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News from and about our Association
The Board of Directors (BOD) of the Hellenic Link, Inc. (HL)met on July18, 2020 for the first time in the
format of a “zoom” teleconference. The facility and ambience of this type of meeting allowed the effective
participation of Board members widely dispersed geographically, including colleagues residing in Greece.
The meeting marked the end of the 3-year tenure of the Board; it focused on pending urgent matters,
while an assessment of progress made in the period 2018-2020 will be made later; it will be presented
then to the membership.
By now, the HL members have become aware that shortly they will be called to cast their votes for the
election of a new BOD, which will continue the governance of the Association and lead in the
implementation of HL’s charter objectives. The Election Committee appointed is chaired by Dr. Katherine
Efthymiatou- Stabile, a veteran leader of the Association. The task of her Committee is to nominate
members in good standing as candidates for election to serve in the new Board.
The process of nominations will be followed by the casting of votes by all members on the ballot of the
nominated candidates. We urge all HL members to respond with interest and dispatch to the need of
placing in governance fellow-members who are capable and dedicated.
The Board took also action to advance the editorial process of the teaching guide on the Byzantine
Civilization in preparation for publication. The BOD together with its Advisory Council
Discussed and clarified the frame of content for the new teaching guide on the Diachronic Contributions
to Civilization of the Asia Minor Hellenes approved. This guide will be also authored collaboratively. Its
writing and publication will be editorially overseen by Professor Taxiarchis Kolias.

1

The Board noted with pleasure that Dr. Constantine Hatzidimitriou representing the Hellenic Link
submitted a proposal for participation in a Conference being organized by the National Committee for
the Celebration of the 200 years from the War of Greek Independence started in 1821.
It was also noted with satisfaction that the Supreme Council on Greek Education of the Greek Orthodox
Archdiocese of America includes members who serve or have served in the past the HL entity. The
prospect of cooperation of our Board with the Archdiocesan Council in educational matters is greatly
favored and it will be consistently pursued.
CJE

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Τις ημέρες αυτές του Οκτωβρίου, η συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων γυρίζει πίσω να τιμήσει
με εθνική υπερηφάνεια την 28η Οκτωβρίου 1940, το ιστορικό ΟΧΙ και το έπος της αντίστασης και νίκης
κατά των δυνάμεων του Αξονα , του Μουσσολίνι και του Χίτλερ. Εφέτος ο επετειακός εορτασμός
συμπίπτει και συντονίζεται με το άλλο προ 2500 ετών ιστορικό επίτευγμα του ‘Εθνους μας, την Μάχη
των Θερμοπυλών και Ναυμαχία της Σαλαμίνος (φθινόπωρο 480 π.Χ.) κατά του επιτιθεμένου κατακτητή
Ξέρξη της Περσίας.
Οι Ελληνες όπου γης πανηγυρίζουν βέβαια για τα απίστευτα αυτά κατορθώματα με μεγάλη όμως
ανησυχία για την καινούρια θανάσιμη απειλή κατά της Ελλάδος/Κύπρου που ορθώνει εξακολουθητικά
εναντίον τους ο αυταρχικός και επιθετικός ηγέτης της Τουρκίας Ερντογάν. Η ανησυχία τους δεν οφείλεται
σε φόβο του μεγέθους και της ισχύος του αντιπάλου, αλλά μάλλον στην διαπίστωση και διαίσθηση ότι
το πνεύμα του 480 π.Χ. και του 1940 δεν κυριαρχεί στη εθνική αντιμετώπιση της απειλής. Μακροχρόνιες
προσδοκίες για επίλυση του προβλήματος με καλόπιστη εφαρμογή του διεθνούς νόμου δεν απέδωσαν.
Το αντίθετο, η ιταμότητα και οι πιεστικές απαιτήσεις εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της
ακεραιότητας της Ελλάδος αυξάνονται καθημερινά.
Το Δελτίο του Ελληνικού Συνδέσμου συμμετέχοντας στα αισθήματα του συνόλου του Ελληνισμού,
καταθέτει το επόμενο άρθρο που απηχεί την λαϊκή ανησυχία και καλεί σε συναγερμό για ενεργητική
αντιμετώπιση της έκδηλης πολλαπλής απειλής σύμφωνα με την εθνική παράδοση.
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Ελευθερούτε Πατρίδα!
Δημοσιεύτηκε 1 Οκτωβρίου 2020 στην Daily Post από τον Θανάση Κ.
Φέτος, γιορτάζουμε τα 2500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών, αλλά κι από τη Ναυμαχία της
Σαλαμίνας (και οι δύο το 480 π.Χ. – η πρώτη αρχές Αυγούστου ή δεύτερη τέλη Σεπτέμβρη…).
Και μέσα στον «αναστοχασμό» που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ιστορικών εορτασμών, κάποιοι
θέτουν το εύλογο ερώτημα:
Πώς ξαφνικά αποφάσισαν, τότε, οι Έλληνες να πολεμήσουν κατά των – πολύ πολυπληθέστερων και από
κάθε υλική άποψη ισχυρότερων – Περσών;
Κι εμφανίζονται ατέλειωτες κοινωνιολογικές, οικονομικές, γεωπολιτικές και ψυχολογικές αναλύσεις,
από σημερινούς «ερευνητές»…
–Ότι πολέμησαν, λέει, γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή…
–Ότι πολέμησαν για να διασώσουν «τον τρόπο ζωής τους και την καθημερινότητά» τους…
–Ότι πολέμησαν, γιατί δεν ήθελαν να χάσουν την κυριαρχία τους στη θάλασσα – άρα ήταν ένας πόλεμος
γεωπολιτικών συμφερόντων.
Όμως, αυτά είναι μάλλον επιφανειακά και ελαφρώς… ανιστόρητα!
–Πρώτον είχαν άλλη επιλογή! Μπορούσαν να υποταχθούν! Η κυριαρχία των Περσών ήταν αρκετά
«χαλαρή» – κι όσο απομακρυνόταν από το κέντρο της Αυτοκρατορίας τους γινόταν περισσότερο
«συμβολική επικυριαρχία», παρά στυγνή τυραννία…
Άλλωστε, είχαν ήδη καταφθάσει στις Ελληνικές πόλεις απεσταλμένοι του Μεγάλου Βασιλέα Ξέρξη, με
πολύ δελεαστικές προτάσεις… «υποταγής» για τους Έλληνες (πέραν των Αθηναίων που ήθελε να τους
τιμωρήσει, γιατί είχαν βοηθήσει στην εξέγερση της Ιωνίας είκοσι χρόνια πριν)…
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Κι υπήρξαν πράγματι, κάποιες Ελληνικές πόλεις που «μήδισαν» τότε. Δηλαδή δέχθηκαν να υποταχθούν
στην επικυριαρχία του Πέρση Βασιλέα.
Αλλά ο μεγάλος όγκος των πιο καλά οργανωμένων Ελλήνων του νότου, αντιστάθηκε. Δεν βρέθηκαν εκεί
πρόθυμες «ελίτ» να δελεαστούν από τις προσφορές του Ξέρξη…
Αντίθετα, οι αγγελιοφόροι του Μεγάλου Βασιλέα θανατώθηκαν και στην Αθήνα και στην Σπάρτη –
πράγμα που και για τα δεδομένα της εποχής υπήρξε μεγάλη «ιεροσυλία»! Η οποία, όμως, αποδόθηκε
στη μεγάλη προσβολή που είχε προηγηθεί: ότι δηλαδή, η πρόταση υποταγής, ήταν τόσο «ανίερη», που
«έπρεπε» να απαντηθεί με μια εξ ίσου «ανίερη» πράξη. Τη θανάτωση των αγγελιοφόρων!
Στην πραγματικότητα οι Έλληνες έκοψαν τότε όλες τις γέφυρες «συνδιαλλαγής» με τον εισβολέα! Όσο
«δελεαστικές» κι αν ήταν οι προτάσεις του…
Είχαν επιλογή λοιπόν, τότε, να «επιβιώσουν» ως πόλεις σχετικά «αυτόνομα», χωρίς να ρισκάρουν τον
αφανισμό τους, από τις ατέλειωτες στρατιές του εχθρού που πλησίαζε.
Είχαν επιλογή, αλλά την απέρριψαν με τον πιο αποφασιστικό και δραματικό τρόπο…
–Δεύτερον, το ότι ήθελαν «να διασώσουν τον τρόπο ζωής τους», δεν λέει τίποτε…
Προφανώς η συνειδητή απόφαση των Ελλήνων να αντισταθούν στην Περσική πανστρατιά, κρύβει
κάτι παραπάνω – πολύ παραπάνω – από τη υπεράσπιση μιας… «καθημερινής» ρουτίνας!
Αυτοί που αποφάσισαν να αντισταθούν στις 10πλάσιες ως 50πλάσιες δυνάμεις της μεγαλύτερης
στρατιωτικής Δύναμης της εποχής – και ανίκητης, ως τότε – προφανώς αποφάσιζαν να ρισκάρουν την
ίδια τη ζωή τους.
Με πολλές πιθανότητες να την χάσουν!
Είναι μάλλον αστείο να λέμε ότι πήγαν να πεθάνουν για να διασώσουν τον … «τρόπο ζωής» τους και
την «καθημερινότητά» τους!
Αυτά θα μπορούσαν να τα διασφαλίσουν, αν δέχονταν τις γενναιόδωρες προτάσεις υποταγής του
Ξέρξη…
–Τρίτον δεν ήταν ούτε «εμπορικοί ανταγωνισμοί» στη θάλασσα ούτε «γεωπολιτικά συμφέροντα»…
Οι κατακερματισμένοι Έλληνες άρχισαν να κυριαρχούν στη θάλασσα ΜΕΤΑ τους Μηδικούς Πολέμους!
Μέχρι τότε οι Ελληνικές πόλεις ήταν «μεγέθη» ασύμμετρα μικρότερα από την Περσική παντοκρατορία.
Δεν τους πέρναγε ούτε από το μυαλό να «ανταγωνιστούν στα ίσα» την τεράστια Περσική Αυτοκρατορία…
Αυτό άρχισαν να το κάνουν αφότου νίκησαν τους Πέρσες και επειδή – παρ’ ελπίδαν – τους νίκησαν!
Άρα, ούτε οικονομικοί και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί τους έσπρωξαν σε πόλεμο κατά των
παντοδύναμων τότε Περσών…
Από κάθε άποψη μια «ευμενής υποταγή» ήταν η πιο ρεαλιστική λύση των «μυαλωμένων». Κάποιοι την
εισηγήθηκαν μάλιστα…
Αλλά το Έθνος της Ελλήνων «γεννήθηκε» τότε, επειδή, απέρριψε εκείνη της «ρεαλιστική λύση»…
Τι, λοιπόν, ακριβώς έσπρωξε τους Έλληνες να αντισταθούν σε ένα τόσο άνισα ισχυρότερο εχθρό;
Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πολύ, δεν χρειάζεται να κάνουμε παρακινδυνευμένες «υποθέσεις»…
Οι ίδιοι οι Αρχαίοι Έλληνες, φρόντισαν να το εξηγήσουν σαφέστατα.
Από τότε…
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Το λέει ο Αισχύλος στην Τραγωδία «Πέρσαι», όταν ο αγγελιοφόρος μεταφέρει στην πρωτεύουσα της
Περσικής Αυτοκρατορίας τα «κακά μαντάτα» της ήττας του περσικού στόλου στη Σαλαμίνα.
Η μητέρα του Ξέρξη και η σύζυγός του δεν μπορούν να το πιστέψουν και ξεσπάνε σε θρήνους
απαρηγόρητες, όταν ο μαντατοφόρος απαγγέλλει τον παιάνα – δηλαδή το πολεμικό άσμα – που
κραύγασαν οι Έλληνες όλοι μαζί, όταν εξαπέλυαν την επίθεσή τους κατά του Περσικού στόλου:
Ω παίδες Ελλήνων ίτε,
Ελευθερούτε Πατρίδα,
ελευθερούτε δε Παίδας, Γυναίκας, Θεών τε Πατρώων έδη,
Θήκας τε προγόνων – νυν υπέρ πάντων αγών.

Σε κάπως ελεύθερη μετάφραση:
Ω Ελληνόπουλα εμπρός, Ελευθερώστε την Πατρίδα,
Παιδιά, γυναίκες, πατρικούς ναούς αυτή την ώρα,
Τους τάφους των προγόνων σας,
Αγώνας για όλα τώρα!
* Η λέξη «Πατρίδα» υπάρχει από τότε! Κι ας μην υπήρχε τότε «ενιαίο» ελληνικό κράτος»…
Κι ας σπαρασσόταν εκείνη η «Πατρίδα» τότε – και πριν και μετά – από φοβερούς εμφυλίους –
ενδοελληνικούς – πολέμους…
Κι όχι μόνο υπάρχει η έννοια της Πατρίδας, αλλά περικλείει τέτοια συμβολική συμπύκνωση
αισθημάτων, που σπρώχνει χιλιάδες νέους της εποχής να ορμήσουν σε μιαν άνιση μάχη και σε ένα
πιθανότατο θάνατο…
* Η λέξη «Έλληνες», επίσης υπάρχει από τότε! Και ενώνει ως ενιαία ταυτότητα πληθυσμούς
χωρισμένους και διάσπαρτους σε αντίπαλες πόλεις.
Και είναι τόσο ισχυρή ταυτότητα, που όταν ξεσπά σαρώνει πολλαπλάσιες στρατιωτικές δυνάμεις…
* Και τα κίνητρα αυτού του ξεσπάσματος λέγονται απερίφραστα:
Παιδιά, γυναίκες, πατρικούς ναούς, τους τάφους των προγόνων…
Αυτή είναι η «Πατρίδα» των Ελλήνων: Η οικογένειά τους, η Θρησκεία τους, ο τόπος που είναι θαμμένοι
οι γονείς τους!
Εκεί που έχει ριζώσει το χθες, εκεί όπου ανθεί το αύριο, εκεί που χαίρονται το σήμερα.
Η Πατρίδα τους δεν έχει μόνο «υλικές» διαστάσεις: χώματα, πόλεις, ανθρώπους, περιουσίες…
Έχει και «μεταφυσικές» διαστάσεις: τα ιερά των θεών τους και τους τάφους των προγόνων τους!
Χωρίς αυτήν την υπέρβαση από την υλική υπόσταση, δεν υπάρχουν «αρχές», «αξίες», «ιδανικά» και
«ιερότητα»…
Και χωρίς αυτά, δεν υπάρχει Πολιτισμός!
Η Πατρίδα αποκτά πολιτισμική δυναμική, όταν υπερβαίνει τις υλικές διαστάσεις και αποκτά
«μεταφυσική ιερότητα».
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Δηλαδή, όταν υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Και «θεώνει» τον Άνθρωπο…
Αυτή την «Πατρίδα» τους, δεν θέλουν απλώς να τη «διαφυλάξουν».
Θέλουν να την Ελευθερώσουν!
Η υπέρτατη έννοια που τα «δένει» όλα μαζί: Ελευθερία!
Κι άλλοι λαοί πολέμησαν για να μην υποταχθούν σε ξένους δυνάστες. Άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε όχι. Και
τότε και μετά και πολύ αργότερα…
Στη Σαλαμίνα, ωστόσο, η Ελευθερία αποκτά, πέρα από το πρακτικό αντίκρισμα «πολιτικής
ανεξαρτησίας» και ιδεολογικό υπόβαθρο και ψυχολογικές διαστάσεις και τεράστιες πολιτισμικές
προεκτάσεις.
Η Ελευθερία, πέρα από «ανάγκη», γίνεται μήτρα Πολιτισμού.
Η Ελληνική νίκη στα «Μηδικά» θεμελίωσε τον Ελληνικό Πολιτισμό!
Ο Παρθενώνας υπήρξε επινίκιο αφιέρωμα στην Θεά Αθηνά, για την «εύνοιά» της τη στιγμή της μεγάλης
δοκιμασίας…
Ήταν σύμβολο νίκης της Ελευθερίας!
Ο Ελληνικός Πολιτισμός είχε ως πρόταγμα την Ελευθερία!
–Όχι την κατάκτηση (των άλλων), όπως ο Ρωμαϊκός.
–Όχι τη συγκέντρωση πλούτου (σε βάρος των άλλων), όπως η Καρχηδόνα.
–Όχι την κοσμοκρατορία, όπως η Περσία πιο πριν και η Αυτοκρατορική Ρώμη μετά – κι όλες οι
κοσμοκράτειρες που ακολούθησαν.
Ο Ελληνικός Πολιτισμός είχε ως πρόταγμα την Ελευθερία, και γι’ αυτό αναδείχθηκε σε Διαχρονικό και
Οικουμενικό…
Όταν οι Έλληνες έχασαν (και… ξέχασαν) την Ελευθερία τους μαράζωσαν! Για πολλούς αιώνες…
Εξακολούθησαν να βγάζουν μεγάλους στοχαστές. Μεμονωμένα…
Ορισμένες πόλεις τους εξακολούθησαν να ακμάζουν κατά καιρούς.
Αλλά όταν χάθηκε το συλλογικό πρόταγμα της Ελευθερίας, οι Έλληνες μαράζωσαν για τα καλά…
Κι όταν προσπάθησαν να αναγεννηθούν, στο πρόταγμα Ελευθερίας επανήλθαν!
Και ο ξεσηκωμός τους απαθανατίστηκε 22 αιώνες αργότερα με τον:
–Ύμνο στην Ελευθερία!
Που την αναγνωρίζουν, μέσα από τους καπνούς και το χαλασμό, από δύο πράγματα:
Από την Κόψη του σπαθιού την τρομερή.
Κι από τον Όψη που με βιά μετράει τη γη…
–Πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια ακριβώς, οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες πέραν πάσης προσδοκίας.
Λίγο πριν, ούτε οι ίδιοι το πολύ-πίστευαν…
–Πριν 200 χρόνια ακριβώς, οι Έλληνες κέρδισαν την Ελευθερία τους, επίσης πέραν πάσης προσδοκίας…
Και πάλι, δεν το περίμενε κανείς!
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«Απροσδόκητα» και τα δύο…
Δυο λέξεις: Ελευθερούτε πατρίδα,
κρύβουν το μυστικό αυτών των «ιστορικών παράδοξων»!
ΥΓ. Την έννοια της Πατρίδας την μίσησαν πολλοί έκτοτε!
Την μίσησαν τα αυτοκρατορικά καθεστώτα της Ιεράς Συμμαχίας. Και ο κορυφαίος εκπρόσωπός τους, ο
Μέτερνιχ, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει τις ευρωπαϊκές ελίτ της εποχής του από τους «δίδυμους
δαίμονες»:
–Της Δημοκρατίας και των Πατρίδων!
Γιατί αυτά τα δύο πήγαιναν μαζί. Και τότε, και τώρα και πάντα…
Αλλά μάταια. Τα δημοκρατικά εθνικά κινήματα του 1848 τον σάρωσαν!
Τη μίσησαν και οι Σταλινικοί αργότερα, που τραγουδούσαν τον ύμνο της «Γ’ Διεθνούς»:
–Εμείς ΔΕΝ έχουμε Πατρίδα, ούτε αγίους με σπαθιά…
Μάταιος ο κόπος και του Στάλιν.
Σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του, οι λαοί που είχε υποτάξει στην Ευρώπη ανέκτησαν και την εθνική
αυτοτέλειά τους και τα δημοκρατικά πολιτεύματά τους.
Δεν είναι τυχαίο που σήμερα, οι πιο εθνικά προσανατολισμένοι – εθνοκεντρικοί – λαοί είναι όσοι
έζησαν σε καθεστώτα Κομμουνιστικού Διεθνισμού (ανατολική Ευρώπη).
Ή όσοι είχαν χάσει την πατρίδα τους για αιώνες και την ανέκτησαν πρόσφατα (Ισραήλ).
Το Ελευθερούτε Πατρίδα, δεν υπήρξε μόνο παιάνας των Ελλήνων στη ναυμαχία της Σαλαμίνας…
Είναι διαχρονικό πρόταγμα που έχει σφραγίσει τη σύγχρονη Ιστορία του κόσμου…
Είναι σημερινό και επίκαιρο σύνθημα που ξεσηκώνει λαούς: από το Κουρδιστάν μέχρι την Αρμενία.
Μένει να το ξαναθυμηθούμε κι εδώ, στην Ελλάδα.
Ελευθερούτε Πατρίδα, που… να πάρει ο διάολος!

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Ελληνικού Συνδέσμου,
Σας παρουσιάσαμε στο περασμένο τεύχος του Σεπτεμβρίου Νο. 181 την ειδοποίηση περί του ΖΟΟΜ
τηλεσυνεδρίου του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Maryland.
Στο παρόν τεύχος συμπεριλαμβάνουμε την λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος της εκδήλωσης,
την ανανέωση της πρόσκλησής σας εις αυτήν, καθώς και την γνωστοποίηση του ΖΟΟΜ Link που θα
επιτρέψει την παρακολούθησή της.
Με την υπόμνηση των όσων γράψαμε για την σημασία της εκδήλωσης αυτής, σας προτρέπουμε και
πάλι θερμά να μη χάσετε την εξαιρετική αυτή ευκαιρία πολιτισμικής αναβάθμισης που προσφέρει σε
όλους μας το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο.
The Editor of the Bulletin
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ
You are cordially invited to a conference
organized by the UMD Modern Greek Studies program:
Ancient Greece and the Shaping of Modern Greek Identity
on Saturday, October 24th, 2020
1-4 pm
UMD faculty and students of the Modern Greek Studies Program
will present papers discussing the impact of Ancient Greece in
the shaping of Modern Greek Identity from the War of
Independence to the present.
RSVP to Ldoherty@umd.edu
A ZOOM invitation link will be mailed to you three days prior to
the conference.
For info please feel free to contact Dr. Polyvia
Parara: pparara@umd.edu
Schedule:
1:00 pm, Prof. Lillian Doherty: Welcoming remarks
1:15-3:30 pm, papers:
Dr. Polyvia Parara: “The Shaping of Modern Greek Identity in the 19th century: Classical Bouquet
and O Gerostathis.”
Phivos Christodoulides: “Leon Mela’s O Gerostathis: Account of Leonidas at Thermopylae”
Panos Skoutelas: “Leon Melas’s O Gerostathis: A Profound Imprint on the Modern Greek Identity”
Chloe Aloimonos: “Τα Ομηρικά Ποιήματα του Καβάφη”
Antonia Papadimas: “Διερευνώντας την Ελληνική Ταυτότητα στην Ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη”
Alexandra Melinchok: “Η Διαχρονία του «Εμείς»: η Ελληνική Αξία της Συλλογικότητας”
Ismini Tsianta: “Η Ενσωμάτωση του Ελληνικού Μύθου στην Νεοελληνική Ποίηση: Τρία
Παραδείγματα.”
3:30-4:00 pm: Q and A session.

Sponsored by the
Department of Classics
University of Maryland, College Park
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Νέα από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στονυ Μπρουκ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝΥ ΒΡΟΟΚ
Η καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε για το Κέντρο μας με ανανεωμένη ενέργεια, καθώς
αρχίσαμε τις τάξεις των Νέων Ελληνικών με μια νέα ομάδα φοιτητών που γράφτηκαν για το
πρώτο επίπεδο γλώσσας, και μια σειρά φοιτητών που συνεχίζουν τα μαθήματά τους στα πιο
προχωρημένα επίπεδα γνώσης της γλώσσας. Έτσι λειτουργούν ξανά πλήρως όλα τα
προσφερόμενα γλωσσικά μας μαθήματα, GRK121, GRK211 και GRK321, με ένα σύνολο 28
φοιτητών. Με την προσπάθεια και την προτροπή των καθηγητών μας, κ. Μαρίας
Αθανασοπούλου, Στέλλας Τσίρκα, και Νίκου Πάνου, οι τάξεις προχωρούν καλά έχοντας
προσαρμοστεί στις συνθήκες και απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας, με συνδυασμό
διδασκαλίας στην τάξη και εξ αποστάσεως.
Ταυτόχρονα το Κέντρο συνεχίζει τις φετινές του διαλέξεις, με τρεις προγραμματισμένες ομιλίες,
εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου. Οι τρεις ομιλητές αυτού του
εξαμήνου είναι:





Γ. Αναγνώστου, PhD (Ohio State University) – 5 Οκτωβρίου 2020 6μμ.
Τίτλος ομιλίας ‘Greek Americans, African Americans: Toward a History of Social
Encounters’
L. Santarelli, PhD (Princeton University); 28 Οκτωβρίου 2020 6μμ.
Τίτλος ομιλίας ‘The “Great OXI!”: War, Freedom, and the Greek Struggle against
Fascism’
Μ. Κοσμόπουλος, PhD (University of Saint Louis- Missouri) 11 Νοεμβρίου 2020 6μμ.
Τίτλος ομιλίας ‘Digging Homer. The Mycenaean Palace at Iklaina and the Creation of
Greek Epic Poetry’

Περισσότερες πληροφορίες για τις ομιλίες και πώς να συνδεθείτε για να τις παρακολουθήσετε
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.stonybrook.edu/hellenic

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
http://www.helleniclink.org
Email: info@helleniclink.org
(718) 217- 0430
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