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Prometheas Events
•

Save the date! Please reserve the 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]

Other events and announcements
•

Dear All, A few members of our DC community put together a Facebook fundraiser in
response to the devastating wildfires in
Greece (https://www.facebook.com/donate/260442431439770/).
In addition, you can donate directly here: The Municipality of Rafina-Pikermi has an
official bank account for the victims of the fire. Pireaus Bank; Account Number:
5186092291418
IBAN: GR20 0172 1860 0051 8609 2291 418
The Greek Red Cross has also set-up an account
Account Holder: HELLENIC RED CROSS
Account Number: 0026.0240.31.0201181388
Name of the Bank and Branch number: EUROBANK-ERGASIAS SA (0240) Bank's
complete address: Korai 7 & Panepistimiou 37, P.C. 10564, Athens, Greece
IBAN number: GR6402602400000310201181388
SWIFT Code: ERBKGRAA

All the best, Harris Mylonas
Associate Professor of Political Science and International Affairs,
Department of Political Science, George Washington University,
2115 G Street, NW, Suite 440, Washington, DC 20052
@hmylonas
•

November 2-3: Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church celebrates its
Centennial. Nov 2: The Parish will hold a session, "Remember the Past...". On Nov 3:
Archbishop Demetrios will join a banquet.

Websites of the month
•

Greece’s Bailout Is Ending. The Pain Is Far From Over:
https://www.nytimes.com/2018/08/19/business/greece-bailout-financialcrisis.html?emc=edit_th_180820&nl=todaysheadlines&nlid=377931710820

•

What the crisis changed in Greece — and what it did not:
https://www.ft.com/content/bddd58e6-995b-11e8-ab77-f854c65a4465

•

The Top 10 Islands in Europe: https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands-ineurope

•

Γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να υποχωρήσει στο Μακεδονικό:
http://www.foreignaffairs.gr/print/71848

•

Ενα νέο μουσείο ανθίζει σαν μικρό λουλούδι, στα βράχια της Ηπείρου:
http://www.kathimerini.gr/979923/article/politismos/eikastika/ena-neo-moyseio-an8izei-sanmikro-loyloydi-sta-vraxia-ths-hpeiroy

•

Professor Maria Karametou won the Second Prize in the local Writers’ Short Story
Competition (https://www.bethesda.org/bethesda/2018-writing-contest-winners). Her story
entitled “The First Few American Moons” is published in the Bethesda Magazine’s July –
August issue.
(https://www.bethesda.org/sites/default/files/u14/2018_Writers_Showcase_SS_Adult_2nd_Pl
ace_-_The_First_Few_American_Moons_by_Maria_Karametou.pdf)

•

Από το Α έως το Ω: Δημήτρης Νανόπουλος:
http://www.kathimerini.gr/804853/article/proswpa/synentey3eis/apo-to-a-ews-to-wdhmhtrhs-nanopoylos

•

Μάνος Ελευθερίου: "Είναι μια ανίατος ασθένεια τα γηρατειά νεαρέ μου" (Μια συνέντευξη
του Μάνου Ελευθερίου η οποία δημοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2017. Ο σπουδαίος ποιητής
στιχουργός και πεζογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 80 ετών):
http://www.philenews.com/politismos/anthropoi/article/558343/manos-eleftherioy-einai-miaaniatos-astheneia-ta-grateia-neare-moy

•

Greek-American Conductor and Producer PETER TIBORIS marks 35 years in a Global
Career: https://hellenicnews.com/greek-american-conductor-producer-peter-tiboris-marks35-years-global-career/

•

Το Εργοστάσιο του Μέλλοντος έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη:
http://parallaximag.gr/epikairotita/ellada/to-ergostasio-tou-mellontos-echei-edra-tithessaloniki

•

14 Really Cool Photos of Early Greek Immigrants in the United States:
http://www.pappaspost.com/fourteen-really-cool-photos-of-early-greek-immigrants-in-theunited-states/

•

Uruguay: The Little South American Country with Many Philhellenes:
http://world.greekreporter.com/2018/07/07/uruguay-the-little-south-american-country-withmany-philhellenes/

Books and Music
•

Θυμήσου το Σεπτέμβρη - Έλλη Λαμπέτη:
https://www.youtube.com/watch?v=qc5mi6VDk30

•

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ & PEPPINO DI CAPRI:
https://www.youtube.com/watch?v=BX_TYr3CMkE

•

"The tyrant-slayers of Ancient Athens: A tale of two statues" by Vincent Azoulay

•

"The transformation of Athens: Painted pottery and the creation of Classical Greece" by
Robin Osborne

•

Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση του ΣΤΕΛΙΟΥ Θ. ΜΑΦΡΕΔΑ:
(http://www.kathimerini.gr/980911/article/politismos/vivlio/to-eidiko-politismiko-varos-thsprevezas)

News – Articles
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΔΡΟΣΑΤΟΣ*

Η ώρα της απογραφής για τη Διασπορά
9.08.2018
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να εισέλθει στη μεταμνημονιακή περίοδο. Πέραν της συζητήσεως για τον
ρόλο των επιτηρητών θεσμών σε αυτή την περίοδο, απουσιάζει η συζήτηση σχετικά με το νέο
«σχέδιο πλεύσης» της χώρας αλλά και την αναγκαία επένδυση στα τακτικώς επικαλούμενα αλλά
ασαφώς προσδιορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.
Τα δέκα τελευταία χρόνια συνέβησαν αλλαγές στην Ελλάδα που αλλοίωσαν την ανθρωπογεωγραφία
της χώρας. Η μείωση μισθών και συντάξεων, η εκτόξευση της ανεργίας των νέων, η
υπερφορολόγηση της επιχειρηματικότητας, η υποχρηματοδότηση της έρευνας και η συρρίκνωση των
δημοσίων δαπανών για θεμελιώδη κοινωνικά αγαθά, όπως η Υγεία και η Παιδεία, οδήγησαν στο
εξωτερικό εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες παραγωγικής ηλικίας.
Ο ανασχεδιασμός του μοντέλου λειτουργίας της χώρας πρέπει να συμπεριλάβει την οργανωμένη
μελέτη των αλλαγών που συνέβησαν στο ανθρώπινο δυναμικό και της γεωγραφικής αναδιάταξής
του. Η αξιοποίηση των άριστων στοιχείων που η χώρα διαθέτει εντός και εκτός αυτής χρειάζεται να
αποτελέσει τον πυλώνα του σχεδίου ανασυγκρότησής της.
Η αξιοποίηση αυτή, ωστόσο, προϋποθέτει τον αποτελεσματικό εντοπισμό τους. Η διαδικασία της
απογραφής συνιστά κεντρικό εργαλείο γι’ αυτό. Μολονότι η εντός Ελλάδας απογραφή
πραγματοποιείται τακτικά ανά δεκαετία, ποτέ δεν έχει γίνει συστηματική και επιστημονικά ορθή
απογραφή του συνόλου των ανθρώπων ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό. Γίνονται
τακτικές αναφορές στη δύναμη του Ελληνισμού που βρίσκεται εκτός Ελλάδας και περιστασιακά
παρουσιάζονται νούμερα, τα οποία ανταποκρίνονται σε πρόχειρους υπολογισμούς αμφίβολης
αξιοπιστίας.
Με εξαίρεση αποσπασματικές καταγραφές συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, ουδείς γνωρίζει
με ακρίβεια τον αριθμό των Ελλήνων της Διασποράς και την κατανομή τους στον παγκόσμιο
πληθυσμιακό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη. Μολονότι η παγκόσμια απογραφή ήταν ένα τεχνικά
δύσκολο εγχείρημα στο παρελθόν, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν την
ασφαλή πιστοποίηση της ταυτότητας και της μοναδικότητας όσων απογράφονται. Αυτό, άλλωστε,
έκανε η Αυστραλία των 20 εκατομμυρίων κατοίκων στην πρόσφατη ηλεκτρονική απογραφή του
πληθυσμού της.
Η απογραφή των Ελλήνων του εξωτερικού συνιστά δράση υψηλής εθνικής σημασίας. Η αναλυτική
αποτύπωση και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων θα αναδείξει μηχανισμούς υποστήριξης των
κοινωνικών αναγκών της χώρας και θα διευκολύνει τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιστημόνων
και άλλων επαγγελματιών για ειδικούς εθνικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, θα πιστοποιήσει με
αδιαμφισβήτητα στοιχεία την παρουσία Ελλήνων στις κοινωνίες του εξωτερικού, με προφανή οφέλη
για τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες αυτές. Τέλος, η διαδικασία καθ’ εαυτήν θα

αποτελέσει μιας μορφής ανανέωση και ενδυνάμωση της σχέσης των Ελλήνων της Διασποράς με τη
μητρόπολη.
Το 1987 και το 2004 δύο ελληνικές εθνικές ομάδες, στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αντίστοιχα,
κατάφεραν για πρώτη φορά να γίνουν πρωταθλήτριες Ευρώπης. Αυτά τα σπουδαία αθλητικά
επιτεύγματα συνέβησαν όχι γιατί οι ομάδες διέθεταν τους ακριβότερους παίκτες, αλλά γιατί οι
προπονητές χαρτογράφησαν τα ταλέντα που διέθετε κάθε παίκτης ξεχωριστά και διαμόρφωσαν ένα
συνολικό σχέδιο λειτουργίας της ομάδας χτίζοντας στις ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός.
Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελλάδα μπορεί να θέσει το
έτος αυτό ορόσημο για την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ανά τον κόσμο ανθρώπινου
δυναμικού της. Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού θα είναι κρίσιμη ώστε η Ελλάδα να μην
ξαναβιώσει επώδυνες εμπειρίες σαν αυτές της προηγούμενης δεκαετίας.
* Ο κ. Κωνσταντίνος Γ. Δροσάτος είναι επίκουρος καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Temple στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.
http://www.kathimerini.gr/980670/opinion/epikairothta/politikh/h-wra-ths-apografhs-gia-th-diaspora

