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Prometheas Events 

 March 24, 5:30 pm: Celebration of the Greek Independence Day at St. George Greek 

Orthodox Church. Keynote speaker: H.E. the Ambassador of Greece, C. Panagopoulos.  

For more info, see announcement. 

Prometheas Fundraising Update: The Prometheas Hellenic Relief Effort in support of the 

“Smile of the Child” was  initiated on February 15 with the circulation of an Appeal Letter and a 

Contribution Form urging its members to donate. The response so far is very encouraging. This 

direct appeal fundraising will continue until the Fall of 2013. Please visit the Prometheas website 

(www.prometheas.org) to download the Contribution Form and make your tax-deductible 

donation. In addition, other fundraising events will be organized by Prometheas in the months 

ahead, to be announced separately when plans are finalized. We offer our thanks to our members 

who have already contributed. Please encourage your friends to contribute as well. 

Other  Events and Announcements 

 March 7, 7:00-9:00 pm (opening date): "SMYRNA: Longing for a Lost Motherland" 

Exhibition by Artist Annee Spileos Scott at the Greek Embassy. Visiting hours after 

March 7th: 11:00 AM to 3:00 PM. Rsvp only at: rsvpculture@greekembassy.org 

 March 9, 7:00 pm: Return to Origins, Greek Folk Dance Troupe. For more info, see 

announcement. 

 March 16, 10:00 am – 3:00 pm: Greek Literature and Book Festival dedicated to 

Constantine Cavafy at Georgetown University. For more info, see announcement. 

 March 25, 6:00 – 8:00 pm: Greek Independence Day Open House at the Hellenic 

Center. For more info, see announcement. 

 Greek Independence Day Parades in New York and Baltimore 

http://www.prometheas.org/


 

                                      

BALTIMORE, MARYLAND — Colorful, traditional costumes and ethnic pride of both young and 

old will fill the streets of Baltimore on Sunday, March 24, 2013, at 2:00 PM, as the Greek-

American Community commemorates Greek Independence Day with a festive parade in 

Baltimore’s historic Greektown. 

 

Call for Applications to AHIF’s Fifth Annual College Student Foreign Policy 

Study Trip to Greece and Cyprus. The deadline to apply is April 15, 2013.  For more info, 

see announcement. 

 

Websites of the month 

 Tax info for Greece: http://logistikoskosmos.blogspot.ru/2012/07/39432011.html 

 The Greeks of Egypt - a film by Yorgos Avgeropoulos: 

http://www.youtube.com/embed/Cjw4VIg1_r0?feature=player_detailpage 

 Η Ιζηνξηα ηεο Αθξνπνιεο: http://www.youtube.com/embed/pyzTAG9V-

_o?feature=player_detailpage 

 To be Greek: http://player.vimeo.com/video/56673130 

 Anatolia College: 

o http://www.youtube.com/embed/6nhlcziUR54?feature=player_embedded 

o http://www.youtube.com/embed/3e_esTSjGWY?feature=player_embedded 

 



 

                                      

Books 

 "Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean" by Philip Mansel. Levant 

is a book of cities. It describes three former centers of great wealth, pleasure, and 

freedom—Smyrna, Alexandria, and Beirut—cities of the Levant region along the eastern 

coast of the Mediterranean.  See review in News Articles below. 

 "Constantinople: City of the World's Desire" by Philip Mansel 

 

News Articles 

 
 

Σε ιεηηνπξγία ν «Ιππνθξάηεο», ην λέν θηλεηό πνιπταηξείν ηνπ «Φακόγεινπ ηνπ 

Παηδηνύ» 

  

Ξεθηλάεη ην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ Σεηάξηε ν «Ιππνθξάηεο», ην λέν θηλεηφ πνιπταηξείν ηνπ 

«Υακφγεινπ ηνπ Παηδηνχ», πνπ ζα παξέρεη πξνιεπηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε 18.000 παηδηά ζε φιε 

ηε ρψξα. Σνλ Φεβξνπάξην ην επηηειείν, πνπ απνηειείηαη απφ εζεινληέο ηαηξνχο θαη θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ, ζα επηζθεθζεί ηελ Κξήηε, ηνλ Μάξηην ηελ Δχβνηα, ηνλ Απξίιην ηελ Κνξηλζία, ηνλ Μάην 

ηελ Αξθαδία, ηνλ Ινχλην ηε Μεζζελία θαη ηνλ Ινχιην ηεο Λήκλν. Πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα παηδηά, 

http://www.amazon.com/Philip-Mansel/e/B000APY24A/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Philip-Mansel/e/B000APY24A/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 

                                      

πνπ νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Μεηά ηελ εμέηαζε νη λεαξνί 

αζζελείο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθφ δψξν, ελψ ζα δεκηνπξγείηαη ν ζρεηηθφο ειεθηξνληθφο θάθειφο ηνπο. 

Ο «Ιππνθξάηεο» δηαζέηεη παηδηαηξηθφ, παηδνθαξδηνινγηθφ, αθνπνινγηθφ, νθζαικνινγηθφ ηκήκα, 

νδνληηαηξηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη δπλαηφηεηα ηειεταηξηθήο ζχλδεζεο κε εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο 

κνλάδεο. Τπελζπκίδεηαη φηη ην 2012 εμεηάζηεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ 6.999 παηδηά, ελψ απφ ην 2002 

πνπ πξαγκαηνπνηεί παξφκνηα πξνγξακκαηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο 

θνξείο, ζπλνιηθά 23.852 άηνκα. «Σα αηηήκαηα απμάλνληαη ξαγδαία ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο» αλέθεξε θαηά ηε ρζεζηλή παξνπζίαζε ν πξφεδξνο ηνπ Γ, θ. Κψζηαο 

Γηαλλφπνπινο. 

Ο «Ιππνθξάηεο» πήξε ζάξθα θαη νζηά ράξε ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

νξγαληζκνχ, Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust, πνπ πξαγκαηνπνηεί αλζξσπηζηηθέο 

δξάζεηο ζε Δπξψπε, Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή, ρξεκαηνδνηψληαο 118 πξνγξάκκαηα ζε πάλσ απφ 

40 ρψξεο. 
 

 
Hκεξνκελία :  5/2/13 

Copyright:  http://www.kathimerini.gr 
  

 

  

Πνπ θαηεπζύλνληαη δσξεέο €100 εθαη. ηνπ Ιδξύκαηνο "Ση. 

Νηάξρνο" 
 

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 

 

εκαληηθή ζηήξημε ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βηψλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε δίλεη κε ηε βνήζεηα επηιεγκέλσλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ζε φιε ηε 

ρψξα ην ίδξπκα «ηαχξνο Νηάξρνο». ε εθδήισζε ηνπ Ιδξχκαηνο κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 

ελφο ρξφλνπ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξσηνβνπιία ελάληηα ζηελ θξίζε», 

αλαθέξζεθαλ ελδεηθηηθά έμη πνιχ ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδεη ην ίδξπκα 

«ηαχξνο Νηάξρνο» ζην πιαίζην αλαθνχθηζεο εππαζψλ νκάδσλ. Παξάιιεια παξνπζηάζηεθε 

θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ππφ θαηαζθεπή Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ «ηαχξνο Νηάξρνο», πνπ απνηειεί 

ηε κεγαιχηεξε κεκνλσκέλε δσξεά ηνπ Ιδξχκαηνο, χςνπο 566 εθαη. επξψ. 

 

Οη δξάζεηο ππνζηήξημεο νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε εληάζζνληαη ζην ηξηεηέο πξφγξακκα 

χςνπο 100 εθαη. επξψ «Πξσηνβνπιία ελάληηα ζηελ θξίζε» πνπ αλαθνίλσζε ζηηο αξρέο ηνπ 2012 

ην ίδξπκα, κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε απφ ηα δπζκελή απνηειέζκαηα ηεο εληεηλφκελεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ήδε, κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο πξσηνβνπιίαο 

έρνπλ δηαηεζεί ηα 54 εθαη., κε 157 δσξεέο παλειιαδηθά. Σελ ίδηα ψξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε επηπιένλ δσξεψλ. 

 

πσο ζεκείσζε ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο Α. 

Γξαθφπνπινο, «ππάξρεη αλάγθε γηα κηα θνηλσλία πξφλνηαο, σζηφζν ε θηιαλζξσπία δελ ζα 

πξέπεη λα αληηθαζηζηά, νχηε λα αλαπιεξψλεη, αιιά λα ζπκπιεξψλεη ην θξάηνο». 

http://www.kathimerini.gr/


 

                                      

 

Πξφθεηηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα: 

 

- Κνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ θέληξσλ εκέξαο γηα αζηέγνπο ζηελ Αζήλα θαη 

ηνλ Πεηξαηά (PRAKSIS). Απφ ην πξφγξακκα ζα επσθειεζνχλ ζπλνιηθά 520 νηθνγέλεηεο πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ άζηεγεο.  

 

- Δπηζηηηζηηθήο βνήζεηαο ζηα ζρνιεία (PROLEPSIS). Μεηά ηελ πεξζηλή πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

(απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Ινχλην ζε 34 ζρνιεία ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ζε ζχλνιν 

6.272 καζεηψλ), ην πξφγξακκα πξνζθέξεη θαη θέηνο θαγεηφ ζε 20.000 καζεηέο δεκφζησλ 

ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, πξνσζψληαο 

παξάιιεια ηηο πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. 

 

- Οινθιεξσκέλεο θηλεηήο ηαηξηθήο κνλάδαο (Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ), ε νπνία 

παξέρεη πγεηνλνκηθή θξνληίδα ζε θαηνίθνπο λεζηψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζε φιε ηελ 

Διιάδα.  

 

- Τπνζηήξημεο αλήιηθσλ παηδηψλ. (Κέληξν πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ Αηηηθήο «Η Μεηέξα»). Σν 

ίδξπκα «ηαχξνο Νηάξρνο», εθηφο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε πιαηζίσλ αινπκηλίνπ ζε δχν ηκήκαηα 

ηνπ θηηξίνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αγνξά ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ, 

ζηεξίδεη ηελ πεξίζαιςε απξνζηάηεπησλ παηδηψλ, πξνγξάκκαηα πηνζεζίαο θαη αλάδνρεο 

θξνληίδαο. 

 

- Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην Κέληξν Αγξνδηαηξνθηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Ακεξηθαληθή 

γεσξγηθή ζρνιή), ην νπνίν πξνζθέξεη ζπνπδέο δχν ελνηήησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα 

επηρεηξεκαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. 

 

- Τπνηξνθίεο γηα Έιιελεο θνηηεηέο ζε Καλαδηθά Παλεπηζηήκηα. 

 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ ζην θαιεξηθφ Γέιηα, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο θαη 

ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο Α. Γξαθφπνπινο δηεπθξίληζε φηη 

ην έξγν βξίζθεηαη εληφο αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

παξάδνζή ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 2015. χκθσλα κάιηζηα κε ην πφξηζκα κειέηεο ηεο Boston 

Consulting Group, ην έξγν εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 1 δηζ. επξψ, 

ζηεξίδνληαο ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο πνπ βξίζθνληαη ζε χθεζε, ελψ 

1.500-2.000 εξγαδφκελνη εηεζίσο ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 

Να ζεκεηψζνπκε πσο απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα, ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο έρεη εγθξίλεη 

ζπλνιηθά ηε δηάζεζε 1 δηζ. επξψ κέζσ 2.400 δσξεψλ ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ζε 

109 θξάηε αλά ηνλ θφζκν. Απφ ην ζχλνιν ησλ δσξεψλ ηνπ Ιδξχκαηνο, άλσ ηνπ 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ έρεη δηαηεζεί ζε νξγαληζκνχο θαη πξσηνβνπιίεο ζηελ Διιάδα. 

 

Βίθπ Κνπξιηκπίλε 

vicky.kourlibini@capital.gr 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1733375 



 

                                      

 

 

Φίιηπ Μάλζει: Οη ιεβαληίληθεο πόιεηο ζπκίδνπλ ρακέλν Παξάδεηζν 
Ο βξεηαλόο ηζηνξηθόο κηιάεη ζην «Βήκα» γηα ην πνιπεζληθό παξειζόλ Σκύξλεο, Αιεμάλδξεηαο θαη 

Βεξπηνύ θαη γηα ηνλ απόερό ηνπ ζην ζήκεξα  

Καξαζαξίλεο Μάξθνο  

ΓΗΜΟΙΔΤΗ: 03/02/2013, 05:45  

 

«Με ηνλ όξν Λεβάληε ηαπηίδνπµε ζπλήζωο ην αλαηνιηθό άθξν ηεο Μεζνγείνπ, ελλνώληαο µηα 

µείμε µεηαμύ Επξώπεο θαη Αλαηνιήο. Φπζηθά, δελ ππάξρεη µόλν µία Αλαηνιή, αιιά θαη ε έλλνηα 

ηνπ Λεβάληε πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ωο θάζε άιιν παξά νµνηνγελέο ζύλνιν». Γηα ηνλ µέζν 

Δπξσπαίν ηνπ 19νπ αηψλα ε έλλνηα ηνπ «Λεβάληε» θαη ησλ «ιεβαληίλσλ» θαηνίθσλ ηνπ είρε 

αξλεηηθή ρξνηά, ππνδήισλε έλαλ ρψξν φπνπ ν ζπγρξσηηζµφο εζψλ, πνιηηηζµψλ, πξνζψπσλ 

έζβελε ηα απνδεθηά µεηαμχ ηνπο φξηα παξάγνληαο αµθίβνιεο πνηφηεηεο θαη µεησµέλεο αμίεο. Η 

«µείμε» απηή σζηφζν, φπσο ζα ηελ νξίζεη ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζήο µαο ν βξεηαλφο ηζηνξηθφο 

Φίιηπ Μάλζει, µνηάδεη πνιχ πην θπζηθή ζηε ζπγθπξία ηεο παγθνζµηνπνίεζεο.  

 

Γλσζηφο ζην ειιεληθφ θνηλφ απφ ην βηβιίν ηνπ Κωλζηαληηλνύπνιε. Η πεξηπόζεηε πόιε (1453-

1924) (εθδ. Οδπζζέαο), ν Μάλζει ζθηαγξαθεί ζην λέν ηνπ έξγν ηελ αθµή θαη θαηάξξεπζε ηξηψλ 

ηζηνξηθψλ πφιεσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Με αθνξµή ηελ αθήγεζε δχν ηαξαγµέλσλ 

αηψλσλ ζε ηξεηο αζηηθνχο ζηαζµνχο µηιήζαµε µαδί ηνπ γηα ηηο πεξηπέηεηεο ηεο ηαπηφηεηαο ζηνλ 

ιεβαληίληθν θφζµν, ηελ θιεξνλνµηά θαη ηνλ ζεµεξηλφ ηνπ ξφιν.  

 

Πνηα είλαη ε γνεηεία ηεο Σµύξλεο, ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηεο Βεξπηνύ, ησλ πόιεσλ πνπ 

«βηνγξαθείηε» ζην βηβιίν ζαο; 
«Οη πφιεηο απηέο είλαη γνεηεπηηθέο γηαηί ππήξμαλ ζε θάπνηνλ βαζµφ θξπµµέλεο απφ εµάο: 

µεγαιψζαµε ζε έλαλ εζληθηζηηθφ αηψλα, ν νπνίνο ηηο εγθαηέιεηςε ή ηηο αγλφεζε. Δπηπιένλ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην αίζζεµα ελφο ραµέλνπ Παξαδείζνπ, πξηλ απφ ηνλ θαηξφ ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

έλαλ θφζµν φπνπ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη δνχζαλ µαδί - µηα εμηδαληθεπµέλε εηθφλα παξφµνηα µε 

απηήλ ηεο Βηέλλεο πξηλ απφ ην "Αλζινπο" ηνπ 1938 ή ην Βεξνιίλν πξηλ απφ ηνλ Υίηιεξ: πφιεηο 

ζπλαξπαζηηθέο, πνιηηηζµηθά εθξεθηηθέο. Οιεο έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξν απφερν, µηα ηδηαίηεξε 

ζπλάθεηα µε ην ζήµεξα γηα εµάο πνπ δνχµε µηα επνρή δηεζλψλ πφιεσλ φπσο ε Αζήλα, ην 

Παξίζη ή ην Λνλδίλν». 

 

Μηα από ηηο πξώηεο επηζεµάλζεηο ζην βηβιίν ζαο είλαη όηη ζην Λεβάληε «νη άλζξσπνη 

άιιαδαλ ηαπηόηεηα µε ηελ ίδηα επθνιία πνπ άιιαδαλ ηε γιώζζα ηνπο». 
«Η ξένπζα ηαπηφηεηα ππήξμε θαη δπηηθφ θαηλφµελν - ζθεθζείηε ηελ Σεξγέζηε, γηα παξάδεηγµα, 

φπνπ πνιινί ιάβνη έγηλαλ Ιηαινί, ή ηε Βηέλλε, φπνπ πνιινί Σζέρνη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί 

γηα ιφγνπο εξγαζίαο εθγεξµαλίζηεθαλ. ην Λεβάληε ζα έιεγα φηη θπξηάξρεζαλ ε νηθνλνµηθή ή 

πνιηηηθή αλαγθαηφηεηα: ζηε Θεζζαινλίθε πνιινί ζεµεξηλνί Διιελεο είλαη απφγνλνη ιάβσλ, 

Δβξαίσλ ή άιισλ εζλνηήησλ, πνιινί Ληβαλέδνη ζηελ Αιεμάλδξεηα µεηαηξάπεθαλ ζε 

Αηγχπηηνπο, ψζηε λα ηνπο επηηξαπεί λα παξαµείλνπλ - ιέγεηαη επίζεο φηη πνιιέο Διιελίδεο ηεο 

µχξλεο εθηνπξθίζηεθαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Βέβαηα, νη ηαπηφηεηεο απηέο δελ ήηαλ ξεπζηέο 

γηα φινπο. Τπήξραλ πάληνηε θαη εθείλνη πνπ επζπγξαµµίδνληαλ απζηεξά µε ηα φξηα ηεο δηθήο 

ηνπο θνηλφηεηαο - θάπνηεο Διιελίδεο ηεο Αιεμάλδξεηαο πνπ παληξεχνληαλ Αηγχπηηνπο 

αλαθάιππηαλ φηη βξίζθνληαλ απνµνλσµέλεο απφ ην ζχλνιν. Οπφηε ε ξεπζηφηεηα γηα ηελ νπνία 



 

                                      

µηιάµε ήηαλ αµθίδξνµε δηαδηθαζία. Οπσζδήπνηε, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ θνηλσληψλ απηψλ, 

ππήξραλ αξθεηέο παξάµεηξνη, επαγγειµαηηθέο, θνηλσληθέο, γισζζηθέο, έµθπιεο, πνπ 

πξνζδηφξηδαλ ην πιαίζηφ ηεο: νη άλδξεο, γηα παξάδεηγµα, είραλ πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

επαθψλ µε άιιεο θνηλφηεηεο απφ φ,ηη νη γπλαίθεο. Σέινο, ε ρξνληθή ζπγθπξία έπαηδε µεγάιν 

ξφιν. ηελ Αιεμάλδξεηα απηή ε ξεπζηφηεηα ησλ ηαπηνηήησλ είλαη πνιχ πην δηαδεδνµέλε πξηλ 

απφ ηελ επέµβαζε ησλ Αγγισλ ζηελ Αίγππην ην 1882». 

 

Πώο δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο ζπληζηνύζαλ θνηλσλίεο ζην πεξηβάιινλ απηήο ηεο 

ξεπζηόηεηαο; 
«Οηθνλνµία, επηρεηξεµαηηθφηεηα, εµπφξην επηβάιινπλ ηε ζπλεξγαζία. Σν βιέπεη θαλείο πνιχ 

μεθάζαξα ζηηο επηζηνιέο πνπ αληαιιάζζνληαη µεηαμχ µειψλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ, νη νπνίεο 

δελ γξάθνληαη ζηα ειιεληθά ή ζηα αξαβηθά, αιιά ζηα γαιιηθά. Δθηφο απφ ηελ απζφξµεηε 

επηθνηλσλία µέζσ ηεο γιψζζαο, ππάξρνπλ νη µεηθηνί γάµνη: ζηελ Αιεμάλδξεηα, γηα παξάδεηγµα, 

απφ ην 1930 θαη µεηά. Μάιηζηα, αλ θαη εδψ δελ µπνξνχµε λα γεληθεχζνπµε, πξνζσπηθά πάλησο 

ηπραίλεη λα γλσξίδσ νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο, γάµνη ζπλάπηνληαη αθφµε θαη µεηαμχ 

µνπζνπιµάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ - γηα λα µελ πνχµε γηα πνιιέο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο 

παξέµεηλαλ θξπθέο. Σέινο, θάπνηεο ζρνιέο θαη ζρνιεία ησλ ειίη ιεηηνχξγεζαλ πνιπζπιιεθηηθά: 

ην Αµεξηθαληθφ Παλεπηζηήµην ηεο Βεξπηνχ, ην Κνιέγην Βηθηφξηα ζηελ Αιεμάλδξεηα, ην Γηεζλέο 

Κνιέγην ηεο µχξλεο θαη άιια ιηγφηεξν δαπαλεξά ζπµπεξηειάµβαλαλ µαζεηέο απφ 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, µεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη µσαµεζαλνχο. Δπνµέλσο, ζρνιεία, 

επηρεηξήζεηο, ε γιψζζα, ε δηαζθέδαζε έπαηδαλ ηνλ µεγαιχηεξν ξφιν ζηηο δηαθνηλνηηθέο επαθέο. 

Πξνθαλψο θαη νη Αξρέο επηρεηξνχζαλ παξάιιεια λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θάζε θνηλφηεηαο, ήηαλ φµσο ηα άηνµα, νη νηθνγέλεηεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ είραλ 

ηελ πξσηνβνπιία ζηηο µεηαμχ ηνπο ζρέζεηο».  

 

Ηηαλ απηή ε εηεξνγέλεηα, ζε έλαλ αηώλα πνπ αλαδήηεζε πεηζµαηηθά ηελ νµνγελνπνίεζε, 

πνπ πξνθάιεζε ηελ έθιεηςή ηνπο; 
«Θα έιεγα φηη ήηαλ ην θξάηνο θαη ε πνιηηηθή, νη εηζβνιέο θαη ν πφιεµνο πνπ έβιαςαλ ηηο πφιεηο 

απηέο. Αο µελ μερλάµε επίζεο φηη θαηαζηξνθέο ππέζηεζαλ θαη άιιεο πφιεηο, ιηγφηεξν πνηθίιεο 

εζλνηηθά. Οη ιεβαληίληθεο πφιεηο ήηαλ επάισηεο θαη αλζεθηηθέο ηαπηφρξνλα. Σελ πεξίνδν 1941-

1942 ε Αιεμάλδξεηα θηλδπλεχεη απφ ηηο γεξµαληθέο θαη ηηαιηθέο δπλάµεηο, ε πφιε φµσο 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ λα µε ζπµβαίλεη ηίπνηε, νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ θαλνληθά θαη 

επηθξαηεί εξεµία, ελψ άιιεο πφιεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζµίνπ Πνιέµνπ θαηέξξεπζαλ 

πιήξσο φηαλ ηηο πιεζίαδαλ νη Γεξµαλνί».  

 

Ερνπλ απνθηήζεη νη ιεβαληίληθεο πόιεηο λένπο ξόινπο ζηε µεηαπνιεµηθή επνρή; 
«Η Ιδµίξ, φπσο ιέγεηαη ε µχξλε ζήµεξα, είλαη ε ηειεπηαία µεγάιε πφιε ηεο Σνπξθίαο πνπ δελ 

ςεθίδεη ΑΚΡ, ην ηζιαµηζηηθφ θφµµα ηνπ πξσζππνπξγνχ Ταγίπ Εξληνγάλ. Θα µπνξνχζε 

ελδερνµέλσο λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη έρεη βξεη έλαλ λέν ξφιν σο πξνµαρψλαο ηνπ θνζµηθνχ 

ζηνηρείνπ. Η Αιεμάλδξεηα δελ έρεη βξεη έλαλ λέν ξφιν, είλαη θησρφηεξε θαη πην ζξεζθεπφµελε 

απφ ην Κάηξν - θάπνηνη ιέλε φηη απνηειεί πηα ηελ "πξσηεχνπζα ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ" αληί ηεο 

"βαζίιηζζαο ηεο Μεζνγείνπ", πνπ ήηαλ θάπνηε. Απφ ηα µεγάια ιεβαληίληθα ιηµάληα, ινηπφλ, ην 

ηειεπηαίν πνπ δηαηεξείηαη θαη δηαηεξεί µηα ηζνξξνπία µεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ, πνπ ζπληεξεί 

ζπλεηδεηά ηνλ δηεζλή ηνπ ξφιν θαη παξαµέλεη ζπλεηδεηά µηα ηξίγισζζε πφιε, είλαη ε Βεξπηφο. 

Η Βεξπηφο πηζηεχσ φηη ζα έρεη πάληνηε έλαλ ξφιν σο πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηνπ αξαβηθνχ 

θφζµνπ». 



 

                                      

 

Πώο δηαρεηξίδνληαη ην παξειζόλ ηνπο απηέο νη θνηλσλίεο ζήµεξα; 
«Οη θάηνηθνη ηεο µχξλεο είλαη ππεξήθαλνη γη' απηφ, αλ θαη ηελ ίδηα ψξα παξαµέλνπλ 

αξθνχλησο εζληθηζηέο. Καηαλννχλ φηη απηφ αθξηβψο ην παξειζφλ θαζηζηά ηελ πφιε ηνπο 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ ππφινηπε Σνπξθία, επνµέλσο ην εθηηµνχλ αλαιφγσο. Η Αιεμάλδξεηα 

δηαζέηεη µεγάιεο ζπιινγέο ζηε Νέα Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο, αλ θαη νη ζεµεξηλνί ηεο 

θάηνηθνη δελ δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη ε αιήζεηα. ηε Βεξπηφ µεηά ηνλ εµθχιην 

παξαηεξήζεθε έλα θελφ ηζηνξίαο, νη άλζξσπνη ζα ήζειαλ λα μεράζνπλ ηα πάληα. Αθφµε θαη 

ζήµεξα ε θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε: έγξαςα έλα άξζξν ζην νπνίν αλέθεξα φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζµνχ ην 1900 ήηαλ ρξηζηηαληθή θαη ε δεµνηηθή αξρή ινγφθξηλε ην ζεµείν 

- δελ ζέινπλ νχηε θαλ λα αθνχζνπλ νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη µε πνζνζηά. Πηζηεχσ φµσο φηη 

µειινληηθά µηα ιαηξεία ηνπ παξειζφληνο, ηζνδχλαµε µε εθείλε ηεο Βηέλλεο, είλαη 

αλαπφθεπθηε». 

 

Θα µπνξνύζε ε ιεβαληίληθε πνιηηηζµηθή µείμε πνπ πεξηγξάθεηε λα είρε επηδήζεη θαηά 

θάπνηνλ ηξόπν; 
«Οη ξεαιηζηέο ή θπληθνί - φπσο ζέιεηε πείηε ηνπο - ηνχξθνη θαη αηγχπηηνη θίινη µνπ ιέλε "φρη". 

Σν ηέινο φµσο ζα µπνξνχζε ζίγνπξα λα είλαη πνιχ ιηγφηεξν ζεξηψδεο θαη ζθιεξφ, ηνπιάρηζηνλ 

ζηε µχξλε θαη ζηε Βεξπηφ, µηα θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα ε "αηγππηνπνίεζε" έγηλε µε πνιχ πην 

ήπην ηξφπν, µεηαμχ 1956 θαη 1976. Τπάξρνπλ σζηφζν παξαδείγµαηα πφιεσλ πνπ επηβίσζαλ 

απφ ηελ πξνεζληθή ζηελ εζληθή επνρή ρσξίο ζπνπδαίεο µεηαβνιέο πιεζπζµνχ, επνµέλσο ηα 

πξάγµαηα ζα µπνξνχζαλ ελδερνµέλσο λα είραλ εμειηρζεί πξνο µηα ηέηνηα θαηεχζπλζε».  

 

Είλαη ε Νέα Υόξθε, ην Λνλδίλν ή ε Σαλγθάε νη µεηξνπόιεηο ηνπ 21νπ αηώλα, νη δηάδνρνη 

ηεο θιεξνλνµηάο ηνπ Λεβάληε; 
«Οη ζεµεξηλέο παγθφζµηεο µεηξνπφιεηο απνηεινχλ έλα δηαθνξεηηθφ ππφδεηγµα: θπξηαξρνχληαη 

απφ ην έζλνο-θξάηνο, είλαη πινχζηεο, αλαπηπγµέλεο νηθνλνµίεο. Παξ' φια απηά, πφιεηο φπσο ην 

Παξίζη ή ην Λνλδίλν έρνπλ αξρίζεη λα ζπµίδνπλ ηηο πξνθαηφρνπο ηνπο ζην Λεβάληε: νη 

ζηαηηζηηθέο ππνδεηθλχνπλ φηη νη Αγγινη ζήµεξα απνηεινχλ µεηνςεθία ζην Λνλδίλν. Τπάξρνπλ 

θαη άιιεο ελδείμεηο: ε ζεµαζία ησλ δηεζλψλ ζεζµψλ, ην εχξνο ησλ μέλσλ λνµηθψλ θσδίθσλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ ίδηα πφιε, ην πιήζνο ησλ ζξεζθεηψλ, ε παγθνζµηνπνηεµέλε νηθνλνµία, 

ε αίζζεζε φηη ε πξσηεχνπζα δηαθέξεη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ελδνρψξα ηεο. Καη φιεο νη 

πφιεηο γχξσ µαο αιιάδνπλ - θαη µάιηζηα γξεγνξφηεξα απφ φζν πξνιαβαίλνπµε λα ηηο 

αλαιχζνπµε». 

 

© Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε Α.Δ.  

 

 



 

                                      

Σπγθηλεηηθό, εξσηηθό, λνζηαιγηθό, ιπξηθό! Παλέκνξθν! Μία θηζάξα, έλαο 

 άλζξσπνο, πνιιά ζπλαηζζήκαηα! 
 

ηελ Καιαβξία ππάξρνπλ πεξηνρέο ησλ Γθξεθάλσλ. Δίλαη ηα θαηάινηπα ηεο Μεγάιεο Διιάδαο. 

ηηο πηλαθίδεο κε ηα νλφκαηα ησλ νδψλ, θάησ απν ηελ Ιηαιηθή γξαθή, έρνπλ ην φλνκα γξακκέλν 

θαη ζηα Διιεληθά. ηνλ θεληξηθφ θήπν κάιηζηα, δέζπσδε έλα θηήξην φπνπ ζε κηά αλάγιπθε 

επηγξαθή δηάβαδε θαλείο ην "Διιελφθσλεο πνπδέο". 

 

Αθνχζηε ηψξα θαη δηαβάζηε ηνπο ζηίρνπο ελφο "γξεθάληθνπ" ηξαγνπδηνχ:  

http://www.youtube.com/watch?v=OU4lSW7waFM&NR=1 

 

Έια, έια κνπ θνληά 

Δζχ θνπέιια είζαη απ' ην βνπλφ 

θη εγψ είκαη παηδί απ' ηνλ γπαιφ. 

Σψξα πνπ έγηλεο κεγάιε, 

εγψ ζέισ λα ζε παληξεπηψ. 

 

Έια, έια κνπ θνληά, 

(γηαηί) πνπ είκαη κνλαρφο (δηο). 

 

Ο πνηακφο έξρεηαη απ' ην βνπλφ 

θαη θαηεβαίλεη θάησ ζηνλ γπαιφ. 

 

ια ηα ςάξηα πνπ είλαη δηςαζκέλα, 

έξρνληαη λα πηνχλε γιπθφ λεξφ. 

 

Έια, έια κνπ θνληά, 

πνπ είκαη κνλαρφο (δηο). 

 

ηαλ 'εξρεηαη ν κήλαο ηνπ Ματνχ, 

φινο ν θφζκνο θαίλεηαη ρισξφο 

θαη φια ηα πνπιάθηα ηξαγνπδάλε, 

γηαηί ήξζε ν θαιφο θαηξφο. 

 

Έια, έια κνπ θνληά, 

πνπ είκαη κνλαρφο (δηο). 

 

ηαλ ε δσή κνπ γίλεη παιηά (φηαλ γεξάζσ), 

παξαθαιψ πάληα ηνλ Υξηζηφ. 

Γέλ ζέισ νχηε λα θάσ (ηξψσ) νχηε λα πηψ (πίλσ), 

αιιά λα θνηκάκαη κφλνλ κε ζέλα. (λα ζ' έρσ θνληά κνπ) 

 

Έια, άια κνπ θνληά, 

πνπ είκαη κνλαρφο (δηο). 

 

Courtesy: Despina  

http://www.youtube.com/watch?v=OU4lSW7waFM&NR=1


 

                                      

 

Phrases on Greece 

- "Deorum lingua est lingua Graecorum" (“The language of the Gods is the Greek language”) 

- "Totum Graecorum est" (“All is Greek”). 

- "Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum" (“Nothing is most human, most holy than Greek”). 

Cicero (106 b.c. - 43 b.c.)  

- "What the mind and the heart is for a human being, Greece is for humanity" Goethe (1749-

1832)  

- "Damned Greek, you found everything; philosophy, geometry, physics, astronomy. You left 

nothing for us" William Bryant (1794-1878), American poet. 

- "If in the library of your house you do not have the works of the ancient Greek writers, then 

you live in a house with no light". Bernard Shaw (1794-1878)  

- "If it is true that the violin is the most perfect of musical instruments, then Greek is the violin 

of human thought" Helen Keller (1880-1968)  

- "The only way for us to become great, or even inimitable if possible, is to imitate the 

Greeks"Johann Winckelmann (1717-1768), German historian and archeologist.  

- "We have to admit that the whole Islam, except the religion, was Greek. Betrayal against the 

Greeks by the Islamic nations, equals betrayal against their own nature" Ibn Khaldun (1332-

1406) Arab historian, theologian, politician).  

- "Except the blind forces of nature, nothing moves in this world which is not Greek in its 

origin" Sir Henry Maine (1822-1888) historian 

- "It is great to descent from Greece, the land that gave the light to the world" Victor Hugo (1802-

1855), French poet) 

- "We are children of the Greeks" Frederich II , King of Prussia (1712-1786) 

 



 

                                      

Aπό  'Τν Παξάπνλν', ηνπ Οδπζζέα Ειύηε 

Αλαξσηηέκαη κεξηθέο θνξέο: Δίκαη εγψ πνπ ζθέθηνκαη θαζεκεξηλά, πσο ε δσή κνπ είλαη κία; 

ινη νη ππφινηπνη ην μερλνχλ; Ή πηζηεχνπλ πσο ζα έρνπλ θη άιιεο, πνιιέο δσέο, γηα λα 

θεξδίζνπλ ηνλ ρξφλν πνπ ζπαηαινχλ;  

Ν' αληηθξίδεηο ηε δσή κε κνχηξα.  Να πεξηκέλεηο ηελ Παξαζθεπή πνπ ζα θέξεη ην άββαην θαη 

ηελ Κπξηαθή γηα λα δήζεηο. Κη χζηεξα λα κε θηάλεη νχηε θη απηφ, λα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηο ηηο 

δηαθνπέο. Καη κεηά νχηε θη απηέο λα είλαη αξθεηέο. Να πεξηκέλεηο κεγάιεο ζηηγκέο. Να κελ ηηο 

επηδηψθεηο, λα ηηο πεξηκέλεηο. Κη χζηεξα λα ιεο πσο είζαη άηπρνο θαη πσο ε δσή ήηαλ άδηθε καδί 

ζνπ.  

Καη λα κε βιέπεηο , πσο αθξηβψο δίπια ζνπ ζπκβαίλνπλ αιεζηλέο δπζηπρίεο πνπ ε δσή θιήξσζε 

ζε άιινπο αλζξψπνπο. ' εθείλνπο πνπ δελ ην βάδνπλ θάησ θαη αγσλίδνληαη. Καη λα κελ 

καζαίλεηο απφ ην κάζεκά ηνπο. Καη λα κε ληψζεηο θακία θνξά επινγεκέλνο πνπ κπνξείο λα 

ραίξεζαη ηξία πξάγκαηα ζηε δσή ζνπ, ηελ θαιή πγεία, δπν θίινπο, κηα αγάπε, κηα δνπιεηά, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη φηη δεκηνπξγείο, φηη έρεη ιφγν ε χπαξμή ζνπ.  

Να θιαίγεζαη πνπ δελ έρεηο πνιιά. Πνπ θη αλ ηα είρεο, ζα ήζειεο πεξηζζφηεξα. Να πηζηεχεηο φηη 

ηα μέξεηο φια θαη λα κελ αθνχο. Να καδεχεηο ιχπεο θαη απειπηζίεο, λα μππλάο θάζε κέξα αθφκε 

πην βαξχο. Λεο θαη ν ρξφλνο ζνπ είλαη απεξηφξηζηνο.  

Κάζε κέξα πξνζπαζψ λα κπσ ζηε ζέζε ζνπ. Κάζε κέξα απνηπγράλσ. Γηαηί αγαπάσ εθείλνπο 

πνπ αγαπνχλ ηε δσή. Καη πνπ ε ιχπε ηνπο είλαη ε δχλακή ηνπο. Πνπ θνηηάδνπλ κε κάηηα άδνια 

θαη αζψα, αθφκα θη αλ πέξαζε ν ρξφλνο αδπζψπεηνο απφ πάλσ ηνπο. Πνπ γλσξίδνπλ φηη δελ ηα 

μέξνπλ φια, γηαηί δελ καζαίλνληαη φια.   

Πνπ ζηχβνπλ ην ιίγν θαη βγάδνπλ ην πνιχ. Γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη γηα φζνπο αγαπνχλ. Καη 

δελ θνπξάδνληαη λα αλαδεηνχλ ηελ νκνξθηά ζηελ θάζε κέξα, ζηα ρακφγεια ησλ αλζξψπσλ, ζηα 

ράδηα ησλ δψσλ, ζε κηα αζπξφκαπξε θσηνγξαθία, ζε κηα πνιχρξσκε κπνπγάδα.  

ζν θη αλ θαλείο πξνζέρεη 

φζν θη αλ ην θπλεγά 

πάληα, πάληα ζα 'λαη αξγά 

δεχηεξε δσή δελ έρεη.   



 

                                      

The Russian Corner 
 

Woman’s Day celebrated in Russia on March 8
th

 

  

It's Russia's biggest public holiday and it is second only to the New Year. All Russians go out to 

congratulate their women.  In different regions the focus of the celebrations ranges from general 

celebration of respect, appreciation and love towards women to a celebration for women's 

economic, political and social achievements. Beaming men with red roses wait at metro exits, 

happy couples linger about in the streets and restaurants and employers hold big celebrations for 

their female staff. 

 

Women are guaranteed to be saluted, toasted to and serenaded by men and wished "S vosmym 

marta" (a happy holiday), everywhere they go. 

  

The origins of this  holiday, primarily in Eastern Europe, Russia, and the former Soviet bloc, 

surprisingly comes from America. The first national Women's Day was observed on 28 February 

1909 in the United States following a declaration by the Socialist Party of America.   In 1917, a 

demonstration of women protesting against bread shortages in Saint Petersburg, led to the 

February Revolution and and in March Czar Nicholas II abdicated his throne. February 28 in the 

Julian (old) calendar is March 8 in the Gregorian (new) calendar. 

 

From 1917 and on, this holiday was celebrated all over the communist world.  Nowdays it has a 

much softer approach and is a bit like a mix of Valentine's Day and Mother's Day. This holiday 

is taken very seriously here!! 

 

PS.  The information above comes from Voula’s "Understanding Russia" class, and here is the 

…author…. 

  

 


