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Prometheas Events


Friday, June 18, 2010 at 7:30 p.m.: “The Greek Economy in Crisis: Causes and the Way
Forward” at St. George Greek Orthodox Church. Presentation and panel discussion by
prominent economists from IMF and other organizations (see brochure).

Fund-raising for Haiti Earthquake Victims
Prometheas is pleased to report that it has held a very successful fund-raising event to support the
victims of the earthquake in Haiti. Many members and friends attended and offered generously to
this worthwhile cause. (see more detailed Press release)

Other Events


June 14th, 8:00 pm: “Beethoven Found Gala” at the J.F.Kennedy Center of Performing
Arts; Pianist Aglaia Koras among the prominent performers (see brochure)

Books


“The war that killed Achilles: The true story of Homer’s Iliad and the Trojan war” by
Caroline Alexander.



“The Landmark Xenophon’s Hellenika” by Robert B. Strassler



“The Landmark Herodotus” by Robert B. Strassler



“Xenophon’s Socrates” by Leo Strauss (1972)

Websites of the month


The Big Bubble in the Sky – our Solar system viewed from the inside by Stamatios
Krimigis's interview to the European Geosciences Union
(http://www.cntv.at/EGU2010/?modid=18&a=show&pid=67)

News Articles
ΗΠΑ: Εκστρατεία της ομογένειας για προσέλκσση τοσριστών
Ζ ειιελνακεξηθαληθή εθεκεξίδα «Greek News» θαιεί νκνγελείο θαη κε λα πεξάζνπλ απηό ην
θαινθαίξη ζηελ Διιάδα.
Με ην ζύλζεκα «Φέηνο ην θαινθαίξη πάκε Διιάδα» ε δίγισζζε εβδνκαδηαία
ειιελνακεξηθαληθή εθεκεξίδα «Greek News» μεθίλεζε ζήκεξα δίκελε εθζηξαηεία,
απεπζπλόκελε ζε θάζε νκνγελή θαη θάζε θηιέιιελα, θαιώληαο ηνλ λα επηζθεθζεί ηελ ρώξα καο
ην θεηηλό θαινθαίξη.
ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εθεκεξίδαο, «ε εθζηξαηεία θαιύπηεη πέξαλ ηεο έληππεο έθδνζεο
θαη ηελ ειεθηξνληθή ηεο, ε νπνία είλαη κία από ηηο ηξεηο κεγαιύηεξεο ηεο Οκνγέλεηαο, κε
επηζθέπηεο απ' όιν ηνλ θόζκν».
ε πξσηνζέιηδν άξζξν ηνπ εθδόηε ηεο εθεκεξίδαο, Απνζηόιε Ενππαληώηε, παξνπζηάδεηαη «ην
ηξίπηπρν ηεο εθζηξαηείαο: Αγαπνύκε ηελ Διιάδα, Βνεζνύκε ηελ Διιάδα ζηηο δύζθνιεο απηέο
νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη αλ δελ ην θάλνπκε εκείο νη Διιελνακεξηθαλνί, πνηνη ζα ην θάλνπλ;»
Σν ζρεηηθό ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο πεξηιακβάλεη κελύκαηα ηνπ πξέζβε ηεο Διιάδαο ζηηο
ΖΠΑ, Βαζίιε Καζθαξέιε, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Απνδήκνπ Διιεληζκνύ, ηέθαλνπ
Σακβάθε θαη ηνπ ζπληνληζηή ΑΔ ΖΠΑ, Θεόδσξνπ ππξόπνπινπ.
ην άξζξν, κεηαμύ άιισλ, γίλεηαη αλαθνξά «ζηηο πξόζθαηεο 27.000 αθπξώζεηο ηνπξηζηώλ, κεηά
ηα ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο ησλ θνπθνπινθόξσλ», ηνλίδνληαο όηη «πξέπεη θη εκείο,
ηα 7 εθαηνκκύξηα ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο, λα αξζνύκε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα
βνεζήζνπκε όινη γηα λα ζεθώζνπκε ηνλ ήιην πάλσ από ηελ Διιάδα. Απηό πνπ κπνξνύκε λα
θάλνπκε ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα γηα λα έρνπκε γξήγνξα απνηειέζκαηα, είλαη λα
επηζθεθζνύκε απηό ην θαινθαίξη ηελ Διιάδα. Καη λα ην θάλνπκε όρη κόλν γηαηί ε Διιάδα είλαη
όκνξθε, καγεπηηθή, καο αλαβαπηίδεη θαη καο μεθνπξάδεη, αιιά θαη γηαηί θέηνο καο ρξεηάδεηαη
όζν πνηέ άιινηε. Πέξαλ ηνύηνπ, ε ηζνηηκία δνιαξίνπ/επξώ ζα κεηώζεη ηα έμνδά καο ζηελ
Διιάδα, ζε ζρέζε κε πέξπζη θαηά 20%».

Ζ νκνγελεηαθή εθεκεξίδα, αθνύ ππελζπκίδεη αληίζηνηρε εθζηξαηεία ηεο Οκνγέλεηαο ηεο
Ακεξηθήο ην 1985-86, όηαλ ε θπβέξλεζε Ρίγθαλ εμέδσζε ηελ «άδηθε ηαμηδησηηθή νδεγία» ζε
βάξνο ηεο Διιάδαο, ζέηεη κία ζεηξά δηιεκκάησλ ζηνπο Διιελνακεξηθαλνύο:
«Αλ θάπνηνο μέλνο επηδξνκέαο επηηίζεην ζηελ Διιάδα, πόζνη από καο πνπ ζα κπνξνύζαλ δελ ζα
έζπεπδαλ λα βνεζήζνπλ; Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ηώξα, κόλν πνπ νη επηδξνκείο έξρνληαη κε όπια
ηελ νηθνλνκηθή θεξδνζθνπία. θεθζείηε ηη ζα έθαλε ε Δβξατθή Γηαζπνξά ζε παξόκνηα
πεξίπησζε. Θα πήγαηλε ζην Ηζξαήι αςεθώληαο θάζε θίλδπλν. Δκείο ην κόλν πνπ ζα θάλνπκε
είλαη λα πάκε, όρη ζε κία ρώξα πνπ θάπνηνο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα αλαηηλαρζεί δίπια καο
ζθνξπώληαο ηνλ όιεζξν, αιιά ζηελ παηξίδα ησλ πξνγόλσλ καο, όπνπ βαζηιεύνπλ ε νκνξθηά, ε
γαιήλε, ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα. Γηα λα δήζνπκε ιίγεο εβδνκάδεο θνληά ζηηο ξίδεο καο, θνληά
ζηνλ πινπζηόηεξν πνιηηηζκό, θνπιηνύξα θαη ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο».
Σέινο, ε εθεκεξίδα «Greek News» ππνγξακκίδεη όηη «ζηηο δύζθνιεο απηέο ώξεο, δελ ρσξνύλ
κεκςηκνηξίεο. Γελ πξέπεη λα ζθεθηόκαζηε ηη ζα θάλεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ Διιάδα καο, αιιά ηη
ζα θάλνπκε εκείο γηα ηνλ ηόπν ησλ πξνγόλσλ καο. Πνιινί από καο ίζσο έρνπλ πηθξέο εκπεηξίεο
θαη παξάπνλα. Σώξα όκσο είλαη ε ώξα ηεο επζύλεο θαη ηνπ ρξένπο», θαιώληαο παξάιιεια ηνπο
νκνγελείο θαη ηνπο θηιέιιελεο λα επηζθεθζνύλ θέηνο ην θαινθαίξη ηελ Διιάδα «λα απνιαύζνπλ
ηελ Διιάδα, λα γίλνπλ θη απηνί κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα λα ζσζεί ε Διιάδα. Δίκαζηε
Έιιελεο θαη θαιό είλαη λα ην απνδεηθλύνπκε ζηηο δύζθνιεο γηα ηε Γελέηεηξά καο ώξεο».
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Hκεξνκελία : 24-05-10 Copyright: http://www.kathimerini.gr

Γπάυει ο Κωνσταντίνορ Μαςπίκορ,oικονομολόγορ
Λίγν έσο πνιύ, λνκίδσ πσο όινη έρνπλ αληηιεθζεί ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
εμειίζζεηαη ζε όιν ηνλ θόζκν. Γελ ζα πξνρσξήζσ ζε αλαιύζεηο ησλ αηηηώλ θαη νύηε ζε
πξνβιέςεηο επηδείλσζεο, πνπ ιίγν πνιύ όινη ηηο αλακέλνπλ.
Αληίζεηα θξίλσ πνιύ ζεκαληηθό λα δώζσ κηα θξίζηκε ζύζηαζε πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ζε έλα
βαζκό ηελ επηδείλσζε πνπ όινη πεξηκέλνπκε. Στηπίξτε τα ελληνικά πποϊόντα και ςπηπεσίερ,
γηαηί έηζη ζα ζηεξίμεηε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζαο θαη ζα δεκηνπξγήζεηε ζέζεηο εξγαζίαο γηα
ζπκπαηξηώηεο ζαο!!!
θεθηείηε κεξηθά απιά παξαδείγκαηα αιιαγώλ θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο:
a.. Αληί γηα ηπξί gouda ςσλίζηε Λνγάδη Ζπείξνπ ή Μαθεδνληθό Σπξί. Ληώλνπλ ην ίδην θαιά
ζηελ πίηζα θαη ζηα ηνζη.
b.. Αληί γηα Coca Cola, Pepsi Cola, αγνξάζηε αλαςπθηηθά Lux, Δςα.
c.. Αληί γηα Heineken θαη Amstel, αγνξάζηε Kraft, Βεξγίλα ή πξνηηκήζηε ειιεληθά θξαζηά.

d.. Αληί γηα καθαξόληα Barilla, Misco πνπ παξάγνληαη από πνιπεζληθή, αγνξάζηε καθαξόληα
Μέιηζζα.
e.. Αληί γηα .. πξνζνύην, αγνξάζηε ειιεληθά αιιαληηθά.
f.. Αληί γηα ζθιεξό ηπξί Γαλίαο, αγνξάζηε ειιεληθά θεθαινηύξηα (παξάδεηγκα Γθιίηζα,
Όιπκπνο).
g.. Αληί γηα γάια εηζαγσγήο Βεξόπνπινπ θαη Lidl αγνξάζηε γάια, ΑΓΝΟ, ΜΔΒΓΑΛ, Όιπκπνο,
ΓΔΛΣΑ.
h.. Αληί γηα Οπίζθπ, αγνξάζηε ηζίπνπξν, νύδν, ηζηθνπδηά.
i.. Αληί γηα ζνθνιάηεο Nestle, αγνξάζηε ζνθνιάηεο ΗΟΝ.
j.. Αληί γηα ηαμίδηα εθηόο Διιάδαο, πξνηηκήζηε θέηνο ηελ Διιάδα θαη κόλν!!
k.. Αληί γηα Marlboro, Camel ησλ αγαπεκέλσλ ακεξηθάλσλ, αγνξάζηε ΚΑΡΔΛΗΑ, ΔΚΑΠ.
Γείηε ηηο επηπηώζεηο ηνπο:
1.. Όηαλ αγνξάδεηε πξντόληα πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, απνδπλακώλεηε ηηο ειιεληθέο παξαγσγέο.
Απνδπλακώλνληαο Διιεληθέο Παξαγσγέο, βνεζάηε ζηελ επηδείλσζε ηεο αλεξγίαο. Αληίζεηα
εληζρύνληαο Διιεληθέο Παξαγσγέο ζε ηόζν δύζθνινπο θαηξνύο, βνεζάηε ηελ δηαηήξεζε θαη
αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο!!
2.. Όηαλ αγνξάδεηε εηζαγόκελα πξντόληα, νπζηαζηηθά δίλεηε έλα 50% ησλ ρξεκάησλ ζαο ζε
εξγνζηάζηα άιισλ ρσξώλ πνπ απαζρνινύλ απνθιεηζηηθά αιινδαπνύο.
θεθηείηε επίζεο όηη αλ ε θάζε Διιεληθή Οηθνγέλεηα ζηξέςεη 500 επξώ εηεζίσο ζε ειιεληθά
πξντόληα, ηόηε γηα θάζε ρίιηεο oηθνγέλεηεο, ζα απμεζεί άκεζα ε δήηεζε ειιεληθώλ πξντόλησλ
θαηά 500.000 επξώ θαη ζα δεκηνπξγεζεί κηα ηειηθή θπθινθνξία ρξήκαηνο ηζνδύλακε κε
πεξίπνπ 4.500.000 επξώ ζηελ αγνξά!!
Ή πην απιά, 1000 νηθνγέλεηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 100-150 ζέζεηο εξγαζίαο
ηνπιάρηζηνλ!!! Αιιάδνληαο απιά ηελ θαηαλάισζε από πξντόληα πνιπεζληθώλ θαη από
εηζαγόκελα πξντόληα. Σειηθά ζθεθηείηε όηη αλ όινη καο πηνζεηήζνπκε κηα ηέηνηα ζπλήζεηα, ηόηε
1.000.000 νηθνγέλεηεο ζα κπνξνύζακε λα βνεζήζνπκε ζηελ πξόζιεςε 100,000-150.000
ζπκπαηξησηώλ καο!!!
Δπνκέλσο όηαλ θάλεηε ηελ επόκελε αγνξά ζαο, ζθεθηείηε όηη ίζσο λα βνεζάηε κεζνπξόζεζκα
ηελ επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε ή ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε αγαπεκέλσλ ζαο πξνζώπσλ.
Αγαπεηνί πκπαηξηώηεο ΜΠΟΡΟΤΜΔ!!!
Source: http://www.provoles.de/themata/apopsis-theseis/4031-l-r-.html

Με Μάιθνβηηο θαη Π.Κξνπζ;

Η ζωή του Πυθαγόρα του Σάμιου γίνεται ταινία
17/05/10 14:26
Αθήναην πλεύκα ηεο ηειεπηαίαο ηάζεο πνπ ζέιεη ηελ αξραία Διιάδα θαη κπζνινγία λα
απαζρνινύλ πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ν καζεκαηηθόο-θηιόζνθνο Ππζαγόξαο γίλεηαη
«πξσηαγσληζηήο» κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο κε ιακπεξό θαζη.
Σα γπξίζκαηα αλακέλεηαη λα γίλνπλ θαη ζηελ Διιάδα από ηνλ επηέκβξην θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηε άκν θαη ηνπο Γειθνύο. Παξάιιεια, γπξίζκαηα ζα γίλνπλ ζην Βέιγην θαη ην
Λνπμεκβνύξγν.
Η ηαηλία «Ππζαγόξαο. Οη πύιεο ηνπ θσηόο» είλαη βαζηζκέλε ζην νκώλπκν βηβιίν ηεο Μία
πέξκπεξ. ηελ θαξέθια ηνπ ζθελνζέηε ζα θαζίζεη ν Χηιηαλόο Ρανύι Ρνπίδ (Ο
ξανακεπδιζμένορ χπόνορ).
Πνιινί δηάζεκνη αζηέξεο ηνπ Χόιηγνπλη βξίζθνληαη ζε ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλάιεςε ελόο
ξόινπ. Αλάκεζά ηνπο ν Σδνλ Μάιθνβηηο (γηα ην ξόιν ηνπ Ππζαγόξα), ν Σδέξαιλη Μπάηιεξ
(Ππζαγόξαο ζε λέα ειηθία), ε Πελέινπε Κξνπζ, ν Μπελ Κίλγθζιετ, ν Μπξέληαλ Φξέηδεξ, ν
Κέηζη Αθιεθ, ν Πάηξηθ ηνύαξη θαη άιιε.
Δθηόο από ηελ ηαηλία ζρεδηάδεηαη λα γπξηζηεί θαη ηειενπηηθή ζεηξά (πάιη κε ζθελνζέηε ηνλ
Ρανύι Ρνπίδ), θαζώο θαη ληνθηκαληέξ κε ζθελνζέηε ηνλ Γηώξγν Οηθνλόκνπ.
Σελ παξαγσγή έρνπλ αλαιάβεη ε αγγιηθή Fountain of life Productions θαη ε ειιεληθή Inkas
Film Productions.
Σε ζύλζεζε ηεο κνπζηθήο αλαιακβάλεη ν πηαλίζηαο θαη ζπλζέηεο Λάιν ηθξίλ.
Απηό ην θείκελν εθηππώζεθε από ην in.gr,
ζηε δηεύζπλζε http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1137366&lngDtrID=253

Delaware education: Odyssey middle school gets OK
Charter aiming to expand in 2011-12
By NICHOLE DOBO • The News Journal • May 17, 2010

A state-approved expansion means the Odyssey Charter School in Wilmington will be able to
open a 470-student middle school for the 2011-12 school year.
The changes will come after the current K-5 charter school finishes its last year under the Red
Clay Consolidated School District's charter. The state Board of Education's approval means the
school can operate under a state charter after the 2010-11 school year ends. That's when the
school aims to expand, adding students in grades six though eight, said George Chambers, the
board president.
"We're looking forward to it," he said.In the coming year, parents and staff won't notice
immediate changes in the Greek-focused charter school, Chambers said. The school board is
working to secure a location for the school. He declined to discuss where the school might go.
The decision will be made in the coming school year, he said. The state Board of Education
could not take on Odyssey's charter for the coming school year because of a wrinkle in the state's
charter school law that requires the first year to be a planning year, said Dan Cruse, the deputy
secretary of education. It was written that way because it was intended to apply to new schools.
Odyssey was just transferring from the Red Clay Consolidated School District-overseen charter
to a state charter.
The charter school had applied to use former Darley Road Elementary School in the Brandywine
School District, but the building was given to the Boys & Girls Clubs of Delaware, said Alexis
Andrianopoulos, a Brandywine spokeswoman. The group has moved into the former school
building and is planning a grand opening soon, she said. Previously, the branch said it was
planning to add about 400 children to the Darley location. The school was vacated by the district
in 2009 because of declining enrollment. The closing was part of a space-consolidation plan
designed to save the district $1.6 million in annual operating costs and allow it to change grade
configurations so there are fewer transitions between schools.

Contact Nichole Dobo at 324-2281 or ndobo@delawareonline.com
Source: Delawareonline

