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Prometheas Events



Sunday, November 3, 2013: Smyrna Documentary Screening at the Katzen Hall at the
American University
Friday, November 15, 2013 at 7:30 pm. at the Hellenic Center: General Assembly Meeting
for Elections and Fellowship (announcement was distributed separately last week)

Other Events and Announcements


Saturday and Sunday, November 16 & 17th at 1:00pm, Tavli Tournament by AHEPA
Chapter 383 (for more info see attached flyer)

 Heaven and Earth: Art of Byzantium from Greek Collections, Exhibition at the National
Gallery of Art (see below for more info)

The National Gallery of Art
In collaboration with the Ministry of Culture and Sports of Greece
the Benaki Museum and the support of the Embassy of Greece
Presents the exhibition:

Heaven and Earth: Art of Byzantium from Greek Collections
October 6, 2013-March 2, 2014

ABOUT THE EXHIBITION: In 324 Emperor Constantine the Great moved the capital of the
Roman Empire from Italy to the site of the ancient Greek city of Byzantium, strategically
located on the Bosphorus Strait linking the Sea of Marmara and the Black Sea. Renamed
Constantinople (now Istanbul), the city became the largest and wealthiest in the Christian
world and the heart of an empire that lasted over 1,000 years. More than 180 works of art
(many never before lent to the United States) from collections throughout Greece are on
display including mosaics, icons, manuscripts, jewelry, and ceramics. Organized
thematically, the exhibition explores the transition from paganism to Christianity, the
essential role of art in the Byzantine spiritual life, the taste for secular works of art for the
home, the intellectual life of Byzantine scholars, and the contacts with western Europe
established during the empire’s final artistic flowering under the emperors of the
Palaiologan dynasty (1261-1453). An accompanying film presents scenes of churches
in Greece set to the music of Byzantine hymns and chants, and evokes the original context
of many objects in the show.
Admission is free. On the National Mall at 6th Street and Constitution Ave NW
Open every day except December 25 and January 1.
Hours: Monday-Saturday 10-5, Sunday 11-6
http://www.nga.gov/content/ngaweb/exhibitions/2013/heaven-and-earth.html
THE EMBASSY OF GREECE: The exhibition is being supported by the Embassy of Greece. In
collaboration with major art and cultural organizations, private or public institutions and
scholars, the Embassy of Greece is organizing a series of parallel events to broaden the

scope and outreach of the exhibition on the Legacy of the Byzantine Empire. The program
of events will be released soon.
PRESS: The exhibition is listed in Washington Post’s “Fall Critics' Picks”: “An intriguing
exhibition of art from the Byzantine Empire” by Philip Kennicott, Washington Post
http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/national-gallerys-eastbuilding-renovation-opens-the-door-for-the-areas-othermuseums/2013/09/05/729edc3c-0b77-11e3-9941-6711ed662e71_story.html

Greek America Foundation: Three Years of Groundbreaking
Academic Programming and more than $220,000 in scholarship,
fellowship and internship support to young people

Since the first scholarship was awarded in 2010, academic programs for young people have been the
Greek America Foundation's core mission. In the span of just three years, the Foundation has
quadrupled the annual number of scholarships awarded and has established groundbreaking new
programs designed to offer young people in our community the stepping stone they need for a
successful future.
Since 2010, about 40 young people from throughout North America have participated in lifechanging scholarships, internships or fellowships awarded to them by the Greek America
Foundation-- more than $220,000 in academic support.
Launched in 2010, the Hellenic Legacy Scholarship Program offers the cash equivalent of full
tuition for a semester of study abroad for college students at Deree - The American College of
Greece, a US-accredited university in Athens.
Since its inception, a total of nine students have been awarded full-semester tuition scholarships-each valued at $5,500 which includes tuition, fees and expenses.

Our scholarship recipients are:
2010 - Deborah Cunningham, Wheaton College, IL
2011 - Catherine Grosso, North Park University, IL; Christina Macropoulos, Clemson Univ, SC
2012 - Lindsay Currie, Widener University, PA; Panagiota Kolaitis, Montclair State University, NJ;
Amanda-Eve Beiner, Boston College, MA
2013 - Eleni Triantafillou, University of Wisconsin-Whitewater, WI; Alexa Katsigianis, Lasell
College, MA
A ninth semester-long scholarship for study abroad was awarded in 2013 to Irene Kalis (American
University in Washington DC) from our Tsakalos Endowed Scholarship, which was established to
honor H&S Bakery, Inc. co-owner and philanthropist Nicholas Tsakalos and his life of service to the
Greek American community, following a $100,000 gift to the Foundation.
In the summer of 2013 we awarded our first summer Hellenic Legacy Scholarship to Ellie Manos of
Los Angeles, CA. Ellie's scholarship was designed to support her love of the arts and her wish to
experience Greece for the first time. Ellie spent two months on the Cycladic island of Paros and
participated in two summer programs: a creative writing course at the Hellenic International Studies
in the Arts study abroad program and a figure drawing intensive course at the Aegean Center for the
Fine Arts.
In 2011 the Foundation inaugurated a post-baccalaureate fellowship for college graduates, which
offers graduating seniors and postgraduate students the opportunity to spend an entire year immersed
in modern Greek life. This fellowship was created to support North American students who wish to
gain a deeper understanding of the beauties and complexities of contemporary Greece and covers
tuition and expenses for an entire year. Each fellowship is valued at $9,500.
Three post-baccalaureate fellowships have been awarded to: Melanie Graf (Boston College) in 2011,
Dakotah Apostolou (Taliesin-Frank Lloyd Wright School of Architecture) in 2012, and Alex Clapp
(University of Pennsylvania) in 2013. All students chronicle their journeys via blogging on the
Foundation’s website.
In 2013, thanks to the generosity of Dr. Constantine and Mrs. Patricia Mavroyannis, the Greek
America Foundation announced the first Constantine and Patricia Mavroyannis Scholarship, open to
Greek nationals and Greek heritage graduate students studying for a PhD in either theoretical physics
or physical chemistry.
This scholarship recognizes scholastic achievement and a commitment to studying theoretical physics
or physical chemistry by providing partial assistance to graduate students in financing their studies.
The first scholarship winners were Katerina Chatziioannou and Lampros Lamprou in 2013, each of
whom were awarded with a $5000 scholarship.
In addition to scholarships, the Greek America Foundation also has offered 22 students with preprofessional experiences through our groundbreaking internship program in partnership with the
Libra Group.

Since its inception two years ago, our interns have been placed at one of the company's 25 key
international locations which include New York, Miami, London, Athens, Beijing, and Buenos Aires.
The Libra Group's many subsidiaries are focused on shipping, aviation, hospitality, real estate and
renewable energy.
Students' areas of interest and focus of study are taken into account as part of the selection and
placement process. The internships span the duration of the summer vacation and include a stipend
towards travel and living expenses.
The Greek America Foundation is dedicated to the promotion, preservation and perpetuation of
Greek culture, history, heritage, and ideals in contemporary America. For information about the
Greek America Foundation, to donate to the scholarship fund or to follow our scholars' journeys in
Greece via their own blogs, visit www.greekamerica.org
Applications for the 2014 Spring Semester Hellenic Legacy Scholarship Program and 2014
Libra Internship Program are now being accepted! Click through to learn more about the
programs and application processes.

Websites of the month


Lighting of Olympic flame sparks start of Sochi 2014 Olympic Torch:
http://www.youtube.com/embed/1LKZxmOE1WA?feature=player_embedded



Αυτό είναι το ξανθό κορίτσι που ζούσε σε καταυλισμό Ρομά: http://www.edaily.gr/blog/post.asp?uid=20104; also: http://www.hamogelo.gr/4-1/957/The-Smile-of-theChild



Στα ίχνη του Ιωάννη Βαρβάκη του Γιάννη Σμαραγδή - YouTube:
www.youtube.com/watch?v=hUv48D4IdVI



Ιωάννης Βαρβάκης (Λεοντίδης) 2/2 - YouTube:
www.youtube.com/watch?v=3mUmYN5pGF4



“Waiting for the Barbarians” and the Government Shutdown (The New Yorker quotes
Cavafy): http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2013/10/waiting-for-the-barbariansand-the-governmentshutdown.html?utm_source=tny&utm_campaign=generalsocial&utm_medium=twitter



Αρβελέρ: Η Μονοπολιτισμικότητα της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου διέσωσαν τη
συνέχεια του Ελληνισμού: http://www.eglimatikotita.gr/2010/10/blog-post_7976.html?m=1



Η κλοπη των γλυπτων της Αφαιας (Αθηνας):
http://www.youtube.com/embed/544sPwrOzlQ?feature=player_embedded



Yiannis Boutaris at TEDxAcademy -The beauty of boldnes:
http://www.youtube.com/embed/NlMFEUxjiYE?feature=player_embedded



Thessaloniki360: http://www.thessaloniki360.com/en/map/



In the Footsteps of Pheidippides: http://www.huffingtonpost.com/dean-karnazes/in-thefootsteps-of-pheid_b_4056905.html



Εκπληκτικό ντοκιμαντέρ απο το National Geographic για την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου:
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2013/09/nationalgeographic.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+I
nfognomonPolitics+%28InfognomonPolitics%29 or
http://www.apocalypsejohn.com/2013/09/ekplhktiko-dokimanter-apo-to-national-geographic-gefyra-riouadirriou.html#more

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ή επίσημα Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης

Books


"Stateness and sovereign debt: Greece in the European Qonundrum" by K. A. Lavrsas,
S.N. Litsas and D.V. Skiadas



"ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΩΣΤΑ; ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ;" των Ίνας Αναγνωστοπούλου και Λίας
Mπουσουνη-Φκέσουρα, εκδόσεις "Μεταίχμιο ISBN 960-375-869-8



"Πόθεν και Πότε οι Έλληνες" (2012, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – ISBN 978-960524-393-7) του Θεόδωρου Γιαννόπουλου, διδάκτορα Προϊστορικής Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου του Heidelberg

«Το μόνον της ζωής του ταξείδιον», του Βιζυηνού
Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το
αριστούργημα του Γεώργιου Βιζυηνού, «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον».
Λόγω μεγάλης προσέλευσης επανέρχεται στο ΙΜΚ η παράσταση που ενθουσίασε κοινό και
κριτικούς.
Το αριστούργημα του Γεωργίου Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» αφορά στο
αυτοβιογραφικό «Ταξείδιον» που έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας, ορφανός από πατέρα, το 1859, στην
ηλικία των δέκα χρόνων, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη παραγιός σ’ ένα σκληρό και
τυραννικό ράφτη. Ο εγκλεισμός του στο ραφτάδικο, οι φόβοι και οι προσδοκίες του, η φαντασία του
μικρού παιδιού, όταν μαθαίνει την ύστατη επιθυμία του παππού του, να ταξιδέψει μέσα στη νύχτα,
πάνω σ’ ένα άλογο, για να του κλείσει τα μάτια, για «το μόνον της ζωής του ταξείδιον»,
ενορχηστρώνονται με ποίηση, ρεαλισμό και στοχασμό, σε ένα από τα σημαντικότερα διηγήματα που
γράφτηκαν ποτέ στην παγκόσμια ιστορία της λογοτεχνίας.
Το διήγημα δημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες στο περιοδικό Εστία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1884.
Θεατρική διασκευή και Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
Μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης
Διδασκαλία λόγου & κίνησης - Σκηνική όψη: Δήμος Αβδελιώδης
Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης
Με την Δανάη Ρούσσου
Οι φωτογραφίες προέρχονται από την τεχνική δοκιμή που έγινε την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου και οι
πληροφορίες από το Δελτίο Τύπου του Ι.Μ.Κ.
Για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, κάντε κλικ εδώ
Hμερομηνία : 14/10/13
Copyright: http://www.kathimerini.gr

News Articles
Πως έφτασε ο Ελληνικός στρατός πρώτος στη Θεσσαλονίκη (26 Οκτωβρίου, 1912)
Στις 11 το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου
της πόλης, ο Ταξίν Πασάς υπογράφει τα πρωτόκολλα παράδοσης της Θεσσαλονίκης.

Δυό «άσημοι» Μακεδόνες: Ο Β. Μπεκιάρης, μηχανικός από τό Επταχώρι της Καστοριάς κι ο Γ.
Νταλιγκάρης (ή Νταλίγκαρος), καροποιός ἀπό τήν Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης. «Άσημοι» μέχρι τό
δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 1912. Ύστερα πέρασαν στήν Ιστορία.

Οκτώβριος 1912...
Ο ελληνικός στρατός βάδιζε από νίκη σε νίκη στην Δυτική Μακεδονία. Όμως, από την αρχή των
εχθροπραξιών υπήρχε σοβαρή διαφωνία μεταξύ του αρχιστράτηγου και διαδόχου Κωνσταντίνου και
του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο διάδοχος επιθυμούσε πρώτα την κατάληψη του
Μοναστηρίου προς Βορρά, ενώ ο Βενιζέλος, βλέποντας την πιθανότητα να καταληφθεί η
Θεσσαλονίκη από τον βουλγαρικό στρατό, πίεζε τον Κωνσταντίνο να κατευθυνθεί προς την φυσική
πρωτεύουσα της Μακεδονίας, μια περιοχή με στρατηγική σημασία. Άλλωστε η πόλη της
Θεσσαλονίκης ήταν το διαφιλονικούμενο «λάφυρο» μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. Ο Βενιζέλος
ειδοποίησε τον Κωνσταντίνο να κινηθεί ταχύτατα προς την Θεσσαλονίκη και όταν διαπίστωσε ότι ο
διάδοχος κωλυσιεργούσε, του έστειλε το εξής τηλεγράφημα:

“Αρχηγόν Στρατού
Εντέλεσθε άμα τη λήψει της παρούσης να παραδώσητε την διοίκησιν του στρατού εις τον
Αρχηγόν του Γεν. Επιτελείου υποστράτηγον Δαγκλήν και να αναχωρήσητε πάραυτα δι’ Αθήνας,
τιθέμενος εις την διάθεσιν του υπουργού των Στρατιωτικών.
Ε. Βενιζέλος, Υπουργός Στρατιωτικών”
Υπήρχε όμως το πρόβλημα του Αξιού ποταμού μια και οι γέφυρες γενικά ήταν κατεστραμένες και
δέν μπορούσε ο στρατός να περάσει στην απέναντι όχθη και να φτάσει στην Θεσσαλονίκη έγκαιρα.
Κατάφερε όμως και έφτασε στην Θεσσαλονίκη 24 ώρες πρίν απο τους Βουλγάρους χάρις στους
"γεφυροποιούς της νίκης", τον Βασίλειο Μπεκιάρη και τον Γεώργιο Νταλίγκαρο.
Περισσότερα στο μικρό αφιέρωμα της ΕΡΤ3 πέρυσι, με την συμπλήρωση των 100 χρόνων απο
τότε....: http://www.youtube.com/embed/23HtmHVIOts?feature=player_embedded

NY Times
Social Media, the Spiritual Version

Byzantine Icons in ‘Heaven and Earth,’ at the National Gallery
October 24, 2013

Social Media, the Spiritual Version
By HOLLAND COTTER

WASHINGTON — After arriving with no particular buzz, then being kept on ice by the government
shutdown, “Heaven and Earth: Art of Byzantium From Greek Collections” has finally opened at the
National Gallery of Art here, and it’s ambushingly resplendent, like a somber cloud with a fire inside.
With around 170 objects — icons, mosaics, frescoes, jewelry and embroideries, illuminated books —
all on loan, the show takes a processional sweep through Byzantine art from its Greco-Roman
beginnings to its multicultural late phase in the 15th century, with an emphasis on its development in
Greece itself.
Like many government-sponsored treasure shows, this one — organized by the Hellenic Ministry of
Culture and Sports in Athens, in collaboration with the Benaki Museum there — has a promotional
angle: It would love to get us to go to Greece and spend some tourist dollars, especially given that
country’s recent fiscal woes.
I’m out the door, based on some of what’s here: a glinting 13th-century icon of the Virgin and Child,
pieced together from glass, silver and gold; a 17-foot-long parchment scroll packed with chirping
birds and secret prayers; a heavenly silk embroidery, found stashed away in a Thessaloniki church,

depicting the body of the dead Christ surrounded by fan-wielding seraphs and a stitched chant,
“Holy, holy, holy.”
The Byzantium empire itself started out on a utopian note. In 313, the Roman emperor Constantine I
established a policy of religious tolerance throughout his realm and carried it over into an imperial
capital he was establishing far to the east, where he gave the existing town Byzantium a new name,
Constantinople, and a new identity as a kind of City of God on the Bosporus.
To Constantine, with his calculated, hands-across the-aisle take on politics, all gods were good. But
the diplomatic largess he instituted didn’t last. In 380, another emperor, Theodosius I, declared
Christianity the official Byzantine faith, and so it remained for a thousand years, with other Hellenic
religions — sometimes called pagan — either absorbed into the new order or forced out.
We see this transition in action in the first of the exhibition’s six galleries. In a fourth-century marble
carving, the Greco-Roman poet-hero Orpheus has been demoted from free-standing cult object to
furniture, a table support. A fifth-century bust of an old man, probably made in Athens, looks
stylistically adrift: he’s part Roman philosopher and, with his enormous, hypnotized eyes, part Gothic
saint.
In the case of a third sculpture, the conversion process was quick and brutal. A large head of the
goddess Aphrodite, copied in the first century from an ancient Greek model, has been disfigured by a
cross gouged into her forehead, a crude act of branding.
For good and bad, the Byzantine one-faith system shaped everything. It created a chosen-by-God
ruling class, with emperors who were regarded as semi-divine and a clergy sanctioned to take pretty
much anything it wanted. Inevitably, internal power struggles cast along religious lines developed —
notably, beginning in the eighth century, in the prolonged conflict over the morality of depicting
figures in a religious context.
This battle over what would seem a doctrinal technicality stopped just short of full-on civil war. It led
to persecutions, banishments and assassinations. It created an economic debilitation that spread
through an empire, then at its height, that ruled large swaths of territory on three continents. The
conflict also defined the lines of a class war, with underprivileged elements of Byzantine society, like
peasants, the urban poor and women, demanding that icons — the holy images that they treasured,
that they turned to for help and that functioned as a powerful force for social cohesion — be retained.
How Byzantine icons worked can be difficult to convey to modern Western viewers raised on the
arm’s-length, quasi-objective ethic of art appreciation.
Icons weren’t just objects, nor were they art, as we understand the term. They were living, interactive
entities wired into the world. In a way, they functioned as a spiritual version of social media,
connecting and channeling energies among scattered, friendly and largely invisible parties, earthly
and celestial.

Relationships with icons could also be hands-on personal. Approached with an ardent, trusting spirit,
they listened to you, looked at you, took you in. Because they had invigorating properties, you
touched them, kissed them, coddled them. You asked favors of them: please give this, protect me
from that. And if the favors weren’t granted, you could scold them, temporarily unfriend them. That
was allowed. They were companions, guardians and courts of last resort.
That they were often beautiful contributed to their charisma, and there are extremely beautiful images
in this show. And that beauty, although framed by stylistic conventions, is surprisingly varied.
Classical realism has, by this point in the show, been left behind, and, with it, reality as experienced
in three dimensions. In the new reality, the body is an idea of body — flattened, stretched, abstract —
a pattern with cosmetic shading. It’s part of a universe that favors surface over depth. In one-point
perspective, as employed in the Italian Renaissance, lines shoot back into a picture and converge; in
Byzantine icons, the opposite occurs: the lines emerge outward from the picture and meet in you, the
viewer.
You see these features in play in a splendid 14th-century image of Christ Pantokrator, Christ the
Almighty. He’s seen bust-length, dark-robed, expressionless against a gold ground, an open Gospel
in his left hand, his right raised in blessing. There’s some painterly modeling in his face, and his halo
is raised in slight relief. But essentially he’s an emblem, an ideal, an embodiment of imperturbability,
of holy silence.
Other pictures are more overtly expressive. In a double-sided, 12th-century icon from the northern
Greek city of Kastoria, intense feelings radiate in two directions. On one side, the Virgin holds the
child Jesus in her lap but doesn’t look at him. Her brow is furrowed; her eyes stare off. She’s gripped
by grief, on the edge of tears. The image on the reverse side explains why: It’s a portrait of the adult
Jesus, dead, naked, his sunken face seen in autopsy view, close-up.
This icon was made to be carried in Holy Week processions out of the church and into the street.
Like the spectacle of a state funeral, its function was social, even political, a public sharing to bind
people, in this case with religious emotion.
As if to offer some relief from the show’s devotional spell, the Washington curator, Susan M.
Arensberg, head of exhibition programs at the National Gallery, has placed, at about the halfway
point, a gallery of mostly secular material. From it we learn that Byzantium citizens, at least those
with expendable money and time, were avid readers in just about every genre, from classical
philosophy to historical fantasy (“The Romance of Alexander the Great”) to how-to manuals.
As for top-dollar luxury items, they couldn’t get enough: gilded tableware, blown-glass goblets,
perfume flasks, silver spoons, ivory combs, designer ceramics, and jewelry — lots, big, gold — that,
if you’re into jewelry, will totally make your visit.
But, in the end, religion prevails. The art in the final gallery emerged when a much-reduced empire
was bumping up against rapacious rival powers: namely, the Christian West and Islam. For artists,

the cultural moment seems to have been both unnerving and stimulating. A mid-15th-century icon of
the Transfiguration is formally exquisite but near hysterical in tone, with Christ teetering on a
mountaintop, as terrified disciples nose-dive to the ground.
By the time this picture was painted on the island of Crete, the Byzantine empire was going or gone.
In 1453, the Ottoman Turks captured Constantinople after a long siege. At the end, the city’s
residents, sensing the futility of defensive fighting, resorted to a secret weapon: They brought out
their holiest, most potent icons and paraded them on the city walls, in hopes of divine protection. No
use. But how interesting it is for us — what a lesson in the meaning of “art” — to try to see the
paintings in Washington through those in extremis eyes.
“Heaven and Earth: Art of Byzantium From Greek Collections” runs through March 2 at the National Gallery of Art in
Washington; nga.gov. It will be on view April 9 through Aug. 25 at the J. Paul Getty Museum in Los Angeles.
This article has been revised to reflect the following correction:
Correction: October 25, 2013

Νίκος Καζαντζάκης
Παρισι 6 Μαΐου, 1955!

Για την Ελλάδα

«Όσο πιο μακρυά είμαστε από την πατρίδα μας, τόσο περισσότερο τη σκεφτόμαστε και τόσο
περισσότερο, την αγαπάμε.
Όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα βλέπω τις μικρότητες, τις ίντριγκες, τις ανοησίες, τις ανεπάρκειες των
αρχηγών, τη μιζέρια του λαού.

Όμως από μακρυά δεν βλέπουμε τόσο ευδιάκριτα την ασκήμια και έχουμε περισσότερη ελευθερία να
πλάσουμε μια εικόνα της πατρίδας αντάξια ενός ολοκληρωτικού έρωτα.
Να γιατί δουλεύω καλύτερα και αγαπώ καλύτερα την Ελλάδα όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό.
Μακρυά της καταφέρνω να συλλάβω καλύτερα την ουσία της και την αποστολή της στον κόσμο,
και συνακόλουθα τη δική μου ταπεινή αποστολή.
Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Γίνονται καλύτεροι.
Έχουν την περηφάνια της φυλής τους, νιώθουν ότι όντας Έλληνες έχουν την ευθύνη να είναι αντάξιοι
των προγόνων τους.
H πεποίθησή τους, ότι κατάγονται από τον Πλάτωνα και τον Περικλή, μπορεί ίσως να είναι μια
ουτοπία, μια αυθυποβολή χιλιετιών, όμως αυτή η αυθυποβολή, γενόμενη πίστη, ασκεί μια γόνιμη
επίδραση στη νεοελληνική ψυχή.
Χάρη σ' αυτή την ουτοπία επέζησαν οι Έλληνες. Μετά από τόσους αιώνες εισβολών, σφαγών, λιμών,
θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί. Όμως η ουτοπία, που έγινε πίστη, δεν τους αφήνει να πεθάνουν.
H Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα».

Περί επαναστατικής ορμής και «αγώνων»
Tου Χρηστου Γιανναρα

Hμερομηνία δημοσίευσης: 06-10-13

"...Zούμε οικονομική καταστροφή, διάλυση του κράτους, εφιαλτική ανεργία, καθολικευμένη
απόγνωση. Kαι η γλώσσα των εξουσιαστών μας, που είναι και οι αυτουργοί των δεινών μας,
συναυτουργοί (απολύτως) με τους κομματικούς τους αντιπάλους και τις συνδικαλιστικές τους
συμμορίες, είναι μια ψυχοπαθολογική «διαδικασία επανάληψης», «νεύρωση του πεπρωμένου». Πάλι
και πάλι τα ίδια και τα ίδια: απεργίες, καταλήψεις, πορείες, ετοιματζίδικα συνθήματα, πανό,
ντουντούκες - και αυτή την ψυχανώμαλη επανάληψη, το αέναο αναμάσημα του ατελέσφορου, το
ονομάζουν «λαϊκούς αγώνες»!
Eπαναστατική ορμή θα πει: να αλλάξεις εσύ τους όρους του παιχνιδιού, να φέρεις σύγχυση στον
αντίπαλο, να πάψεις να παίζεις στο γήπεδό του. Aντί να απεργήσουν οι εκπαιδευτικοί, να μπουν όλοι
στις τάξεις τους, αλλά αρνούμενοι το «πρόγραμμα» του υπουργείου. Oλες τις ώρες, όλες τις μέρες,
μαζί με τα παιδιά, να μνημονεύουν Διονύσιο Σολωμό και να μνημονεύουν Aλέξανδρο
Παπαδιαμάντη. Kαι να συζητάνε, να συζητάνε ατέλειωτα με τα παιδιά. Nα τους μιλάνε μόνο για ό,τι

οι ίδιοι αγαπούν, για ό,τι τους ίδιους παθιάζει - θεωρητικά (όχι χρηστικά) μαθηματικά, τη φυσική
σαν ερευνητική περιέργεια, την Iστορία σαν σπουδή των πολιτισμών. Nα απεργήσουν με αποχή από
τη «λογική» του κομματικού κράτους, όχι απέχοντας από τα παιδιά. Mόνο έτσι ξεκινάνε
επαναστάσεις."

Οι Έλληνες της διασποράς παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους,
παρουσιάζοντας την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, παρόντος του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά, την οργάνωση Hellenic Initiative
news247 Οκτώβριος 03 2013 10:56
Ιδρυτικά μέλη του Hellenic Initiative (www.thehellenicinitiative.org) είναι πανίσχυροι
επιχειρηματίες όπως οι Αντριου Λιβέρης (Διευθύνων Σύμβουλος της Dow Chemical), Μουχτάρ
Κεντ (Διευθύνων Σύμβουλος της Coca Cola Company), Γιώργος Δαυίδ (Διευθύνων Σύμβουλος της
Coca Cola- Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως), Τζορτζ Στάμας (Συνέταιρος στο κορυφαίο
δικηγορικό γραφείο Kirkland & Ellis LLP) και Γιώργος Λογοθέτης ( Διευθήνων Σύμβουλος του
ομίλου Libra). Ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ είναι κι άλλοι πανίσχυροι επιχειρηματίες, όπως για
παράδειγμα ο δισεκατομμυριούχος Τεντ Λέονσις, αντιπρόεδρος της AOL και ιδιοκτήτης της ομάδας
του ΝΒΑ, Washington Wizards, όπως και ο επίσης δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης.
O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον αποτελεί το πρόσωπο της βραδιάς (ξεκινά στις 02:00
ώρα Ελλάδος), στο επίσημο λανσάρισμα της. Ελληνικής Πρωτοβουλίας της οποίας είναι επίτιμο
μέλος, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης θα επιφορτιστεί ο συμπαρουσιαστής της δημοφιλέστερης
πρωϊνής εκπομπής των ΗΠΑ, Good Morning America, Τζορτζ Στεφανόπουλος.
Ετσι με το σύνθημα, "Επενδύουμε στο μέλλον της Ελλάδας", το Hellenic Initiative θα ξεκινήσει κι
επισήμως την προσπάθειά του για συσπείρωση των Ελλήνων της διασποράς, έτσι ώστε να
εισρεύσουν κεφάλαια στη Ελλάδα για επενδύσεις. Θρυλείται πως η κάθε θέση στο σημερινό
συμπόσιο -του μενού του οποίου επιμελήθηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου- του Hellenic Initiative,
κοστίζει 50.000 δολάρια, με το ποσό που θα συγκεντρωθεί να πηγαίνει στο επενδυτικό fund της
οργάνωσης.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, θα ολοκληρώσει το επενδυτικό του. σαφάρι στις ΗΠΑ, με την
παρουσία του στην εκδήλωση του Hellenic Initiative, όπου θα πραγματοποιήσει επαφές με το
πανίσχυρο Ελληνοαμερικάνικο λόμπι.
Το Hellenic Initiative, ξεκίνησε ενισχύοντας οικονομικά, διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις
(σ.σ Παιδικά Χωριά S.O.S κ.α) και αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ενώ ο βασικός του στόχος

είναι να βοηθήσει να σταθεί και πάλι στα πόδια της η Ελληνική οικονομία και να μειωθεί ο
δείκτης ανεργίας.
Ετσι ξεκινά από σήμερα η viral καμπάνια με τίτλο One Greece (#OneGreece στο Twitter), στην
οποία συμμετέχουν άτομα που συμβολίζουν το Ελληνικό Ονειρο, σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Ενας εξ' αυτών, δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το ζωντανό success story του
Ελληνικού αθλητισμού.
Η Creative Director της καμπάνιας One Greece, Νταϊάν Μαντούβαλος, που πέρασε όλο το
καλοκαίρι στην Ελλάδα κάνοντας επαφές μ' Ελληνες επιχειρηματίες, μίλησε στο News247.gr για
το λανσάρισμα του Hellenic Initiative. Εκανε λόγο για τη. νέα ιστορία που θα πρέπει να διηγηθούν οι
Ελληνες: "Η ιστορία της Ελλάδος δεν ανήκει σε κανέναν και κανείς δεν την διηγείται. Μπορούμε
όμως να το κάνουμε εμείς. Ο καθένας από εμάς τους Ελληνες, άσχετο αν κατοικούμε στην Αθήνα, ή
στην Θεσσαλονίκη ή στη Νέα Υόρκη, μπορούμε να διηγηθούμε την ιστορία. Αυτή είναι η κεντρική
ιδέα της καμπάνιας One Greece. Οραματιζόμαστε μία ισχυρή Ελλάδα, με τους Ελληνες σε όλο τον
κόσμο να ενώνονται σαν μία γροθιά. Ο απλός κόσμος και όχι οι κυβερνήσεις, αποτελούν την λύση
για μία διαφορετική Ελλάδα, απαλλαγμένη από την κρίση".
Η φιλόδοξη κίνηση του Hellenic Initiative, στοχεύει να ξεκινήσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα
στο 2014, μέσα από διάφορα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αλλά και τόνωσης
των εξαγωγών προϊόντων.
Ολα αυτά με την ελπίδα πως όλοι μαζί οι Ελληνες, μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλή ποιότητα ζωής
στην Ελλάδα, αρκεί να το κάνουν τώρα!

Ελένη Κλότσικα: γερμανικό βραβείο με ελληνική σφραγίδα
Γερμανική διάκριση στην Ελληνογερμανίδα δημοσιογράφο που ασχολήθηκε με την κρίση στη
χώρα μας.
Της απεσταλμένης μας στο Βερολίνο, Ιωάννας Φωτιάδη
«Κανείς, μα κανείς δεν γελάει πια εδώ» παρατηρεί με πικρία μια Ελληνίδα δασκάλα. «Δεν περνάει
το 24ωρο όταν δεν έχεις δουλειά» ομολογεί μια 40χρονη άνεργη. Στο ωριαίο ραδιοφωνικό αφιέρωμα
του WDR 5 «Η Οδύσσεια της Ευρωζώνης: Οι περιπλανήσεις της Ελλάδας και γιατί θα συνεχιστούν
για πολύ», μια άνεργη, ένας ιερέας, ένας νεαρός υποψήφιος πολιτικός, δύο εφοπλιστές, ο
δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, ο καθηγητής της ΑΣΟΕΕ Μάνος Ματσαγγάνης, ο διευθυντής των
χωριών SOS στη Θεσσαλονίκη, ένας τραπεζικός και ένας επιχειρηματίας στον κλάδο των ΑΠΕ
δίνουν τη δική τους εκδοχή για την ελληνική κρίση. Ιθύνων νους του εγχειρήματος, που έλαβε τη
σημαντικότερη διάκριση στην οικονομική δημοσιογραφία, το πρώτο βραβείο ErnstSchneider-Preise,

είναι η Ελληνογερμανίδα δημοσιογράφος Ελένη Κλότσικας. H βράβευση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη
σημασία αν αναλογιστούμε ότι προέρχεται από την Ενωση Βιομηχάνων και το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Γερμανίας και ότι οι συνυποψήφιοι είχαν «σκληροπυρηνική» γερμανική
θεματολογία. «Οδηγούσα πέρυσι το καλοκαίρι, όταν άκουσα τυχαία την εκπομπή: σταμάτησα το
αυτοκίνητο σ’ ένα πάρκινγκ για να παρακολουθήσω προσεκτικά μέχρι τέλους τις διηγήσεις των
Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής των βραβείων. Την ωριαία εκπομπή της
Ελένης συντόνισε η Marita Knipper, ενώ ο σκηνοθέτης Michael Wehrhan έδωσε στις αφηγήσεις
δραματουργικό τόνο.

«Μέχρι και το 2010 οι συνειρμοί εδώ για την Ελλάδα ήταν μόνο θετικοί: ήλιος, θάλασσα και
ξεγνοιασιά», αναφέρει στην «Κ» η Ελένη, που μετακόμισε στην Αθήνα από τον Μάρτιο έως τον
Ιούλιο του 2012 για να πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου. «Είχε προηγηθεί μια πολύ επιθετική στάση
από μέρος των γερμανικών μέσων», προσθέτει η 37χρονη, κόρη Ελληνα και Γερμανίδας.
«Αποφάσισα, λοιπόν, να ανακαλύψω μόνη μου πού βρίσκεται η αλήθεια και από πού ξεκινάει η
προπαγάνδα εις βάρος των Ελλήνων».
Φτάνοντας στην αθηναϊκή πρωτεύουσα η Ελένη ένιωσε αρχικά ανακούφιση. «Εκ πρώτης όψεως, η
Αθήνα μου φάνηκε μια χαρούμενη και ασφαλής πόλη, απείχε από την εικόνα της φλεγόμενης
Αθήνας που αναμετέδιδαν τα Μέσα στη Γερμανία». Μια διεισδυτικότερη, όμως, ματιά έφερε στην
επιφάνεια το πλήθος των προβλημάτων. «Συνειδητοποίησα, συν τω χρόνω, ότι αυτοί που
διαμαρτύρονται περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο από την
κρίση», σχολιάζει η Ελένη, «πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες κρύβεται πολλή φτώχεια και
απελπισία». Μεγάλη, όμως, εντύπωση της έκανε «ο βαθμός ανοχής που είχατε αναπτύξει έναντι της
διαφθοράς, εμείς στη Γερμανία με τόσο σκανδαλώδεις συμπεριφορές θα είχαμε ξεσηκωθεί».

Το ελληνικό της όνομα, η γνώση της γλώσσας και της κουλτούρας της χώρας συνέβαλαν ώστε οι
συνεντευξιαζόμενοι να ανοίξουν τα «χαρτιά» αλλά και τις καρδιές τους. «Παρά τα δυσθεώρητα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες στην καθημερινότητά τους παραμένουν πιο
γενναιόδωροι από τους Γερμανούς», καταλήγει η Ελένη με μια διάθεση (αυτο)κριτικής.

...The ups and downs in the energy business...
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathfiles_1_11/10/2013_522595

Κάτω από το όριο ασφαλείας τα κοιτάσματα αερίου στο
«Αφροδίτη»
Τα αποτελέσματα της γεώτρησης όχι απλώς δεν επαληθεύουν τα αισιόδοξα ευρήματα της
πρώτης γεώτρησης, αλλά κινούνται κάτω από το όριο ασφαλείας που είναι τα 5,5
τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
Οι εφημερίδες «Καθημερινή» της
Κύπρου και «Φιλελεύθερος γράφουν
σήμερα ότι ο υπουργός Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης θα ενημερώσει
το υπουργικό την ερχόμενη Τετάρτη
και ακολούθως τα κόμματα για τα
αποτελέσματα της γεώτρησης
«Αφροδίτη» στο τεμάχιο 12.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» της
Κύπρου, που επικαλείται άριστα
ενημερωμένες πηγές, επιβεβαιώνονται
πληροφορίες ότι τα αποτελέσματα της
γεώτρησης όχι απλώς δεν επαληθεύουν τα αισιόδοξα ευρήματα της πρώτης γεώτρησης, αλλά
κινούνται κάτω από το όριο ασφαλείας που είναι τα 5,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
Η ποσότητα αυτή είναι η μίνιμουμ που κρίνει και τη βιωσιμότητα του τερματικού υγροποίησης
στο Βασιλικό.
Εκτιμήσεις από την αρχική γεώτρηση ανέβαζαν τα κοιτάσματα αερίου στα 5,5 με 8
τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
Εξ άλλου, ο «Φιλελεύθερος» γράφει ότι το κοίτασμα στο οικόπεδο Αφροδίτη, της κυπριακής
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι σημαντικά μικρότερο του αρχικά αναμενόμενου,
αλλά με τελικές αξίες της τάξης των 35-40 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα αποτελέσματα από την επιβεβαιωτική γεώτρηση έδειξαν
αριθμούς που είναι οριακοί -λίγο πιο κάτω- από το βασικό κριτήριο, για τις απαιτούμενες
ποσότητες, από το συγκεκριμένο κοίτασμα, που να επιτρέπουν τη λειτουργία τερματικού με
δυνατότητα παραγωγής 5 δισ. κυβικά μέτρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», τα όρια των 3,6 έως 7,6 τρισ. κυβικών

ποδών που ανακοινώθηκαν στην πρώτη γεώτρηση, δεν θα αυξηθούν με τη νέα γεώτρηση που
ολοκληρώθηκε.
Η εφημερίδα προσθέτει ότι νέα επιβεβαιωτική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Μάρτιο,
χωρίς ακόμα αυτό να είναι οριστικό με τους ειδικούς να αισιοδοξούν ότι θα βελτιώσει τους
αριθμούς, αφού θα γίνει σε τμήμα του κοιτάσματος με πολύ θετικότερα δεδομένα. Η
επιβεβαιωτική γεώτρηση έγινε σε σημείο που είχε τις περισσότερες πιθανότητες να δώσει πιο
χαμηλά αποτελέσματα λόγω γεωλογικής διαμόρφωσης.
Εξ άλλου, αναφέρει ότι ιδιαίτερα θετικές διαπιστώσεις από την ολοκλήρωση των
τρισδιάστατων σεισμογραφικών ερευνών στο τεμάχιο «12» υποδεικνύουν ότι υπάρχουν όχι ένα
ή δύο, αλλά οκτώ -μικρότερα του «Αφροδίτη»- εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, της τάξης των 13 τρισ. κυβικών ποδών, που σταδιακά τα αμέσως επόμενα χρόνια θα τεθούν από τις Noble Delek προς εκμετάλλευση. Θα προηγηθούν γεωτρήσεις στα μεγαλύτερα και θα ακολουθήσουν
στα πιο μικρά.
Οι ανακοινώσεις από τις εταιρείες Noble και Delek, που εμπλέκονται από κοινού στις
γεωτρήσεις, στα χρηματιστήρια Νέας Υόρκης και Τελ Αβίβ αντίστοιχα, που αποτελούν την
επίσημη πληροφόρηση για τα αποτελέσματα τη γεώτρησης, προγραμματίζεται για το απόγευμα
της Τετάρτης 2 θα πρέπει να αναμένεται ταυτόχρονη ανακοίνωση και από την κυπριακή
κυβέρνηση.
Source: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/09/2013_520771

Ένα αλλιώτικο σχολείο στην Κρήτη!
Δευτέρα, 07 Οκτ 2013 13:34
Πόσο υπέροχο θα ήταν όλα τα σχολεία να είχαν έστω μια πινελιά από το δημοτικό σχολείο
Φουρφουρά στο δήμο Αμαρίου Ρεθύμνου ή «σχολείο της φύσης και των χρωμάτων», όπως αλλιώς
ονομάζεται!
Και αυτό γιατί; Γιατί όλοι τους δάσκαλοι και μαθητές έχουν φτιάξει έναν σχολικό «παράδεισο».
Σε αυτό το σχολείο - που ανέδειξε σε ρεπορτάζ της η εκπομπή "Κρήτη Σήμερα" της "ΚΡΗΤΗ TV",
σημασία έχει η γνώση κι η ουσία. Έχει τοίχους χρωματιστούς, απίστευτες προκλήσεις, συνεχείς
εκπλήξεις για τα παιδιά και τάξεις που μοιάζουν με παιδικά δωμάτια με θεματικές ενότητες. Η
πρώτη στο διάστημα... και η τετάρτη στα βάθη του ωκεανού.
Έχει ακόμη καναπέδες, βιβλιοθήκες και χαλιά και τα θρανία σχεδόν περιττεύουν. Άλλωστε η
σχολική αίθουσα "στήνεται" παντού έξω και μέσα στο σχολείο, κάτω από δέντρα, σε βουνά...
Από τη Μακεδονία στην Κρήτη!

Λίγα χρόνια πριν, ένας φύλακας-άγγελος από τη Μακεδονία βρέθηκε στην άκρη του πουθενά ή για
την ακρίβεια, 45 χιλιόμετρα μακριά από το Ρέθυμνο, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, στο σχολειό
του Φουρφουρά, που φιλοξενεί τα παιδιά 7 ορεινών χωριών του Αμαρίου.

Ο Άγγελος Πατσιάς, όπως αναφέρει το neakriti ένας νεαρός δάσκαλος, ήρθε για να δημιουργήσει
ένα μικρό εκπαιδευτικό θαύμα. Κι ύστερα ήρθαν κι άλλοι νεαροί, εξίσου ακούραστοι και αεικίνητοι
δασκάλοι. Κι όλοι μαζί τα κατάφεραν.
Ένα μάθημα διαφορετικό
Στο σχολείο του Φουρφουρά, ό, τι σκοτεινιάζει τις ψυχές των παιδιών δεν έχει θέση, όπως θέση δεν
έχουν και τα άπειρα "κακώς κείμενα" της παιδείας. Εδώ όλα γίνονται με όρεξη και χαμόγελο. Από
τον αργαλειό μέχρι την εκπαιδευτική ρομποτική, από τα περιβόλια στις νέες τεχνολογίες.
Γυρίζουν ταινίες μικρού μήκους και συμμετέχουν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Συμμετέχουν σε 4
ευρωπαϊκά προγράμματα, τηλεδιασκέπτονται με σχολεία της υπόλοιπης χώρας και παίρνουν
συνεντεύξεις από παλιούς Αμαριώτες για το Μουσείο προφορικής ιστορίας. Φτιάχνουν αρωματικό
λάδι και μαθαίνουν Γαλλικά μέσω skype!
Από το 2010 τα παιδιά του Φουρφουρά έχουν και τη δική τους διαδικτυακή τηλεόραση και τα
απομακρυσμένα τους χωριά δεν εμποδίζουν πια τη φωνή τους να φτάσει παντού.
Γύρισαν "πλάτη" στις ανεπάρκειες του συστήματος
Κι όλα αυτά επειδή δάσκαλοι προικισμένοι είχαν όραμα και το έκαναν πράξη. Έβγαλαν τα ρολόγια
τους, έβαλαν πινελιές στα "θέλω" του υπουργείου, γύρισαν την πλάτη στις ανεπάρκειες του

συστήματος. Έφτιαξαν ένα ολόκληρο κόσμο για τους μαθητές τους, ταξίδεψαν μαζί σε μονοπάτια
γνώσης και εμπειριών, τους δίδαξαν και διδάχτηκαν. Και συνεχίζουν ακάθεκτοι αποδεικνύοντας πως,
κόντρα στη μαυρίλα που στοιχειώνει την παιδεία και τα παιδιά μας, υπάρχει τρόπος, αρκεί να
υπάρχει θέληση και κυρίως δάσκαλοι αληθινοί.
Πηγή: http://www.mothersblog.gr/news/item/11359-ena-alliotiko-sxoleio-stin-kriti#ixzz2h7xf4s6Z
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The World as They Knew It
By JOHN NOBLE WILFORD
Long before people could look upon Earth from afar, completing a full orbit every 90 minutes, the
Greeks and the Romans of antiquity had to struggle to understand their world’s size and shape. Their
approaches differed: the philosophical Greeks, it has been said, measured the world by the stars; the
practical, road-building Romans by milestones.
As the Greek geographer Strabo wrote at the time: “We may learn from both the evidence of our
senses and from experiences, that the inhabited world is an island, for wherever it has been possible
for men to reach the limits of the earth, sea has been found, and this sea we call ‘Oceanus.’ And
whenever we have not been able to learn by the evidence of sense, there reason points the way.”
Strabo’s words will greet visitors to a new exhibition, “Measuring and Mapping Space: Geographic
Knowledge in Greco-Roman Antiquity,” which opens Friday at the Institute for the Study of the
Ancient World, at 15 East 84th Street in Manhattan. The show runs through Jan. 5.
Roger S. Bagnall, director of the institute, an affiliate of New York University, said the exhibition
would not only cross ancient borders and cultures but also modern disciplines. “Our exhibitions and
digital teams,” he said, “present a 21st-century approach to the ancient mentality concerning
geographic space and how it is represented.”
The show brings together more than 40 objects that provide an overview of Greco-Roman
geographical thinking — art and pottery, as well as maps based on classical texts. (Hardly any
original maps survive; the ones in the exhibition were created in the Middle Ages and the
Renaissance from Greek and Roman descriptions.)
“Geography is not just maps,” said the guest curator, Roberta Casagrande-Kim, a scholar of
classical concepts of the underworld that go back well before Dante took his journey through the nine
circles of hell. “There is also the cognitive side underlying mapping,” she said.
Making sense of the world’s dimensions must have seemed daunting at first. Plato wrote of Socrates
saying the world is very large and those who dwell between Gibraltar and the Caucasus — in his

memorable imagery — live “in a small part of it about the sea, like ants or frogs about a pond, and
that many other people live in many other such regions.”

New York Public Library
A folio from a 15th-century Latin translation of Ptolemy’s influential “Geographia.”

An early advance in Greek thinking was Aristotle’s discovery, in the latter half of the fourth century
B.C., that the world must be spherical. He based this on observations of lunar eclipses, ships
disappearing hull first on the horizon, and the changing field of stars observed as one travels north
and south.
Then Eratosthenes, a librarian at Alexandria in the third century B.C., employed the new geometry to
measure the world’s size with simultaneous angles of the sun’s shadow taken at widely distant sites
in Egypt. That yielded a remarkably accurate measure of Earth’s circumference: it was clear that the
world they knew — the three connected continents of Asia, Europe and Africa — was only a part of
lands unknown, out of sight but not out of mind.
Other artifacts on view illustrate ancient methods of surveying and measuring lands, and some of the
earliest efforts to measure longitude and latitude and to divide the world into climate zones. From
north to south, both the Greeks and the Romans identified the frigid Arctic Circle, the northern
temperate hemisphere, the torrid Tropic of Cancer, the southern temperate zone and the South Pole.
The two temperate zones were believed to be the only habitable regions, but contact between the two
was thought unlikely.

Across the wall of the first gallery is projected a digital replica of the Peutinger Map, more than 22
feet long and 2 feet high, illustrating how Roman mapping was at once practical and magnificent. It
charts the empire’s roads, cities, ports and forts from Britain to India. Sketches of trees mark forests
in Germany. Topography is minimal, roads are off-scale wide, towns are indicated by symbolic walls
or towers — more of a traveler’s guide but much too large to serve as a handy road map.
In a study of the map, Richard J. A. Talbert, a historian at the University of North Carolina who
specializes in cartography of the Greeks and the Romans, noted that in one sense it was an example
of common Roman “journey” charts, much like the Greek “periploi” — mostly written descriptions
of landmarks and ports mariners were likely to encounter.
Geographers then were less committed to drawing maps than to narrative wayfinding. Distances had
priority over orientations; getting from here to there was more important than the lay of the land.
An early copy of the map came to light in the 17th century and was owned for years by Konrad
Peutinger, a Hapsburg diplomat and map collector. It is now is in the Austrian National Library in
Vienna.
The map, probably created in the early fourth century A.D., may have been intended to impress the
emperor’s subjects and notable guests, Dr. Talbert has concluded. It was oriented with the capital at
its center, showing that all roads indeed led to Rome.
Mapping was a tool of propaganda, just as many Roman coins showed the emperor Augustus, or
Octavian or Diocletian, holding a globe, a symbol of the whole world in his power. Jennifer Y. Chi,
the institute’s exhibitions director and a specialist in Roman sculpture, said that Augustus, in
particular, “promoted his power systematically through many different media, and even the illiterate
understood the globe’s symbolism.”
The rarely exhibited material is on loan from several American institutions, including the Morgan
Library and Museum, the Metropolitan Museum of Art, the New York Public Library, the American
Numismatic Society and the libraries at Columbia and Harvard. The show is supported by the Leon
Levy Foundation.
All in all, whether guided by the stars or by imperial roads, the Greeks and the Romans did well in
preparing the way to geographic knowledge of worlds known and unknown, real and imaginary.
They anticipated modern concepts of mapmaking: anything that can be spatially conceived can be
mapped.
The most influential of the ancient Greeks was Claudium Ptolemy, the foremost scholar at the
Alexandria library in the second century A.D. Two of his books, one on astronomy, and another on
geography, were finally translated into Latin in the Middle Ages.
Notes accompanying the exhibition point out that Ptolemy’s “Geographia” provided ample
information on locations of ancient lands and cities, enabling Renaissance cartographers to prepare
the first fairly modern world maps, the “Mappa mundi” style that was followed for the next couple of
centuries. The maps were decorated with the eight classical headwinds; symbols taken from

Aristotle’s conception of the primary elements of fire, earth, water and air; and a scattering of zodiac
signs around the edges.
Even Ptolemy’s errors were influential. Instead of sticking to Eratosthenes’ more accurate estimate of
Earth’s size, Ptolemy handed down a serious underestimate that later apparently emboldened
Columbus to think he could sail west to reach China or Japan.
Instead, he reached landfall in what became known as the West Indies — about the distance from
Europe that Ptolemy had led him to expect, but with no “Grand Khan” in sight.
So it was perhaps no coincidence that the rediscovery of Greco-Roman geography fostered the age of
Western exploration. After 1492, there were new worlds to measure and map. Within two centuries,
exhibition notes remind us, “the primacy of ancient geographic knowledge and mapping conventions
came to an end.”
New discoveries and technologies had made Greco-Roman geography obsolete. But its influence
helped shape the way we still look at the world.
This article has been revised to reflect the following correction:
NY Times

