
                                      

The Hellenic Society Prometheas 

Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική 

Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. 

www.Prometheas.org        Οδυσσέας Ελύτης 

Newsletter 

October 2017 

Prometheas Events 

 Thursday, October 19 2017, at 6:30pm: “The Economic Crisis of 2010 and Greek Foreign 

Policy Dilemmas” by Dr. Eirini Cheila-Psalidopoulos at the Greek Embassy (see flyer) 

 

Other Events and Announcements 

 At PBS starting October 6: Greek Mediterranean Cooking & Cuisine|Greek Chef Diane 

Kochilas (http://www.dianekochilas.com/) 

 Tuesday, November 14, 2017 from 6:30 PM to 9:00 PM (EST) “The Greeks and the Sea” at 

the Cosmos Club (for more info see: https://www.eventbrite.com/e/the-greeks-and-the-sea-

tickets-

38066740646?ref=enivtefor001&invite=MTI3MTYxNTMvc3Rhdm91bGFyZWFzQGdtYWl

sLmNvbS8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2

&ref=enivtefor001&utm_term=attend) 

 Study in Greece/International Master's Programs taught in English: 

http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/topics/business-r-d/6403-study-in-greece-english-

language-mas-in-greek-universities 

 

Websites of the month 

 Με στίχους του Σεφέρη έκλεισε την ομιλία του στην Πνύκα ο Μακρόν: 

http://www.enikos.gr/politics/534775/me-stixous-tou-seferi-ekleise-tin-omilia-tou-stin-pnyka-

o-makron- 

 Greece wins "Best Video in Europe" award  @ UNWTO: 

http://thegreekobserver.com/greece/article/19486/greece-elected-un-world-tourism-

http://www.dianekochilas.com/


                                      

organisation-executive-council/ and http://news.gtp.gr/2017/09/15/greece-wins-unwto-best-

video-in-europe-award/ 

 Λιτότητα – Το καταστροφικό λάθος που πλήρωσε η Ελλάδα: http://gorganews.gr/forbes-

litotita-katastrofiko-lathos-pou-plirose-ellada/ 

 Στο «πάνθεον» του παγκόσμιου μπάσκετ ο Νίκος Γκάλης: 

http://www.kathimerini.gr/925861/gallery/epikairothta/a8lhtismos/sto-pan8eon-toy-pagkosmioy-

mpasket-o-nikos-gkalhs 

 Official statement of the Heads of Churches in Jerusalem on the Protection of Christian 

Properties: http://www.archons.org/news/detail.asp?id=969 

 Greece’s island of the absurd: http://www.politico.eu/article/mykonos-greece-rich-and-

famous-playground/ 

 Monemvasia: http://www.dinfo.gr/%CE%B7-

%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%

CE%B7-%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-

%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85/ 

 

Books and Music 

 Τελετή απονομής βραβείων βιβλίου Public: 

http://www.kathimerini.gr/911084/article/politismos/vivlio/teleth-aponomhs-vraveiwn-

vivlioy-public 

http://www.kathimerini.gr/925861/gallery/epikairothta/a8lhtismos/sto-pan8eon-toy-pagkosmioy-mpasket-o-nikos-gkalhs
http://www.kathimerini.gr/925861/gallery/epikairothta/a8lhtismos/sto-pan8eon-toy-pagkosmioy-mpasket-o-nikos-gkalhs


                                      

News – Articles 

 

Plaka (1962) 

 



                                      

 

ΑΠΟ ΑΠΑΝΤΑ ΣΟΥΡΗ 

Προθύμως σας εκάμαμεν εκείνο που ζητείτε 

και άν δεν μας πιστεύετε, κοπιάσετε να δήτε 

ποία ειρήνη κατ’ αυτάς στο κράτος βασιλεύει 

και πώς καθένας ήσυχα γλεντά και χουζουρεύει. 

Ήλθε το άντε στάτους κβο με τόσας αναπαύσεις 

και άρχισαν να γίνονται διορισμοί και παύσεις. 

_Λοιπόν, τί άλλο από μας, Ευρώπη, απαιτείς 

κι ακόμη από το λαιμό πιασμένους μας κρατείς; 

Θέλεις λοιπόν να ζήσωμε χωρίς πολιτικήν 

και ως στρατόν να έχωμε την χωροφυλακήν 

κι ουδέ ο ρήτωρ Κωνσταντής ν’ ακούγεται παρλάρων 

διά το πραξικόπημα εκείνο των Βουλγάρων; 

Εσύ, βρε καγκελλάριε των σαχλο-Γερμανών 

σύ εναντίον μας κινείς και γην και ουρανόν 

εσύ, διαόλου αλεπού, που ψόφος δεν σε πιάνει 

εσύ κρατάς κατάκλειστο το κάθε μας λιμάνι, 

και όλα τα καράβια σου εις τα νερά μας στέλλεις, 

διότι έτσι αγαπάς, διότι έτσι θέλεις. 

Εσύ, βρε καγκελλάριε, εσύ, βρε Μαμελούκε, 

εσύ, πανευγενέστατε της Δύσεως Τραμπούκε, 

παίζεις και πάλι πρόστυχο και βρώμικο παιχνίδι 

και του κυρίου Γλάδστωνος του πάει ριπιπίδι 

κι αισθάνεται το βάρος σου ο σβέρκος κάθε ράχης… 

αλλ’ έστι δίκης οφθαλμός, που κακό ψόφο νάχεις. 

Γ.Σουρή 1886 

(ΑΠΑΝΤΑ ΣΟΥΡΗ εκδ.Γιοβάνη Δ’ Τόμος) 

* Αναφέρεται στον αποκλεισμό της Ελλάδα από τους Γερμανούς το 1886 


