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
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Prometheas Events


Friday, June 1, 8:00 pm: A film screening at the Hellenic Center of the Finos Film classic
Greek comedy by Yannis Dalianidis "Ζητείται ψεύτης". Free Admission - English subtitles Doors open at 7.30 pm (flyer is attached)



Save the date! Please reserve evening of Saturday, December 1, 2018 to celebrate The
Hellenic Society Prometheas' 40th Anniversary with us! Information and flyer will follow
soon!

Other Events and Announcements


Tuesday, June 5, 6:30-8:00 pm: "What do you need to know if you owe or will inherit
property in Greece?" Presentation by N. Karambelas Esq and T. Vakrinos Attorney at Law at
The Hellenic Center, Bethesda, MD (for more info, see flyer)

Websites of the month


Athens named UNESCO World Book Capital for 2018:
http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/athens_named_unesco_world_book_capital_for_2018/



Στάσιμη η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας την τελευταία 8ετία:
http://www.kathimerini.gr/966219/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/stasimh-hantagwnistikothta-ths-oikonomias-thn-teleytaia-8etia



Σταμάτης Κριμιζής: Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε αξιοκρατία ως κράτος:
http://m.lifo.gr/articles/people_articles/193014/stamatis-krimizis-den-prokeitai-pote-naexoyme-aksiokratia-os-kratos



Η Παραίτηση Κριμιζή και Άλλα Συναφή στη Γενέτειρα της Δημοκρατίας:
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-paraitese-krimize-kai-alla-senafe-ste-yeneteira-tesdemokratias_gr_5af67b0de4b00d7e4c1acd2e?utm_hp_ref=gr-homepage



Ο Θάνος Κατσάμπας στην εκπομπή "Αθήνα-Βρυξέλλες":
https://www.thanoscatsambas.com/el/athina-984-22-04-2018



"Προπέτασμα καπνού το αφήγημα Τσίπρα" https://www.thanoscatsambas.com/wpcontent/uploads/files/fileleftheros-30-04-2018.pdf



A New Greek Euro-Atlanticism: https://www.thenationalherald.com/199682/a-new-greekeuro-atlanticism/



Αυτός που πιστεύει σε μια ελληνική Silicon Valley: http://www.protagon.gr/themata/aftospou-pistevei-se-mia-elliniki-silicon-valley-44341605990



Οι διεθνείς αξιολογήσεις ελληνικών ΑΕΙ:
http://www.kathimerini.gr/961509/article/epikairothta/ellada/oi-die8neis-a3iologhseisellhnikwn-aei



Ενέταξαν τον Σταμάτη Κριμιζή στους «Μεγάλους Ελληνες»:
https://www.ekirikas.com/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BE%C
E%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC/



ECE Honors Dr. Nicholas Kyriakopoulos' Career: https://www.ece.seas.gwu.edu/ecehonors-dr-nicholas-kyriakopoulos-career



Ο Έλληνας που ανακάλυψε το ραντάρ και άλλαξε την εξέλιξη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου: http://www.mixanitouxronou.gr/rantar-elliniki-efevresi-pou-allaxe-ti-roi-tou-vpagkosmiou-polemou/



Μάρθα Χατζηηλιάδου, η Ελληνίδα πιλότος της Emirates μας περιγράφει πώς είναι να...
κουμαντάρεις ένα Boeing 777! http://www.iefimerida.gr/news/412755/martha-hatziiliadoy-iellinida-pilotos-tis-emirates-mas-perigrafei-pos-einai-na



Αφιέρωμα στον Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη από το Πανεπιστήμιο της
Βιέννης: https://hellasjournal.com/2018/04/afieroma-ston-alexandrino-piiti-konstantinokavafi-apo-to-panepistimio-tis-viennis/



Aegean Airlines Sends Greek Gastronomy Soaring:
https://www.forbes.com/sites/anthonygrant/2018/05/05/aegean-airlines-sends-greekgastronomy-soaring/#166818d23641



Πήλιο: Στιγμές δράσης: http://www.kathimerini.gr/964933/gallery/ta3idia/sthn-ellada/phliostigmes-drashs



Αντικύθηρα, το πράσινο νησί της επιστήμης:
http://www.kathimerini.gr/960256/article/epikairothta/perivallon/antiky8hra-to-prasino-nhsiths-episthmhs



Αφιέρωμα: Δωδεκάνησα: http://www.kathimerini.gr/963717/gallery/ta3idia/sthnellada/afierwma-dwdekanhsa



Panagia Araka (Cyprus): https://www.atlasobscura.com/places/panagia-tu-araka



Οι σπαρταριστές ατάκες του Διογένη του Κυνικού: https://masterlista.blogspot.com/2017/11/spartaristes.atakes.diogeni.html



Πως η ιερότερη λέξη των αρχαίων έγινε συνώνυμο του κακού:
https://olympia.gr/2017/09/17/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B7%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CF%83/comment-page-1/

Books and Music


Ποιήματα του Τέλλου Αγρα με μικρές «αυθαιρεσίες»
(http://www.kathimerini.gr/965574/article/politismos/vivlio/poihmata-toy-telloy-agra-memikres-ay8airesies)



"Η Αθήνα στις φλόγες" ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΑΡΛΑΝΤ, μτφρ. Χρήστος Καψάλης
(http://www.kathimerini.gr/965571/article/politismos/vivlio/otan-oi-a8hnaioi-eginanprosfyges)

News – Articles
Κάποτε πλησίασε τον τροπαιούχο νομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη, ένας ξένος διαπρεπής
συνομιλητής, «πειράζων αυτόν και λέγων»: «Μα πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά απόγονοι του
Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή;». Απαντά ο Σεφέρης: «Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας,
που μας μίλησε Ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον
Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον Λεωνίδα και τον Παπαφλέσσα, και ένιωσε την ψυχή της να βουρκώνει την
Μεγάλη Παρασκευή, μπροστά στο ξόδι του νεκρού Θεανθρώπου».

20 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

1. Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω.
2. Να ‘σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια
καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις.
3. Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο -ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα
φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτα άλλο.
4. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά.
5. Δεν υπάρχουν ιδέες – υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες κι
αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.
6. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.
7. Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. … Ο Ανθρωπος αντέχει!
8. Τι θα πει ευτυχία; Να ξέρεις όλες τις δυστυχίες. Τι θα πει φως; Να ερευνάς τα
σκοτάδια.
9. Δεν τον φοβάμαι το Θεό, αυτός καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους ανθρώπους
φοβάμαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δε συχωρνούν.
10. Η φυγή δεν είναι νίκη, τ’ όνειρο είναι τεμπελιά, και μόνο το Εργο μπορεί να
χορτάσει την ψυχή και να σώσει τον κόσμο.
11. Σα δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του
φτερούγες να πετάξει.

12. Ο,τι επιθυμείς να το φωνάζεις δυνατά, αγρίμι να γίνεσαι. Δεν ταιριάζει η
μετριότητα με τη λαχτάρα.
13. Φτάσε όπου δεν μπορείς!
14. Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: Να απαντάς στην κακία με καλωσύνη.
Μόνο περιφρόνηση χρειάζεται.
15. Το μεγαλύτερο ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας.
16. Αξιοπρέπεια δεν είναι στο να κατέχω τιμές, αλλά στο να τις αξίζω.
17. Αν μπορείς, κοίταξε τον φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει.
18. Να πεθαίνεις κάθε μέρα και να γεννιέσαι κάθε μέρα.
19. Αγάπα τον Ανθρωπο γιατί είσαι εσύ.
20. Η αιωνιότητα είναι ποιότητα, δεν είναι ποσότητα, αυτό είναι το μεγάλο, πολύ
απλό μυστικό.

