
                                      

The Hellenic Society Prometheas  

     (Celebrating 40 years, 1978-2018) 

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 

February 2018 

Prometheas Events 

 Sunday, February 18, 2018 (6:30 - 11:00 pm ) Prometheas' Annual Apokreatiko Party at 

NOSTOS (see flyer) 

  

Other Events and Announcements 

 

 February 10, 2018, 2:00PM: "Cavafy and the Greek World" by Polyvia Parara, Visiting 

Assistant Professor, Department of Classics, University of Maryland at the Hellenic Center 

(see flyer) 

 AHIF Hosts 16th Annual Future of Hellenism in America Conference: 

http://ahiworld.org/media-center/press-releases/2017/2197-ahif-hosts-16th-annual-future-of-

hellenism-in-america-conference.html 

 

Websites of the month 

 Με το θέμα της ελληνικής γλώσσας στις ΗΠΑ ασχολήθηκε η Ιερά Σύνοδος στο Φανάρι: 

https://www.ekirikas.com/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-

%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-

%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-

%ce%b3%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-

%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/ 

http://ahiworld.org/media-center/press-releases/2017/2197-ahif-hosts-16th-annual-future-of-hellenism-in-america-conference.html
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https://www.ekirikas.com/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/
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https://www.ekirikas.com/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/


                                      

 The US Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Officers about 

"Macedonia" (Washington, December 26, 1944): 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d258 

 Κατατοπιστικό άρθρο αναφορικά με την Συνθήκη της Λωζάννης και την διένεξη με την 

Τουρκία: http://www.anixneuseis.gr/?p=182157 

 America is on the Brink of a Historic Break With Europe: 

https://www.belfercenter.org/publication/america-brink-historic-break-europe-thanks-trump 

 Χαρτογραφώντας τη Διασπορά: 

http://www.kathimerini.gr/934194/article/epikairothta/ellada/xartografwntas-th-diaspora 

 Επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Hellas Direct (Mε κύριο επενδυτή τον 

Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας - IFC): http://www.tovima.gr/market/article/?aid=933617 

 Στη Χιλή έδωσαν σε σταθμό του Μετρό το όνομα «Ελλάδα» -Γεμάτο αντίγραφα από 

ελληνικές αρχαιότητες, εντυπωσιάζει: http://www.iefimerida.gr/news/311395/sti-hili-

edosan-se-stathmo-toy-metro-onoma-ellada-gemato-antigrafa-apo-ellinikes 

 Κυρά-Βασιλική: Η γυναίκα του Αλή-Πασά, ο πύργος της Κατοχής και ο θάνατος στο 

Αιτωλικό: http://www.agrinionews.gr/kyra-vasiliki-gyneka-tou-ali-pasa-o-pyrgos-tis-

katochis-ke-o-thanatos-sto-etoliko/ 

 «Οἶνος γὰρ ἀνθρώποις δίοπτρον»: https://www.apopseis.com/o%e1%bc%b6nos-

g%e1%bd%b0r-%e1%bc%80nthr%e1%bd%bdpis-d%e1%bd%b7optron/ 

 

 

Books and Music 

 "Odyssey", new translation by Peter Green 

 "Iliad", new translation by Peter Green 

 "Ητον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον..."/Παπαδιαμάντης και ρομαντισμός από την... 

Κρήτη (http://www.kathimerini.gr./942606/article/politismos/vivlio/papadiamanths-kai-

romantismos-apo-thn-krhth) 
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News – Articles 

Ηθική ή Οικονομική Κρίση; - Του Μικέλη Σωτ. Χατζηγάκη 

Τα τελευταία επτά χρόνια διαβάζω αναλύσεις επί αναλύσεων για τις αποτυχημένες οικονομικές 

πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών στη Ελλάδα. Για το πως η χώρα μας χρειάζεται περισσότερες 

ιδιωτικοποιήσεις, μικρότερη φορολογία, καλύτερο έλεγχο των δαπανών κτλ για να αποφύγει την 

χρεοκοπία. Όλα τα παραπάνω είναι ορθά, αλλά φωτίζουν το ζήτημα μονομερώς...  

Κατά την γνώμη μου το αφήγημα αυτό είναι και παραπλανητικό και επιδερμικό. Η Ελληνική κρίση 

είναι πρωτίστως μια βαθιά ηθική κρίση. Η ηθική χρεοκοπία έφερε την οικονομική κατάρρευση και 

όχι το αντίθετο. Για αυτό, άλλωστε, η ύφεση έχει κρατήσει και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εξωγενείς παράγοντες που συνέβαλαν στην γιγάντωση της. 

Άλλωστε, η Ελληνική κρίση ήταν μέρος μιας παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής που ξεκίνησε το 2009. 

Όμως, η Ελληνική κρίση ήταν πολύ διαφορετική και πιο πολύπλοκη από όλες τις άλλες στην 

Ευρώπη και στην Αμερική.  

Συγκεκριμένα, διαβρώθηκαν οι θεμελιώδεις αξίες της Ελληνικής κοινωνίας. Καταβαραθρώθηκαν οι 

θεσμοί και λοιδορήθηκαν οι παραδόσεις μας. Χάθηκε το μέτρο. Ξεχάστηκε η σύνεση. Εξαφανίστηκε 

το ελληνικό φιλότιμο. Χάσαμε τον αλληλοσεβασμό μας. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πίστεψε 

πως αν δουλεύει λιγότερο, αν κουράζεται λιγότερο, αυτό σημαίνει καλή ζωή. Η παραγωγική εργασία 

αντικαταστάθηκε με μια αργομισθία στο δημόσιο. Η ηθική της σκληρής δουλειάς αντικαταστάθηκε 

με τον γρήγορο και εύκολο πλουτισμό. Η δημιουργία αντικαταστάθηκε με την ρηχή καλοπέραση. 

Πιστέψαμε ότι θα γίνουμε «Ευρωπαίοι» αν αποκτήσουμε ένα ακριβό αμάξι και ένα καλό εξοχικό! 

Στην ουσία ακυρώσαμε τις βασικές αρχές και αξίες μας και με δανεικά οικοδομήσαμε ένα ψεύτικο 

και «φτηνό» τρόπο ζωής που σε κάποιους έμοιαζε με Ευρώπη.   

Συγχρόνως, επικράτησε η ιδέα του ατομισμού σε όλα τα επίπεδα. Όμως, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να 

αποκτήσουν ένα αίσθημα «ιδιοκτησίας» των υποχρεώσεων τους. Εμείς οι  Έλληνες θα πρέπει να 

κατανοήσουμε πως οι αλλαγές σε μια κοινωνία, όσο μακριά και αν βρίσκονται από το σπίτι μας, μας 

αφορούν. Γιατί είμαστε όλοι συγκοινωνούντα δοχεία.  

Η σημερινή οικονομική δυσπραγία είναι κυρίως απόρροια μιας ηθικής κατάπτωσης που ξεκίνησε 

από την δεκαετία του ‘80. Συνεπώς, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις 

επόμενες γενιές πρέπει να βρούμε τις σωστές αρχές και αξίες που θα αποτελέσουν τις κοινωνικές και 

οικονομικές μας βάσεις. Γιατί, άραγε, αξίες που σφυρηλατούν την ταυτότητα μας και την ελληνική 

ιδιοπροσωπία μας είναι κατά ανάγκη κακές; Γιατί να μην τολμάμε να μιλάμε για πατριωτισμό; Η 

Ελληνική κοινωνία πρέπει να βρει εκ νέου την ταυτότητά της και την εθνική της διάσταση. Αν δεν 

κατανοήσουμε ποιοι είμαστε σήμερα και ποιοι θέλουμε να γίνουμε αύριο δεν πρόκειται να πάμε 

πολύ μακριά.  



                                      

*Ο Μικέλης Χατζηγάκης είναι οικονομολόγος (LSE, Tufts). Σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην 

Σχολή Κέννεντυ του Χάρβαρντ. 

http://www.ekalampaka.gr/portal/article.asp?ArticleId=25116&lang=gr 
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