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Save the date! Please reserve evening of Saturday, December 1, 2018 to celebrate The
Hellenic Society Prometheas' 40th Anniversary with us! For more info see:
https://mailchi.mp/3802cd08cf4f/faijcm12bd-3308985?e=[UNIQID]

In memory of Father Spyridona Papapostolou
Η καταστροφική φωτιά στην Αττική (23 Ιουλίου, 2018) άγγιξε και την παροικία μας. Μεταξύ των
απολεσθέντων ήταν και ο αδελφός της φίλης μας Μαγδαληνής Κανταρτζή, Αιδεσιμώτατος Πατήρ
Σπυρίδων Παπαποστόλου. Ο σύντομος επικήδειος της Μαγδαληνής για τον αδελφό της
εσωκλείεται.

Websites of the month


Greek wildfires: drone footage shows extent of devastation – video:
https://www.theguardian.com/world/video/2018/jul/26/greek-wildfires-drone-footage-showsextent-of-devastation-video




H συμφωνία για το Σκοπιανό (http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/symfwnia--2.pdf)
H συμφωνία για το Σκοπιανό στα αγγλικά (http://s.kathimerini.gr/resources/articlefiles/symfwnia-aggliko-keimeno.pdf)
Omilia tou Dr. Lygerou about FYROM, Hellenic Center 30/6/18
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ee_rYt-vDUw&feature=youtu.be




"I'm Giannis Antetokounmpo. Visit my beautiful country, Greece," the NBA All-Star
beams: http://www.ekathimerini.com/230200/article/ekathimerini/news/greece-drafts-nbasuperstar-antetokounmpo-to-woo-tourists



Διερευνώντας τις εγχώριες δυνατότητες & προοπτικές (Τομέας της Βιοϊατρικής Έρευνας
στην Ελλάδα): http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/diereynontas-tis-egchoriesdynatotites-prooptikes/



Ανοιξε το περίφημο ανάκτορο των Αιγών -Κέντρο εξουσίας του πατέρα του Μ.
Αλεξάνδρου: http://www.iefimerida.gr/news/421302/anoixe-perifimo-anaktoro-ton-aigonkentro-exoysias-toy-patera-toy-m-alexandroy-eikones



Μουσείο Κατοχής στη Θεσπρωτία: https://www.huffingtonpost.gr/entry/moeseio-katochesste-thesprotia_gr_5ab6f7aae4b0cde6b4f23c97



Nikos Gatsos archive at Harvard Library sheds light on Greek cultural history:
https://future.library.harvard.edu/about/news/2018-06-11/nikos-gatsos-archive-harvardlibrary-sheds-light-greek-cultural-history



Why grave robbers missed this ancient, gold-filled burial:
http://www.foxnews.com/science/2018/07/25/why-grave-robbers-missed-this-ancient-goldfilled-burial.html



Οι Ελληνες της Ιταλίας: https://m.youtube.com/watch?v=XXePM6Bu3VQ



'Assassin's Creed: Odyssey' is a love letter to ancient Greece:
https://www.engadget.com/2018/06/11/assassins-creed-odyssey-preview/



The magical island of Santorini, Greece:
https://www.usatoday.com/media/cinematic/gallery/33830003/the-magical-island-ofsantorini-greece/
In Thessaloniki, Citizen Engagement and Open Data Play Key Role Protecting Against
Natural Disasters: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/06/20/in-thessalonikicitizen-engagement-and-open-data-play-key-role-protecting-against-natural-disasters





Αστυνομική διαταγή στη Ματαράγκα το 1907:
http://iteakarditsas.blogspot.com/2013/02/1907.html



Professor Thanos Papanicolaou: https://mailchi.mp/emb-greece/thanos-papanicolaou



Τσιλίκι, βόλοι, μακριά γαϊδούρα: Παιχνίδια στην εποχή της αθωότητας:
https://www.pancreta.gr/voices.php?p=5951 kai http://11dim-evosm.thess.sch.gr/wpcontent/uploads/2016/06/games.pdf

News – Articles

-

Στην κορυφή της λίστας του BBC με τις 100 «ιστορίες που διαμόρφωσαν
τον κόσμο» βρίσκεται η 'Οδύσσεια" του Ομήρου.
Τον Απρίλιο, το βρετανικό δίκτυο απευθύνθηκε σε ειδικούς ανά τον κόσμο για
να προτείνουν πέντε φανταστικές ιστορίες που θεωρούσαν ότι είχαν
διαμορφώσει τρόπους σκέψης ή είχαν επηρεάσει τον ρου της ιστορίας.
Στο ερώτημα απάντησαν 108 συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι,
κριτικοί και μεταφραστές από 35 χώρες, οι οποίοι επέλεξαν βιβλία, ποιήματα,
παραμύθια, θεατρικά έργα κ.α. σε 33 διαφορετικές γλώσσες.
Στην κορυφή βρέθηκε η "Οδύσσεια" του Ομήρου και στη δέκατη θέση η
"Ιλιάδα". Στην δεύτερη θέση είναι η «Καλύβα του μπαρμπα-Θωμά».
Αναλυτικά η πρώτη εικοσάδα:
1. "Οδύσσεια" (Όμηρος, 8ος αιώνας πΧ)
2. "Η Καλύβα του μπαρμπα-Θωμά" (Χάριετ Μπίτσερ Στόου, 1852)
3. "Φρανκενστάιν" (Μαίρη Σέλεϊ, 1818)

4. "1984" (Τζορτζ Όργουελ, 1949)
5. "Τα πάντα γίνονται κομμάτια" (Τσινούα Ατσέμπε, 1958)
6. "Χίλιες και Μία Νύχτες" (πολλαπλοί συγγραφείς, 8ος- 18ος αιώνας)
7. "Δον Κιχώτης" (Μιχαήλ Θερβάντες, 1605-1615)
8. "Άμλετ" (Σαίξπηρ, 1603)
9. "100 Χρόνια Μοναξιά" (Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, 1967)
10.

"Ιλιάδα" (Όμηρος, 8ος αιώνας πΧ)

11.

"Beloved" (Τόνι Μόρισον, 1987)

12.

"Η Θεία Κωμωδία" (Δάντης Αλιγκέρι, 1308-1320)

13.

"Ρωμαίος και Ιουλιέτα" (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, 1597)

14. "Το έπος του Γκιλγκαμές" (αγνώστου, ποιητική παράδοση που
διαδόθηκε αρχικά προφορικά τον 22ο αιώνα πΧ)
15.

Η λογοτεχνική σειρά "Χάρι Πότερ" (Τζ. Κ. Ρόουλιγνκ, 1997-2007)

16.

"Η ιστορία της πορφυρής δούλης" (Μάργκαρετ Άτγουντ, 1985)

17.

"Οδυσσέας" (Τζέιμς Τζόις, 1922)

18.

"Φάρμα των Ζώων (Τζορτζ Όργουελ, 1945)

19.

"Τζέιν Έιρ" (Σαρλότ Μπρόντε, 1847)

20.

"Μαντάμ Μποβαρί" (Γκυστάβ Φλομπέρ, 1856)

Στη λίστα περιλαμβάνονται, εκτός από τα δύο έργα του Ομήρου, ακόμη πέντε
ελληνικά έργα, τέσσερα εκ των οποίων έγραψαν οι τρεις μεγάλοι τραγικοί
ποιητές της αρχαίας Ελλάδας.
Ειδικότερα, τα υπόλοιπα ελληνικά έργα που βρίσκονται στη λίστα είναι:



Αισώπου Μύθοι (620-560 πΧ) στην 29η θέση



"Μήδεια" του Ευριπίδη (431 πΧ) στην 31η θέση



"Οιδίπους Τύραννος" του Σοφοκλή (429 πΧ) στην 49η θέση



"Ορέστεια" του Αισχύλου (5ος αιώνας πΧ) στην 51η θέση



"Αντιγόνη" του Σοφοκλή (441 πΧ) στην 70ή θέση.

https://www.msn.com/el-gr/news/culture/πρώτη-στη-λίστα-με-τις-ιστορίες-που-άλλαξαν-τον-κόσμο-η-οδύσσειατου-ομήρου/ar-AAxSgmn?li=AAaiBsP&ocid=spartandhp

