενάντια στους φόβους, τις ανασφάλειες και τις 

δυσκολίες του εαυτού σου, ενάντια στον εγωισμό και την φιλαυτία σου. Νίκη υπέρβασης του 

εαυτού σου. Και κάτι ακόμα: «Νικώ» σημαίνει «Αγαπώ». Αγαπώ τον συναγωνιστή μου, που 

μου έδωσε την ευκαιρία ν' αγωνιστώ, τον προπονητή μου, που μου έμαθε τον τρόπω ν' 

αγωνίζομαι και να νικώ, τον κόσμο που με στηρίζει στην προσπάθεια και στον δρόμο προς τη 

νίκη, τον Θεό, που μου χαρίζει την δυνατότητα ν' αγωνίζομαι και να νικώ!  

- Άουτ! Μάριε, συγκεντρώσου επιτέλους στο παιχνίδι! Ήταν η φωνή του προπονητή μου, που με 

έβγαλε ξαφνικά από την ονειροπόλησή μου. Όμως όχι, εκείνη την ημέρα, δεν ήταν δυνατόν να 

συγκεντρωθώ σε κανένα παιχνίδι. Ήθελα να διηγηθώ, όλα αυτά που έζησα, στους πρώτους 

Ολυμπιακούς αγώνες. Όλοι μαζί, ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, γίναμε μια συντροφιά κι 

αναβαπτισθήκαμε στο πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων. Μιλήσαμε για το περίφημο «Ευ 

αγωνίζεσθαι», αυτό που οι σύγχρονοι άνθρωποι, μπορούν τέλεια να ερμηνεύσουν ετυμολογικά, 

όσον όμως αφορά την πράξη, δυσκολεύονται απ ό λίγο έως τραγικά! Στοχεύοντας αποκλειστικά 

στον πρωταθλητισμό, λούζονται στα βρώμικα κι επικίνδυνα νερά των αναβολικών, θυσιάζοντας 

στον βωμό της εφήμερης δόξας, την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Η εξόντωση του 

αθλητή και η δυσφήμιση των αγώνων, είναι το μόνο αντίτιμο που εισπράττει κανείς από τέτοιες 

ενέργειες.  

Ε, λοιπόν για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν σημαίνουν, ούτε αναβολικά, ούτε 

πρωταθλητισμό, ούτε οικονομικά συμφέροντα, οικονομική κρίση, αντιζηλίες και μίση. 

Σημαίνουν χαρά για την συμμετοχή, «ευ αγωνίζεσθαι», φιλία, ειρήνη και σ' αυτό το πνεύμα 

εύχομαι να σταθούν οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.  

 Σταματώ εδώ την φλυαρία μου, που ίσως σε κούρασε και σου εύχομαι μέσα απ' την ψυχή μου, 

σε όλη σου την ζωή, ν' αγωνίζεσαι, να νικάς και ν' αγαπάς, όπως ακριβώς εσύ μου δίδαξες. Σ' 

ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σε περιμένω, εκεί που πρωτοσυναντηθήκαμε... Στην αρχαία 

Ολυμπία, στην Ελλάδα, στην πατρίδα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Στην πανέμορφη και 

πολυαγαπημένη μου πατρίδα, που όσες δυσκολίες και τρικυμίες κι αν περνά τώρα, « δεν την 



                                      

σκιάζει φοβέρα καμιά», γιατ' «έχει στο κατάρτι της βιγλάτορα, παντοτινό, τον Ήλιο, τον 

Ηλιάτορα»!  

 Με αγάπη και θαυμασμό, 

 Μάριος Α. Χατζηδήμου» 

 

Μπορεί να αποτραπεί το ιστορικό μας τέλος;  

Posted: 07 Oct 2012 08:16 AM PDT 

Χρῆστος Γιανναρᾶς 

O Aντώνης Mπενάκης πρόσφερε στο ελληνικό κράτος τις ιδιωτικές του συλλογές για να ιδρυθεί το 

Mουσείο που φέρει το όνομά του. Δώρισε το κτήριο του πατρικού του σπιτιού για να στεγαστεί το 

Mουσείο. Πρόσφερε και το απαιτούμενο οικονομικό κεφάλαιο για να μπορεί να λειτουργήσει. Γιος του 

Eμμανουήλ Mπενάκη (επίσης εθνικού ευεργέτη, επανειλημμένα υπουργού, δημάρχου Aθηναίων) και 

αδελφός της Πηνελόπης Δέλτα, ο «Tρελλαντώνης» έδωσε την ψυχή του στο μουσείο που έστησε, παρά το 

φόρτο και άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς. 

Θέλω να διασώσω σε δημόσιο λόγο μιαν ελάχιστη, αλλά καθόλου ασήμαντη λεπτομέρεια συμπεριφοράς 

του Aντώνη Mπενάκη. Eίχα την τύχη να μου την αφηγηθεί ο Mανώλης Xατζηδάκης – ο γνωστός 

βυζαντινολόγος, μέλος της Aκαδημίας Aθηνών, επί χρόνια διευθυντής του Mουσείου Mπενάκη. Eφτανε 

κάθε πρωί ο Aντώνης Mπενάκης στο Mουσείο, με κοστούμι πρωινό, άψογο, ραμμένο στην Aγγλία. Γύρω 

στις 11 κατέφθανε από το σπίτι του (στην οδό Λυκείου) οικιακή βοηθός, με το μαύρο φόρεμα και την 

άσπρη δαντελένια ποδιά, φέρνοντας σε ασημένιο δίσκο τον καφέ του και γλυκό του κουταλιού. Tο 

μεσημέρι γύριζε στο σπίτι του για φαγητό και επέστρεφε το απομεσήμερο στο Mουσείο, με άλλο, 

απογευματινό τώρα, κοστούμι. Για το βράδυ ήταν αυτονόητο, είτε στο σπίτι είτε σε έξοδο, ότι θα φορούσε 

τρίτο, βραδινό κοστούμι. 

Eίχε ο Aντώνης Mπενάκης τον δικό του ράφτη στην Aγγλία, που διέθετε «κούκλα» (ομοίωμα) του 

αιγυπτιώτη Eλληνα – ο Mπενάκης απλώς παράγγελνε και ο εγγλέζος ράφτης έκοβε και έραβε τα πρωινά, 

απογευματινά, βραδινά κοστούμια του εντολέα του. 

Oταν με τη γερμανική εισβολή, το 1941, κατέρρευσε το ελληνικό μέτωπο στην Aλβανία, άρχισαν να 

καταφθάνουν στην Aθήνα ατέλειωτο πλήθος Eλλήνων στρατιωτών έχοντας διανύσει με τα πόδια 

εκατοντάδες χιλιόμετρα – έφταναν κουρελιασμένοι, πληγιασμένοι, ψειριασμένοι, βρώμικοι, 

εξουθενωμένοι. Tότε ο Aντώνης Mπενάκης βγήκε στην πόρτα του Mουσείου του και μοίρασε όλα του τα 

κοστούμια, πρωινά, απογευματινά, βραδινά, σε αυτούς τους στρατιώτες. Kαι από την ημέρα εκείνη, στα 

τριάμισι χρόνια της γερμανικής κατοχής που ακολούθησε, ο Aντώνης Mπενάκης φορούσε κάθε μέρα, 

πρωί, απόγευμα, βράδυ, το ίδιο ένα και μοναδικό κοστούμι. 

http://yannaras.gr/2012/10/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82/
http://yannaras.gr/


                                      

Tέτοια ήταν τα μέτρα της αρχοντιάς, το αυτονόητο ήθος των μεγαλοαστών, που κατά κανόνα 

προέρχονταν από τον εκτός ελλαδικού – κοραϊκού κράτους κοσμοπολίτικο Eλληνισμό. Δεν ήταν ταξικό 

σύνδρομο η αρχοντιά, παρ’ όλο που η σεμνότητα και το αυτονόητο της πράξης πρόδιδε μακρό παρελθόν 

αστικής καλλιέργειας, «αίσθηση» κοινωνικής οφειλής, αντανακλαστικά αυθόρμητης έκφρασης αυτής της 

«αίσθησης». Yπήρχαν παράλληλα αγροτικές φαμίλιες με συνέχεια αιώνων στην ύπαιθρο, όχι οπωσδήποτε 

μεγαλοκτηματιών, που είχαν τον δικό τους τρόπο να εκφράζουν την αρχοντιά της ανιδιοτέλειας, την 

αυτονόητη «αίσθηση» της κοινωνικής οφειλής. Δεν μας χωρίζουν παρά δύο μόνο ή τρεις γενεές από την 

πραγματικότητα που επέτρεπε στον Zήσιμο Λορεντζάτο να λέει ότι «η πραγματική αριστοκρατία στην 

Eλλάδα σώζεται στα χωριά». 

Tι μεσολάβησε και η ελλαδική κοινωνία εκβαρβαρώθηκε με τόσο βάναυση μετάλλαξη σε ζούγκλα 

εγωκεντρικού πρωτογονισμού; Ποιος καταλύτης εξαφάνισε την «αίσθηση» της πατρίδας και της 

κοινωνικής οφειλής, μεταμόρφωσε τον Eλληνώνυμο σε άπληστο, χρηματολάγνο αρπακτικό; Ποια η αιτία 

για να εξαλειφθεί η αρχοντιά από την Eλλάδα, η αυτονόητη ταύτιση της έννοιας «άρχουσα τάξη» με την 

έννοια «κοινωνική οφειλή»; Διαλύθηκαν θεσμοί και λειτουργίες κοινωνίας της ζωής, κυριάρχησε το 

θηριώδες ατομικό συμφέρον, η ενστικτώδικη ηδονοθηρία, το ακοινώνητο «δικαίωμα». 

O Aντώνης Mπενάκης μοίραζε τα κοστούμια του στους εξαθλιωμένους φαντάρους και σήμερα ο απόγονός 

του, δισέγγονος της αδελφής του, Aντώνης Σαμαράς μοιράζει κυβερνητικά υπουργεία, σαν να είναι 

κοστούμια του, σε όσους τον βοήθησαν να ανέβει στην αρχηγία του κόμματος ή ψηφοθηρούν 

αποτελεσματικά στις εκλογικές τους περιφέρειες. Tην ώρα που την Eλλάδα τη σπρώχνουν βίαια και 

εξευτελιστικά στο περιθώριο της Iστορίας. 

Aν δεν απαντήσουμε στο ερώτημα για την πραγματική αιτία του καταιγιστικού εκβαρβαρισμού μας, δεν 

υπάρχει ελπίδα ούτε για τον επισιτισμό μας. O πρόεδρος της Bουλής, δεύτερος στην πολιτειακή 

ιεράρχηση τιμών και ευθυνών, βωμολοχεί δημόσια με απερίγραπτο λεξιλόγιο σεξουαλικής χυδαιότητας 

και ο απόγονος των Mπενάκηδων πρωθυπουργός θεωρεί αυτονόητη αυτή τη συλλογική διαπόμπευση: την 

ανέχεται. Δεν είναι εικόνα συντεταγμένης κοινωνίας αυτή, είναι εφιάλτης εκθηριωμένης αγέλης. Kαι η 

κυβέρνηση Σαμαρά ακκίζεται ότι δήθεν κάνει πολιτική παραδίδοντας τους Eλληνες, μέχρι πέμπτης 

γενεάς από σήμερα, σε μεθοδικά προγραμματιζόμενη από τους δανειστές μας εθνοκτονία. 

Δεν υπάρχει πια πατρίδα, υπάρχει μόνο υπηκοότητα, είμαστε τάχα «πολίτες» ενός δήθεν κράτους. H 

συλλογικότητα ως κράτος μεταπρατικό και παρακμιακό, όπως το Eλλαδιστάν σήμερα, είναι μόνο απειλή 

και καθόλου πατρίδα – για το αδιαφοροποίητο άτομο-πολίτη είναι εχθρός, αντίπαλος θανάσιμος (στην 

κυριολεξία): Kατακλέβει τα ασφαλιστικά ταμεία, τις αποταμιεύσεις των πολιτών, ληστεύει το κοινωνικό 

χρήμα, τους φόρους των πολιτών, νομιμοποιεί την κοινωνική αδικία, τις πελατειακές σχέσεις των 

επαγγελματιών της εξουσίας με τους ψηφοφόρους. Tο ίδιο το κράτος αλλοτριώνει μεθοδικά τη 

φιλοπατρία σε ιδεολόγημα, ρητόρευμα, ψυχολόγημα, δηλαδή σε εθνικισμό – το να είσαι Eλληνας 

λειτουργεί ακριβώς όπως το να είσαι οπαδός ποδοσφαιρικής ομάδας, «και τα μυαλά στο κάγκελο». Για 

ένα τέτοιο κράτος μόνο ανεγκέφαλοι θα θυσίαζαν τη ζωή τους. 



                                      

Oι δυτικές κοινωνίες, λόγω μακραίωνων εθισμών στον νομικισμό, στον ωφελιμιστικό σεβασμό της 

σύμβασης, ταυτίζουν το κράτος με τον αποτελεσματικό εγγυητή των συμβάσεων, της προστασίας των 

ατομικών δικαιωμάτων, της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Bεβαίως σήμερα γι’ αυτό το χρηστικό κράτος 

είναι επίσης ανοησία να θυσιάσεις τη ζωή σου, γι’ αυτό και οι στρατοί γίνονται μισθοφορικοί, 

χρυσοπληρώνουν τα κράτη επαγγελματίες της διακινδύνευσης, «κασκαντέρ». 

Για τον Eλληνα (όσο ακόμα υπήρχε το είδος) πατρίδα ήταν η γλώσσα, η κοινότητα ως σαρκωμένη 

ιστορική συνείδηση, το «ιερό» όχι ως πεποιθήσεις αλλά ως ευ-σέβεια: πάλη για τον φωτισμό «νοήματος» 

της ύπαρξης, του κόσμου, της Iστορίας. Mόνο η επιστροφή στη γλώσσα, στην ιστορική συνείδηση 

ένσαρκη σε κοινότητα, στα κείμενα και στην Tέχνη που παρήγαγε η πάλη των Eλλήνων για «νόημα», 

μόνο μια πολιτική πρακτική που θα υπηρετήσει θεσμικά αυτή την επιστροφή, θα μπορέσει ίσως να 

αναστήσει τον ιστορικά νεκρό πια Eλληνισμό. 

Γλώσσα, μικρή κοινότητα, σάρκα «νοήματος». 

 



                                      

The Russian Corner 
 

Russia has changed a lot in the last 20+ years; yet, 20 years are not a long time by any standard.  The 

following is an interesting interview of a Canadian lawyer-businessman who experienced Russia’s recent 

political and economic transformation.  Our personal experience is that the progress is obvious, but the 

past is also…present. 

Stratos 

 

 

Q&A: Canadian Pioneer Recalls Gorbachev-Era Euphoria 

05 October 2012 

By Andrew McChesney 

Don't complain to Edward Belobaba that doing business here is difficult. He'll likely retort that 

you have no idea how easy it is compared with when he helped trail-blaze the path for Western 

investors into the Soviet Union in the 1980s. 

Belobaba, who as a lawyer guided Canadian companies in forming their first joint ventures here, 

carried U.S. dollars and Marlboro cigarettes to pay for gypsy cab rides across Moscow. He 

witnessed the need for creative schemes to raise hard currency because of the lack of a 

convertible ruble. He sat in on meetings where Western executives had to explain simple free-

market concepts like the difference between revenues and profits — not always an easy task 

when the Russian hosts kept pushing another shot of vodka at 10 a.m. 

But those early years also carried an unrivaled sense of eagerness and optimism that Belobaba 

remembers fondly. 

"The heyday of perestroika and glasnost was an amazing time," he said. "The Western world was 

excited beyond words about doing business in the U.S.S.R.  I remember a Nabisco executive 

gushing about the boundless opportunities in this new and amazing market: 'Can you imagine: 

350 million consumers who have never tasted an Oreo cookie!'" 

Belobaba, 63, now a judge in the Ontario Superior Court of Justice, shared his memories of those 

years via several e-mail exchanges with The Moscow Times.  

"The early years were sheer, utter and ridiculous euphoria," he said. "And then, of course, reality 

hit, and by 1995 Western investors were running for the hills. But what an extraordinary six or so 

years." 

http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/andrew-mcchesney/177084.html


                                      

For the record, U.S.-based Nabisco still does not sell Oreo cookies in Russia. 

This interview has been edited for length and clarity. 

 

Courtesy of Edward Belobaba 

Edward Belobaba 

Q: Why did you first come to Russia? 

A: My background is actually Ukrainian, and I have always been interested in the Soviet Union. 

Nazis took my parents from Ukraine to Germany as Eastern Workers in 1941, and I was born 

in West Germany in 1948. We immigrated to Canada a year later. I knew Ukrainian from home 

and took Russian at the university, not knowing that I would be using it years later as a lawyer 

doing joint ventures in the Soviet Union.  

In 1987, I was a Toronto-based lawyer looking to do something different when the big news 

came that Mikhail Gorbachev was opening up the Soviet Union to joint ventures with Western 

companies. This was the first time since Lenin's New Economic Policy of the 1920s allowed 

American Armand Hammer to open joint ventures in Russia. So in the summer of 1987, I 

attended the first-ever International Bar Association conference in Moscow on the new joint-

venture laws.  



                                      

A few months later, I was retained by a leading Canadian auto parts company, Magna 

International, to help it set up the first Canadian-Soviet auto manufacturing joint venture 

in Zaporozhye, Ukraine. The deal meant instant credibility for me, with lots of press 

and publicity. I spoke at numerous conferences, attracted more clients and helped set up 

the Canada-U.S.S.R. Business Council of 200 blue-chip companies, which traveled with 

Canadian Prime Minister Brian Mulroney to Moscow in November 1989. We enjoyed Kremlin 

dinners and met Gorbachev, Nikolai Ryzhkov and Boris Yeltsin. It was an incredibly exciting 

time of boundless optimism, even euphoria, about the opening of the Soviet Union's consumer 

market of 350 million people.  

We opened the first fully staffed Canadian law office in Moscow in August 1992 with a Russian-

speaking Canadian lawyer and three Russian office staffers. Today, Gowlings Moscow is 

celebrating its 20th anniversary and is still going strong. 

I never actually lived in Moscow, always visiting on two-week trips. But from 1988 to 1994, I 

made 72 plane trips with Western clients to various cities in the former Soviet Union. 

Q: What were the main challenges working here? How did you resolve them? 

A: Remember this was more than 20 years ago, so everything was a challenge. 

Logistically, there were no cell phones, very few computers, and a less than reliable telephone 

system. Even in main cities such as Moscow or St. Petersburg you had to book international calls 

several hours in advance with the hotel operator and go down to a cubicle at weird hours to talk 

with your office or family. There were no cabs. We needed U.S. dollars or Marlboro cigarettes 

to catch cross-town rides with accommodating Russian motorists. But here's one plus of these 

"anything goes" early years: When we arrived at Sheremetyevo Airport, the waiting Russian 

partner, clearly having "gifted" the militsia, could arrange to have the welcoming van drive right 

up on the tarmac and meet us as we came off the plane. 

Information was also a problem. No one knew who to partner with and whether they were legit. 

In these early days of "joint-venture mania," everybody — and I mean everybody — was 

offering partnership opportunities. The director of a state-owned brewery said he now owned 

the entire brewery and could assign its assets to a joint venture. A museum director who heard 

about the project called to offer an unused wing of the museum for use as a bottling facility. 

The mayor said he could guarantee the delivery of not only the water but also the malt. It seems 

his brother ran a huge grain collective.   

Basic terminology presented a challenge. Concepts such as profit and loss, interest rates, or 

a limited liability company had no meaning in Soviet Russia, so many a first meeting was spent 

explaining to an otherwise very intelligent Soviet factory director why revenues were not 

the same thing as profits; the time value of money and the notion of interest; the concept 

of collateral; and the reason for shareholder agreements.  

We struggled to keep up with all the new laws and regulations. There was no central repository 

— city halls and regional governments had not created websites yet — so we often had Russian 



                                      

representatives telling us about relevant legal changes that had just been published in the local 

newspaper that morning. 

The fundamental financing challenge was how a joint venture would generate hard currency 

for both its Soviet and Western partners with a nonconvertible ruble. This led to a number 

of creative schemes. For example, a Soviet partner knew a local Navy commander who would 

arrange to cut up scrapped submarines sitting in Leningrad's port, sell the titanium to European 

metal buyers, and then use the incoming hard currency to help finance a Canadian developer's 

office tower project. That's how Navy commanders ended up as shareholders in downtown office 

buildings.  

Corruption and bribery were mainstays of Soviet Russia. People survived over the decades 

by dealing in the black market and under the table. Western clients never told their lawyers about 

what they had to do, but I was never surprised to learn after the deal was completed that certain 

"incentives" had been provided, like new SUVs for Russian partners, free trips to Western 

resorts, or worse — much worse. One client told me that after opening a new computer store, 

two local gangs had dropped by to offer "fire insurance protection" for $10,000 a month. Within 

days came another visit, this time from the local police, who said they were available to provide 

the same protection at the same price. The client went with the police — who wouldn't? — 

and the company's monthly financials showed this entry: "insurance premium, $10,000." 

But the most pervasive, all-encompassing challenge was the lack of rule of law. There were lots 

of laws and regulations, but no real rule of law. Sometimes shareholder meetings were 

interrupted by men carrying guns, and another vote had to be taken, this time with an outcome 

that was more favorable to those carrying the guns. To be sure, this didn't happen often but 

enough that no one doubted they were working in the Wild East. 

How did we resolve these challenges? We didn't. We just did the best we could. We coped. We 

made adjustments. What amazes me looking back is not that many projects failed — and lots did 

— but that many actually succeeded. My first joint venture in Zaporozhye, Ukraine, is still going 

strong. 

Q: Can you describe the euphoria?  

A: The advent of perestroika and the opening of the Evil Empire was a huge international story. 

Every Western company and entrepreneur was struck by this unique and historic opportunity, 

from oil and mining companies to food and clothing store chains to doughnut shops and pizza 

outlets. Every sane Western businessman had his own "Oreo vision."  

And it wasn't just the euphoria and naivete of Western investors like the vice president 

from Nabisco, but also the euphoria and naivete of the Soviet partners about the West and what it 

had to offer. I remember a senior Soviet official visiting Toronto in 1989 and marveling when I 

stopped and withdrew money from an ATM. Until later that evening, when I explained 

otherwise, he and his delegation actually believed that ATMs simply dispensed money to anyone 

walking by and needing cash. 



                                      

Reality hit hard within months of the toasts and congratulatory dinners that accompanied 

the signing of joint-venture documentation. Promises didn't materialize, and legal problems 

emerged about who really owned or could deal with what. More bureaucrats wielding huge 

rubber stamps materialized and tried to slow projects down just because they could or because 

they wanted to be in on the deal. Reality hit when you realized that the infrastructure needed 

for most joint-venture projects just wasn't there: no banking system, no distribution system. 

The courts didn't work; contracts couldn't be enforced.  

Fortunately, as time went on, the business system became a bit more transparent, the court 

system a bit more independent. Russians started to invest in their own country, and some of the 

optimism returned. But you will never again see that unbounded and frankly ridiculous euphoria 

of the early years. 

Q: Who or what inspired you? 

A: The sheer enormity of what was happening, and having a front-row seat as a bit-player 

watching a mainly peaceful revolution transforming the massive Soviet Empire into who-knows-

what. I knew that I was incredibly fortunate to witness and take part, however modestly, in this 

seismic paradigm shift. 

I was amazed by the everyday excitement of seeing two very different systems clash 

and converge. One example was the opening of the country's first McDonald's, on Pushkin 

Square, with the huge lines for blocks and blocks day after day, month after month, and the 

stories of families traveling miles by train to Moscow to buy Big Macs and fries and then 

carrying the Styrofoam containers home to be cleaned and reused. 

I am inspired by the passion of the Russian people, especially the younger generation, and their 

determination to build a freer, more democratic country. 

How quickly these dreams were derailed by corrupt oligarchs, who proceeded to steal 

the country blind while the government watched or participated, and by arrogant Western 

economic advisers who tried to force the U.S. model on a country they really didn't understand 

or, frankly, care too much about. 

I am impressed that despite the many setbacks, the imperfect revolution continues, thanks to the 

thousands of Russians, including Pussy Riot, who don't want to see their country go back 

to being ruled by Soviet-style silnaya ruka potato heads. 
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