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Prometheas Events


Friday, October 12, 8:00 pm., Movie: Κυριακάτικο Ξύπνημα, "Kyriakatiko Xypnima"
by Kakogiannis, at St. George Greek Orthodox Church (see brochure for more info)

Other Events


Sunday, October 14, 1:00 - 4:00 pm, Hellenic Center/Open House Reception (see
brochure for more info)

Websites of the month


"GREECE, Secrets of the Past", An excellent documentary on Greek civilization:
http://youtube.googleapis.com/v/QI9dez35-zM&autoplay=1



Chef Johnny Monis: Komi’s Backstage Artist: http://www.washingtonian.com/articles/fooddining/chef-johnny-monis-komis-backstage-artist/

Books


The Symposium in context: Pottery from a late archaic house near Athenian Agora" by
Kathleen Lynch (ASCS 2011)



"The house of paradise street" by Sofka Zinovieff (March 2012)



"To build the dream: The story of the early Greek Immigrants in Montreal" by Sophia
Florakis-Petsalis



"The new Sappho on old age" edited by Ellen Greene and Marilyn B, Skinner

News Articles
Cyprus between Byzantium and the West: 4th - 16th Centuries
28 Oct 12 – 28 Jan 13

Never left Cyprus before: a 13th-century fresco of the military saint Demetrios of Thessaloniki,
loaned by the Museum of the Monastery of Kykkos, Cyprus
Located along major routes to the Near East, the Mediterranean island of Cyprus has served as a
bridge between the East and the West—a meeting place of cultures and religions.

Many of the great empires have occupied the island over the past three millennia—Persian,
Egyptian, Greek, Roman, Byzantine and Ottoman to name but a few—each contributing to the
country’s rich and unique cultural heritage.
This month museums on both sides of the Atlantic are celebrating Cypriot history as major
exhibitions are due to open in Paris and Princeton, New Jersey.
“Cyprus was a melting pot,” says Jannic Durand, the curator of the Louvre’s show “Cyprus
between Byzantium and the West”, the museum’s first major exhibition devoted to Cyprus and
the first large-scale show on the subject in France in more than 30 years.
“Many visitors may not be familiar with this period in Cyprus’s history. We’re trying to provide
a panorama of Cyprus to give people an idea of what would have been an exceptional place
where art and cultures mixed,” Durand says.
The chronological display charts the island’s medieval history from the fourth century, when it
became part of the Byzantine Empire, until the Ottoman conquest in 1570.
More than 180 objects, including illuminated manuscripts, sculpture, icons, jewellery, metalwork
and ceramics, are on show.
The display includes several “David Plates” from the seventh-century Lambousa Treasure on
loan from the Metropolitan Museum of Art in New York and the Cyprus Archaeological
Museum in Nicosia.
The silver plates depict scenes from the life of King David, including his battle with Goliath. The
British Museum is lending 16th-century, late Gothic, Venetian-style silver dishes from Nicosia
and the Museum of the Monastery of Kykkos is sending a 13th-century fresco of the military
saint Demetrios of Thessaloniki.
The fresco has not left Cyprus before.While the Louvre offers a snapshot of medieval Cyprus,
the Princeton University Art Museum is highlighting the diversity of artefacts found at one
ancient site, Polis Chrysochous or “City of Gold”, which the university has excavated since
1983.
“The show celebrates the site itself as well as our work there over the past 29 years,” says Joanna
Smith, one of three curators of the show.
More than half of the 110 objects on show are on loan from Cyprus’s Department of
Antiquities.Within the site are two ancient cities: Marion and Arsinoe.
Entering the first gallery, visitors will find a reconstruction of a tomb from Marion, complete
with photographs of the tomb and a variety of artefacts found within it, including a sixth-century
BC kouros.

The statue, the only Greek kouros found in Cyprus, is on loan from the British Museum. A
funerary sculpture of a roaring lion sits at the entrance of the next gallery where visitors will find
ceramic vessels ranging in date from the Middle Bronze Age (2200-1570BC) to the end of the
fourth century AD.
One of the highlights of this gallery is the “Levantine Lady”, a 50cm statuette with large almondshaped eyes and a hooked nose.
“She is very contemporary,” Smith says, explaining that she has piercings in her nose and several
in her ears.
The statuette underwent a “ritual killing” after the destruction of the sanctuary at Marion in
500BC.
“Her head was twisted and yanked out of her body. She was stuffed with ash and bone from the
sanctuary’s altar and buried with other smaller terracotta statuettes within a pithos [large storage
vessel],” Smith says.
The Levantine Lady is one of two such ritual burials found within the sanctuary—a terracotta
head of a Nubian female is too fragile to travel to the US.
A wall within the second gallery lets visitors know they are entering the city of Arsinoe, where
they encounter the reconstruction of a Christian basilica.
A film made by Princeton students featuring virtual reconstructions of the buildings discussed in
the exhibition will be on show.Emily Sharpe Categories: Archaeology & Ancient art.
http://www.theartnewspaper.com/whatson/event/Cyprus-between-Byzantium-and-the-West:-4th--16th-Centuries/1122247

Το αίτημα για μια ελληνική «Νυρεμβέργη»
Posted: 02 Sep 2012 07:43 AM PDT
Oι Γερμανοί ξέρουν καλά, από την πείρα τους την ιστορική, πόσο επικίνδυνο είναι να
ταπεινώνεται εξουθενωτικά ένας λαός. Eζησαν τη φρίκη του Nαζισμού που εκκολάφθηκε από
την άκρα ταπείνωσή τους, με τη Συνθήκη των Bερσαλλιών, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Eζησαν και το αντίστροφο: ότι τη θέση που κατέχουν σήμερα, εξουσιάζοντας
οικονομικά την Eυρώπη και με υπολογίσιμη παρουσία στη διεθνή σκηνή, την οφείλουν στη
σύνεση και μεγαλοψυχία (έστω με σκοπιμότητες) των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου. Παρ’ όλα όσα υπέστησαν οι νικητές από τους ηττημένους Γερμανούς, επέμειναν να
διαφοροποιήσουν τη μεταχείριση του γερμανικού λαού από αυτήν της ναζιστικής ηγεσίας του –
έστω κι αν ο λαός είχε όχι απλώς ανεχθεί αλλά θεοποιήσει τους παρανοϊκούς μακελάρηδες.

Δίκασαν και τιμώρησαν οι νικητές στη Nυρεμβέργη την ηγεσία των ηττημένων, ενώ πρόσφεραν
τεράστια οικονομική βοήθεια στον γερμανικό λαό για να μπορέσει να ανακάμψει από τον
όλεθρο του πολέμου.
Tη σημερινή κατεστραμμένη Eλλάδα οι ίδιοι αυτοί ευεργετημένοι Γερμανοί την ταπεινώνουν
εξαθλιωτικά, χωρίς να διαφοροποιούν τη μεταχείριση του λαού της από αυτήν των κυβερνήσεων
που την οδήγησαν στον παρανοϊκό υπερδανεισμό και στη χρεοκοπία. Λένε και απαιτούν «η
Eλλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της». Kαι εννοούν να αποπληρώσει ο λαός, με
εξοντωτικές περικοπές μισθών και συντάξεων, με ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κράτους, τα
εξωφρενικά, ιλιγγιώδη χρέη που του φόρτωσαν κυβερνήσεις φαυλότητας και διαφθοράς, η
ασύδοτη κομματοκρατία για χάρη του πελατειακού της συστήματος.
Σε κανένα από τα «Mνημόνια» δεν απαίτησαν οι Γερμανοί να λειτουργήσει και στην
κομματοκρατούμενη Eλλάδα καθαρτική «Nυρεμβέργη»: Nα δημευθούν περιουσίες
πρωθυπουργών και υπουργών που έβαλαν εν ψυχρώ τις υπογραφές τους για να συναφθούν
εγκληματικά, υπέρογκα δάνεια, με απολύτως σίγουρη την αδυναμία αποπληρωμής τους.
Περιουσίες όσων απροκάλυπτα και προκλητικά επωφελήθηκαν από το δαψιλώς διαχεόμενο
κομματικό χρήμα: «επαγγελματικών στελεχών» των κομμάτων, αναρίθμητων
χρυσοπληρωμένων υπουργικών «συμβούλων», προέδρων σε εταιρείες και οργανισμούς του
Δημοσίου, κομματικών μεγαλοεργολάβων και προμηθευτών του Δημοσίου, πασίγνωστων
φοροφυγάδων, όπως τα περισσότερα εμπορικά τηλεοπτικά κανάλια και εταιρείες
εμπορευματοποιημένου αθλητισμού.
Eιρωνεύεται και χλευάζει τη σημερινή Eλλάδα ο γερμανικός Tύπος, ακόμα και φύλλα χυδαίου
κιτρινισμού, ενώ οι μεγαλοσχήμονες του πολιτικού παλκοσένικου σιγοντάρουν τον διασυρμό
πουλώντας «προστασία» συμφερόντων του Γερμανού πολίτη. Kαμώνονται πως αγνοούν και
παρακάμπτουν το ερώτημα: Γιατί επί τόσα χρόνια δέχονταν να συνεχίζουν να δανείζουν μια
χώρα με καταφανή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της; Γιατί ανέχονταν να συνυπογράφουν
δανειακές συμβάσεις με πρόσωπα της ελλαδικής πολιτικής σκηνής, πρωθυπουργούς και
υπουργούς, ελάχιστης ή μηδενικής αξιοπιστίας, κάποτε και με δείκτη νοημοσύνης ολοφάνερα
μειονεκτικό;
Eίναι αδιανόητο να μην είχαν πληροφόρηση. Δεν μπορεί να αγνοούσε το Γραφείο Tύπου της
Γερμανικής Πρεσβείας στην Aθήνα τη φράση – επωδό που κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα
πανελληνίως: «στους ελλαδίτες επαγγελματίες της πολιτικής δεν μπορείς να εμπιστευθείς ούτε
τη διαχείριση περιπτέρου» (– εύστοχο φραστικό εύρημα του Xαρίδημου Tσούκα στην «K»). Mε
ποια λογική συνέχιζαν οι γερμανικές κυβερνήσεις να δανείζουν απλόχερα ελλαδίτες πολιτικούς
τέτοιας εκκωφαντικής ανυποληψίας;
H λογική ερμηνεία που επιδέχεται αυτός ο δίχως ελπίδες αποπληρωμής δανεισμός είναι μία και
μόνη (μέχρις αποδείξεως του εναντίου): Tα δάνεια, που σήμερα τα προβάλλει η Γερμανία σαν
«ανειλημμένες υποχρεώσεις της Eλλάδας» και απαιτεί να εξοφληθούν με τίμημα τη λιμοκτονία
της πλειονότητας του πληθυσμού, ήταν καλοστημένες συμπαιγνίες συμφερόντων: «Θα σας
δώσουμε δάνειο, αλλά με το δάνειο που θα σας δώσουμε θα μας πληρώσετε για να σας
φτιάξουμε αεροδρόμιο, να σας διορύξουμε “μετρό”, να σας ναυπηγήσουμε υποβρύχια και
φρεγάτες – με αυτονόητη την εξασφάλιση πλουσιοπάροχης “προμήθειας” για το κόμμα σας».

Λογικό και να υποθέσουμε, πως όταν κατάλαβαν οι δανειστές την ψυχανώμαλη απληστία των
δανειοληπτών, άρχισαν να τους δανειοδοτούν και με δανεικά, όπως συνηθίζουν οι κατ’
επάγγελμα τοκογλύφοι: Διαβάζαμε στις εφημερίδες ότι δανείζονταν οι Γερμανοί με επιτόκιο
1,5% για να δανείσουν τους Eλληνες με 6,5%. Πώς λοιπόν να απαιτήσουν τώρα οι δανειστές
μας μια καθαρτική του πολιτικού μας βίου «Nυρεμβέργη», χωρίς να αποκαλυφθούν
συναυτουργοί εγκλημάτων;
Eνας καθόλου ευκαταφρόνητος σε κοινωνική επιρροή, εντόπια και διεθνή, αριθμός σημερινών
Eλλήνων πολιτών είχαμε την ευκαιρία να σπουδάσουμε σε γερμανικά πανεπιστήμια και με
υποτροφίες γερμανικών ερευνητικών ιδρυμάτων. Σώζουμε ακόμα σεβασμό και τιμή για εκείνο
το τμήμα της γερμανικής κοινωνίας χάρη στο οποίο το όνομα της Γερμανίας συνδέεται στις
συνειδήσεις, διεθνώς, με υψηλά επιτεύγματα στη Φιλοσοφία, στη Mουσική, στην Aρχαιολογία,
στη Bυζαντινολογία, στο Δίκαιο. Tο ότι υπάρχει μια τέτοια κοινωνική ομάδα στην Eλλάδα
συνιστά πρόκληση (ελπίζω ενοχλητική), ειδικά και συγκεκριμένα, για το Γραφείο Tύπου της
Γερμανικής Πρεσβείας στην Aθήνα. Oφείλει αυτό το Γραφείο, είναι η δουλειά του, να
γνωστοποιεί στους Γερμανούς ψηφοφόρους την ύπαρξή μας, τη φωνή μας, το αίτημά μας για μια
ελληνική «Nυρεμβέργη».
Oπως για μας Γερμανία δεν είναι ο κ. Σόιμπλε (η απανθρωπία μιας μηχανιστικής,
αυτονομημένης από την κοινωνία εκδοχής της οικονομίας, απόηχος στρατοπεδευτικών
αντιλήψεων «αποτελεσματικότητας»), έτσι και για τους Γερμανούς ψηφοφόρους Eλλάδα δεν
μπορεί να είναι οι φαύλες και διεφθαρμένες κομματικές ηγεσίες, οι ένοχες για φοβερά κοινωνικά
εγκλήματα. Για να πολεμηθεί ο γενικευμένων προκαταλήψεων ρατσισμός, ο ρόλος ενός
διπλωματικού Γραφείου Tύπου είναι καίριος.
Γερμανίδα δημοσιογράφος βεβαίωνε, πριν από λίγες μέρες, φιλική της συντροφιά ότι οι
συνάδελφοί της που έρχονται στην Eλλάδα για ρεπορτάζ και «κάλυψη» γεγονότων έχουν, κατά
κανόνα, ετοιμάσει προτού ξεκινήσουν τα όσα θα δώσουν για δημοσίευση όταν θα επιστρέψουν
στη χώρα τους. Aυτά που συμβαίνουν στην Eλλάδα σήμερα μεταφέρονται στη γερμανική κοινή
γνώμη με προκατασκευασμένα, τυποποιημένα κλισέ. Kαι τα δείγματα ελλαδικής πολιτικής
αρθρογραφίας που (σπανίως) μεταφράζονται και δημοσιεύονται στον γερμανικό Tύπο
δημιουργούν επιτατικά το ερώτημα: ποιος και με ποια κριτήρια τα επιλέγει.
Oχι αδικαιολόγητα, ζούμε στην Eλλάδα σήμερα κλίμα «τελικής λύσης».
Χρῆστος Γιανναρᾶς

Κέρδος 29/6/2012 06:00

Ο Κερδοσκόπος γράφει...
Καλή σας ημέρα...

**...Με σλόγκαν (και τίτλο της πρωτοβουλίας) «Ελλάδα Χωρίς Χρέος» (Greece Debt Free), ο
33χρονος Πέτρος Νομικός, γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, ίδρυσε τον ομώνυμο
μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Πολιτεία του Delaware στις ΗΠΑ και ήδη ξεκίνησε το
φιλόδοξο πατριωτικό του έργο να αγοράζει τα νέα ελληνικά ομόλογα στις τρέχουσες τιμές από
τη δευτερογενή αγορά και να τα διαγράφει, ώστε να μειωθεί σταδιακά το χρέος...
**...Ο οργανισμός «Greece Debt Free» (GDF) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία Ελλήνων
επιχειρηματιών και απλών πολιτών και εδώ και 5 ημέρες που λειτουργεί άρχισε να συγκεντρώνει
δωρεές και χορηγίες επιχειρηματιών, κυρίως ομογενών αλλά και Φιλελλήνων αλλά και κάθε
πολίτη, που θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα...
**...Επίσης θα κυκλοφορήσουν προϊόντα με το λογότυπο του GDF από όποιον επιχειρηματία
θέλει, υπό την προϋπόθεση ότι θα εισφέρει το 50% των κερδών στην οργάνωση για τη μείωση
του ελληνικού χρέους. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται αυτός ο κανόνας, θα ανακαλείται
δημοσίως η άδεια συμμετοχής του προϊόντος στο GDF...
**...Η πρωτοβουλία αυτή του Πέτρου Νομικού παρουσιάστηκε χθες από το «Spiegel on Line»,
το οποίο φιλοξένησε και συνέντευξη μαζί του...
**...Αυτή τη στιγμή, είπε, ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου αξίας ενός ευρώ πωλούνται για
περίπου 12 λεπτά. Το GDF έχει ήδη αγοράσει ομόλογα ονομαστικής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ έναντι
273.000 ευρώ...
**...Εάν το κίνημά μας σημειώσει μεγάλη επιτυχία, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα,
τονίζει ο Νομικός, διότι η τιμή των ελληνικών ομολόγων θα αυξηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση
τα κέρδη από την αγορά των πρώτων ομολόγων θα επανεπενδυθούν για την αγορά περαιτέρω
χρέους. «Θέλουμε να αγοράσουμε όσο γίνεται περισσότερα ομόλογα και στη συνέχεια να τα
διαγράψουμε μονομιάς», δηλώνει ο νεαρός εφοπλιστής...
**...Ο πρώτος μεγάλος χορηγός του κινήματος GDF είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού,
Βαγγέλης Μαρινάκης, που έδωσε 168.590 ευρώ ως «τίμημα» για τη συμμετοχή των
ποδοσφαιριστών και των υπολοίπων μελών της ομάδας (συνολικά 55 άτομα Χ 3.065 ευρώ το
κεφάλι) για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Τα περίπου 3.000 ευρώ αντιστοιχούν στο μερίδιο
του κάθε Ελληνα για την πληρωμή του χρέους...
**...Αντίστοιχο ποσό έχουν δώσει 34 μέλη της οικογένειας Νομικού, αλλά ο στόχος του
κινήματος είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι ανά την υφήλιο Ελληνες και να συνδράμουν τη
χώρα τους. Ο στόχος μας, είπε ο Νομικός, είναι να λειτουργήσουμε ως κοινωνικό κίνημα. Οι

Ελληνες πρέπει να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον και να ρωτήσουν: «Τι έχετε κάνει για το δημόσιο
χρέος;».
**...Δεν θα ήταν ευκολότερο οι Ελληνες να πλήρωναν απλώς τους φόρους τους; Ρώτησε το
«Spigel» τον Πέτρο Νομικό και αυτός απάντησε ότι υπάρχει δυσπιστία στην Ελλάδα για το
κράτος και ο ίδιος δεν θα επιχειρήσει να αλλάξει αυτήν την κουλτούρα. Οι Ελληνες, τόνισε,
είναι μεγάλοι πατριώτες και αυτό το συναίσθημα θέλει να χρησιμοποιήσει το GDF. Αλλωστε, το
«ελεύθερη Ελλάδα χωρίς χρέος», δεν σημαίνει και λιγότερους φόρους. Και τα δύο
αλληλοσυμπληρώνονται, είπε...
**...Ο νεαρός εφοπλιστής υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία δεν έχει καμία σχέση με την
κυβέρνηση και αποτελεί καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία ενός Ελληνα, που θέλει να βοηθήσει την
πατρίδα του...
**...Η επιλογή της αμερικανικής πολιτείας του Delaware έγινε γιατί οι Αμερικανοί
φορολογούμενοι έχουν το πλεονέκτημα να αφαιρέσουν τη δωρεά από τους φόρους τους και αυτό
αποτελεί μεγάλο κίνητρο για τους πλούσιους Ελληνες ομογενείς των ΗΠΑ. Ασφαλώς,
ευπρόσδεκτος, τόνισε, είναι και κάθε φίλος της Ελλάδας...
**...Είναι βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε και επιχειρήσεις στην Ελλάδα να προωθούν
προϊόντα τους με το σλόγκαν «Ελλάδα Χωρίς Χρέος» (Greece Debt Free), με δέλεαρ για κάθε
καταναλωτή ότι το 50% του κέρδους θα «πάει» για την αγορά χρέους...
**...Η στήλη απευθύνει τα θερμά συγχαρητήρια στον νεαρό εφοπλιστή και περιμένει από όλους
τους «κατέχοντες», αλλά και τους... απλώς «έχοντες» να δώσουν ό,τι μπορεί ο καθένας για τον
σκοπό της «Ελλάδας χωρίς χρέος». Εδώ που φτάσαμε ίσως είναι η τελευταία δυνατότητα για να
αποφύγουμε μία οδυνηρή επιστροφή σε άγριες συνθήκες του παρελθόντος της χώρας...
**...Εναλλακτική πρόταση στο ζήτημα των ευρω-ομολόγων κατατέθηκε χθες από την υπουργό
Οικονομικών της Φινλανδίας: Οι προβληματικές χώρες να εκδίδουν ενυπόθηκα ομόλογα βάσει
τους διεθνούς Δικαίου, ώστε να ενισχύεται η πιστοληπτική ικανότητά τους. Για να δούμε αν θα
βγει κάτι ουσιαστικό στη Σύνοδο Κορυφής...
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1758633&nt=103

Daily Secret lands $1.85 million from U.S. investors, delivers daily city
tips to your inbox
8th March 2012 by Robin Wauters
Exclusive - Daily Secret, which emails you a ‘best kept secret’ about your favorite city every
day, has raised $1.85 million in Series A funding from Groupon investor BV Capital, Greycroft
Partners and Trigger Media, The Next Web has learned.

Currently live in 9 cities around the world, including Athens, Istanbul and San Francisco with 14
editions, in the local language, Daily Secret aims to become the definitive insider’s guide to what
they have to offer. They expect to have 24 editions by the end of 2012 (next stop is Tel Aviv).
The city ‘secrets’ delivered to your email inbox can be anything, from a well-hidden fish
restaurant to a hush-hush event.
Fun fact: Daily Secret didn’t start as business but began as a “good karma” project in Athens,
Greece in the middle of the financial crisis and ensuing turmoil, as a way to remind people what
they love about their city.
Looks like it struck a chord: Daily Secret currently reaches over 250,000 members every day,
and the company says advertising revenue already allows it to grow at a clip of one new city per
month.
Daily Secret, which was co-founded by Greek entrepreneurs Nikos Kakavoulis and Phaedra
Chrousos in 2010, was incubated at Liberis Publications (the Conde Nast Licencee for several
European countries), where Nikos was Head of Digital.
The company is actually based out of New York City as far as management goes, but
operationally run from Athens, Greece.
Another fun fact: Daily Secret offers free, no strings attached, publicity to local startups in all the
cities where its service is live, as well as free office space in its Athens and New York offices.
Good karma indeed.
For more information, they invite you to email goodkarma@dailysecret.com.

Greece Seeks Taxes From Wealthy With Cash Havens in
London
By LANDON THOMAS Jr.
Published: September 27, 2012
The London real estate market was abuzz. A wealthy Greek banker wanted to spend up to
£60 million (nearly $100 million) for a home, and was in a hurry to make a deal.
Real estate agents recall sifting the listings for some of the most prestigious, and expensive,
properties in South Kensington, a favored area for London’s international set.
But the house hunter, Lavrentis Lavrentiadis, never made a purchase in the spring of 2011,
agents say. Within months his failing institution, a small lender known as Proton Bank, was

seized. The Greek government, suspecting that Mr. Lavrentiadis may have moved money out of
the country, is now investigating his activities to determine whether he engaged in fraud and
money laundering.
Greece, heavily in debt and desperate to track down money wherever it can, is leaving no stone
unturned.
Mr. Lavrentiadis has denied the accusations, and his lawyer did not respond to questions about
any interest his client might have had in London properties. But the Greek banker’s rumored
flirtation with this city’s prime real estate market, and the frenzy it stirred among sales agents, is
telling.
At the request of the Athens government, the British financial authorities recently handed over a
detailed list of about 400 Greek individuals who have bought and sold London properties since
2009.
The list, closely guarded, has not been publicly disclosed. But Greek officials are examining it to
determine whether the people named — who they say include prominent businessmen, bankers,
shipping tycoons and professional athletes — have deceived the tax authorities by understating
their wealth.
“These people have money and they are known — but it is not clear yet if they have violated any
laws,” said Haris Theoharis, an official in the Greek Finance Ministry. Tax investigators have
been examining the list to see whether there is any overlap between those who bought London
properties and those already identified as being tax cheats.
The Greek government, under pressure from its international lenders to raise 13.5 billion euros
($17.4 billion) through tax increases and spending cuts, is intent on making the well-heeled share
the burden. Studies have shown that the country may be forgoing as much as 30 billion euros a
year in uncollected taxes, with a significant portion of that amount having been shipped out of
the country as the affluent seek shelter from Greece’s financial storm.
This week, the government of Prime Minister Antonis Samaras opened an investigation into the
bank accounts of more than 30 Greek politicians to determine whether they should be charged
with tax evasion and the illegal accumulation of wealth.
The politicians on the list included the president of the Greek Parliament, Evangelos
Meimarakis, creating an embarrassing distraction for Mr. Samaras’s coalition government. Mr.

Meimarakis is a former defense minister who has also been implicated in accusations concerning
a money-laundering network said to involve two other former ministers.
London, long a magnet for foreign real estate investors, has become a special focus for Greek
officials trying to track down money taken from the country.
Bankers say that accounts in Singapore and even in the country of Georgia have become favorite
destinations for fleeing funds, more so than the traditional haven of Switzerland, because the
looser rules and regulations of those countries about accepting large sums of foreign money. But
while Singapore and Switzerland have been reluctant to divulge information about its Greek
clientele, the British government has been more cooperative in sharing its real estate records.
There is an air of desperation to this Athens fund-raising drive, which includes leasing out empty
Greek islands and even putting up for sale the former residence of the Greek consul general in
the tony London neighborhood of Holland Park. But with Greece’s membership in the euro at
stake, every conceivable revenue-raising strategy is being pursued, even if it remains unclear
how successful it will be.
For the better part of a century, owning a grand London home in Belgravia or Mayfair has been
accepted practice for the wealthiest Greeks — shipowners in particular — looking to hedge their
bets against their country’s volatile economy. Since 2008, when the country’s problems began to
surface, a much broader spectrum of Greek investors has turned to London real estate.
“Greeks are panicking,” said Sandy Triantopoulou-von Croy of EPPC, a real estate firm in
London that does a lot of work with Greek clients. “They just do not know what to do with their
money.”
Mr. Lavrentiadis was not the only bank chief to dabble in London real estate. Theodoros
Pantalakis, a former chief executive of Agricultural Bank of Greece, another ailing lender,
caused a stir in Athens this year when it was revealed that in 2011 he transferred 8 million euros
abroad with the intent of buying a property in London. Mr. Pantalakis has said that the
authorities were informed of the transaction and that the appropriate taxes were paid.
Greek money, along with wealth from China, Russia and various other countries, has kept the
high end of London’s property market buoyant despite — or maybe because of — the global
financial turmoil. According to research by Savills, a London-based property company, £20
billion of foreign money has been invested in prime residential real estate here since 2006.

The biggest year on record was 2011, when foreigners snapped up £5.2 billion worth of new
residences. With economic uncertainty in the euro zone increasing this year, demand for these
properties in 2012 shows no sign of letting up, real estate agents say.
Investors from Italy and France have been most prominent in using London properties as a hedge
against the euro. But the Greek influx has been especially striking.
Officials in Greece examining these transactions estimate that about 250 Greeks invested more
than £100 million in prime London residences in 2009 and 2010, according to records collected
with the assistance of the British government. As the crisis grew worse last year and this year,
government officials say it is likely that the inflows increased.
Not everyone, of course, was looking for a £60 million manse as Mr. Lavrentiadis was said to
have done. Even in London, with its enclaves of billionaire oligarchs and sheiks, such requests
do not frequently roll around.
Ms. von Croy says that the average asking price from her Greek clients is about £1.5 million,
which is still a significant enough barometer of wealth to attract the attention of the Greek tax
authorities.
Experts say it is not only high rollers looking to make a splash. Many of the recent buyers hail
from Greece’s professional classes, including lawyers, doctors, accountants and midlevel
bankers who are paying £300,000 to £500,000 for modest apartments.
Notably, a recent study conducted by economists at the University of Chicago concluded that it
was within this segment of society where most of Greece’s tax collection shortfall occurs.
By delving through bank records, the economists found that Greek professionals — not the truly
wealthy, but the comfortably affluent — skirted as much as 28 billion euros worth of taxes in
2009. That would have been enough to cover a third of the country’s budget deficit that year.
Mr. Theoharis, of the Greek Finance Ministry, said London properties represented but a small
portion of the billions Greeks had shipped out of their country since 2009. In 2011, according to
government figures, Greeks sent 6 billion euros to foreign bank accounts. The data for 2012 is
even more stark: for the first half of the year about 5 billion euros left the country, Mr. Theoharis
said.
Much of that outflow came in the panicky months preceding the two rounds of Greek elections in
May and June.

More recently, the effort by Mr. Samaras’s government to push through spending cuts and
economic overhauls has somewhat calmed fears of an immediate Greek euro exit. In fact there
was actually a rare increase, of 2 percent, in Greek bank deposits in July.
The harder trick to turn could be persuading Greek real estate money in London to come back
home — especially now, with the tax man closely watching.
THE NEW YORK TIMES
http://www.nytimes.com/2012/09/28/business/global/greece-seeks-taxes-from-investors-inlondon-property.html?pagewanted=all

Συσσώρευση μάγματος κάτω από το ηφαίστειο της Σαντορίνης

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 11 Σεπτεμβρίου 2012, 06:09

Ο θάλαμος μάγματος που κρύβεται κάτω από την καλδέρα της Σαντορίνης διογκώθηκε κατά 10 με
20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε διάστημα 15 μηνών -μια ανησυχητική τάση, η οποία όμως φαίνεται να έχει πλέον σταματήσει, αναφέρουν ερευνητές της Οξφόρδης στην επιθεώρηση Nature
Geoscience.
Όπως δείχνουν μετρήσεις δορυφορικών ραντάρ και δεκτών GPS στην επιφάνεια του εδάφους, η
διόγκωση του ηφαιστείου συνεχιζόταν από τον Ιανουάριο του 2011, όταν καταγράφηκε η πρώτη
σεισμική δραστηριότητα εδώ και 25 χρόνια, μέχρι τον Απρίλιο του 2012, οπότε ολόκληρο το νησί
της Σαντορίνης είχε πλέον ανυψωθεί κατά 8 έως 14 εκατοστά.

«Αν αυτός ο ρυθμός διόγκωσης συνεχιζόταν για λίγα ακόμα χρόνια, ο όγκος [του μάγματος] θα ήταν
αντίστοιχος με τον όγκο προηγούμενων εκρήξεων του ηφαιστείου» γράφουν οι ερευνητές.
Η αύξηση, υπολογίζουν, αντιστοιχεί περίπου στο μισό της ποσότητας λάβας που απελευθέρωσε το
ηφαίστειο στη διάρκεια προηγούμενων μικρών εκρήξεων, όπως αυτή που αναστάτωσε το νησί το
1950.
Τα νέα δεδομένα «αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι το νέο επεισόδιο ηφαιστειακής διαστολής είναι το
μόνο σημαντικό που έχει καταγραφεί από την έκρηξη του ηφαιστείου το διάστημα 1939-1941»
επισημαίνουν οι ερευνητές. Προειδοποιούν μάλιστα ότι «θα ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι η
σημερινή κατάσταση ανησυχίας δεν θα οδηγήσει σε έκρηξη».
Πιο καθησυχαστικό είναι ωστόσο το σχετικό δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: Τα δεδομένα «δεν σημαίνουν ότι επίκειται έκρηξη. Η αλήθεια είναι
ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει εξασθενίσει τους τελευταίους μήνες».
Την ίδια επισήμανση έκανε στο πρακτορείο Bloomberg o Γιώργος Βουγιουκλάκης, ηφαιστειολόγος
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ο οποίος δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα:
«Όλη η δραστηριότητα που καταγράφεται τώρα αντιστοιχεί στην κανονική, λανθάνουσα κατάσταση
του ηφαιστείου» είπε.
Γεγονός είναι πάντως ότι η σεισμική δραστηριότητα, η εκπομπή αερίων και η παραμόρφωση του
εδάφους προκάλεσαν πέρυσι το ενδιαφέρον των γεωλόγων και δεν έμειναν απαρατήρητες από τους
ντόπιους.
«Στη διάρκεια των επισκέψεων πεδίου στη Σαντορίνη το 2011, έγινε εμφανές ότι πολλοί κάτοικοι
είχαν αντιληφθεί μια αλλαγή στη συμπεριφορά του ηφαιστείου τους. Οι ξεναγοί, οι οποίοι
επισκέπτονται το ηφαίστειο αρκετές φορές την ημέρα, με ενημέρωναν για αλλαγές στην ποσότητα
των αερίων με έντονη οσμή που απελευθερώνονταν στην κορυφή, ή για αλλαγές στο χρώμα του
νερού σε ορισμένους κόλπους γύρω από τα νησιά» αναφέρει η Μισέλ Παρκς, μέλος της ερευνητικής
ομάδας στην Οξφόρδη που ταξίδεψε στη Σαντορίνη. Προσθέτει ότι ορισμένοι από τους
μικροσεισμούς που προκαλούσε το ηφαίστειο γίνονταν αντιληπτοί στα εστιατόρια από το κούνημα
των πιάτων και των ποτηριών στα τραπέζια.
Μεγάλες εκρήξεις του ηφαιστείου της Θήρας πιστεύεται ότι συμβαίνουν κάθε 10 με 30 χιλιάδες
χρόνια, ενώ μικρότερες εκρήξεις σημειώνονταν στο παρελθόν ακόμα και κάθε 14 χρόνια.
Το ηφαίστειο είναι παγκοσμίως γνωστό για την έκρηξη του 17ου αιώνα π.Χ, μια από τις ισχυρότερες
εκρήξεις στην ιστορία της Γης.
Η ενεργοποίηση του ηφαιστείου προκάλεσε την κατάρρευση του κρατήρα και το σχηματισμό
καλδέρας, της οποίας το όριο αντιστοιχεί στο νησί της Σαντορίνης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
Το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη έχει ενοχοποιηθεί και για την εξαφάνιση του μινωικού
πολιτισμού στη γειτονική Κρήτη. Το σεισμικό κύμα δεν αποκλείεται να έφτασε μέχρι την έρημο του
Σινά, τέσσερα χιλιόμετρα από τις μεσογειακές ακτές.

Μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα ... Κοίταξε τί μπορείς ΕΣΥ να κάνεις για αυτή...

Ε λοιπόν αυτή την φράση που τόσο λοιδορήθηκε στην Ελλάδα , την έκανεΠΡΑΞΗ ο Έλληνας
(εκ Γερμανίας...) κ.Alexis Mantheakis μαζί με μερικούς φίλους του .
Όσα λεφτά και αν έδωσε το Ελληνικό δημόσιο για να προωθήσει την επιστροφή των μαρμάρων
από την εποχή της Μελίνας και πιο μπρός μέχρι σήμερα , δεν έφεραν τα αποτελέσματα που
έφερε αυτή η ΙΔΙΩΤΙΚΗ πρωτοβουλία...
Θαυμάστε τους καλλιτέχνες πώς φέρνουν τους άλλους λαούς της Ευρώπης μπροστά στο μέγεθος
της ΚΛΟΠΗΣ που έκανε ο Έλγιν στην χώρα μας...

This is one of the moments of committing the sacrilege...

The Russian Corner

Μοναστήρι Novodevichy, Μόσχα

Moscow is fantastic in the summer and early fall. The
temperature ιs just about right, so many things to see and
experience,...Nevertheless, one observation of the recent days
(late September) is that the workers repairing the houses (tall
apartment buildings) and preparing them for the winter are
accelerating their pace (working day and night). It is like the birds which feel the storm
coming... Α ρε τι μας περιμενει!

and a note not related to Russia, but one we should take note of...
The Stavros Niarchos Foundation paid £541,250 to buy the cup Spyros Louis won in the
marathon race of 1896, which was being sold by the Louis family. In addition to the beauty and
artistic value of the cup (it was designed by the French philologist Michel Breal), it has great
symbolic value for Greece; so, it was very important to stay in Greek hands and be available to
be enjoyed by future generations. The Niarchos Foundation has loaned the cup to the Acropolis
Museum, where it will stay until September 2013; then, it will be moved to the Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center. Bravo to the Niarchos Foundation! Also, for the rest of us, let's be
ready to play a role in keeping important cultural assets in Greek hands, when the
circumstances demand it.

