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Prometheas' Events


Announcements forthcoming

Other Events and Announcements


October 2: Father John Chryssavgis, the environmental advisor to Ecumenical Patriarch
Bartholomew will discuss Creation Care at St Sophia Greek Orthodox Church



June 1 - October 10: "The Greeks/Agamemnon to Alexander the Great" at National
Geographic Museum, Washington DC (tickets: natgeo.org/thegreeks)



October 13-16: "Antigone Now". A festival of art, dance, film, music, talks, and activities
for all ages - including Family Sunday at Onassis in New York. Register at:
onassisfestivalny.org



October 28, 6:00-8:00 pm: "Oxi Day Celebration" at the Hellenic Center, Bethesda, MD
(see flyer)

Websites of the month


«Βουλιάζει» η έρευνα στα Πανεπιστήμια:
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=114123506



The Dreyfus Affair and the Georgiou Affair: http://www.thanoscatsambas.com/the-dreyfusaffair-and-the-georgiou-affair



«Εδώ, στη Λέσβο, το ούζο είναι κομμάτι της κουλτούρας αυτού του τόπου»:
http://www.kathimerini.gr/869958/article/epikairothta/ellada/edw-sth-lesvo-to-oyzo-einaikommati-ths-koyltoyras-aytoy-toy-topoy



How ancient Greeks influenced America’s founding fathers:
http://hellenicleaders.com/blog/ancient-greeks-influenced-americas-founding-fathers3/#.V6dSnzWgshy



Κρήτη: Ο Ιρλανδός λυράρης Ρος Ντέιλι μαζεύει 140 μουσικούς του Κόσμου στο Χουδέτσι:
http://www.iefimerida.gr/news/281697/kriti-o-irlandos-lyraris-ros-nteili-mazeyei-140moysikoys-toy-kosmoy-sto-hoydetsi



Στης καρδιάς μου τ΄ ανοιχτά ~ Παντελής Θαλασσινός:
https://www.youtube.com/watch?v=akRQiVtwRAM



"Kardamyli: Agamemnon's gift to Achilles": http://hellenicnews.com/kardamyliagamemnons-gift-achilles-muses-gift-us-aurelia-seven-well-peopled-cities-will-give-firstkardamyli-neigh-sea/



Slide Show of Thessaloniki: http://slideshows.adni18.com/Thessaloniki/

Books and Music


"The Euro/How a common currency threatens the future of Europe" by Joseph E. Stiglitz



"From the edge of Greek Space" by Frederick Osmand Gearing and Mariekaty Georgota



"1915, Ο Εθνικός Διχασμός" του Γιώργου Μαυρογορδάτου



"Εμφύλια πάθη" των Στάθη Καλύβα και Νίκου Μαραντζιδη



"Την αλήθεια κατάματα" του Χρήστου Γιανναρά

News – Articles

Γλέζος: Σε λίγο θα πουν ότι απαγορεύουν την
έκδοση εφημερίδων
21/9/2016 7:43:38 μμ

«Αυτές είναι οι συνέπειες της διαστρέβλωσης της ουσίας του Συντάγματος που δίδουν το έδαφος για
να αναπτύσσεται το δέντρο της διαπλοκής» είπε στο ραδιόφωνο του Αlpha ο Μανώλης Γλέζος για το
θέμα των τηλεοπτικών αδειών.
«Αγνοούν την πραγματικότητα και η πραγματικότητα θα τους ανατρέψει», πρόσθεσε το ιστορικό
στέλεχος της Αριστεράς.
«Δεν με ενδιαφέρει ποιανού χαλάω το κέφι. Την αλήθεια υπερασπίζομαι. Σε λίγο θα πουν
απαγορεύουμε την έκδοση εφημερίδων γιατί έτσι το κράτος αποφασίζει. Εγώ έχω ζητήσει συγγνώμη
στον ελληνικό λαό που έδωσα εμπιστοσύνη εκεί που δεν έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Γλέζος διερωτήθηκε: «Ποιος είναι αυτός που δίνει άδειες; Το Σύνταγμα άρθρο 1 παράγραφος 2
μιλάει για “λαϊκή κυριαρχία”. Άρα δεν δίνει κανείς άδεια. Είναι αυτόνομο το δικαίωμα να εκφράζω

τη γνώμη μου είτε έντυπα είτε με το ραδιόφωνο είτε με την τηλεόραση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα
συχνοτήτων… Οι συχνότητες είναι τέσσερις; Ποιος τεχνικός θα πει ότι είναι τέσσερις. Όταν
υποδιαιρούμε το 100 σε 100 μονάδες και η κάθε μονάδα έχει 10 συχνότητες καταλαβαίνετε ότι ο
αριθμός των συχνοτήτων είναι πολύ μεγάλος. Το θέμα ποιος δίδει την άδεια».
Ο κ. Γλέζος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Νίκου Φίλη για την Εκκλησία, λέγοντας:
«Όποιος καταφέρεται εναντίον της Εκκλησίας για τη δήθεν αδράνειά της στη διάρκεια της Κατοχής
βλαστημεί. Όταν ο Στρατηγός Σταυράκος, διοικητής στρατιωτικός των Αθηνών και της Αττικής,
κάλεσε τους δημάρχους, τις αρχές και τους περιφερειάρχες να έρθουν στους Αμπελοκήπους για να
παραδώσει τα κλειδιά της πόλης στους κατακτητές, ο Αρχιεπίσκοπος τότε αρνήθηκε και δήλωσε ότι
η «Εκκλησία παρίσταται στην απελευθέρωση των λαών και όχι στη σκλαβιά τους». Αυτή ήταν η
πρώτη αντίσταση την ημέρα της κατοχής της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Ο ίδιος
αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου και όταν τον κάλεσαν (οι Γερμανοί) να τελέσει
δοξολογία για την κατοχή της Ελλάδος στους Γερμανούς αρνήθηκε. Γι’ αυτό τότε η Ιερά Σύνοδος
δέχτηκε και ήρθε στην θέση του ο Δαμασκηνός που έπαιξε τη γνωστή βυζαντινή πολιτική. Η πρώτη
αντίσταση στην Ελλάδα έγινε από την Εκκλησία. Είναι να κλαίει και να γελάει κανείς (με αυτά που
λέει ο κ. Φίλης)».
Πηγή: www.enikos.gr

