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Για τα ελληνικά μάρμαρα

ελέσθηκε με πολλή εm
τυχία η πρώτη επέτειος
του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού στο Φουαγιέ του
Πανεmστημίου Μανιτόμπα πα
ρουσία της ηοyεσ{ας του ακαδη
μαϊκού και πολιτικού κόσμου της

τείες είναι ευπρόσδεκτες. Μην

κών χωρών. Ανέφερε, επίσης, τη

ξεχνούμε ότι χωρίς τους εθνικούς
ευεργέτες Αβέρωφ, Ζάππα,

ζημιά που υπέστησαν τα έργα
τέχνης από γλύπτες των μου!-'JΕί

Τοσίτσα κ.ά. η Αθήνα θα ήταν

ων στην προσπάθειά τους να τα

περιφερείας.

λιγότερο πλούσια από άποψη

εθνικούς ύμνους των δύο χωρών.

ρου Σταδίου.

Συγχαρητήρια κι ευχές έστειλαν
με μηνύματα οι κ.κ. Στεφανό

Λοιπόν, το Κέντρο αυτό εί
ναι το μοναδικό σε όλη την αμε

κάνουν mo λευκά.
Τώρα τελευταία ' έχει δημι
ουργηθεί και ζήτημα ιδιοκτησί
ας και κηδεμονίας των μαρμά
ρων, μια προσπάθεια για να απο

πουλος, Γ. Παπανδρέου, Θ. Πά
γκαλος, η κ. Sheίla Copps και ο
Καναδός πρέσβης στην Ελλάδα,

ρικανική ήπειρο, κι αυτό χάρη

φύγουν την εmστροφή των έρ

στις γνώσεις του καθη'Υ'tτή Κο

γων στην ιδιοκτήτρια χώρα. Κά

σμόπουλου, ο οποίος διοργανώ
νει ανασκαφές στην Ελλάδα για

νος της Κύπρου Ε. Ορφανίδης.

τους φοιτητές 'κάθε καλοκαίρι,

ποτε ο αείμνηστος Κ. Καραμαν
λής είχε ζητήσει την εmστροφή

Το Κέντρο και ειδικά τον
καθηΎttτή Κοσμόπουλο προσφώ
νησε ο αντιπρόσωπος της βασί
λισσας, Peter Liba. η πρόεδρος

και αφ' ετέρου οι φοιτητές πλου

η απάντηση ήταν λόγω ασφα

Szath-

τίζουν τις γνώσεις τους και την
ελληνική γλώσσα.
Στην τελετή αυτή ήταν κα
λεσμένος και ένας διακtκριμένος

λείας θα πρέπει να παραμείνει το
άγαλμα στο Λούβρο του '
Παρισιού! Χλευασμός!
Συγχαρητήρια στον κ. Κο

ο γενικός πρόξενος της

καθηγητής του Πανεmστημίου

Η τελετή dρχισε με τους

D. Mutton, και ο

γενικός πρόξε

του Πανεmστημίου, Dr. Ε.

μεγίiρων και του Καλλιμάρμα

της Αφροδίτης της Μήλου, αλλά

ευΧαρίστησε

του Κέμ7φιτζ της Βρετανίας, ο W.
Claίr, ο οποίος είναι και
συγγραφέας βιβλίων. Σ τη διάλε

όλους, έκανε ανασκόπηση της

ξη αναφέρθηκε στο ιστορικό των

σμόπουλο Ύtα το τεράστιο έργο
που έχει αναλάβει, όσο και για
τα λίγα άσπρα μαλλιά του λό'yω
των ευθυνών. Αυτό είναι και
ευχάριστο από την άποψη της

χρονιάς, ανέπτυξε μελλοντικούς
σκοπούς, κι έκανε έκκληση για
οικονομική ενίσχυση για δωρεές
προς το Κέντρο από οργανισμούς

μαρμάρων του Παρθενώνα και

προσωmκής του γοητείας ...

mary,

Ελλάδας, Α. Αλεξανδρής κ.ά.
Ο καθηΎttτής αρχαιολογίας

Κοσμόπουλος

και ιδιώτες. Εuέργεσίες από όλη
τη χώρα και τις Ηνωμένες Πολι-

St.

γενικά στο πλιάτσικο, πς>υ διέ
πραξαν στην Ακρόπολη και γε
νικά σε όλη την Ελλάδα τα
στρατεύματα κατοχής εν συνερ
γασία με διπλωμάτες ευρωπαί-
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(Paul)

Κώστας

Πρόεδρος
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

••

East: Hwy 1 Ε & Hwy 59 - 1485 Nlakwa Rd
Wlnnlpeg,_ ΜΒ R2J 313 - 204-253-1935
Weat: 3760 Portage Ανe, Wlnnlpeg, ΜΒ R3K 1Α1
(204) 831-9800
εU)(εται στην πολυπληθή nεΑατεCα του
κ~ ολόκληρη την ομογένεια της Β. Αμερικής

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣτΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΓΥΧΕΣ & ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΤΟ

2001

φιλέλληνας υπουργός Δημοσίων
Έργων Μανιτόμπα, Steve Ashton, p ο.ποίος, όπως έμαθα, αλλη
λογραφεί και με τον κ. Στεφανό

πουλο σχετικά με την κίνηση για
την επιστροφή των μαρμάρων

στην ΕλλάδίL
Η διαφώτιση της παγκό
σμιας κοινής γνώμης, ειδικά από

προσωmκότητες του πολιτικού
και ακαδημαϊκού κόσμου με

SUPER 8 MOTELS

•••

Ένας από τους επίσημους
προσκεκλημένους ήταν και ο

επωνυμίες αγγλοσα ξωνικές,

κάνει καλύτερη απήχηση και

εκθέτει τους aρχαιοκάπηλους
και κλεπταποδόχους χωρίς
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προσχήματα. Ακόμη και δια

δηλώσεις έξω από τα μουσεία

τους, τα οποία πλουτίζουν τα
ταμεία τους από τα έργα τέχνης
που δεν τους ανήκουν είναι

βέβαιο ότι θα έχουν θετικά
αποτελέσuατα.

