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Prometheas wishes all its members and their families Happy Easter! 

Καλή Ανάσταση! 

Prometheas Events 

Report on Greek Independence Day Celebration, 2015.   

The 194
th

 Anniversary of the Greek Independence Day Celebration was held on March 

22, 2015 at St. Katherine Greek Orthodox Church, in Falls Church, VA. Through the 

organized efforts of Prometheas and with the collaboration of the Greek organizations 

of the Washington Metropolitan area, the celebration was a success, and was attended 

by approximately three hundred people, including Greek dignitaries.  

The Master of Ceremonies was Mr. Frank Kitzantides, and the program began with the 

march of the Baltimore Evzones followed by the students from St. Katherine, St. 

George, and the Hellenic School of Potomac dressed in Greek costumes. After the 

opening prayer by Fr. Panagiotis Hanley of St. Katherine, the National Anthems were 

beautifully sung by Sophia Pelekasis. Mr. John Doulis directed the St. Katherine Choir 

and Prometheas members, as they chanted the hymn: Ti Ipermacho. The young student 

Andreas Voyiatzis, recited, with great enthusiasm, Aristotelis Valaoritis’ poem 

“Evagelismos –Ellinismos.” 

The president of Prometheas Mr. Lefteris Karmiris and the Deputy Chief of Mission 

Mrs. Maria Theodorou from the Greek Embassy, offered greetings and emphasized the 

importance of the day. 



                                      

The program, dedicated to the Greek scholar Adamantios Koraes  

(1748-1833), included a short video and a keynote address delivered by  

Dr. Panagiotis Roilos, Seferis Chair of Modern Greek Studies and Professor of 

Comparative Literature at Harvard University. His talk, “The Ancients and the 

Moderns: Adamantios Koraes, The Enlightenment and the Greek Revolution,” focused 

on the important role that Koraes played in the Greek War of Independence. 

Demotic songs were sung beautifully by the St. Katherine choir and Prometheas 

members.  Maria Paschalidis captured the audience with her singing of “Lafina” and 

“O Geros Tou Morea”.The program ended with folk dances by the RTO dance troupe, 

directed by Mses Rena and Elena Papapostolou. The reception was enriched by 

contributions from Cava Meze, the Greek Taverna, GRK Fresh Greek, Nicholas Wine 

Imports, Nostos/Mykonos, Trapezaria and Yamas restaurants and Stella’s Bakery. 

This report was prepared by Mrs. Patty Apostolides. 

---------------------------------------------------------------- 

Other Events and Announcements 

 April 1, 12:00-1:00 pm: "The myths and realities of Greece as a tourism and conference 

destination" by Tim Ananiades, Manager, Starwood Hotels at the Hellenic House (1220 16th 

Street NW) 

 April 4, 6:00 pm: "Byzantine music lenten concert" at St. Katherine Greek Orthodox Church 

(3149 Glen Carlyn Road, Falls Church, VA 22041) 

 May 3, 12:30 pm: "Growing up as a Greek weather geek" featuring Tony Pann at the Preston 

Hall of the Annunciation Center, Baltimore (see flyer) 

 Monday, May 11, 7:30 pm: Leonidas Kavakos, violin, with C. Eschenbach, piano at 

J.F.Kennedy Center for the Performing Arts. 

 

Websites of the month 

 Discover Greece: discovergreece.com 

 Greece, Virtual tour: http://www.greecevirtual.gr/%20 

http://www.greecevirtual.gr/


                                      

 Ο δάσκαλος "υπόδειγμα" από τον Φουρφουρά της Κρήτης: 

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/paideia/o-daskalos-ypodeigma-apo-ton-foyrfoyra-ths-

krhths.1831547.html 

 Chios: Byzantine Treasures & Medieval Architecture on the Island of Mastiha": 

https://www.eventbrite.com/e/chios-byzantine-treasures-medieval-architecture-on-the-island-

of-mastiha-tickets-15984152029 

 Rick Steves’ Europe/An unspoiled escape in Greece: 

http://www.seattletimes.com/life/travel/emrick-steves-europe-em-an-unspoiled-escape-in-

greece/ 

 American Farm School in Greece: http://afs.edu.gr/page/default.asp?id=113&la=2 

 “Δακρυσμένα Μάτια” Συγκλονιστική εκτέλεση τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη στα 

Ιμαλάια!: https://www.youtube.com/watch?v=A-PN-IZUt8o&feature=player_embedded 

 Η Αθήνα που έφυγε: 

https://onedrive.live.com/?cid=c3f8687143c67dae&id=C3F8687143C67DAE!3837&authkey

=!AKaM9PEdRs3UZpw 

 Η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος που μεταμφιέστηκε σε άνδρα για να σπουδάσει στην Ιταλία: 

http://m.lifo.gr/team/sansimera/56185 

 77 ξενώνες για να πιάσουμε τον Μάρτη: 

http://www.kathimerini.gr/806207/article/ta3idia/sthn-ellada/77-3enwnes-gia-na-piasoyme-

ton-marth 

 

Books 

 "Driving the Future: Combating Climate Change with Cleaner, Smarter Cars" by Margo 

(Margarita) Oge-Tsirigoti. Book signing on Saturday, April 11, 2015 at 1:00pm at Politics & 

Prose Bookstore (5015 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20016) 

 Beauty: The Fortunes of an Ancient Greek Idea (2014) by David Konstan 

 Daily Bread: Stories from Rural Greece by Beatrice Hamblett 

(https://www.kickstarter.com/projects/516684400/daily-bread-stories-from-rural-greece?ref=email) 

 

http://www.kathimerini.gr/806207/article/ta3idia/sthn-ellada/77-3enwnes-gia-na-piasoyme-ton-marth
http://www.kathimerini.gr/806207/article/ta3idia/sthn-ellada/77-3enwnes-gia-na-piasoyme-ton-marth
https://www.kickstarter.com/projects/516684400/daily-bread-stories-from-rural-greece?ref=email


                                      

News Articles 

Greek Independence/“Greece Expiring on the Ruins of Missolonghi” painted by Eugene 

Delacroix in 1826. 

 

The story of the battle at Missolonghi is emblematic of the heroic resistance of the Greeks against a 

much stronger enemy. From the time that Greece was taken over by the Ottoman Turks in 1453, they 

suffered the indignity of ravages and humiliations that culminated in a struggle that inspired not only 

writers like Lord Byron who fought and died alongside his Greek patriots in 1826, but others like 

Victor Hugo, who wrote a poem called Navarin on the Battle of Navarino in 1827, in a series of 

poems called Les Orientales. 

 

In this painting by Delacroix, the personified image of the defeated or broken Greece is a young 

woman, draped in the colors of Greece of blue and white. She looks defiant and strong. One could 

even say that she looks almost resurrected in spite of her defeat. The city lies in ruins around her; in 

the background, an Ottoman commander poses triumphantly. A severed arm lays before her. 

Yet, this brave woman with her arms 

open wide and her face solemn and 

steadfast, her head held high, supporting 

herself against a stone slab, beseeches the 

viewer to help her. Her open arms beckon 

you to react to her predicament.The 

victimized young woman is portrayed as 

defeated by the victorious foreigner. Her 

very white skin, like marble, pure. 

 

The tale of Missolonghi is the story of the 

Greeks being thwarted in their attempt to 

escape a port city; blocked off and 

starved by the Ottomans. Those Greeks 

who were captured were killed or sent 

into slavery. The remainder blew 

themselves up in a mass suicide. The 

Second Siege was a year-long battle, 

from April 1825 through April 1826. 

 

At a time of revolutions and counter-

revolutions and the development of the 

press and transmission of news and 

images, the Greek War for Independence 

was followed closely by other European 

countries, particularly in France. 

Greece’s struggle was an inspiration to 

writers and artists alike as a struggle for 

freedom against oppression and slavery.  



                                      

 

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για το γκράφιτι στο Πολυτεχνείο 

 

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το ασπρόμαυρο γκράφιτι στο κτίριο του Πολυτεχνείου, 

από την πλευρά της οδού Στουρνάρη, καθώς διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από 

την εισαγγελία Πρωτοδικων Αθηνών για το εκτεταμένο graffity στους εξωτερικούς τοίχους του 

ιστορικού κτιρίου. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση της εισαγγελία το εν λόγω γκράφιτι είναι 

Διευρυμένο αδίκημα, διακεκριμένη φθορά αντικειμένου που χρησιμεύει για το κοινό όφελος. 

«Είναι έλλειμμα αγωγής και πολιτισμού, καθώς πρόκειται για ένα μνημείο», είπε σε τηλεφωνική 

συνομιλία με την "K" ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Γκόλιας, ο οποίος, όμως, αρνήθηκε να 

καταδικάσει τον βανδαλισμό του κτιρίου. «Eχω πολλά να καταδικάσω και δεν θέλω να μπω σε 

αυτήν τη λογική. Δεν εκφράζω ούτε ευαρέσκεια, ούτε δυσαρέσκεια». Ο κ. πρύτανης απέδωσε αυτήν 

την «απόσταση» στις αντικειμενικές δυσχέρειες του ιδρύματος. «Δεν έχω φύλακες. Από τους 40 

έχουν μείνει οι τρεις. Εχουμε πάρει ελάχιστους επιπλέον και τι δεν ακούσαμε γι’ αυτό. Οσους 

έχουμε, φυλάνε τον εσωτερικό χώρο. Δεν έχουν οπτική επαφή με το τι συμβαίνει εξωτερικά. Το είδα 

κι εγώ αυτό που συνέβη, αλλά τι θέλετε να κάνω; Να βάλουμε χρήματα και μετά να μην έχουμε να 

πληρώσουμε ούτε τη ΔΕΗ; Προσπαθώ να θέσω προτεραιότητες. Οπότε, θα μπορούσα να 

καταδικάσω αυτό που έγινε, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορώ να το κάνω». 

http://www.kathimerini.gr/806598/article/epikairothta/ellada/katepeigoysa-eisaggelikh-ereyna-gia-to-

gkrafiti-sto-polytexneio 

http://www.kathimerini.gr/806598/article/epikairothta/ellada/katepeigoysa-eisaggelikh-ereyna-gia-to-gkrafiti-sto-polytexneio
http://www.kathimerini.gr/806598/article/epikairothta/ellada/katepeigoysa-eisaggelikh-ereyna-gia-to-gkrafiti-sto-polytexneio


                                      

 

Greece: The Government Prepares for Battle 

March 28, 2015 | 13:01 GMT 

Summary 

Greece is running out of time and money. To counter this desperate situation, its government is working 

on a new list of proposals for economic reform to present to the Eurogroup as early as March 30. 

Between April and June, Greece and its lenders will negotiate a series of compromises. In the meantime, 

the Eurogroup will provide Greece with just enough money to prevent a default. 

However, Greece's main threat will come from home. The government will have to deal with a potential 

rebellion by lawmakers who oppose some of its proposals. The splits will become more visible in April, 

when the reforms come to a vote, and they will escalate in late June, when Greece has to seek out a new 

deal with its lenders. By then, the political pressures on Greece could lead to early elections or even a 

referendum on Greece's membership in the eurozone. 

Analysis 

Greece's promises to its lenders will probably include measures to boost tax revenue, fight tax evasion, 

maintain the privatization of state-owned companies and balance the budget. With these proposals, 

Athens hopes to convince its lenders to release at least part of the final 7.2 billion-euro (roughly $7.8 

billion) tranche of its bailout program. 

 

However, Greece faces three main problems: a cash crunch, substantial debt maturities and a fragile 

banking sector. Estimations vary, but many analysts believe that without external help, the Greek 

government will run out of money at some point in April. Athens has to repay some 458 million euros to 

the International Monetary Fund on April 9 and some 2.4 billion euros in treasury bills on April 14-17, on 

top of the costs of running the state. 

Greek banks are also facing hardships. Between November and February, deposits in Greek banks fell 

by about 15 percent, as more than 20 billion euros left the system. Greek savers are sensitive to Athens' 

negotiations with the European Union and the IMF. The Greek government hopes that a deal will stop the 

hemorrhage on local banks. 

 

http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=0209c77520&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=a58d5194fe&e=74ae26f01f


                                      

 

 

A Battle Abroad 

So far, Greece's lenders have been skeptical about the government's proposals. Athens reached an 

agreement with the Eurogroup on Feb. 20 to extend its bailout program for four months. But many EU 

officials and governments are unhappy with the lack of clarity and detail of most of Greece's proposals for 

economic reform. To attain desperately needed funds, Greek Prime Minister Alexis Tsipras promised his 

foreign counterparts that his government would expand the proposals, aiming to reach a deal in early 

April. 

 

Germany is the key country to convince, as it is the largest economic and political power in the eurozone. 

Berlin is particularly skeptical when it comes to Greece. Since the beginning of the Greek crisis in 2009, 

German Chancellor Angela Merkel has defended the unity of the eurozone while simultaneously 

promising German voters that taxpayer money would not be squandered on loans to countries that failed 

to introduce economic reforms. 

 

http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=7939ad5f6c&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=7939ad5f6c&e=74ae26f01f


                                      

But Berlin wants to keep Greece in the eurozone. When the Coalition of the Radical Left party, known as 

Syriza, won the Greek elections on Jan. 25, Germany estimated that the financial cost of Greece leaving 

the eurozone would not be as high as it would have been in 2011. However, Berlin is deeply worried 

about the political consequences of such a decision. Germany, an export-driven power, needs to keep 

the eurozone together. Moreover, it fears that a so-called Grexit could lead other countries in 

Mediterranean Europe to follow suit. 

 

In addition, Berlin wants to keep Greece integrated with the West. Athens has made special efforts to 

demonstrate the strength of its ties with Russia, and Tsipras will meet with Russian President Vladimir 

Putin in April. Berlin fears that Athens could interfere with its policy on Russia by, for example, vetoing 

sanctions on Moscow. It also fears, along with the United States, that Greece could become a partner 

serving Russia's energy and military interests. 

 

As a result, Germany probably will seek to accommodate Greece. This task will not be easy, because a 

number of conservative members of the German parliament oppose loaning money to Athens. Most 

likely, the Eurogroup will break the final tranche of Greece's bailout into smaller installments, each linked 

to reforms. German lawmakers will protest but ultimately approve this decision. 

A Battle at Home 

Athens' main problem will not come from abroad, but from home instead. Greece is ruled by a coalition 

that includes Syriza and the nationalist Independent Greeks party. Syriza campaigned on a promise to 

end the introduction of austerity measures and to renegotiate Greece's debt. Athens was forced to 

abandon some of those promises in its initial negotiations with the Eurogroup, irritating some of the more 

radical members of Syriza and the Independent Greeks. The Greek government will probably reach an 

agreement with the Eurogroup, but Tsipras and his team will have a hard time selling it to their own 

lawmakers. 

 

Protests from within its own ranks have forced Athens to seek delicate compromises. For example, the 

most left-wing members of Syriza oppose the privatization of state-owned enterprises, especially utility 

companies. But the European Union is pressuring Athens to sell public companies to improve 

government revenue. These contradictory requests forced the Greek government to say that Athens 

would not stop privatizations already in progress, but future operations would look for "strategic 

partnerships" between the Greek state and foreign investors instead of complete privatization. 

 

So far, a political crisis has been averted because the parliament has voted only on non-controversial 

issues, such as introducing food stamps and granting cheap electricity for poor households. But Athens 

wants to start receiving money fast, which means that in April the parliament will have to pass some of 

the reforms that were promised to the Eurogroup. Only then will the actual number of "rebel" lawmakers 

become clear. 

 

The Greek government controls 162 of the 300 seats in parliament, a slim majority. Tsipras cannot afford 

a rebellion within his coalition. Short of formally opposing the government, upset lawmakers could chose 

http://stratfor.us4.list-manage2.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=5d95962506&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=82d8a6f18f&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=82d8a6f18f&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=83fe5e65b8&e=74ae26f01f


                                      

to abstain or be absent from the vote on controversial measures, keeping the government alive but 

constantly threatening its fall. 

 

 
 

Tsipras could look for external partners to pass legislation, but he has few options. He would not turn to 

the two mainstream parties, the center-right New Democracy and the center-left Panhellenic Socialist 

Movement, or to the far-right Golden Dawn. The most likely option would be To Potami, a small centrist 

party that, like Syriza, criticizes the country's establishment. Turning to parties outside the ruling coalition 

so soon, however, could severely erode the government's power. 

 

Regardless, Greece's political situation will stress its government and weaken or delay the 

implementation of whatever promises Athens makes to its lenders. Between April and June, the 

Eurogroup will provide Greece with enough money to prevent a default. After Greece's bailout ends in 

late June, Athens will have to find a new agreement with its lenders. The European Union will want to 

keep Greece in the eurozone, but it will also make demands. 

 

Syriza was elected to renegotiate Greece's debt, end austerity and keep Greece in the eurozone, but it 

will not be able to achieve these goals simultaneously. At this point, domestic pressures on the Greek 

government could force it to seek popular approval before making a decision on the future of the country. 

The most significant threat for Athens will come from within, which could lead to early general elections 

or even a referendum on Greece’s membership in the eurozone. 

Source: Stratfor

http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=4e9f09a606&e=74ae26f01f


                                      

Οι Δράσεις στην Περιοχή της Ουάσιγκτων γιά τη Διατήρηση τηε Ελληνικής 

Γλώσσας  

Του Αχιλλέα Γ. Αδαμαντιάδη (μέλους του Κοινού των Μαγνήτων) 

  Παρασκευή, 20-Φεβ-15 

Συμμετέχω μετά χαράς, μαζί με άλλους συναδέλφους, σαν μέλος του Κοινού των Μαγνήτων, και 

στην εφετεινή εκδήλωση της Ημερίδας UNESCO γιά τη μητρική γλώσσα που σκοπό έχει να τονίσει 

και να εξάρει τη σημασία της τόσο στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των διαφόρων 

εθνοτήτων της υφηλίου όσο και στην στήριξη μιά ισχυρής και σφριγηλής ταυτότητας που θεωρείται 

απ΄την UNESCO σαν απαραίτητο εφόδιο γιά ένα υγιή ψυχισμό και μιά ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. 

Χωρίς να μπώ στα χωράφια της γλωσσολογίας και την ιστορία των γλωσσών, θα θελήσω να 

αναφερθώ πιό συγκεκριμένα στις προσπάθειες που καταβάλουμε στην Αμερική όσοι παίρνουμε τη 

γλώσσα στα σοβαρά και είμαστε αποφασισμένοι να αφιερώσουμε χρόνο και προσπάθεια για τη 

διατήρηση, καλλιέργεια, διάδοση, ακόμα, γιατί όχι, και την απόλαυση της γλώσσας που προέρχεται 

απ΄την σωστή και καλλιεπή χρήση, ιδιαίτερα της ελληνικής γλώσσας, ενός μοναδικού εκφραστικού 

μέσου που διατηρήθηκε χωρίς διακοπή για περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια και που χρησιμοποιήθηκε 

σαν πρόσφορο μέσο για τη δημιουργία εξαίρετων και παγκόσμια γονίμων δημιουργημάτων γνωστών 

μέχρι σήμερα, στην ποίηση, δραματουργία, φιλοσοφία και ιστοριογραφία, ακόμα και στις διάφορες 

πτυχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Θα αρχίσω τις παρατηρήσεις μου με μερικές διαπιστώσεις που είναι κρίσιμες στην προσπαθειά μας. 

Οι εκπάτριδες Έλληνες που μεταναστεύουν και ζούν, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, στην Αμερική, 

αλλά και σε άλλες προηγμένες χώρες, γιά πολλά χρόνια αντιμετωπίζουν ένα πολιτιστικό περιβάλλον 

με προκλητική και ισχυρότατη αφομοιωτική και απορροφητική δύναμη, ιδιαίτερα όταν αγωνίζεται 

κάποιος να ενταχθεί μέσα στην πρωτόγνωρη γι΄αυτόν κοινωνία και να κάνει μιά επιτυχημένη 

καριέρα η επαγγελματική και εμπορική διείσδυση. Επί πλέον, λόγω της ανομοιογενούς γεωγραφικής 

κατανομής των συμπατριωτών του της γενέτειρας, δεν έχει πάντοτε την ευκαιρία να συναντάται με 

αυτούς και να μιλάει την μητρική του γλώσσα, μιά κατάσταση που επιδεινώνεται όταν συμβαίνει να 

νυμφευθεί πρόσωπο της χώρας όπου ζεί που δεν έχει τη γνώση ή, συχνά, και τη διάθεση να 

αποκτήσει αρκετή γνώση της γλώσσας του ή της συζύγου. Σαν αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών, 

συμβαίνει να υπάρχουν πολλοί μετανάστες, ακόμα και με πτυχίο από ανώτατο ίδρυμα της μητρικής 

πατρίδας τους, που γρήγορα χάνουν την ευχέρεια χρήσης της μητρικής τους γλώσσας και η ομιλία 

τους γίνεται ένα ακαλαίσθητο μείγμα της μητρικής και της εντόπιας γλώσσας, που, στην περίπτωση 

που εξετάζω λέγεται, ειρωνικά, greeklish, δηλαδή ένα τελείως άκομψο ανακάτεμα ελληνικής και 

αγγλικής.  Αλλά και τα ελληνικά τους βρίθουν από γραμματικά και συντακτικά λάθη και το 

λεξιλόγιό τους είναι ή πτωχό ή λανθασμένο. Το φαινόμενο αυτό οξύνεται και από ένα συχνά έντονο 

αίσθημα μειονεξίας που διακατέχει όχι μόνο αμόρφωτους αλλά και ακόμα και μορφωμένους 



                                      

ανθρώπους με αξιόλογα πτυχία.  Η κυριαρχία και ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών μεθόδων και 

μέσων στον αιώνα μας, η οικονομική άνθηση και οι ευκαιρίες γιά πρόοδο και ευημερία, 

συνδυασμένα με άγνοια των ατόμων αυτών των πολύ σημαντικών συμβολών του ελληνικού 

πολιτισμού ακόμα και σ’ αυτούς τους τομείς, τούς οδηγεί να πιστεύουν ενδόμυχα, αν όχι φανερά, 

πως ό,τι έχει αξία σήμερα προέρχεται απ΄το Δυτικό πολιτισμό και όχι απ΄την Ελλάδα και επομένως 

προτεραιότητα έχει η μίμηση σε όλα ακόμα και στη γλώσσα.  Η αθρόα, και συχνά αδικαιολόγητη, 

εισαγωγή ξένων, κυρίως αγγλικών, λέξεων στην ομιλία και τα γραπτά είναι φαινόμενο αυξανόμενο 

και ανησυχητικό ακόμα και στον τύπο και τα τηλεοπτικά προγράμματα της Ελλάδας. Δάνειες λέξεις 

μπορεί να δικαιολογούνται πολλές φορές διότι οι έννοιες έχουν εισαχθεί και καθιερωθεί στη χρήση 

μέσα σε μιά άλλη χώρα και δεν υπάρχει καλή μετάφραση στα ελληνικά (το πάνελ, το ντημπέητ, τα 

σπρέντ των ομολόγων, και άλλα) αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ανεκτό όταν υπάρχει μιά καλή λέξη 

στην ελληνική (παραδείγματα είναι «ο υπολογιστής», το «διαδίκτυο», «η ιστοσελίδα», «ο 

εκτυπωτής» και πολλά άλλα). 

Το φαινόμενο, όσο και να μας φαίνεται ενοχλητικό ή απαράδεκτο, είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται γιά αγγλόφωνες χώρες -- παρατηρείται ακόμα και σε μειονότητες με ισχυρές και πολύ 

διαδεδομένες γλώσσες όπως η γαλλική, ιταλική, και γερμανική. Έχει διατυπωθεί η άποψη πως απ΄τις 

6.000 περίπου γλώσσες και διαλέκτους που υπολογίζει η UNESCO ότι ομιλούνται σήμερα στον 

κόσμο, πολλές θα εκλείψουν μέσα στα επόμενα 100 χρόνια και θα παραμείνουν, σύμφωνα με μιά 

άποψη, ίσως πέντε ή έξι που είναι κυρίαρχες και μιλούνται από μεγάλους πληθυσμούς (αγγλική, 

ισπανική, κινεζική, ινδουιστική, αραβική και ίσως μερικές ακόμα). Συμφωνούν όμως όλοι πως μιά 

τέτοια μαζική έκλειψη γλωσσών θα είναι μιά μεγάλη απώλεια πολιτιστικής αξίας που θα καταλήξει 

σε ένα πολιτισμικά φτωχότερο κόσμο – αυτό το απευχόμαστε ανένδοτα. Δεν ξέρω αν η παραπάνω 

πρόβλεψη έχει βάση, γνωρίζω όμως πως όσοι την απορρίπτουμε μπορούμε και πρέπει να 

αντισταθούμε όχι μόνο με άκαρπα ευχολόγια αλλά με ενέργειες συγκεκριμένες και πρακτικές όπως 

αυτές που θα προσπαθήσω να απαριθμήσω στα παρακάτω. 

Δεν διανοούμαι ούτε προς στιγμή να απαξιώσω την μεγάλη χρησιμότητα και σπουδαιότητα της 

αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών που έπαιξαν και παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην 

διεθνή κονίστρα, τοσο στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και στην επικοινωνία και 

το εμπόριο αλλά ακόμα και στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η τέλεια γνώση της γλώσσας του τόπου 

όπου ζούμε και εργαζόμαστε, ιδιαίτερα γιά όσους από μάς είναι και ακαδημαΐκοί δάσκαλοι, είναι 

απαραίτητη προüπόθεση γιά επαγγελματική καταξίωσης και πρόοδο αλλά και για την καθημερινή 

επικοινωνία που έχει διαίτερη σημασία γιά ανθρώπους που προέρχονται απ΄τον ελληνικό πολιτισμό 

που ανέδειξε το λόγο σαν πρωτεύον εργαλείο γιά επικοινωνία, τη διατύπωση υψηλών εννοιών την 

κοινωνική αναστροφή και την πολιτικη δράση και έκφραση.  Αν ενίοτε εναντιωνόμαστε στην 

μονοκρατορία της αγγλικής ας θυμόμαστε πως υπήρξε εποχή πολλών αιώνων (χιλιετιών;) όταν ήταν 

η ελληνική η lingua franca, η γλωσσική μονοκρατορία στον κόσμο και πως οι ευρωπαΐκές γλώσσες 

έχουν δανειστεί πάμπολλες λέξεις όχι μόνο στην ιατρική, τη φυσική και τα μαθηματικά αλλά και 

στην καθημερινή ομιλία.  Είναι λοιπόν απόλυτα θεμιτό να κάνουμε και εμείς το ίδιο αλλά με 

διάκριση, όταν παρουσιάζεται η ανάγκη. 



                                      

Με τις παραπάνω βάσεις, μιά ομάδα προσώπων της περιοχής της Ουάσιγκτων των ΗΠΑ, 

σκέφτηκαν, προς το τέλος του 2012, να πάρουν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα «Κύκλο της 

Ελληνικής Γλώσσας» (ο Κύκλος) με κύριο σκοπό να δημιουργούν και να δίνουν την ευκαιρία στους 

ενδιαφερομένους να μιλούν, και να βελτιώνουν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας με συζητήσεις 

πάνω σε διάφορα θέματα, με αποκλειστική χρήση της ελληνικής, δηλαδή χωρίς τις προσμίξεις 

αγγλικών λέξεων και φράσεων που, όπως προελέχθη, είναι φαινόμενο, δυστυχώς, πολύ συνηθισμένο. 

Οι συναθροίσεις του Κύκλου άρχισαν τον Ιανουάριο του 2013 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα με 

μηνιαίες συγκεντρώσεις στο Ελληνικό Κέντρο που άνοιξε στη περιοχή της Βηθεσδά της πολιτείας 

του Μαίρυλαντ εδώ και μερικά χρόνια.  Οι συναθροίσεις έχουν γίνει ανελλιπώς (με την εξαίρεση 

δύο ή τριών μηνών του καλοκαιριού) καί έχουν βρεί καλή ανταπόκριση από ένα ικανό αριθμό 

προσώπων που ενδιαφέρονται γιά την ελληνική γλώσσα -- ο αριθμός τους είναι της τάξεως των 120 

αν και, ευλόγως, δεν προσέρχονται όλοι σε όλες τις συναθροίσεις. 

Η οργάνωση του Κύκλου είναι άτυπη και χαλαρή και εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

που προωθεί και ακολουθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Προμηθέας» που είναι ενεργός σε θέματα 

κυρίως ελληνικού πολιτισμού και γλώσσας στην περιοχή της Ουάσιγκτων.  Ένα από τα μέλη 

αναλαμβάνει, γιά κάθε συνάθροιση, να γίνει Εισηγητής, δηλαδή, να κάνει μιά σύντομη εισήγηση 

πάνω σε θέμα της δικής του επιλογής για να δώσει ένα νοητικό ερέθισμα στην ομήγυρη και να 

διεγείρει την περαιτέρω συζήτηση. Οι εισηγητές δίνουν μιά περίληψη της Εισήγησής τους ή και μιά 

μικρή βιβλιογραφία για να δώσουν ένα κίνητρο σε όσους θα ήθελαν να κάνουν μιά κάποια 

προετοιμασία. Γίνεται προσπάθεια να αναλαμβάνουν όλοι εκ περιτροπής ώστε να αισθάνονται ότι 

όλοι συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην επιτυχημένη προσπάθεια του Κύκλου.  Η διεξαγωγή της 

συζήτησης επαφίεται σε ένα Συντονιστή (ένα από τα μέλη) που φροντίζει η συζήτηση να διεξάγεται 

με τάξη, κοσμιότητα, λογικά χρονικά πλαίσια, και προσπάθεια γιά τη συμμετοχή όλων, κατά το 

δυνατόν. Η διάρκεια της Εισήγησης είναι, χωρίς να θεωρείται απαράβατος κανόνας, 15 με 20 λεπτά 

της ώρας.  Οι συναθροίσεις του Κύκλου δεν ακολουθούν ένα καθιερωμένο σχήμα με μιά ομιλία και 

ερωταποκρίσεις διότι ο σκοπός του δεν ειναι η μετάδοση γνώσεων ή συναγωγή συμπερασμάτων 

αλλά, πολύ απλά, η παροχή ευκαιρίας και κινήτρου γιά διαλογική συζήτηση στη ελληνική γλώσσα. 

Φυσικά, γιά την εκπλήρωση του σκοπού μας, η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται σε υψηλό επίπεδο 

ώστε να επωφελούνται όλοι απ΄αυτήν γιά τη διόρθωση γραμματικών και συντακτικών λαθών στη 

χρήση της γλώσσας, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και, γενικά, γιά τη βελτίωση του πολυτίμου 

αυτού εκφραστικού εργαλείου. Με τον τρόπο αυτό, η κύρια πρόκληση του Κύκλου είναι η χρήση της 

ελληνικής με ακρίβεια, σαφήνεια, ενάργεια, καλλιλογία, και γλαφυρότητα. 

Η θεματολογία του Κύκλου είναι τελείως ελεύθερη και στην διάθεση του Εισηγητή. Έχουμε διαλέξει 

ώς τώρα θέματα απ΄ την ιστορία, λογοτεχνία, επιστήμη, πολιτική, οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον, 

θρησκεία, κοινωνία, διατροφή, υγεία, τουρισμό, και άλλα που τα διαλέγουμε ώστε να έχουν ένα 

έντονο ενδιαφέρον γιά τα περισσότερα μέλη. Δεν μας αφήνουν αδιάφορους και τα πολιτικά 

συμβαίνοντα στην Ελλάδα και μάλιστα τα παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον (σαν 

παραδείγματα: η εισήγηση και συνακόλουθη συζήτηση του Δεκεμβρίου 2014 αναφέρονταν στους 



                                      

παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η συνάθροιση του 

Φεβρουαρίου 2015 θα είναι αφιερωμένη στις εξελίξεις στην ανώτατη ελληνική παιδεία – και οι δύο 

εισηγήσεις από μέλη που είναι πολύ καλοί γνώστες του αντιστοίχου αντικειμένου). 

Ποιά υπήρξαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της πρωτοβουλίας του Κύκλου; Θα τα 

συνοψίσω στις παρακάτω γραμμές: 

 Η δημιουργία του Κύκλου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και ο κατάλογος των μελών αριθμεί 

τώρα περίπου 120 μέλη. Η συμμετοχή εκτείνεται και πέρα απ΄την περιοχή μας με ζωντανή 

παρουσία μέσω του λογισμικού Skype. Επίσης, στον κατάλογο του Κύκλου περιλαμβάνονται 

και μέλη διαμένοντα στην Ελλάδα που δείχνουν το ζωντανό ενδιαφέρον τους με αποκρίσεις 

και σχόλια στις εισηγήσεις και μας στέλνουν τις απόψεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

που τις μεταφέρουμε στα άλλα μέλη -- έτσι, η εμβέλεια του Κύκλου επεκτείνεται. 

 Διαπιστώσαμε μιά μεγαλύτερη ετοιμότητα στα μέλη να μιλήσουν ελληνικά με τρόπο 

συγκροτημένο, με θάρρος ενώπιον του ακροατηρίου, και με διάθεση να δεχθούν διορθώσεις, 

που είναι ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε βελτίωση. 

 Έχουμε μεταξύ μας μεγαλύτερες απαιτήσεις απ΄την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας των 

μελών και δεν συμβιβαζόμαστε με μιά παραδοχή που θα έδινε την ευκαιρία γιά σαρκαστικά 

σχόλια ενός νέου Καβάφη που, γράφοντας για τους ελληνικούς πληθυσμούς της Βόρειας 

Αφρικής (ένας Αλεξανδρινός Έλληνας ο ίδιος), έγραψε σε ένα ποίημά του «.. απαίσια τα 

ελληνικά των, οι άθλιοι.» Όχι, δεν ανήκουμε σ’ αυτήν την κατηγορία! 

 Συμφωνήσαμε πως θα πρέπει να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους και μάλιστα εκείνους που 

είναι γεννημένοι στην Αμερική. Διαπιστώσαμε πως πολλοί απ΄αυτούς διακατέχονται από ένα 

δισταγμό να προσέλθουν και, όταν προσέρχονται, να μιλήσουν γιατί δεν έχουν αρκετή 

αυτοπεποίθηση στα ελληνικά τους.  Μολονότι είχαμε τη συμμετοχή ενός ικανού αριθμού 

απ’ αυτούς στις συναθροίσεις μας και μάλιστα σαν εισηγητές/τριες, οφείλουμε να δείξουμε 

μεγαλύτερη ανοχή σε λεκτικές ατέλειες και λάθη ή ακόμα και στην κάποια ανάμιξη με την 

αγγλική, όταν αυτή γίνεται αναγκαία  γι’αυτούς.  Είναι αυτό μιά ισχυρή πρόκληση ιδίως 

γιά όσους επιθυμούν να ιδούν και την νέα γενιά να προοδεύει και να νοιώθει άνετα στη 

χρήση της ελληνικής.  Ένα δυνατό επιχείρημα στην προσπάθεια αυτή είναι πως η γνώση της 

ελληνικής θα τους βοηθήσει και στην εκφραστική ικανότητα που έχουν, ή που πρέπει να 

έχουν, και στη δική τους ζωή στις ΗΠΑ εφ΄όσον τόσες λέξεις στις επιστήμες ακόμα και στην 

καθημερινή ζωή  

έχουν τη ρίζα τους στην ελληνική. Λέγεται, μάλιστα, πως ο γνωστός απ΄την περίφημη εταιρία 

Microsoft και τα γνωστά  σε όλους Windows, απαιτεί τα στελέχη του να παίρνουν 

μαθήματα ελληνικής διότι αυτό τους βοηθά στη δόμηση σωστής και ρωμαλέας σκέψης! 

 Συμπερασματικά, πιστεύουμε πως ο Κύκλος ανταποκρίθηκε σε μιά βαθειά ανάγκη, πάνω απ’  

όλα γιά τη διατήρηση της ελληνικής μας πολιτιστικής ταυτότητας και αυτογνωσίας, αλλά και 

στην επιθυμία για χαρά και απόλαυση απ’ τη χρήση της ελληνικής στην επικοινωνία ιδεών, 



                                      

αισθημάτων, απόψεων και προτάσεων – σε μιά γλώσσα που κρατήθηκε ζωντανή γιά τρείς 

χιλιάδες χρόνια  και που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει το όνομα της Ευρωπαïκής 

Ένωσης και το νοηματικό πλαίσιο και λεξιλόγιο σε όλες σχεδόν τις επιστήμες. 

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με αυξημένο ζήλο και θα εντείνουμε τις επαφές μας και με 

άλλους παρόμοιους πολιτιστικούς συλλόγους μέσα σ’ ολόκληρη την Αμερική.  Ας αναφέρω 

επιλεκτικά μόνο, τον σύλλογο «Ελληνικός Σύνδεσμος» (Hellenic Link) της περιοχής Νέας 

Υόρκης, το Σύλλογο «Παιδεία» της Βιργινίας και τους συλλόγους ελληνικού πολιτισμού της 

βόρειας Καλιφόρνιας με τους οποίους έχουμε ήδη κάνει επαφή και διατηρούμε στενή επαφή και 

συνεργασία. Οι φίλοι μας της Καλιφόρνιας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον και την πρόθεση να 

πάρουν μιά πρωτοβουλία παρόμοια με τον Κύκλο στην περιοχή του Αγίου Φραγκίσκου γιά την 

οποία θα συνεργασθούμε προθύμως. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα! 


