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Prometheas Events


Saturday, December 1, 2018 to celebrate The Hellenic Society Prometheas' 40th
Anniversary with us! For more info see attachment. But it should be noted that the event is
sold out!

Other events and announcements


Ionian Village summer 2019 program dates: https://www.goarch.org/-/ionian-villagesummer-2019-program-dates



The Bender JCC presents a lecture by Dr. Diane Cline, George Washington University,
titled "When the Greeks Ruled the Seas", on December 12, 2018. For more info contact:
baf.jccgw@gmail.com or visit jccgw.org/baf

Websites of the month


Πρωταθλητής του κόσμου 2018 - το βίντεο του ΕΟΤ:
https://www.zougla.gr/greece/article/prota8litis-tou-kosmou-2018-to-vinteo-tou-eot



Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα εμπόδια στις επιχειρήσεις:
http://www.kathimerini.gr/992790/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ay3anontai-anti-nameiwnontai-ta-empodia-stis-epixeirhseis



Anger Over Old Terrorists Upsets New Friendship Between Greece, U.S.:
https://www.wsj.com/articles/anger-over-old-terrorists-upsets-new-friendship-betweengreece-u-s-1541543066



Επί τάπητος η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού:
http://www.kathimerini.gr/993384/article/epikairothta/politikh/epi-taphtos-h-yhfos-twnellhnwn-toy-e3wterikoy



Κοινά πτυχία του Πολυτεχνείου με το Columbia- Διεθνείς συνεργασίες του ΕΜΠ:
http://athina984.gr/wp-site/2018/11/21/koina-ptychia-toy-polytechneioy-me-to-columbiadiethneis-synergasies-toy-emp/



Οκτώ καθηγητές του ΕΚΠΑ μεταξύ των ερευνητών με τη μεγαλύτερη επιρροή στον
κόσμο: https://www.protagon.gr/epikairotita/oktw-kathigites-tou-ekpa-metaksy-twnerevnitwn-me-ti-megalyteri-epirroi-ston-kosmo-44341712134



Bρέθηκε το «Ζante Girl» που αναζητούσε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ:
https://www.star.gr/eidiseis/ellada/442554/brethhke-to-zante-girl-meta-apo-65-xroniaanazhthshs and https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/234347/vrethike-to-perivoitozante-girl-deite-poia-einai-i-sygkinitiki-istoria-gyro-apo-to-koritsi-video and
https://www.youtube.com/watch?v=prHX3XsMep0



Athens as the 2018 European Capital of Innovation:
http://athenspartnership.org/news/european-capital-of-innovation-award



Τα λοίσθια της οικουμενικότητας:
http://www.kathimerini.gr/991047/opinion/epikairothta/politikh/ta-lois8ia-thsoikoymenikothtas



Κλειστόν λόγω Εφορίας: Πώς έκλεισε το μποστάνι του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου:
https://www.huffingtonpost.gr/entry/kleiston-loyo-eforias-pos-ekleise-to-mpostani-toedemotikoe-scholeioe-olenthoe_gr_5be9aa82e4b0caeec2bbf389



36 Hours in Athens: https://www.nytimes.com/2018/10/11/travel/what-to-do-in-athens.html



Στο φως οι «κούροι της Αταλάντης»:
http://www.kathimerini.gr/993338/gallery/epikairothta/ellada/sto-fws-oi-koyroi-ths-atalanthsfwtografies



Άλλαξε το τοπίο στο «Ναυάγιο» μετά το σεισμό στη Ζάκυνθο:
http://www.kathimerini.gr/992622/article/epikairothta/ellada/alla3e-to-topio-sto-nayagiometa-to-seismo-sth-zakyn8o-vinteo



Σπάνιες παλιές φωτογραφίες της Ελλάδος: https://www.slideshare.net/dmitsonia/ss23665799



Η ζωή και ο θάνατος ενός Τολστόι στη Μάνη – Ο εγγονός που αγάπησε την Ελλάδα:
https://www.tanea.gr/2018/11/18/people/i-zoi-kai-o-thanatos-enos-tolstoi-sti-mani-oeggonos-pou-agapise-tin-ellada/



«Και», ο καθρέφτης της Σμύρνης:
http://www.kathimerini.gr/993209/article/politismos/vivlio/kai-o-ka8refths-ths-smyrnhs



Πως ο Ερατοσθένης ανακάλυψε ότι η Γη είναι στρογγυλή, χιλιάδες χρόνια πριν!
https://www.pronews.gr/istoria/441139_pos-o-eratosthenis-anakalypse-oti-i-gi-einaistroggyli-hiliades-hronia-prin-deite



Ο «πάντοτε περαστικός» Κώστας Βρεττάκος:
http://www.kathimerini.gr/993911/article/politismos/vivlio/o-pantote-perastikos-kwstasvrettakos



Το καλύτερο Ιστορικό Ξενοδοχείο της Ευρώπης βρίσκεται στα Χανιά:
http://www.kathimerini.gr/993537/article/epikairothta/ellada/to-kalytero-istoriko-3enodoxeioths-eyrwphs-vrisketai-sta-xania



Η ελληνική γλώσσα: http://geromorias.blogspot.com/2018/11/blog-post_38.html



Κωνσταντίνος Σ. Σωτηρίου: Πτυχές από την πολεμική δράση του Α/Τ ΑΔΡΙΑΣ (L67)
Μέρος Α΄: Η πρόσκρουση σε νάρκη και η προσάραξη στα Μικρασιατικά παράλια:
http://clioturbata.com/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/s
otiriou_adrias/

Arts, Books and Music


Αχ Αννούλα του χιονιά (…στου Δεκέμβρη τις εννιά...; χαρισμένο στις Αννούλες):
https://www.youtube.com/watch?v=aRFWJCXHCxw



«Ταξιδεύοντας με τον Μίκη»: 25 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους:
https://www.huffingtonpost.gr/entry/taxideeontas-me-ton-mike-25-oktovrioe-stoeskinematoyrafoes_gr_5bc9babde4b0d38b587720a9



Βιβλίο: Η παλιά γειτονιά/Πλατεία Βάθης - Αγιος Παύλος - Σιδηροδρομικοί σταθμοί, του
ΚΩΣΤΑ ΧΡ. ΧΑΤΖΙΩΤΗ (http://www.kathimerini.gr/992495/gallery/politismos/vivlio/hviografia-ths-a8hnaikhs-synoikias-toy-agioy-payloy)



Book: "Gardens of Corfu" by Rachel Weaving (http://www.impress-publishing.com/)

Additional News
ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 ΒΕΡΓΙΝΑ

Ο Μανόλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου...
Τα Χριστούγεννα του 1977, η Ελλάδα βρίσκεται για πολλές ημέρες στην πρώτη σελίδα των
εφημερίδων όλου του κόσμου. Ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος κι η ομάδα του, στις 8
Νοεμβρίου, είχαν βρεθεί μπροστά σε ένα αρχαιολογικό εύρημα, που προκάλεσε παγκόσμια
συγκίνηση και κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας. Τα νέα τις επόμενες εβδομάδες έκαναν
τον γύρο του κόσμου. Οι αρχαιολόγοι είχαν ανακαλύψει στη Βεργίνα, έναν ασύλητο μακεδονικό
τάφο! Μέσα στην ολόχρυση λάρνακα, φυλάσσονταν πολλούς αιώνες, τα οστά του Μακεδόνα
βασιλιά Φιλίππου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου....
Ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος έκανε μια από τις σημαντικότερες ανασκαφές στην ιστορία της
αρχαιολογίας και μαζί με τους συνεργάτες του, δικαιολογημένα, κέρδισαν τον παγκόσμιο θαυμασμό.
Με την ανακάλυψή τους «απάντησαν», σε ανύποπτο χρόνο, στη σκοπιανή προπαγάνδα,
αποδεικνύοντας ότι ο Φίλιππος έζησε και έδρασε στην Ελλάδα και ήταν πρόγονος των
Μακεδόνων....

Η Στέλλα Δρούγου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν
μια από τις βασικές συνεργάτιδες του αείμνηστου καθηγητή. Βρέθηκε δίπλα του στον τάφο του
βασιλιά και μίλησε στη Μηχανή του Χρόνου για την τεράστια ανακάλυψη, καθώς ήταν αναμέσα
στους προνομιούχους αρχαιολόγους, που πρώτοι κατέβηκαν στο μνημείο. Για όλους ήταν τα

ευτυχέστερα Χριστούγεννα. Για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο και την ομάδα του όμως, δεν
ήταν μόνο μέρες χαράς, αλλά μέρες σκληρής δουλειάς και δικαίωσης....
Ο Μανόλης Ανδρόνικος διηγείται το χρονικό της ανακάλυψης του τάφου του Φιλίππου Β΄στη
Βεργίνα: «Πήρα το τσαπάκι της ανασκαφής, που έχω μαζί μου από το 1952, έσκυψα στο λάκκο και
άρχισα να σκάβω με πείσμα και αγωνία το χώμα κάτω από το κλειδί της καμάρας. Ολόγυρα ήταν
μαζεμένοι οι συνεργάτες μου. (…) Συνέχισα το σκάψιμο και σε λίγο ήμουν βέβαιος. Η πέτρα του
δυτικού τοίχου ήταν στη θέση της, απείραχτη, στέρια. (…) -Είναι ασύλητος! Είναι κλειστός! Ήμουν
ευτυχισμένος βαθιά. Είχα λοιπόν βρει τον πρώτο ασύλητο μακεδονικό τάφο. Εκείνη τη στιγμή δεν
ενδιαφερόμουν για τίποτε άλλο. Εκείνη τη νύχτα -όπως και όλες τις επόμενες- στάθηκε αδύνατο να
κοιμηθώ περισσότερο από δυο τρεις ώρες. Γύρω στις 12, τα μεσάνυχτα, πήρα το αυτοκίνητο και πήγα
να βεβαιωθώ αν οι φύλακες ήταν στη θέση τους. Το ίδιο έγινε και στις 2 και στις 5 το πρωί.
Οπωσδήποτε, συλλογιζόμουν, μέσα στη σαρκοφάγο πρέπει να κρύβεται μια ωραία έκπληξη. Η μόνη
δυσκολία που συναντήσαμε ήταν πως την ώρα που ανασηκώναμε το κάλυμμα, είδαμε καθαρά πια το
περιεχόμενο και έπρεπε να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να συνεχίσουμε τη
δουλειά μας, μόλο που τα μάτια μας είχαν θαμπωθεί απ’ αυτό που βλέπαμε και η καρδιά μας πήγαινε
να σπάσει από συγκίνηση. Μέσα στη σαρκοφάγο υπήρχε μια ολόχρυση λάρνακα. Επάνω στο κάλυμμά
της ένα επιβλητικό ανάγλυφο αστέρι με δεκάξι ακτίνες, και στο κέντρο του ένας ρόδακας. Με πολλή
προσοχή και περισσότερη συγκίνηση ανασήκωσα το κάλυμμα με το αστέρι πιάνοντάς το από τις δυο
γωνίες της μπροστινής πλευράς. Όλοι μας περιμέναμε να δούμε μέσα σ’ αυτήν τα καμένα οστά του
νεκρού. Όμως αυτό που αντικρίσαμε στο άνοιγμά της μας έκοψε για μιαν ακόμη φορά την ανάσα,
θάμπωσε τα μάτια μας και μας πλημμύρισε δέος: πραγματικά μέσα στη λάρνακα υπήρχαν τα καμένα
οστά. (…) Αλλά το πιο απροσδόκητο θέαμα το έδινε ένα ολόχρυσο στεφάνι από φύλλα και καρπούς
βελανιδιάς που ήταν διπλωμένο και τοποθετημένο πάνω στα οστά. Ποτέ δεν είχα φανταστεί τέτοια
ασύλληπτη εικόνα. Μπορώ να φέρω στη συνείδησή μου ολοκάθαρα την αντίδραση που δοκίμασα
καθώς έλεγα μέσα μου: “Αν η υποψία που έχεις, πως ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο, είναι αληθινή -και
η χρυσή λάρνακα ερχόταν να ενισχύσει την ορθότητα αυτής της υποψίας- κράτησες στα χέρια σου τη
λάρνακα με τα οστά του. Είναι απίστευτη και φοβερή μια τέτοια σκέψη, που μοιάζει εντελώς
εξωπραγματική”. Νομίζω πως δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια αναστάτωση, ούτε και θα
δοκιμάσω ποτέ άλλοτε». Αποσπάσματα από το βιβλίο του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ “ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ” Εκδόσεις ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ...
Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/o-kathigitis-manolis-andronikos-anakaliptiton-tafo-tou-makedona-vasilia-filippou-i-sigklonistiki-martiria/

