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Εταιρεία 

 
 

 

 
 
 
 

Μυστικό καθαρό το κρατήσαν 
στην καρδιά, σαν καλό φυλακτό, 
της Ευρώπης τα μέρη γυρίσαν, 
με το νου στο μεγάλο σκοπό. 

 
Της δουλείας πηχτό το σκοτάδι, 
φόβος, πόνος τα πάντα κρατά, 
φλογερός των Εταίρων ο λόγος 
θα θερμάνει των δούλων καρδιά. 

 
Τυραννίας το μίσος τους κάνει 
δυνατούς,  τολμηρούς αθλητές, 
Λευτεριάς όψη νέα λατρεύουν, 
σαν αγάπης πιστής εραστές. 

 
Την Ελλάδα βαραίνουν βαρέα, 
μιας αιώνιας δουλείας δεσμά, 

μα το βλέμμα κρατάνε στραμμένο, 
στη γαλάζια, γλυκιά Λευτεριά 

. 
Οδησσός των ονείρων μητέρα, 
σαν Αργώ παλαιά θα φανεί, 

το χρυσόμαλλο δέρας θα φέρει, 
Λευτεριά, στην πατρώα τη γη. 

Εταιρεία των φίλων συνέστη, 
σε κατάλληλο μοίρας καιρό, 
την Πατρίδα να δουν ελευθέρα 
δώσαν όρκο κρυφό, ιερό! 

 
Την τιμή, τη ζωή, την ουσία, 
όλα βάλαν ενέχυρο μιας 

πιο μεγάλης φροντίδας, που πνέει 
την πνοή της γλυκιάς Λευτεριάς. 

 
Διασποράς ήταν θρέμματα τρία, 
που συλλάβαν ιδέα καλή, 

μυημένους πολλούς κατηχήσαν, 
ετοιμάσαν για δράση δεινή. 

 
Ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ, και Ξάνθος, 

είχαν έργα κοινά και καλά, 
την Πατρίδα μια μέρα να βγάλουν 
από μάυρης δουλείας δεσμά. 

 
Εμπορίου τα κέρδη θυσία 

θα τα κάμουν στον άγιο σκοπό, 
Λευτεριάς ποθητής, αιμοβόρας, 
στον θερμό, τιμημένο βωμό. 

 

Ο Μορέας με Ρούμελη πρώτα, 
σαν ζευγάρι θα μπουν στο χορό, 
τους Πανέλληνες πίσω θα σύρουν, 
να γιορτάσουν Λαμπρής ερχομό! 

 
 

Χρήστου Κ. Ευαγγελίου 
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Η Προσευχή του Ελληνισμού 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας 

 

“Αυτές τις Άγιες Ημέρες εκκλησιαζόμαστε πιο συχνά και προσευχόμαστε περισσότερο. Προσευχόμαστε για τη 
σωτηρία της ψυχής μας, για την υγεία μας, για την προκοπή των παιδιών μας, για την καρποφορία των καλών 
έργων. Ας ενώσουμε σήμερα την προσευχή μας για την ευόδωση των προσδοκιών του Ελληνισμού. Το Έθνος 
ας προσευχηθεί και ας αντλήσει ελπίδα από το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου.  

Ας προσευχηθούμε για τα δύο παλληκάρια μας, τον Άγγελο και τον Δημήτρη, που βρίσκονται αδίκως και 
παρανόμως κρατούμενοι από τούς Τούρκους στην Αδριανούπολη. 

Ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή μας. 

Ας προσευχηθούμε για την ηθική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας που επαγρυπνούν για τη διαφύλαξη 
της εδαφικής μας ακεραιότητας. 

Ας ζητήσουμε την προστασία της Παναγίας του Κύκκου και του Μαχαιρά για την πολυβασανισμένη Κύπρο 
μας. 

Ας ευχηθούμε να μπορούν οι Βορειοηπειρώτες να ψάλλουν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ελεύθερα σε όλη την 
Επικράτεια της Αλβανίας και να διδάσκονται ακωλύτως τα ελληνορθόδοξα γράμματα. 

Ας προσευχηθούμε για τους διδάσκοντες, τους μαθητές και τους φοιτητές όλων των βαθμίδων της 
Εκπαιδεύσεως. Να έχουν την ευλογία των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και να 
αποφεύγουν τα άθεα γράμματα και τη σύγχυση της θολοκουλτούρας. 

Ας προσευχηθούμε για να φωτισθούν οι κυβερνώντες μας και να μην παραχωρήσουν σε ένα πολυεθνικό 
συνονθύλευμα το όνομα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας μας. 

Ας ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τον θρήνο και την αγωνία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, που 
διώκονται και υποφέρουν τα πάνδεινα. Ας ευχηθούμε του χρόνου να ψάλλουν με αισιοδοξία και σε ειρηνικό 
κλίμα το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

Ας διαβάσουμε φωναχτά για να ακούν τα παιδιά μας τα Πασχαλινά διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 
και το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού για την Ημέρα της Λαμπρής. Όπως έλεγε ο Ελύτης: «Όταν σάς 
βρίσκουν τα δύσκολα, μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη». Πράγματι σήμερα μάς 
κυκλώνουν δυσκολίες. Έχουμε ανάγκη να πάρουμε διδάγματα από τους μεγάλους των Ελληνικών Γραμμάτων. 
Από αυτούς που σεβάσθηκαν την Εκκλησία μας και την Ιστορία μας. 

Στη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας, στα μέσα του 17ου αιώνος, ο Εθνομάρτυς Πατριάρχης Κύριλλος 
Λούκαρις δίδασκε στους υποδούλους Έλληνες ότι μπορεί να μην έχουμε – λόγω δουλείας- τα φημισμένα 
Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, αλλά περισσότερο από τα κοσμικά γράμματα αυτό που μάς στηρίζει είναι 
η σοφία του Σταυρού. 

Σταυρωθήκαμε και αναστηθήκαμε. Επιζήσαμε πολέμων, κατακτήσεων και καταστροφών, διότι δεν παύσαμε 
να στηριζόμαστε στην Ορθόδοξη Πίστη, στον πλούτο της γλώσσας μας, στη συνείδηση της συνέχειας του 
Ελληνισμού. 

Απαραίτητο εφόδιό μας η Ελληνορθόδοξη Παιδεία. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
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Hellenism in Action Around the Globe 

Cultural Heritage Events 

 

13th International Conference on Greek Research 
 

  
The 13th International Conference on Greek Research is hosted by LOGOS Australian Centre for Hellenic 
Language and Culture. This conference is one of the most successful international conferences regarding 
Greek studies abroad with a great academic impact.  It has attracted more than 2500 participants over the 
last 22 years and more than 600 refereed papers have been published and are available online 
internationally. Adelaide is the ideal destination for an academic conference, offering great intellectual 
stimulation, abundant cultural diversity, stunning natural splendors and a superb open gate to Australia.      
 
Join us to celebrate the intellectual and scientific work related to Greek literature and Greek Australian 
community achievements in a vibrant program which will include the following areas of research:  
 

Ancient Greek Philosophy and Classical Studies        Cyprus: History and Culture  
Education, Society and Culture Greek History, Society and Migration

Literature and Language Online Learning
  
Important dates 
Abstracts submission deadline: 12 January 2019
Notify Authors: 23 February 2019
Author registration deadline: 13 April 2019
Early bird registration deadline: 13 April 2019
Program finalised: 4 May 2019
 
Keynote speakers will be announced shortly and further information will be available soon at 
www.flinders.edu.au/greekconference 
  
Kind regards, 
Layla Plummer 
Project and Event Coordinator 
LOGOS Australian Centre for Hellenic Language and Culture, College of Humanities, Arts & Social Sciences 
Sturt Road, Bedford Park South Australia 5042GPO Box 2100 Adelaide SA 5001 M: +61 4337 64895 I P: +61 8 8201 3854  
EMAIL: layla.plummer@flinders.edu.au 
 

Supported by  
THE FOUNDATION FOR HELLENIC STUDIES 
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Archaeological Site of Philippi:  
A Landmark of European Heritage 

 
Embassy of Greece in Washington, DC 

Thursday, May 3, 2018 from 6:30 PM to 8:30 PM (EDT) 
Washington, DC 

 
 
The Embassy of Greece and the Hellenic Ephorate of Antiquities of Kavala-
Thasos have the pleasure to invite you to the Opening of the Photographic 
Exhibition: 
  

Archaeological Site of Philippi: A Landmark of European Heritage 
  
The remains of the walled city of Philippi lie at the foot of an acropolis in the region of Eastern 
Macedonia-Thrace, on the ancient route linking Europe and Asia, the Via Egnatia. Founded in 356 
BCE by the Macedonian King Philip II, the city developed as a “small Rome” with the 
establishment of the Roman Empire in the decades following the Battle of Philippi, in 42 BCE. 
Later the city became a center of the Christian faith following the visit of the Apostle Paul in 49-50 
CE. The remains of its basilicas constitute an exceptional testimony to the early establishment of 
Christianity. 
 
The Archaeological Site of Philippi, is included in UNESCO's list of World Heritage Monuments 
since 2016. 
 
The photo exhibition will be on display at the Embassy of Greece until June 1, 2018 (Visiting 
Hours: Monday-Friday, 10-3pm) 
 
The exhibition is generously sponsored by Raycap and is part of the European Union Month of 
Culture in DC. 
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The Society for the Preservation of the Greek Heritage (SPGH) 

The Songs of Hadjidakis and Theodorakis: A Tribute to Greek Musical Heritage 
 
 

 
 
This unique SPGH event, co-sponsored by Georgetown University’s Modern Greek Studies Program, 
showcases, in the form of a live concert, the living tradition of two millennia of Greek music in the songs of 
Mikis Theodorakis and Manos Hadjidakis. 
 
The songs will be performed by the Greek Music Ensemble, a Boston-based group committed to the critical 
interpretation and high-quality performance of contemporary Greek music, under the direction of Panagiotis 
Liaropoulos of the Berklee College of Music. The goal of the Ensemble is to redefine the performance 
standards of Greek music such as to expose its stylistic nuances and authentic spirit without excess 
orchestration or sentimentalism. 
 
Drawing on Byzantine hymns, demotic songs, and rembetika, and marrying this musical heritage with that 
of the great heritage of Greek poetry, Theodorakis and Hadjidakis created the genre of “Greek Art Popular 
Song” that sang the trials, but also hopes, aspirations and sensibilities of the Greek people during the Second 
World War. Originating in the depths of history and expressing authentic feelings and experiences, these 
songs achieved international acclaim and became treasures of the world. 
 
In its 44th year of existence, SPGH has always been concerned with critical living aspects of Greek Heritage 
and the importance of this heritage beyond the narrow Greek audiences. The concert of the Greek Music 
Ensemble is a prime example of this commitment. 
  
Event Location: Lohrfink Theater, Rafik Hariri Building at Georgetown University (3700 O St. NW) 
Doors open: 7 PM; Performance begins: 8 PM 

 

  

 



 

 

Hellenic Link Bulletin No. 158                                        7 

C O R D I A L LY I N V I T E  YO U  T O  A T T E N D  T H E

T H E H ELLEN IC MEDICA L SO CIET Y O F N EW  YO RK 

A N D

RECEPT IO N
6:30–7:00pm

Weill Greenberg Center
1305 York Avenue , Grand  Hall •  New York, NY 10019

AWA RD CEREMO N Y A N D  PRESEN TAT IO N S
7:00–9:00pm

Weill Cornell Medical College–Uris Auditorium
1300 York Avenue  •  New York, NY 10019

KIN DLY RSVP BY MAY 3,  2018
Hellenicmed@gmail.com

––––––––––––– 2 0 1 8 –––––––––––––

George N. Papanicolaou, MD, PhD

ANNUAL SYMPO SIUM

Thursday, May 10, 2018

D I S T I N G U I S H E D  H O N O R E E S

Frank A. Chervenak, MD
Hellenic Me d ical Socie ty Award

P. Roy Vagelos, MD
Dr. Papanicolaou Grand Award

Chairman, Spyros G.E. Mezitis, MD, PhD

Presentation of student awards by Professor Demosthenes T riantafillou,
President of the Greek Teachers-Prometheus

T H E FEDERAT IO N  O F H ELLEN IC MEDICA L SO CIET IES
O F N O RT H  A MERICA
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The UMD Department of Classics/ Modern Greek Program 

Presents a Mini-Conference on 

“Cavafy and the Greek World” 

Saturday, May 5th 2018 

 

UMD faculty and students of the Modern Greek Studies program will discuss the poems of C.P. Cavafy inspired by 
mythical elements and historical events of various phases of the Greek World. 

Schedule:   15:00-17:00 Papers and Q/A session 
17:00-17:30 Reception      
17:30-19:00 Screening of film on C.P. Cavafy’s life and work                             

                                                                            
                                                 

Location:  0106 Francis Scott Key Hall 
UMD College Park MD 20742 

Please RSVP by May 1st to Dr. Polyvia Parara: pparara@umd.edu 
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Γράμματα απο τους αναγνωστές μας 

 

Subject: Bulletin 157 (special edition) 

“Ευχαριστώ πολύ...Ένα θαυμάσιο τεύχος με πολύ δυνατά μηνύματα!” 

Αλέξανδρος Α. Θεοδωρόπουλος                                                                               
Alexandros Theodoropoulos <alexandrosagt@gmail.com> Wilmington, NC 

 
 
 
Subject: Bulletin 157 (Special edition) 

“Συγχαρητήρια για το επίκαιρο τεύχος για την εθνική επέτειο. Από τα 

καλύτερα.” 

Γράψια Ειρήνη 
Eirini Grapsia <egrapsia@yahoo.gr> Boston, ΜΑ 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

HELLENIC LINK, INC. 
 

A NON PROFIT CULTURAL AND SCIENTIFIC ASSOCIATION OF 
HELLENES AND PHILHELLENES INCORPORATED IN DELAWARE 

Suite No. 278 
38-11 Ditmars Blvd. 

Astoria, New York 11105 
Website: http://www.helleniclink.org 

Email: info@helleniclink.org 
Tel.: (718) 217-0430 


