
                                      

The Hellenic Society Prometheas 

Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική 

Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. 

www.Prometheas.org        Οδυσσέας Ελύτης 

Newsletter 

August 2017 

Websites of the month 

• Διακήρυξη της Αθήνας 2017 - Brain Drain: http://www.whba1990.org/declaration-of-

pasteur.html Υπογράψτε τη Διακήρυξη 

• Cyprus can, so why can’t Greece? 

http://www.ekathimerini.com/217992/opinion/ekathimerini/comment/cyprus-can-so-why-

cant-greece 

• Σταμάτης Κριμιζής (NASA): «Περιμένω την τελική πρόσκληση από τον κ. Παππά»: 

http://www.liberal.gr/arthro/150528/apopsi/sunenteuxeis/stamatis-krimizis-isonperimeno-tin-

teliki-prosklisi-apo-ton-k-pappasin.html 

• Η θεραπεία του Παρθενώνα: http://www.kathimerini.gr/916495/article/politismos/polh/h-

8erapeia-toy-par8enwna 

• Επτά Έλληνες πρωθυπουργοί : Έδωσαν όλη την περιουσία τους στην Ελλάδα και πέθαναν 

πάμφτωχοι: http://www.greekpress.gr/%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC-

%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-

%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE

%B3%CE%BF%CE%AF-%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD-

%CF%8C%CE%BB%CE%B7/ 

• Τι υπάρχει κάτω από το μαντείο των Δελφών?: http://omadaorfeas.blogspot.com/2017/06/ti-

uparxei-katw-apo-tous-delfous.html 

• "Ο Μαίανδρος ως σύμβολο της Αρχαίας Ελλάδος και η χειρώνειος ή μαιάνδριος λαβή": 

https://ellaniapili.blogspot.gr/2015/06/blog-post_965.html 

• Βρετανοί αποκαλύπτουν φυλή στην τουρκία που μιλάει αρχαία ελληνικά! 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/07/blog-post_7900.html?spref=fb 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/07/blog-post_7900.html


                                      

• Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα σβήνει την τελευταία της πνοή, θα είναι Ελλάς: 

http://lastpoint.gr/teleftaia-leksi-tis-gis-otan-tha-svinei-tin-teleftaia-tis-pnoi-tha-einai-ellas/ 

• Rare 1945 photos: http://vfwpost2461.com/1945Photos/Rare%20Photos.htm 

• Ryan's Greece Vacation: 

http://kellyandryan.com/?playlistVideoold&playlistVideoId=5500907165001 

• 22 Ελληνόπουλα από το Μόντρεαλ στο Ναύπλιο: http://www.pna.gr/argolida/item/17964-

22-ellinopoula-apo-to-montreal-sto-nayplio 

• Ο περιβόητος φάκελλος της Κύπρου - του Μιχάλη Ιγνατίου: http://mignatiou.com/2017/07/i-

alithia-gia-tin-kipriaki-tragodia-tou-1974-den-vriskete-ston-fakelo-tis-kiprou/ 

• Ανοικτή επιστολή-κραυγή αγωνίας για την ελληνική γλώσσα στον Τσίπρα και τον 

Γαβρόγλου από έναν "ξένο" Ελληνιστή: http://infognomonpolitics.blogspot.fr/2017/07/blog-

post_518.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Infogn

omonPolitics+(InfognomonPolitics) 

• Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_002.html?prev=true 

• Discovery of hidden 3,500 year old warrior grave stuffed with treasure could re-write 

ancient Greek history: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/discovery-of-

hidden-3500-year-old-warrior-grave-stuffed-with-treasure-could-re-write-ancient-greek-

a6710516.html 

Books and Music 

• "House of names" by Colin Toibin 

http://infognomonpolitics.blogspot.fr/2017/07/blog-post_518.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+InfognomonPolitics+(InfognomonPolitics)
http://infognomonpolitics.blogspot.fr/2017/07/blog-post_518.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+InfognomonPolitics+(InfognomonPolitics)
http://infognomonpolitics.blogspot.fr/2017/07/blog-post_518.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+InfognomonPolitics+(InfognomonPolitics)
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_002.html?prev=true
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_002.html?prev=true


                                      

News – Articles 

 Bρες χρόνο.................. Γιάννης Ρίτσος  

Βρες χρόνο για δουλειά -αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. 

Βρες χρόνο για σκέψη -αυτό είναι η πηγή της δύναμης. 

Βρες χρόνο για παιχνίδι -αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης. 

Βρες χρόνο για διάβασμα -αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. 

 

Βρες χρόνο να είσαι φιλικός -αυτός είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. 

Βρες χρόνο για όνειρα -αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ΄αστέρια. 

Βρες χρόνο ν΄αγαπάς και ν΄αγαπιέσαι -αυτό είναι το προνόμιο των Θεών. 

Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου -είναι πολύ σύντομη η μέρα για να ΄σαι εγωιστής. 

Βρες χρόνο να γελάς -αυτό είναι η μουσική της ψυχής. 

Βρες χρόνο να είσαι παιδί -για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος. 

Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη. 

Τ΄όνειρο της μάνας είναι η Ειρήνη. 

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ΄τα δέντρα είναι η Ειρήνη… 



                                      

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα 

κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. 

Γ. ΡΙΤΣΟΣ (Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909 – Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1990) 

 

Note from the Editor: Somebody questioned whether this is really written by Ritsos.  This may be the 

case.  I like its message whether it was written by Ritsos or not. 


