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Prometheas' Events



Saturday, November 19, 7:00 pm: “Musical and Wine tasting” at St. George Grand Hall.
Flyer attached.
Sunday, November 20, 4:00 pm: “Pythagorean Self-Awareness Technique for Stress
Management, Memory Improvement and Well-Being” at St. George Greek Orthodox
Church, Bethesda, MD. Flyer attached

Other Events and Announcements


Mentorship Program of the Hellenic Bioscientific Association of the USA:
http://www.hbausa.org/mentorship-program also: http://www.hbausa.org/mentors-signupform

Websites of the month


Αναζητώντας γέφυρες με τη Διασπορά:
http://www.kathimerini.gr/877232/article/epikairothta/ellada/anazhtwntas-gefyres-me-thdiaspora



The Greeks: http://nationalgeographic.org/museum/greeks/



The Glory of Pergamon in New York/Pergamon and the Hellenistic Kingdoms of the
Ancient World: http://www.nybooks.com/articles/2016/06/23/glory-of-pergamon-in-newyork/



On October 7, 1944: Watch The Documentary About the Greek Revolt at Auschwitz When
Prisoners Sang the Greek National Anthem Before Dying: http://www.pappaspost.com/day-

october-7-1944-watch-documentary-greek-revolt-auschwitz-prisoners-sang-greek-nationalanthem-dying/


Η «νέα» Αρχαία Επίδαυρος ξεπερνάει τον εαυτό της:
http://www.kathimerini.gr/875895/article/epikairothta/ellada/h-nea-arxaia-epidayros3epernaei-ton-eayto-ths



Το πρότυπο μοντέλο που... απογειώνει το «Διάζωμα»:
http://www.kathimerini.gr/875911/article/epikairothta/ellada/to-protypo-montelo-poyapogeiwnei-to-diazwma



Τα μνημεία ως οδοδείκτης ανάπτυξης:
http://www.kathimerini.gr/875912/article/epikairothta/ellada/ta-mnhmeia-ws-ododeikthsanapty3hs



Το Βιντεο για την Ελλάδα που Εγινε Viral σε όλη την Υφήλιο!:
https://www.youtube.com/watch?v=yBTO0S5G7RI



Μόνιμος ιμάμης στην Αγία Σοφία:
http://www.kathimerini.gr/880317/article/epikairothta/politikh/monimos-imamhs-sthn-agia-sofia



Ένα μοναδικό άγαλμα της θεάς Κυβέλης ανακάλυψαν Τούρκοι αρχαιολόγοι στα Κοτύωρα
του Πόντου: http://www.pronews.gr/portal/20160909/culture/politistika-nea/84084/enamonadiko-agalma-tis-theas-kyvelis-anakalypsan-toyrkoi



Ancient Poseidon mosaic found in Turkey’s Adana:
http://www.hurriyetdailynews.com/ancient-poseidon-mosaic-found-in-turkeysadana.aspx?pageID=238&nID=103069&NewsCatID=375



Μεγάλη αρχαία εκκλησία ανακαλύφθηκε στην Πισιδία, στην περιοχή της Αττάλειας:
http://www.kathimerini.gr/879234/article/epikairothta/kosmos/megalh-arxaia-ekklhsiaanakalyf8hke-sthn-pisidia-sthn-perioxh-ths-attaleias



Τα γεφύρια της Θεσσαλίας: πέτρινα έργα τέχνης που εδώ και αιώνες στέκουν ακόμη
αλώβητα: http://www.dinfo.gr/%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%86%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1/



Αιτωλικό/Η «Μικρή Βενετία» της Ελλάδας: http://www.mixanitouxronou.gr/i-mikrivenetia-tis-elladas-o-iperochos-topos-opou-i-antipali-tou-kara%ce%90skaki-ton-katadikasangia-prodosia-dimiourgithike-apo-tin-enosi-mikroteron-nision-tin-omorfia-tis-mnimonefse-opala/



Σαμιώτης καθηγητής ξανά στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου!:
http://my-samos.blogspot.com/2016/09/blog-post_49.html



Add your name: Turkey claims it "gave" Greece its islands:
http://action.hellenicleaders.com/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=19487



Χαμηλές επιδόσεις στην τήρηση κανόνων και νόμων:
http://www.kathimerini.gr/879962/article/epikairothta/ellada/xamhles-epidoseis-sthn-thrhsh-kanonwn-kai-nomwn



Reflections on Ancient and Modern Freedom: https://home.isi.org/reflections-ancient-andmodern-freedom

Books and Music


"Game Over: The Inside Story of the Greek Crisis" by George Papaconstantinou

News – Articles
Η αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάννης είναι μια εξέλιξη που μόνο
προβλήματα θα δημιουργήσει στο Αιγαίο

Είναι πολύ πιθανόν η χθεσινή μέρα να μείνει στην Ιστορία ως η μέρα εκείνη που ο
Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν φύτεψε τον σπόρο που θα οδηγήσει την Ελλάδα και την
Τουρκία, κάποτε, σε ρήξη.
Δεν πρόκειται για τις συνήθεις αλαζονικές δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Δεν πρόκειται
καν για την αμφισβήτηση ενός νησιού μας. Και δεν πρόκειται για μια δήλωση
οποιουδήποτε Τούρκου επισήμου.
Πρόκειται για ένα φυτίλι δυναμίτη που έβαλε στα θεμέλια των ελληνοτουρκικών
σχέσεων ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Κι αυτό γιατί άνοιξε ένα άκρως
επικίνδυνο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα
ελληνοτουρκικά σύνορα στο σύνολό τους.
Και το έκανε αυτό τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε αδυναμία, ενενήντα τρία χρόνια 93- χρόνια μετά από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης. Κάτι που κανένας
Ελληνας ή Τούρκος πρωθυπουργός ή πρόεδρος δεν τόλμησε να αγγίξει μέχρι τώρα.
Η Συνθήκη της Λωζάννης, βέβαια, είναι αυτή η οποία υπογράφηκε μετά την
καταστροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία, η οποία οδήγησε στο
ξερίζωμα του Ελληνισμού από τις πατροπαράδοτες εστίες του, στην τουρκοποίηση των
νησιών Ιμβρου και Τενέδου και έθαψε το όνειρο της Μεγάλης Ιδέας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απώλεσε την ιδιότητα του Εθνάρχη και το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως τέθηκε υπό ένα ειδικό διεθνές νομικό καθεστώς.
Η Συνθήκη επίσης προέβλεπε την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην
Τουρκία, την οποία η Τουρκία φυσικά δεν τηρεί και την αποστρατικοποίηση κάποιων
νησιών του Αιγαίου, που η Ελλάδα δεν τηρεί για φανερούς λόγους.

Την Συνθήκη της Λωζάννης διαπραγματεύτηκε από ελληνικής πλευράς ο Ελευθέριος
Βενιζέλος όταν στην Τουρκία αναμφισβήτητος ηγέτης ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας σε περιφερειακούς διοικητές της χώρας
του, ήταν απόλυτα σαφής ως προς τις ορέξεις του.
«Με τη Συνθήκη της Λωζάννης», δήλωσε, «δώσαμε στους Ελληνες τα νησιά, που αν
φωνάξεις από τις ακτές του Αιγαίου, θα ακουστείς απέναντι. Είναι αυτό νίκη;».
Και πρόσθεσε: «Οσοι κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Λωζάννη, δεν
εκμεταλλεύτηκαν τη Συνθήκη αυτή. Και επειδή αυτοί δεν την εκμεταλλεύτηκαν,
δυσκολευόμαστε σήμερα εμείς».
Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά είναι περισσότερο από σαφές. Δεν επιθυμώ, σε
καμιά περίπτωση, να προκαλώ ανησυχία.
Ομως, αν κάτι πρέπει να μας απασχολεί ως Εθνος, αυτό είναι η πιθανότητα της
ανατροπής της Συνθήκης της Λωζάννης.
Κι αυτό γιατί, αν ποτέ συνέβαινε, τότε θα οδηγούσε στην αμφισβήτηση αυτής της ίδιας
της υπόστασης του ελληνικού κράτους.
Κι αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε να το δεχτεί κανένας Ελληνας και καμιά Ελληνίδα.
Οι δηλώσεις του Ερντογάν αποτελούν έναν επιπλέον σημαντικό και επείγοντα λόγο για
τον οποίο η Ελλάδα πρέπει να βγει από την πολλαπλή κρίση το συντομότερο δυνατόν
και να αποκτήσει μια ηγεσία ικανή να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας.

