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Prometheas' Events 

 Sunday, February 26, 2017, 6:30pm –11:00 pm Apokriatiko Dinner Party at Nostos 

Restaurant (see flyer) 

 Friday, March 10, 2017: Lecture on Thermopylae by Mr. Sonny Busa 

 

Past Events: Our tribute to Nikos Kazantzakis on January 14 was very successful and many of our 

members requested the link to the video (https://youtu.be/vOeoRrhmuZw). Also, the introductory 

speech by Ms Elina Karmokolias is attached here. 

In Memorial: Constantinos Vasiliades (Age 86) passed away on Tuesday, January 10, 2017 in 

Cleveland, Ohio. He served eight years in the Board of Prometheas, of which for two years he served 

as its Secretary. 

Other Events 

 Thursday, February 2, Reception: 6:30pm; Lecture: 7:15pm “Greeks in the North: The 

Excavation and Survey of a Trading Port in Aegean Thrace (2013-2015)” by Dr. Nathan 

Arrington, Princeton University at The Embassy of Greece, Washington DC (see flyer) 

 Thursday, February 2, 2017 from 6:30 PM to 8:30 PM: Ancient Greece in Popular 

Culture/Classics and Comics (https://www.eventbrite.com/e/ancient-greece-in-popular-

culture-classics-and-comics-tickets-30960855753) 

 February 10: Special Valentine's Celebration: A Greek Musical Interpretation of the Four 

International Natures of Love: http://www.whartondc.com/article.html?aid=3493 

 Saturday, February 25, 7:00pm: Apokriatiko Dinner-Dance by The Epirotic Society (see 

flyer) 

https://youtu.be/vOeoRrhmuZw


                                      

 March 9 through June 24: A World of Emotions/Ancient Greece 700 BC – 200 AD 

(Onassis Cultural Center New York): http://onassisusa.org/press/Emotions%20long-

lead%20news%20release%201_11_17-no-cont.pdf  

 May 12-13: Greek exhibition heading to NYC Grand Central Station: 

http://diaspora.parliament.gr/Home/TabId/2367/ArtMID/6601/ArticleID/11418/Greek-

exhibition-heading-to-NYC-Grand-Central-Station.aspx 

 

Websites of the month 

 Outgoing British Ambassador farewell: Walking in Greece, Landscape and Narrative: 

http://www.tornosnews.gr/en/greek-news/society/21123-outgoing-uk-ambassador-farewell-

%E2%80%9Cwalking-in-greece-landscape-narrative%26amp%3Bquot%3B.html 

 Φεύγει αφήνοντας μία μοναδική επιστολή για την Ελλάδα και τους Έλληνες: 

http://www.typospeiraiws.gr/%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-

%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%bf-

%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-

%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%bf/ 

 Fr. Demetrios J. Constantelos passes away: https://cosmosphilly.com/fr-demetrios-j-

constantelos-passes-away/ and https://www.greeknewsonline.com/rev-dr-demetrios-

condtantelos-passed-away/ 

 Έφτασε η ώρα της διχοτόμησης των ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου: Παρέλαβαν κράτη και θα 

παραδώσουν κοινότητες; http://mignatiou.com/2016/12/eftase-i-ora-tis-dichotomisis-ton-

aoz-elladas-ke-kiprou-parelavan-krati-ke-tha-paradosoun-kinotites/ 

 Μνημόνιο Συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Harvard και 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: http://kleos.chs.harvard.edu/?p=7663 

 Η Πάφος μετατρέπεται σε Ανοικτό Εργοστάσιο Πολιτισμού: 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/392488/i-pafos-metatrepetai-se-anoikto-ergostasio-

politismou 

 Θάνος Κατσάμπας στην εκπομπή "Αθήνα-Βρυξέλλες" στον Αθήνα 984: 

http://www.thanoscatsambas.com/athina-984-30-12-2016 

 Θάνος Κατσάμπας : Τον Ιούνιο οι οριστικές αποφάσεις για την Ελλάδα: 

http://www.thanoscatsambas.com/cnn-greece-29-12-2016 

http://cl.s7.exct.net/?qs=41c916a56d26840bc0caafab8efdb970ddba0970abcd79c47b5350d6653940e3b2d756f52c28b8fc
http://cl.s7.exct.net/?qs=41c916a56d26840bc0caafab8efdb970ddba0970abcd79c47b5350d6653940e3b2d756f52c28b8fc
http://cl.s7.exct.net/?qs=41c916a56d26840bc0caafab8efdb970ddba0970abcd79c47b5350d6653940e3b2d756f52c28b8fc
https://www.youtube.com/watch?v=wgPrBYWfED0
https://www.youtube.com/watch?v=rRXNPucb7A8


                                      

 Ποιά είναι η Δάφνη Ματζιαράκη, υποψήφια για Οσκαρ με το ντοκιμαντέρ «4.1 Miles»: 

http://www.kathimerini.gr/893149/gallery/politismos/kinhmatografos/poia-einai-h-dafnh-

matziarakh-ypoyhfia-gia-oskar-me-to-ntokimanter-41-miles 

 12 Έλληνες που διέπρεψαν παγκοσμίως το 2016: http://www.tilestwra.com/12-ellines-pou-

dieprepsan-pagkosmios-2016/  

 

 Συγκλονίζουν τα ευρήματα στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα: «Τα γόνατά μου 

έτρεμαν», λέει ερευνητής: http://www.iefimerida.gr/news/305251/sygklonizoyn-ta-eyrimata-

ston-panagio-tafo-sta-ierosolyma-ta-gonata-moy-etreman-leei 

 ΑΥΤΟΨΙΑ 15/12/2016 Ιεροσόλυμα - Αποκατάσταση του Πανάγιου Τάφου: 

https://www.youtube.com/watch?v=38r71NVtY4E 

 Άγιον Όρος/Mount Athos: https://www.youtube.com/watch?v=lRHnr0JjKlU 

 Asimina Arvanitaki Perimeter Particle Physicist Awarded New Horizons Prize: 

http://diaspora.parliament.gr/Home/TabId/2367/ArtMID/6601/ArticleID/11435/Asimina-

Arvanitaki-Perimeter-Particle-Physicist-Awarded-New-Horizons-Prize.aspx 

 Καλά Χριστούγεννα με μία χριστουγεννιάτικη ιστορία από την Χειμάρρα: http://stamps-

philatelic.blogspot.gr/2016/12/blog-post_23.html 

 Greek To Be Taught as Foreign Language in Russian Schools Starting January 1, 2017: 

http://eu.greekreporter.com/2016/11/26/greek-to-be-taught-as-foreign-language-in-russian-

schools-starting-january-1-2017/; also: http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/12/1-

2017.html 

 

Books and Music 

 "The Greek Guide to Greatness" (http://www.nationalhellenicsociety.org/nhs-news/the-

greek-guide-to-greatness) 

 "Genocide In The Ottoman Empire" by George N. Shirinian 



                                      

News – Articles 

Δέσμια η δημοκρατία; 

Christos Yiannaras | 12 Dec 2016  

Ο διεθνής ορίζοντας ανησυχητικά θολός, οι παράγοντες των εξελίξεων αστάθμητοι. Η συνοχή (άρα η 

ύπαρξη) της Ε.Ε. διακυβεύεται από μέρα σε μέρα, ο διεθνοποιημένος ολοκληρωτισμός των 

«Αγορών» και οι φιλοδοξίες «ενιαίας παγκόσμιας διακυβέρνησης» πυροδοτούν την έκρηξη 

εθνικιστικών ακροτήτων σε προηγμένες κυρίως κοινωνίες. Ο προεκλογικός αγώνας στις ΗΠΑ 

ξεγύμνωσε τον αμοραλισμό και την παρακμιακή ευτέλεια του παιχνιδιού της εξουσίας στο 

πολιτισμικό μας «παράδειγμα». Και την ίδια ώρα οι «καθ’ έξιν» ταραξίες της Ιστορίας, ο γερμανικός 

και ο τουρκικός ηγεμονισμός, σηκώνουν και πάλι κεφάλι. 

Μέσα σε αυτό το διεθνές σκηνικό, το ελλαδικό κράτος κυριολεκτικά παραπαίει. Δεν είναι 

συναισθηματισμός να θυμόμαστε ότι για να υπάρξει και να διασώζεται ώς σήμερα αυτό το κράτος 

θυσίασαν τη μία και μοναδική ζωή τους κάποιες εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων, σε πεδία μαχών ή 

σφαγιασμένοι από τους κατά καιρούς Αττίλες που γεννάει αδυσώπητη η Ιστορία. Μοιάζει με τροχό η 

Ελλάδα, που χάνει τη μια μετά την άλλη τις ακτίνες ή τα αδράχτια του και αναδιπλώνεται στο 

κεντρικό σημείο, στο τιγκίλι της ρόδας – όπως έγραψε κάποτε ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. 

Και ο Ελύτης συμπλήρωνε: «Η συρρίκνωση του ελληνισμού μετά την επικράτηση των εθνικισμών –

δεν το συνειδητοποιήσαμε ποτέ όσο έπρεπε– μας αποστέρησε από τον τρόπο να βλέπουμε τα 

πράγματα με την ανοιχτοσύνη εκείνη και την ισχύ που διέθετε το ίδιο μας το γλωσσικό όργανο σε 

μια μεγάλη έκταση του πολιτισμένου τότε κόσμου. Απ’ αυτή την άποψη, όσο περίεργο και αν 

φαίνεται, ο πριν από τους δύο παγκόσμιους πολέμους υπήκοος του μικροσκοπικού τούτου κράτους 

ανάσαινε τον αέρα μιας περίπου αυτοκρατορίας. Οι δυνατότητές του να κινηθεί χωρίς διαβατήριο 

γλώσσας καλύπτανε μεγάλα μέρη της Ιταλίας και της Αυστρίας, ολόκληρη την Αίγυπτο, την νότια 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία του Καυκάσου και, φυσικά, την Κωνσταντινούπολη με την 

ενδοχώρα της, ώς κάτω, κατά μήκος του Αιγαίου, τη λεγόμενη στις μέρες μας νοτιοδυτική Τουρκία». 

Μέσα σε ελάχιστο διάστημα (πενήντα χρόνια είναι λιγότερο κι από στιγμή μέσα σε τριάντα πέντε 

αιώνες ιστορίας) ο Ελληνισμός συρρικνώθηκε εξοντωτικά. Επαψε να πατάει και στις δύο όχθες του 

Αιγαίου – πανάρχαιο δεδομένο ορισμού και ταυτότητας της παρουσίας του στην Ιστορία. 

Ξεριζώθηκε από τη Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, την Κωνσταντινούπολη, την Ιμβρο, την 

Τένεδο, διώχτηκε από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τη Ρωσία, την Αίγυπτο, του αφαίρεσαν 

ληστρικά τη Βόρεια Ηπειρο, τη Βόρεια Κύπρο. 

Αποδείχτηκε πανεύκολο στον όποιο ιταμό επίβουλο να αρπάζει και να σφετερίζεται εδάφη 

πανάρχαιων κοιτίδων του Ελληνισμού μακελεύοντας τους αυτόχθονες – όταν η ισχυρή Δύση με 

ποικίλα προσχήματα συναινούσε, το εξαρτημένο (πάντοτε και μονότροπα) από αυτήν ελλαδικό 

κρατίδιο συμμορφωνόταν πειθήνια. Μοιάζει να μην καταλάβαμε ποτέ οι Νεοέλληνες ότι την 

«προστάτιδά» μας Δύση την ενδιαφέρει να διαχειρίζεται ένα «ελληνικό» προτεκτοράτο, που θα της 

έφτανε να τελειώνει στη Μελούνα, αφού θα περιλάμβανε τα αρχαία τοπωνύμια (Αθήνα, Σπάρτη, 

Μυκήνες, Θήβα, Ολυμπία) των οποίων το πολιτισμικό αντίκρισμα θέλει να μονοπωλεί. Η Τουρκία 

http://www.yannaras.gr/author/yannaras/


                                      

είναι πολύτιμη για τη Δύση, όχι σαν φραγμός στη ρωσική επέκταση και επιρροή, αλλά σαν εγγύηση 

οριστικής ταφόπλακας του πιο μισητού ιστορικού της Δύσης αντιπάλου: της ελληνορωμαϊκής 

«οικουμένης» – του «Βυζαντίου», όπως δυσφημιστικά επέβαλαν οι Δυτικοί να αποκαλούμε την 

αυτοκρατορία της Nova Roma. 

Αυτό που εμείς δεν καταλάβαμε ποτέ, το ξέρουν καλά οι γείτονες του μεταπρατικού μας κρατιδίου: 

ότι είναι πανεύκολος ο παραπέρα ακρωτηριασμός του Ελληνισμού όσο η ελλαδική κοινωνία μετράει 

την «πρόοδο» και τον «εκσυγχρονισμό» με τη μεζούρα του εκδυτικισμού της. 

Γι’ αυτό και οι αξιώσεις πληθύνονται και μεγεθύνονται: Οι Τούρκοι εποφθαλμιούν δεκαοχτώ (18) 

νησιά του Αιγαίου και όση Θράκη μάς έχει απομείνει. Οι Αλβανοί απαιτούν να φτάσουν ώς την 

Πρέβεζα. Οι Σκοπιανοί ορέγονται τη Θεσσαλονίκη. 

Μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές σκηνικό, ποια θα ήταν η ενστικτώδης αντίδραση οποιουδήποτε 

οργανωμένου σε κράτος λαού, που θέλει να συνεχίσει να υπάρχει μέσα στην Ιστορία; Θα έβαζε στην 

άκρη, εντελώς στο κοινωνικό περιθώριο, τους καριερίστες της εξουσίας. Που δοκιμάστηκαν 

επανειλημμένα και αποδείχτηκαν κατ’ εξακολούθησιν ανίκανοι ή αηδιαστικά φαύλοι – άνθρωποι 

άρρωστοι, ψυχοπαθολογικά εξουσιολάγνοι. Κατάστρεψαν τις ζωές μας, βύθισαν μια ολόκληρη 

κοινωνία σε εξαθλίωση και πανικό, σε εφιάλτη εξωφρενικού υπερδανεισμού που θα κρατάει σε 

υποτέλεια και τα τρισέγγονά μας, με χαμένη την εθνική ανεξαρτησία και ατιμασμένο, της ντροπής, 

το όνομα των Ελλήνων. 

Είναι δυνατό, ύστερα από εφτά χρόνια τέτοιας συμφοράς, να υπάρχουν ακόμα στο προσκήνιο οι 

φυσικοί αυτουργοί του βασανισμού μας, οργανωμένοι στα ίδια δυσώνυμα για τον λαό μας κόμματα; 

Να μας κουνάει το δάχτυλο η κυρία Φώφη, διάδοχος του πρωτουργού της ολεθριότητας 

«Γιωργάκη», να μαίνεται για εκλογές και πάλι ο κ. Μητσοτάκης, ένα μόλις χρόνο μετά τον εφιάλτη 

της εξουσιολαγνείας Σαμαρά, να αφιερώνουν τα κανάλια και οι εφημερίδες, ακόμα σήμερα, σχόλια 

και αναλύσεις στον χαμαιλεοντισμό του κ. Τσίπρα, που παραμένει μεν κομμουνιστής με τη γροθιά 

υψωμένη, αλλά διεκπεραιώνει ταυτόχρονα την πιο απάνθρωπη πολιτική ασυδοσίας των «Αγορών» 

που γνώρισε ποτέ η υφήλιος – δεν είχε καν το φιλότιμο να παραδώσει στους σεσημασμένους τη 

βρωμοδουλειά. 

Οι γύπες έχουν αρχίσει το κλωθογύρισμα πάνω από το κορμί της Ελλάδας που αναδίνει πτωμαΐνη, 

παίζουμε μάλλον το τελευταίο χαρτί της ιστορικής μας επιβίωσης. Αραγε το Σύνταγμα, που 

καθορίζει και προστατεύει το «δημοκρατικό» μας πολίτευμα, προϋποθέτει τη δημοκρατία μόνο 

αυτονοήτως δέσμια των κομμάτων και του πελατειακού κράτους που τα κόμματα (όλα) 

πρωτευόντως υπηρετούν; Δημοκρατική έξοδος από αυτόν τον εφιάλτη και κοπρώνα είναι δυνατό να 

μην υπάρχει; 

Το ένστικτο αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας των πολιτών προστάζει να χάσουν οι φυσικοί 

αυτουργοί του εφτάχρονου ολέθρου τα πολιτικά τους, τουλάχιστον, δικαιώματα, να τους τα 

αφαιρέσει η ψήφος του λαού. Οταν όμως η ψήφος είναι εξ ανάγκης πουλημένη, γιατί μόνο έτσι 

εξαγοράζει ο πολίτης το ψωμί του και το ψωμί των παιδιών του, τότε τι γίνεται; 

http://www.yannaras.gr/desmia-dimokratia/ 

 


