
 1 

 

  The Kyklos Initiative for the Greek Language  
  
In January 2013, The Hellenic Society Prometheas, as part of its mission to promote Greek ideals, heritage, and 
culture, launched a new initiative (the Kyklos) designed for those interested to speak, cultivate, and preserve 
the Greek language. The initiative was proposed and organized by a small group of Prometheas members 
(Achilles Adamantiades, Lefteris Karmiris and Costas Doultsinos) who felt strongly about the need to provide 
an opportunity to people in our community for this purpose (see the original full proposal below).   
 
During the last two years, Kyklos has become fully operational and has drawn the interest of many interested 
people in our community.  Over this period, it has held regular monthly meetings (normally, on the third 
Thursday of each month, with the exception of summer months) with free discussion on a variety of 
interesting cultural, social, economic, and other current topics (see table below for details) which were 
welcome by the membership.  All Kyklos meetings follow a simple format designed to encourage member 
participation; this is achieved by appointing in advance a topic Presenter (Eisigitis) who introduces a selected 
topic for 10-15 minutes, followed by a discussion and exchange of different points of view among the 
membership on the particular subject. A designated Coordinator keeps control of the discussion and ensures 
that all present, to the extent possible, participate. The purpose of these gatherings is not to exhaust a subject 
or draw conclusions but rather to provide an opportunity for members to speak and improve their Greek-language skill. 

In addition to the discussion of the main subject, time is also devoted, as circumstances allow, to the discussion of the 
correct or erroneous use of the Greek language. Also, members often exchanged electronically interesting information 
among themselves related to the Greek language. Attendance has ranged from about 25-35 members in each meeting; 
however, the Kyklos list includes about 120 members many of whom have indicated their interest to receive regularly all 
Kyklos electronic communications in spite of their inability to attend.   
 
Based on feedback received from members over the past two years it is clearly evident that the introduction of Kyklos in 
our community has been a great success. It has been welcome by many as an opportunity to speak and improve their 
Greek-language ability, discuss and learn about the different subjects that are introduced each time, meet friends, and 
foster general cultural enrichment, and enjoyment.  
 
In looking forward, our objective is to maintain a program of interesting discussions and also find new ways that can help 
our members exercise and improve their Greek language vocabulary and skills. As we pursue this goal, we also expect that 
attendance in our monthly meetings will increase in future      
 
Responsibility for organizing and overseeing details of all Kyklos meetings remains with the original founding members 

(Achilles Adamantiades, Lefteris Karmiris and Costas Doultsinos).  All Kyklos meetings are held at the newly renovated 

facilities of the Hellenic Center, at 6506 Bells Mill Rd, Bethesda, MD 20817.  We wish to bring this cultural opportunity to 

all Prometheas members and beyond, and urge them to join us in our monthly get-togethers (synathroiseis) and to 

participate not only as attendees but as topic Presenters and Coordinators as well. 
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Σύνοψη των Συναθροίσεων του Κύκλου της Ελληνικής Γλώσσας - 2013-2014 

 
Ημερ/νία Θέμα της Εισήγησης Εισηγητής Συντονιστής 

1 17-Jan-13 
Εισαγωγή:  πρόταση, σκοπός, μεθοδολογία, ύφος, ρυθμός 
και θεματολογία του Κύκλου Αχιλλέας Αδαμαντιάδης Κανείς 

2 21-Feb-13 
1) Μικτές οικογένειες της διασποράς και 2) το ελληνικό 
λεξιλόγιο 

Έλλη Φάλαρη   και 
Πάνος Λαμπρόπουλος  

Κώστας 
Δουλτσίνος  

3 21-Mar-13 Υπάρχει ελπίδα για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας; Άκης Καλαμίτσης 
Αχιλλέας 
Αδαμαντιάδης 

4 18-Apr-13 
1)  Ο Ρόλος του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και 
2) η λανθασμένη και η σωστή χρήση της γλώσσας 

Κώστας Δουλτσίνος και 
Βασίλης 
Οικονομόπουλος  

Στάχυς 
Παναγίδης 

5 16-May-13 
1)   Η ποιήτρια Κική Δημουλά και 2)  Ο Καβάφης και η 
ποίησή του 

Μαρίνα Χώλλ  και 
Λευτέρης Καρμίρης  

Δημήτρης 
Σταύρακας  

6 20-Jun-13 Υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο Αχιλλέας Αδαμαντιάδης 
Ευάγγελος 
Καλαμίτσης 

7 19-Sep-13 
Προσωπικές εντυπώσεις και  εμπειρίες απο την Ελλάδα 
του εφετεινού καλοκαιριού Κανείς Τζούλια Κλώνη 

8 17-Oct-13 Κοινωνικές πρωτοβουλίες και εθελοντισμός στην Ελλάδα Αφροδίτη Μπουϊκίδου  
Στράτος 
Ταβουλαρέας 

9 21-Nov-13 Το κοινωνικό κράτος και η Ελλάδα της κρίσης Πολύβια Παραρά  
Αχιλλέας 
Αδαμαντιάδης 

1
0 12-Dec-13 Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων 

Όλοι οι 
παρευρισκόμενοι 

Λευτέρης 
Καρμίρης 

    
  

Σύνοψη των Συναθροίσεων του Κύκλου της Ελληνικής Γλώσσας - 2014 

α/α 
Ημερ/νί

α Θέμα της Εισήγησης Εισηγητής Συντονιστής 

1 
16-Jan-

14 
Η Ρωσική ενεργειακή στατηγική και οι συνέπειές της γιά την 
Ελλάδα 

Στράτος 
Ταβουλαρέας 

Αχιλλέας 
Αδαμαντιάδης 

2 
20-Feb-

14 Πού βρίσκεται το Κυπριακό ζήτημα σήμερα; 
Στάχυς 
Παναγίδης 

Πάνος 
Λαμπρόπουλος  

3 
20-Mar-

14 Το ζήτημα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) 
Θόδωρος 
Καριώτης 

Πολύβια 
Παραρά  

4 
10-Apr-

14 Η Πίστη στη Ζωή μας 
Αχιλλέας 
Αδαμαντιάδης 

Κώστας 
Δουλτσίνος  

5 
15-May-

14 Η γλώσσα και λογοτεχνία στη ζωή μας 
Βασίλης 
Οικονομόπουλος 

Πάνος 
Λαμπρόπουλος  

  
 

Ιούν-Ιούλ-Αύγ.-- Δεν έγιναν συναθροίσεις     

6 
18-Sep-

14 Τα Καφενεία και οι Καφετέριες στην Ελλάδα του 2014 
Κώστας 
Δουλτσίνος  

Αχιλλέας 
Αδαμαντιάδης 

7 
16-Oct-

14 Το Ελληνικό Φιλότιμο- έννοια και πράξη Τζούλια Κλώνη 
Κώστας 
Δουλτσίνος  

8 
20-Nov-

14 Η Προστασία του Περιβάλλοντος - Ευθύνη Όλων μας Άθαν Μάνουελ 
Αχιλλέας 
Αδαμαντιάδης 

9 
18-Dec-

14 Ελληνική Οικονομία-Τροχοπέδες στην Ανάπτυξη Χάρης Βίττας   
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Below, we print, the original Announcement for the Initiative for the Creation of the Kyklos 

 

Πρόταση μελών του Προμηθέα για ένα Κύκλο Ελληνικής Γλώσσας (ο Κύκλος)*  
1. Εισαγωγή. Είναι γνωστό πως υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων στην περιοχή μας που νοιάζονται 
πολύ γιά την Ελληνική γλώσσα. Κατά καιρούς ωρισμένοι από αυτούς έχουν εκφράσει την επιθυμία να 
βρισκόμαστε και να μιλάμε για διάφορα θέματα μόνο στα Ελληνικά έτσι ώστε να εξασκούμε τη γλώσσα 
και να την βελτιώσουμε, για να μην την ξεχνάμε. Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται σ’ αυτή την ανάγκη.  
2. Πρόταση και Σκοπός. Κύριος σκοπός είναι η καλλιέργεια και η διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας - 
μιάς γλώσσας που μιλιέται και γράφεται για σχεδόν 3 χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή, κάτω από 
διάφορες ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες. Το πιό σημαντικό όμως είναι πως υπήρξε το μέσο για να 
εκφρασθούν και να κυκλοφορήσουν οι πιό μεγάλες και ρηξικέλευθες ιδέες, πολλές απ’αυτές γιά πρώτη 
φορά στην ιστορία του κόσμου. Με αυτό το υπόβαθρο, προτείνουμε τη δημιουργία ενός Κύκλου της 
Ελληνικής Γλώσσας (Κύκλος), που θα είναι μιά άτυπη, χαλαρή συντροφιά αφιερωμένη αποκλειστικά 
στην ομιλία της Ελληνικής γλώσσας. Ο Κύκλος αυτός θα μας δώσει την ευκαιρία, μέσω της φιλικής 
αναστροφής και της ελεύθερης συζήτησης, να πετύχουμε την επιδίωξή μας.  
3. Μέθοδος και Θεματολογία. Προτείνουμε η πρωτοβουλία αυτή να υλοποιηθεί μέσω του «Προμηθέα» 
επειδή εμπίπτει στους σκοπούς του. Τό σχέδιο μας είναι, σε κάθε συνάθροιση, να αναλαμβάνει ένα 
μέλος του Κύκλου να κάνει μιά σύντομη εισήγηση πάνω σε θέμα της δικής του ελεύθερης επιλογής για 
να δώσει ένα νοητικό ερέθισμα στην ομήγυρη και να διεγείρει την περαιτέρω συζήτηση. Η διάρκεια της 
εισήγησης αυτής ας είναι όση χρειάζεται – προτείνονται 15 λεπτά. Θα επιδιώξουμε να καταρτίσουμε 
έναν αρχικό κατάλογο μελών του Κύκλου, που θα προσφερθούν να γίνουν εισηγητές στις συναθροίσεις 
μαζί με τα προτεινόμενα από αυτούς θέματα. Μετά τη σύντομη εισήγηση, θα ανοίγει η συζήτηση σε 
όλους.  
4. Χώρος και Χρόνος Συναντήσεων. Οι συναντήσεις θα γίνονται στήν ανακαινισθείσα αίθουσα του 
Ελληνικού Κέντρου, κυρίως βραδυνές ώρες (αλλά μπορεί και σε άλλες ώρες). Οι συναντήσεις αυτές 
μπορεί να γίνονται και σε άλλες αίθουσες ή και σε ιδιωτικούς χώρους έφ όσον υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα.  
5. Συμμετοχή και Επικοινωνία. Το κύριο κριτήριο για τη συμμετοχή είναι ένα ισχυρό ενδιαφέρον για την 
Ελληνική γλώσσα και διάθεση για συμμετοχή και αφιέρωση του χρόνου. Επειδή η συζήτηση θα γίνεται 
στα Ελληνικά, μιά σχετικά καλή γνώση της Ελληνικής είναι απαραίτητη. Η επικοινωνία θα γίνεται με το 
διαδίκτυο.  
6. Οργάνωση του Κύκλου. Μόλις πάρουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα προχωρήσουμε στην 
κατάρτιση καταλόγου των μελών του Κύκλου και θα επικοινωνούμε στο εξής με αυτούς. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν ανάλογα με τις απόψεις των μελών.  
------------------------------------------------  
*Η Οργανωτική Επιτροπή του Κύκλου: Αχιλλέας Αδαμαντιάδης, Λευτέρης Καρμίρης, Κώστας 

Δουλτσίνος. (Νοεμβρίου 29, 2012). 


