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Mark your Calendar 

Upcoming Events of Prometheas 
 

• Saturday, January 14th, 2006. Poetry and Musical Evening Honoring the 
Poetry of Nikos Kavvadias. St. George Church, Bethesda, MD. 

 
• Friday, January 27th, 2006. Greek Letters Day Celebration. St. George 

Church, Bethesda, MD.  
 
• Saturday, February 25th, 2006. Annual Masquerade Ball, DoubleTree Hotel, 

Rockville, MD. 
 
• Saturday, March 25th, 2006. Hellenic Independence Day Celebration, at St. 

Katherine’s Church, Falls Church, VA.  
 
Note: A detail announcement will be circulated well in advance of each event. Additional 
events might be added to the program as soon as organizational plans and details are 
firmed up. 
 
Greece: A Growing Old Country/The Demographic Problem 
 
On November 3rd, Prof. Kostis Koutsopoulos, Ph.D., Professor of Geography at the 
National Technical University of Athens (Politechnio) discussed the serious demographic 
problems that has emerged in Greece during the last two decades of the 20th century.  To 
read his speech which provides very useful information click here.   
 
Following-up to this presentation, we read in the newspapers that the Greek Government 
announced that as of next year (2006) families which have their 3rd child will be eligible 
for a tax-free €2,000 and discount on car sales tax. 
 
 



Books (perfect gifts for Christmas!) 
 
The mechanism of catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the 
Destruction of the Greek Community of Istanbul by Speros Vryonis, Jr. Published by 
Greeworkds.Com Inc., May 2005 
 
In the land of Aphrodite by Libby Rowan-Moorhouse Published by Book Guild Ltd. 
(ISBN 1 85776 923 6) 
 
The First Poets, Lives of the Ancient Greek Poets by Michael Schmidt Published by 
Alferd A. Knopf 
 
Hellas by Edward Kareklas (www.publishamerica.com/books/9879) 
A Harvard University Professor goes to Greece in 1809 to study the classical antiquities, 
but soon he falls in love with a harem girl and gets immersed in the Greek War of 
Independence 
 
Miracle on the Monastery Mountain by Douglas Demetrios Lyttle (see 
www.athosmonasteries.com or contact Douglas Demetrios Lyttle at d.lyttle@juno.com) 
 
Things of the hidden god: Journey to the holy mountain by Christopher Merrill 
Published by Random House 
 

Misc. News 
 

NEW RULES FOR GREEK PASSPORTS 
 

In order to comply with European Union regulations providing additional 
security to travel documents, a new procedure will be in force as of January 1, 
2006, giving the Hellenic Police full responsibility for issuing and renewal of 
biometric Greek passports. 
 
Under this new system, passport applications and relevant documentation must 
be submitted to Greek Consulates abroad for forwarding them to the Hellenic 
Police in Greece.  Passport applications and receipt of the new or renewed 
passports must be done in person. Exceptionally, however, in the case of 
serious health problems, passport recipients may be represented by a legally 
authorized person.  Special provisions apply to minors. 
 
New passports will be valid for five years, with a maximum of another five 
years for their renewal or replacement.  
 
New legislation (Law 3243/2004) provides that passports issued before 
January 1, 2006 will be become null and void on December 31, 2006. 
 

http://www.athosmonasteries.com/
mailto:d.lyttle@juno.com


The Greek Consulate in your area is at your disposal for further information or 
clarification about the new passport procedures. To locate it, please visit 
www.greekembassy.org  
 

 
   ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
        “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 
 
 Ο πολιτιστικός σύλλογος “Προμηθέας” των ομογενών της περιοχής Ουάσιγκτων, 
διακρίνεται για την ποιότητα και οργάνωση των εκδηλώσεών του, αλλά και για τη 
συσπείρωση των μελών του, που τους εξασφαλίζει επιτυχία. Αυτή δεν είναι μόνο γνώμη 
του γράφοντος, αλλά όσων έρχονται σε επαφή με αυτήν τη μοναδική πολιτιστική 
συντροφιά Ελλήνων που ζουν και δημιουργούν στο εξωτερικό. Θα ευχόμαστε οι 
εκατοντάδες άλλων ελληνικών συλλόγων στην Αμερική, τοπικιστικοί στη συντριπτική 
πεοιοψηφία τους, να διδάσκονταν από τον “Προμηθέα” και την γενικότερα ελληνική 
βάση του. Επειδή, πρώτα και πάνω από όλα, πρόκειται για ένα σύλλογο Ελλήνων χωρίς  
τοπικιστική χροιά. 
 
 Το ενδιαφέρον των εκδηλώσεων του “Προμηθέα”, τιμώντας, λες, την δράση του 
μυθολογικού ήρωα που του έδωσε το όνομα, στρέφεται κυρίως προς την Ελλάδα, την 
πολιτιστική προσφορά της στη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού, αλλά και στα 
προβλήματά της. Χωρίς όμως να λείπουν και εκδηλώσεις ομογενειακού ή καθαρά 
επιστημονικού ενδιαφέροντος: η πλειοψηφία των μελών του ”Προμηθέα” (έχει κάπου 
150 ενεργά μέλη), είναι επιστήμονες ή έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές. Για το 
σκοπό αυτό μετακαλεί ομιλητές από διάφορα μέρη της Αμερικής, από την Ελλάδα και 
από άλλες χώρες. 
 
 Για την 28η Οκτωβρίου ο “Προμηθέας” οργάνωσε φέτος μια διπλή εκδήλωση: 
υπεμιμνήσθη η ημέρα της πάνδημης αντίστασης του Ελληνικού λαού ενάντια στις 
δυνάμεις του Άξονα, όπου μια δράκα Ελλήνων με οπλισμό από τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο νίκησε τον ένα από τους δύο εισβολείς, και επίσης τιμήθηκε ο ομογενής ποιητής 
Χριστόφορος Αγριτέλλης. 
 
 Κύριος ομιλητής της βραδυάς ήταν ο διαπρεπής καθηγητής της Φιλοσοφίας και 
Ελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλώριδας, Τζων Άντον (Ιωάννης 
Αντωνόπουλος), συγγραφέας πολλών βιβλίων, αντεπιστέλον μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών και δέκτης πολλών τιμητικών διακρίσεων. Θέμα της ομιλίας του ήταν η 
“Ελληνοκεντρική διάσταση στην ποίηση του Χριστόφορου Αγριτέλλη”, για την οποία 
μίλησε διεξοδικά, αναλύοντας στο πυκνό ακροατήριο την εσωτερική της δομή και τις 
δυνάμεις από τις οποίες εμπνέεται και της δίνουν προεκτάσεις και συνοχή. 
Χρησιμοποιώντας την ποίηση του Αγριτέλλη σαν μέσο πρόσβασης, ο ομιλητής 
προεξετάθη και σε άλλες πτυχές της νεότερης ποίησής μας. 
 

Έμπειρος διαλέκτης και δοκιμιογράφος, ο καθηγητής Άντον ενθουσίασε το 
ακροατήριο, με το βάθος γνώσης του αντικειμένου του και την σαφήνεια και 
διορατικότητα της προσέγγισής του, στοιχεία που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα. Το ίδιο 

http://www.greekembassy.org/


ενθουσιώδης ήταν και η απαγγελία του Χριστόφορου Αγριτέλλη, που ακολούθησε την 
ομιλία του καθηγητή Άντον. Διάβασε τα ποιήματά του με την σωστή προσωδία που τους 
έδωσε μια ξεχωριστή μουσική προέκταση και χάρη. 

 
Η αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου της Μπεθέσντα ήταν 

γεμάτη, από μέλη του “Προμηθέα” και φίλους τους. Ακολούθησε δεξίωση. Τους 
ομιλητές και το πρόγραμμα παρουσίασε η κ. Δέσποινα Σκεντέρη και επίσης πήρε τον 
λόγο ο δραστήριος πρόεδρος του “Προμηθέα”, κ. Λευτέρης Καρμίρης. Η επόμενη 
εκδήλωση του “Προμηθέα” έχει προγραμματισθεί για τις 3 Νοεμβρίου, με θέμα το 
δημογραφικό πρόβλημα στην πατρίδα. Ο ομιλητής έρχεται από την Ελλάδα και είναι ο 
καθηγητής του Πολυτεχίου κ. Κωστίς Κουτσόπουλος 

     Ρήγας Καππάτος      
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