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Events 

Γιά όσους επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη: Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Πλατεία Αθηνών (30 

Street & 30 Ave) κάθε Τρίτη στις 7:30μμ. κατά την διάρκεια του καλοκαιριού (εκτός από την 

Τρίτη 14 Αυγ.).  Καλείται η ομογένεια να  συμμετάσχει και να απολαύσει όμορφες και 

διασκεδαστικές βραδιές. Σε περίπτωση βροχής αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα. 

Ο Οργανισμός της Πλατείας Αθηνών, 

Πληροφορίες στην  Χριστίνα Κωστάκη (516) 724-2025 

 

Websites of the month 

 Και γιά να θυμώμαστε τη Κύπρο, ΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕΝ: 

http://www.youtube.com/watch?v=mtOkIg03Dz8&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mtOkIg03Dz8&feature=related


News Articles 

Πέθανε ο Θύμιος Καρακατσάνης 

Σε ηλικία 72 ετών.  
 

Σε ηλικία 72 ετών, έφυγε από τη ζωή ο 

ηθοποιός και σκηνοθέτης Θύμιος 

Καρατσάνης, μετά από πολύχρονη μάχη 

με τον καρκίνο.Η κηδεία του θα γίνει τη 

Δευτέρα στις 11:30 πμ στο νεκροταφείο 

Παιανίας. 

Ο Θύμιος Καρακατσάνης γεννήθηκε 

στις 8 Δεκεμβρίου 1940 στα Ταμπούρια 

του Πειραιά. Σπούδασε στο Θέατρο 

Τέχνης του Καρόλου Κουν, όπου από 

το 1960 εργάζεται συνεχώς στο θέατρο, 

αρχικά ως βασικό στέλεχος του 

Θεάτρου Τέχνης και εν συνεχεία στο ελεύθερο θέατρο. 

Στο θέατρο είχε παίξει σε έργα, μεταξύ άλλων, του Αριστοφάνη και του Μολιέρου. Τελευταία 

του εμφάνιση στο θέατρο είναι την περίοδο 2008 - 2010 στο « Θάνατο του εμποράκου « του 

Άρθουρ Μίλερ με την Αφροδίτη Γρηγοριάδου. 

Στον κινηματογράφο έπαιξε στις ταινίες Το πιο λαμπρό αστέρι, η Χαρτορίχτρα, Γυναικοκρατία, 

Καραβάν σαράι, Μπουμ Ταρατατζούμ, Οι νταντάδες. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 
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What Greece Makes, the World Might Take 

By ADAM DAVIDSON 

It has been years since anyone said anything positive about the Greek economy. But as one 

Greek economist recently told me, there’s a local saying that when a spring is pressed down 

hardest, it can spring back the fastest. Let’s consider the country’s natural resources, or at least 

two of them. Feta cheese, which is increasingly popular throughout the world, is mandated by an 



E.U. ruling to come from Greece. The country also harvests arguably the best olives for making 

olive oil. Yet somehow Greece has only 28 percent of the global feta market and a mere 4 

percent share of the international olive-oil industry.  

How is this possible? In the last decade or so, companies in the United States, France, Denmark 

and elsewhere flouted the feta ruling and invested in their own food-science research and 

manufacturing equipment. They subsequently turned the salty, crumbly cheese into spreadable, 

grillable, fat-free and shelf-stable forms. In Italy and Spain, small olive-oil producers merged 

into globally competitive conglomerates and replaced presses with more efficient centrifugal 

technology. The two countries now provide nearly all the world’s supply. And the Greeks, 

despite their numerous inherent advantages, remain in the least profitable part of the supply 

chain, exporting raw materials at slim margins.  

Tassos Chronopoulos, owner of Tassos, a Greek food importer based outside Chicago, says that 

the country’s disorganized agricultural business all but disqualified itself from partaking in the 

fancy-food craze of the past few decades. Greek growers never banded together to establish 

uniform quality standards and trade rules. (Chronopoulos often found bottles spiked with cheaper 

vegetable oil.) Frequent strikes at large ports damaged food and reputations. Until he found a 

reliable partner, Chronopoulos says that he constantly opened new shipments to see bottles with 

labels askew, wrinkled or missing. “They do not understand,” he says, “that a label not applied 

properly will make the sales suffer.”  

In a recent report on Greece’s economy, the consulting firm McKinsey recasts these challenges, 

among others, as opportunities. With just a bit of investment, new management and quality 

control, it says, the olive and feta industries can increase their profitability significantly. The 

same is true for Greece’s tourism industry, which, according to the report, remains stubbornly 

focused on budget travelers even though a yacht full of millionaires can bring a lot more revenue 

than a cruise ship of middle-class people.  

Consulting firms are constantly issuing utopian national-economic strategies. What makes the 

McKinsey plan stand out is that it feels plausible. The greatest returns may come from investing 

in things the Greeks already know how to do — no matter how distressed or unloved they have 

become. This could have a significant impact. Greece is a small country with 11 million people 

and 5 million workers. Reasonable success in a few sectors could create decent jobs and more 

tax revenue. Greece could start to grow again.  

The biggest challenge to this plan involves confronting a more distressing aspect of the Greek 

economy. It’s hard to believe now, but Greece outpaced the average European growth rate for 

much of the last 60 years. Its farmers turned bombed-out fields into modestly productive farms. 

The government rapidly shifted parts of the country from an agrarian economy into an industrial 

one that developed specialties in construction materials — concrete, aluminum, rebar — and 

generic drugs. Greece also benefited greatly from the rapid growth in global trade. Greece is now 

responsible for the largest shipping fleet in the world. No other nation besides Japan even comes 

close.  



Yet Greece still joined the euro zone as the second-poorest country in Western Europe. That’s 

because the Greek economic miracle came during some disastrous governance from both left-

leaning leaders and an anticommunist dictatorship. As often happens with unstable governments, 

a winner-take-all system developed in which new officials and private-sector cronies tried to 

capture as much money as they could during their time in office. Nikos Ventouris, an economist 

at Greece’s independent Foundation for Economic and Industrial Research, told me that during 

these postwar decades, the incentive structure went upside down. Business leaders learned that 

they could make a whole lot more money a lot more quickly through contracts with a “friend” in 

the government (who wasn’t particular about things like skewed labels) than by trying to 

compete globally.  

One of the most destructive developments, Ventouris says, came when Greece joined the 

European agricultural-subsidy system in 1981. Money from richer European taxpayers flowed to 

Greek farmers to upgrade their farms, “but the Europeans and the Greek government had no 

control mechanism,” he says. Instead of investing in new tractors, “the farmers were taking the 

money and buying things like Mercedeses.” Entrepreneurs who avoided the easy riches of 

government contracts or E.U. subsidies were often punished by Greece’s nonsensical regulatory 

system. Megan Greene, of the research firm Roubini Global Economics, once famously 

recounted visiting a bookstore and cafe in Athens only to learn that it was not allowed to sell 

books after 6 p.m. or coffee — ever. At the same time, those breakthroughs in olive-oil and feta 

technology were taking place everywhere but Greece.  

Ventouris, whose boss was recently named Greece’s new finance minister, also happened to 

advise McKinsey on its report. So I asked him if he thought the country might adopt any of its 

recommendations. He sighed and said that Greece was locked in a vicious cycle. After all, 

growth requires investing in the future, and investment requires faith in the political system. And 

right now, nobody has faith in anybody. Sales of olive oil and feta cheese and tourism packages 

might provide a short-term spark, but the McKinsey report is notably vague about who might be 

willing to provide the capital. “It would be very useful if we had an inspiring leader,” Ventouris 

says.  

It’s easy to mock the Greeks with their inefficient businesses, lifetime government jobs and 

absurd public-sector projects. But average citizens have been beleaguered for too long by forces 

beyond their control. They were occupied by three different countries in World War II. 

Afterward, Europe’s richest countries subsidized Greek farmers. When Greece later joined the 

European Union, it was lent huge amounts of money. (As many Americans learned, debt-fueled 

spending can feel like hard-earned success, at least for a while.) Now Greece is again waiting for 

other Europeans — especially the Germans — to decide precisely how miserable their next 

decade will be. The problems are overwhelming, but it’s somewhat satisfying to know that the 

solutions might be based on things the Greeks have long known how to do themselves, like 

processing olives and brining cheese.  

 

 



GO, GREECE LIGHTNING  

Greece’s natural resources are profoundly underused. According to the pressed-spring theory, 

that may be good news for a recovery. Percentages are the products’ share of total Greek 

exports.  

2%: Fresh Fish  

Exports of fresh fish, mainly to neighboring countries, have grown by double digits, but fish 

exports are still a meager piece of the country’s export portfolio.  

2%: Feta Cheese and Extra-Virgin Olive Oil  

Rather than ship raw olives abroad, Greece could process and package the goods at home and 

sell them for a premium.  

2.5%: Aluminum  

A mainstay of Greece’s export economy. The country has rich deposits of aluminum ore.  

Adam Davidson is co-founder of NPR's “Planet Money,” a podcast, blog and radio series heard 

on “Morning Edition,” “All Things Considered” and “This American Life.” 

Source: New York Times 

 

Outlook for Southern Europe's Tourism Sector 

July 20, 2012 | 1030 GMT  
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Tourists visit the Parthenon on the Athenian Acropolis in Greece in February 

http://itunes.apple.com/us/podcast/npr-planet-money-podcast/id290783428
http://www.npr.org/money
http://stratfor.us4.list-manage2.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=5a0c492027&e=74ae26f01f


Summary 

Tourism has been one of the few areas providing economic relief to southern European 

countries, particularly Spain, Greece and Portugal, the three eurozone members with the highest 

unemployment rates. In 2012, the number of foreign visitors to Spain and Portugal will likely 

remain stable, although domestic tourism in those countries will likely decline. The picture is 

bleaker in Greece, the European state most dependent on tourism, as political instability and 

recurrent violence has made the country a less attractive destination for tourists. 

Analysis 

Overall, the European economic crisis so far has had only a limited impact on Europe's tourism 

sector. According to Eurostat, the number of holiday trips taken by EU residents has remained 

stable over the past four years. Indeed, EU resident spending on holidays grew in 2011. But such 

trips have become shorter on average, and domestic tourism has slowly been replacing 

international travel. 

In 2011, Spain, Portugal and Greece benefitted somewhat from travelers avoiding political 

instability in popular tourism destinations such as Egypt and Tunisia. However, the prospects for 

2012 are less promising. A deteriorating economic environment in southern Europe has reduced 

domestic tourism. Tax hikes -- especially value-added taxes -- are increasing prices and making 

the region less attractive to foreign tourists. Potential visitors are also being deterred by 

transportation disruptions caused by protests and strikes, as well as social unrest and violence 

(particularly in Greece). 

Given these conditions, the summer tourism season in Spain and Portugal will be relatively less 

robust than in 2011. The decline in tourism will be even more pronounced in Greece. This will 

have economic consequences, as all tourism-related activities will see revenue reductions, and 

social effects, as the tourism sector will create fewer jobs. As a result, the summer season will 

bring little relief to the unemployment crises in all three countries. 

http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=0bc48e5eb0&e=74ae26f01f


Spain 

Spain is the fourth-largest tourist destination in the world and the second-largest in Europe 

behind France, so tourism is key to the Spanish economy. Altogether, tourism accounts for about 

10 percent of the country's gross domestic product. The sector is particularly important in terms 

of employment. It is the only area of the Spanish economy that expanded employment 

opportunities in 2011, and it creates temporary jobs, which are especially attractive for jobless 

youths (more than half of Spaniards under the age of 24 lack employment). 

Tourism has been the only sector to maintain growth despite the European crisis. After the 

number of foreign tourists dropped substantially in 2008 and 2009, Spain's tourism sector 

rebounded in the past two years. Domestic tourism, on the other hand, has declined sharply since 

the crisis' beginning. This has increased Spain's dependence on foreign tourism to sustain the 

sector. In this respect, 2011 was a strong year for Spain, as the political crises in North Africa 

spurred prospective visitors to the region to look elsewhere. 

However, Exceltur, the Spanish federation of tourism operators, expects the tourism sector to 

contract slightly in 2012. There are three reasons for this: First, the crisis in Europe is reducing 

the number of tourists from other European countries. Second, Madrid's recent decision to raise 

airport taxes and its value-added tax has increased the cost of visiting. Furthermore, the 

deterioration of the Spanish economy will likely continue to harm domestic tourism.   

In April, a key month for the industry, Spain received 4.5 million fewer foreign tourists than in 

April 2011. The latest available data (from May) shows a more recent recovery in the number of 

foreign visitors, but domestic tourism is still weak. As a result, revenues generated by tourism 

will likely be reduced, jeopardizing some 19,000 jobs. 

Portugal 

While Portugal is only the 13th-most popular destination in Europe, tourism accounts for 10 

percent of the country's GDP. The sector suffered a significant contraction in 2008 but has since 

recovered. 

http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=8acf58a03b&e=74ae26f01f


As in Spain, domestic tourism in Portugal has declined due to the economic crisis, making the 

country increasingly dependent on foreign visitors -- particularly Spaniards, which makes the 

Portuguese tourism sector vulnerable to the Spanish crisis as well. Portugal is still receiving large 

numbers of tourists from other countries, including the United Kingdom, the United States and 

Brazil, primarily by offering costly discounts and specials. Thus far, this strategy has had a 

positive impact. The number of foreign tourists staying in Portuguese hotels rose to 7.44 million 

in 2011, surpassing the previous record of 7.19 million in 2010.  

However, more tourists does not necessarily translate into higher revenues. Indeed, Portuguese 

tourism revenues have remained relatively flat over the past four years. According to Portugal's 

National Statistics Institute, the number of foreign tourists in Portuguese hotels rose about 3 

percent year-over-year in the first five months of 2012, but overall revenues dropped 3.8 percent 

as locals reduced hotel stays. The total number of visitors staying in hotels, including local 

travelers, fell 3 percent in the period from January to May. 

Overall, tourism in Portugal is likely to remain stable or experience a small contraction in 2012. 

Thus, the sector is unlikely to create a significant number of new jobs this year. Nearly 40 

percent of Portuguese youths under the age of 24 are unemployed. 

Greece 

Tourism is perhaps most important for Greece, where the sector accounts for nearly 15 percent of 

GDP and one-fifth of all Greek jobs. Like Spain, Greece also benefitted from the North African 

instability in 2011. The lifting of visa restrictions for non-EU citizens from Turkey, China and 

India, as well as the shortening of visa-approval times for Russians, helped attract tourists last 

year. However, a decline in tourism is expected in 2012. 

In a May 25 report, the Bank of Greece said that payments for goods and services by tourists 

from Germany and the United Kingdom -- Greece's largest sources of visitors -- fell in the first 

quarter of 2012. Moreover, the number of visitors to Greece dropped by 11.7 percent. 

The European economic crisis has played a part in this decline, but foreign tourists have also 

stayed away due to Greek political and social instability. For example, Greek tourism workers, 



including hotel and restaurant employees, held a 24-hour anti-austerity strike June 27 to protest 

wage cuts, and they have threatened to hold additional demonstrations in the near future. The 

Greek government announced that it would reduce taxes for hotels and restaurants, but these 

measures have yet to be discussed with Greece's foreign creditors. 

The social unrest has significantly reduced tourism to Athens, while recurring transportation 

strikes have hurt tourism to the Greek islands. Tensions in the country escalated particularly in 

the months prior to the general elections in May and June, but protests and violence have become 

regular features of Greek life and likely will continue. 

The tourism industry's importance to Greece is enhanced by the possibility that it could benefit 

more than other sector from an eventual Greek eurozone exit. In principle, a cheaper currency 

would increase the purchasing power of foreign tourists in Greece, making the country more 

attractive. In reality, the effect will likely be more complicated since tourism relies on imports 

such as energy, which would increase prices. Moreover, an eventual outbreak of inflation could 

also push up costs and make Greece's tourism sector -- and the Greek economy in general -- less 

competitive. 

Source: stratfor 
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Dilemma for Greek youth: Fight or flee 
By Irene Chapple, CNN 

July 13, 2012 -- Updated 1649 GMT (0049 HKT) 

Marios- Aristotle Koulouris and Nick Skalizos both want to leave Greece and study abroad. But they also 

feel the pull of family and loyalty to their country, and want to help bring their homeland out of its crisis.  

STORY HIGHLIGHTS 

 Maria Papanagiotaki and Aristotle Skalizos are in love, but they disagree over whether to stay in 
Greece or leave 

 The couple belong to a generation devastated by the country's economic crisis  
 Others who have left Greece come back to contribute to the recovery of their homeland 
 The country's young face such dilemmas even as politicians try and renegotiate the bailout 

package  

Athens (CNN) -- Wandering through central Athens' Syntagma Square, Maria Papanagiotaki 

and Aristotle Skalizos stop to perch on a sun-soaked bench as they consider their future. 

The couple, who have been dating for two-and-a-half years, belong to Greece's post-junta 

generation, growing up as the country emerged into its modern democracy. 

As Greece's turbulent history faded into its past, the country's political landscape remained 

fraught with nepotism and mismanagement. 



But the boom times had begun. Greece entered the euro in 2001, and ex-pat money flooded back 

into the country. 

It hosted the Olympic Games in 2004, swelling the country with pride. 

 

It was time to feed my heart, not my mind 

Christina Psarra 

But by 2009 -- when the country admitted its deficit was out of control -- the financial mirage 

evaporated. Maria, 34, and 25-year old Aristotle's generation was caught in the fallout. 

The couple belong to a young professional class that will help shape their country's future. 

Together, they must decide if they are willing to live through -- and help alleviate -- Greece's 

pain. 

Their views differ dramatically, and it weighs on their relationship. 

A few meters away from where Maria, an electronic mobile technician, and Aristotle, an 

electronics tester, chat, a man stumbles to his knees, dropping a begging cup. Grasping for it as it 

rolls away, he ends up splayed on the ground. 

It's a disturbing sight, but one which has become increasingly common in Athens since austerity 

measures began to bite. 

Greece's poverty, suicide and crime rates have increased alongside unemployment and 

emigration. 

http://edition.cnn.com/2012/04/06/world/europe/greece-austerity-suicide/index.html


It is this environment Maria wants to leave. She dreams of life outside of Greece, in the UK or 

the U.S., where she has relatives. "I have to go," she says. "I have to leave from here." 

Aristotle wants to remain. "I want to stay and fight," he says. "I don't want to abandon my 

country." 

His reasoning is clear: "I love my country." 

Maria and Aristotle 

Maria and Aristotle began dating after meeting at their workplace, a Germany-based 

telecommunications company. The relationship blossomed after, in Maria's words, "he saw me 

there, we became friends, he was trying to approach me in any [way]... and finally after eight 

months we were together." 

 

The game is not lost but we are two goals behind 

George Stathopoulos 

They moved in together, but say their financial situation has become increasingly difficult as the 

crisis has unfolded. Each has taken a significant cut in pay since April, in part because both have 

seen their work week reduced to four days a week. 

They now earn €1,160 ($1,415) a month between them, down from €1,480 ($1,805) two years 

ago. 



They pay €300 ($366) in rent and around €65 ($79) a week in groceries, but face extra costs 

because of the crisis. Since Aristotle's father's sculpture business went bankrupt in the recession, 

the young couple must also help his parents get by, he says. 

Neither voted in the June 17 elections, because they could not spare the cash to return to their 

home villages -- €15 ($18) for Maria, and €40 ($48) for Aristotle -- to vote. 

Pro-austerity package party New Democracy won the election, despite soaring support for the 

radical left Syriza party. 

 

I have to go, I have to leave from here. 

Maria Papanagiotaki 

Alexis Tsipras, who heads Syriza, is, like Maria, is in his 30s. Tsipras's vociferous rejection of 

Europe's austerity-driven demands for Greece appealed to discontented youth, with the party 

capturing 33% of 18 to 34-year-olds, compared to 20% for New Democracy. 

The surge is all the more dramatic given that Greeks, born in a country where family loyalty is 

embedded deep in the national psyche, usually vote the way of their forebears. 

Maria, for one, would have fallen behind her parents and voted New Democracy. The party now 

leads a fragile coalition, but that provides no comfort for Maria. 

 

 

http://edition.cnn.com/2012/06/19/world/europe/tsipras-greek-election/index.html
http://edition.cnn.com/2012/06/19/world/europe/tsipras-greek-election/index.html


A country fights for its future 

Greece's new government is now renegotiating its bailout package, but there is no guarantee the 

country will emerge from years of recession. And the country could lose people like Maria and 

Aristotle overseas, while those with less hope could give in to despair. 

 

I don't want to abandon the situation.... because I love my country 

Aristotle Skalizos 

More than 50% of working age Greeks under 26 are without a job. Those just entering the 

workforce are particularly hard-hit, with 2011 figures from Eurostat showing 56% 

unemployment among those aged 15 to 19. Around one in four workers under 39 years old are 

unemployed. 

Eurostat figures show the extent of the exodus of young workers fleeing Greece's crisis. In 2010, 

almost 2.5% of those in their mid-to-late 20s left the country, while around 2% of those aged 30 

to 34 emigrated. 

Dreams of going abroad  

Those choosing to leave must struggle against the desire to stay and help their family, and 

overcome a deep loyalty to a country which has suffered under civil war, dictatorship, and 

foreign rule under Germany, now its main paymaster. 

Those entering the workforce carry a cultural weight of responsibility to family. Aristotle's 19-

year-old brother, Nick, a student, wants to move to the Netherlands to study fine arts. Holland 

http://edition.cnn.com/SPECIALS/business/euro-crisis/index.html


attracts him because of its place in art history, and the "country and the color of the sky are 

beautiful," he says. But any money he earns -- after he's made enough to get by -- will be sent 

back to Greece, to help his family. 

Marios-Aristotle Koulouris, a 23-year-old soldier, also wants to go abroad, and study political 

science. But he wants to return, to break his generation's "consciousness of dependency." 

Greece, he believes, needs to "rise up and develop its own power, to protect our people's 

benefits. Economically and politically, we need to rise up." 

The country's next generation needs to be taught the value of productivity, he believes. The crisis 

represents a chance "to change people's minds.... to abolish the mentality of dependency." 

Coming back home 

Some of those who have left Greece have already returned in an effort to help the country they 

love. 

 

The country [Netherlands] and the color of the sky are beautiful 

Nick Skalizos 

Christina Psarra, a 27-year-old who works in policy at humanitarian organization Doctors of the 

World studied at the London School of Economics, while George Stathopoulos, a 33-year-old 

investment banker studied at Middlesex University. 



Although their educations opened a world of possibility, both opted to forgo careers abroad to 

return to Athens. 

Christina says when her studies in London were coming to an end last year, she knew it was time 

to "feed my heart not my mind." 

Christina and George describe Greece as a country where one always cooks extra food in 

preparation for a guest, where a feisty debate over sport will end with friendly drink, and where 

parents maintain close contact with children after they leave home. 

But this often idyllic country today finds itself immersed in anger and fear. And Christina, who is 

passionate about helping the vulnerable and now works with drug addicts, says she doesn't know 

which is more dangerous. 

"I'm afraid for other people and myself," she says. 

 

Economically and politically, we need to rise up 

Marios- Aristotle Koulouris 

With the option to work overseas, she believes she may be forced to leave, due to Greece's lack 

of opportunities. "I have the chance, I have the choice to decide to live abroad. If I am forced to 

do it, I can do it," she says. 

George believes the country can -- should it follow the example of others, such as Turkey -- 

restructure itself into a viable European economy. The revelations of its financial irresponsibility, 



which led the spiral into bailout, were akin to the country being caught "skinny-dipping" when 

the tide went out, he says. 

George wants to see the country's red-tape unraveled to allow investment into its promising 

industries such as tourism and shipping. The problems for Greece are structural, he says, and that 

can be a "glass half full ...you can see that as an opportunity. [If] you realize you have a problem, 

you can transform how you do business." 

The way he sees it: "The game is not lost but we are two goals behind." 

Marios-Aristotle also sees opportunity in Greece's future, and he is not afraid of the pain that 

may still come. "My country [during] its history has passed many greater disasters. So I am not 

afraid." 

For Aristotle, there is one answer to a difficult question. It goes against his wishes but he will put 

his relationship with Maria ahead of his country. "I love [Maria], and I will follow her. I will 

sacrifice," he says. 

http://edition.cnn.com/2012/07/13/business/greek-bailout-generation/index.html?hpt=hp_c1 

 

Mία ιστορικής σημασίας έκθεση «H Σμύρνη των Eλλήνων», «οι Eλληνες της Σμύρνης» 

στην αγκαλιά της Eλλάδος...  
 

 

Mπροστά στον Xάρτη του Kόλπου της Σμύρνης με 

τοπωνύμια, εκκλησίες, οδούς (τίποτα απ’ αυτά δεν 

υπάρχει πια) το προσκύνημα των παιδιών της, Σμυρνιών 

και Mικρασιατών B΄ γενιάς προσφύγων. Mερικά ονόματα: 

Bούλα Σαριντζιώτη - Παπαγεωργίου, Tσιλαλή - Nάσου 

Δέσποινα, Mαίρη Γκικάκη - Σολομωνίδη, Mαζαράκη - 

Aντύπα Mαρία, Mαυραγάνη - Λυκούδη Mαρίνα και ο 

δισεγγονός του ζωγράφου Iακωβίδης, Eλένη Mπίστικα - 

Kατραμοπούλου, Eλλη Σολομωνίδη - Mπαλάνου. 

Aριστερά, η Aλίκη Kαγιαλόγλου που τραγουδά μοναδικά 

τα τραγούδια της Σμύρνης. 

Tης Eλένης Mπίστικα 

Mιά περηφάνια του «Σημειωματαρίου» στην 38χρονη καθημερινή διαδρομή του (1974-2012) 

είναι ότι οι αναγνώστες του το εμπιστεύονται. Iσως να υπάρχει ταύτιση απόψεων, ίσως τα 

θέματα που παρουσιάζει να ταιριάζουν στη νοοτροπία, στη μόρφωση, στην αντιμετώπιση 

μικρών και μεγάλων προβλημάτων, το σίγουρο είναι ότι δημιουργείται ένας δεσμός 

επικοινωνίας, μια συνήθεια ευχάριστη, και όχι ακριβή ή επιβλαβής, εφόσον έρχεται μαζί με την 

εφημερίδα την ύλη και τη γραμμή της, που είναι και ο κυριότερος λόγος επιλογής του εντύπου 



μέσου πληροφόρησης μέσα στη δίνη του Διαδικτύου! Eάν είναι έτσι, λοιπόν, αυτή την Kυριακή, 

ο Tήλεφος και η γράφουσα (που έχει διπλή γονεϊκή ρίζα από τη Σμύρνη) σας συστήνουν 

ανεπιφύλακτα, και επίμονα, ώς και πεισματικά, να βρείτε καιρό να επισκεφθείτε την έκθεση «H 

Σμύρνη των Eλλήνων» στο Mέγαρο Παλαιάς Bουλής όπου ο Kολοκοτρώνης φρουρεί το Eθνικό 

Iστορικό Mουσείο και όπου, από την Πέμπτη 5 Iουλίου ώς την Kυριακή 26 Aυγούστου, η 

«Eνωσις Σμυρναίων» σε συνεργασία με την «Iστορική και Eθνολογική Eταιρεία της Eλλάδος» 

παρουσιάζει τις συλλογές της Eνώσεως, αυτές που γλίτωσαν από τη φωτιά της Kαταστροφής και 

εξιστορούν με βιβλία, πίνακες, χάρτες, σημαίες, φωτογραφικά ντοκουμέντα -όλα πριν από τον 

διωγμό του ελληνικού στοιχείου- τι ήταν, όπως λέει ο τίτλος της έκθεσης «H Σμύρνη των 

Eλλήνων». ΄H «οι Eλληνες της Σμύρνης», οι σοφοί διδάσκαλοι, οι προοδευτικοί εκδότες και 

δημοσιογράφοι, οι μεγάλες οικογένειες που έδωσαν την κοσμοπολιτική όψη στο «μικρό Παρίσι 

της Aνατολής», ενώ ο αστικός και ο εργατικός πληθυσμός της συνδύαζαν άριστα την προκοπή 

με τη χαρά, την εργασία με τη μόρφωση, με το πλάτεμα των οριζόντων - πρώτο γνήσιο κομμάτι 

ενωμένης Eυρώπης με τους Eλληνες και τους Λεβαντίνους να δημιουργούν τον Παράδεισο που 

χάθηκε, όπως περιγράφει ο Giles Milton στο βιβλίο του «Paradise Lost», κι όπως μας τον έδειξε, 

με φωτογραφίες και συνεντεύξεις, η ταινία της Mαρίας Hλιού. Tώρα είναι η σειρά της Eνωσης 

Σμυρναίων, του παλαιότερου ιστορικού πλέον σωματείου να δείξει τους θησαυρούς του μέσα 

από τις βιβλιοθήκες του -πλούτος ιστορικών, ιατρικών, εκπαιδευτικών βιβλίων, τα οποία 

επιμελήθηκε και παρουσίασε, σε προθήκες κατά τομείς, η Aννα Σιδηροπούλου-Παπαθεοδώρου 

υποδειγματικά! 

Οι μύθοι της Σμύρνης 

Kαι όλα όσα αποτελούν τον «μύθο» της ακμάζουσας αρχοντικής Σμύρνης -ρούχα, δαντέλες, 

κοσμήματα, ασημένια κουταλάκια, φωτό με κυρίες ντυμένες με την τελευταία εντολή της 

παριζιάνικης Haute Couture, με τα εξαιρετικά σχολεία, την Eυαγγελική Σχολή, το Aμερικανικό 

Kολλέγιο «Aνατόλια»- που ήρθε με τα προσφυγικά πλοία, πρώτα, στη Θεσσαλονίκη και μετά 

στο Παλαιό Φάληρο, όπου συνεχίζουν μορφώνοντας γενιές Eλλήνων. Kαι τα σπορ, το 

ποδόσφαιρο, με τον «Aπόλλωνα» και τον «Πανιώνιο» που κι αυτοί συνεχίζουν, όπως και η AEK 

-Aθλητική Eνωση Kωνσταντινουπόλεως- τιμώντας την ιστορία τους. Kαι η μουσική, το 

ρεμπέτικο, με δίσκους βινυλίου και παρτιτούρες με ελληνικά και γαλλικά τραγούδια, ο 

προσκοπισμός - που θρήνησε τα προσκοπάκια του Aϊδινίου, από τα πρώτα θύματα της βίας όταν 

πλησίαζε η Kαταστροφή -εμπορικός κόσμος, οι πρώτες βιομηχανίες, με μηχανήματα φερμένα 

από την Eυρώπη- πρωτοπόρος ο σιόρ Γιαννακός Tσιντσίνης, που το εργοστάσιο αλεύρου 

σώζεται με γερμανικά μηχανήματα εισαγωγής, τα χαρτοπωλεία Aθανασούλα, οι χρυσοχόοι στη 

Rue France Aφοι Kατραμόπουλοι, ο καπνέμπορος Σωκράτης Ωνάσης, και οι «ελίτ» της 

μόρφωσης, της διπλωματίας, οι οικογένειες Πεσμαζόγλου, Σεφεριάδη -υπάρχει παλαιό 

χαρακτικό της Σμύρνης και του λιμανιού της που το δώρισε ο Γιώργος Σεφέρης στην Eνωση 

Σμυρναίων- με αυτόγραφη αφιέρωση, με μολύβι! Oλα αυτά θα τα δείτε με την ησυχία σας, μέσα 

στο αρχοντικό περιβάλλον της Παλαιάς Bουλής, χάρις στη μέριμνα της Iστορικής και 

Eθνολογικής Eταιρείας και του φωτισμένου γενικού γραμματέως της κ. Γιάννη Mαζαράκη που 

πρόσθεσε στην έκθεση κορυφαία εκθέματα - ιστορικά κειμήλια ανυπολόγιστης εθνικής αξίας: τα 

άμφια, τη Mίτρα του Xρυσοστόμου Σμύρνης που μαρτύρησε, αρνούμενος να φύγει, να 

εγκαταλείψει το ποίμνιόν του -αυτόν που, μαζί με τον Πολύκαρπο Σμύρνης, τιμούμε ως Aγίους 

Iερομάρτυρες πλέον. Kαι τη στολή, το πηλήκιο, τα παράσημα του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, 

αρχιστρατήγου της Στρατιάς Σμύρνης 1919-1920! Kαι ο κονδυλοφόρος με τον οποίο υπέγραψε 



ο Eλευθέριος Bενιζέλος τη Συνθήκη των Σεβρών, και το γραφείο και το κάθισμα του 

Aδαμαντίου Kοραή, που δεν ήταν Σμυρναίος αλλά έγραψε, δίδαξε, φώτισε με τα βιβλία του, 

ανυψώνοντας το μορφωτικό επίπεδο. Oλα αυτά, και πόσα άλλα, που θα τα ανακαλύψει ο κάθε 

επισκέπτης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του θα τα βρείτε εκεί, στο ταιριαστό περιβάλλον, στο 

Mέγαρο της Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας της Eλλάδος - πραγματικό λίκνον ιστορίας. 

 

Οι ομιλητές 

Oσο γιά την Eνωση Σμυρναίων - στα εγκαίνια της Πέμπτης 5/7 γέμισε από πατριωτικό κοινό και 

αγάπη το Aμφιθέατρο, μίλησαν για τη σημασία της έκθεσης ο γενικός γραμματέας της IEEE κ. 

Γιάννης Mαζαράκης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Eνώσεως Σμυρναίων στρατηγός κ. Eυάγγελος 

Tσίρκας, ο αντιπρόεδρος κ. Φαίδων Παπαθεοδώρου που, μαζί με τον γενικό γραμματέα κ. Nίκο 

Bικέτο είχαν την ιδέα, πήραν την πρωτοβουλία και με τη βοήθεια του κ. Nίκου Iσηγόνη, της κ. 

Aννας Mαΐλλη της οικογενείας Oμήρου με τη βοήθεια και μελών του Δ.Σ. δημιούργησαν αυτήν 

την έκθεση-διαμάντι! Ως τις 26 Aυγούστου (ίσως και λίγο αργότερα για να κλείσει τον 

Σεπτέμβρη ο κύκλος των 90 χρόνων από τον αφανισμό της Σμύρνης, εάν μας κάνει τη χάρη το 

Mουσείο) με ανοιχτές τις πόρτες, σε ιδανικό περιβάλλον, μας περιμένει πάλι η Σμύρνη πριν την 

Kαταστροφή - με όλη την αίγλη και τη συγκίνηση που περιβάλλει κάθε πατρίδα, όσο τα παιδιά 

της, τα εγγόνια της, ζουν και την τιμούν. Tο πανό απέξω, είναι μια ακόμη σημαία, από τις 

πολλές που εκτίθενται - ότι η Σμύρνη ζει όσο τη θυμόμαστε, και την τιμούμε! 

THΛEΦOΣ 

Hμερομηνία :  8/7/12    

Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΝΑΙ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΟΧΙ - Έρνεστ Χέμινγουέι: "Στην προκυμαία της Σμύρνης" 

Έρνεστ Χέμινγουέι: "Στην προκυμαία της Σμύρνης" Η Μικρασιατική Καταστροφή όπως την 

έζησε και την κατέγραψε ο μεγάλος Νομπελίστας«Το χειρότερο, είπε, ήταν οι γυναίκες με τα 

νεκρά παιδιά. Δε μπορούσαμε να τις πείσουμε να μας δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα 

παιδιά τους, νεκρά ακόμα και έξι μέρες, αλλά δεν τα εγκατέλειπαν. Δε μπορούσαμε να κάνουμε 

τίποτα. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία.» (Από τη συλλογή διηγημάτων του με το 

γενικό τίτλο «Στην προκυμαία της Σμύρνης»). Με τα παραπάνω λόγια κάποιος ήρωας του 

Χεμινγουέι, αξιωματούχος πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ αγκυροβολημένου στη Σμύρνη, 

περιγράφει τη μεγάλη καταστροφή. Το απόσπασμα είναι από το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο που 

εξέδωσε ο αμερικανός συγγραφέας το 1925, μόλις 26 χρονών τότε, και με το οποίο άρχισε να 

αποκτά παγκόσμια φήμη. Πρόκειται για τη συλλογή διηγημάτων του «Στην εποχή μας» (In Our 

Times), όπου το πρώτο του διήγημα, ουσιαστικά ο πρόλογος του βιβλίου, έχει τον τίτλο «Στην 

προκυμαία της Σμύρνης».  

Όσο κι αν μιλάμε για διήγημα, ο συγγραφέας δεν γράφει από απλή φαντασία. Μόλις πριν τρία 

χρόνια ως πολεμικός ανταποκριτής της καναδικής εφημερίδας "Toronto Star" ο Χεμινγουέι είχε 



βρεθεί ως αυτόπτης μάρτυς στον τόπο της καταστροφής και την είχε περιγράψει σε μια σειρά 

άρθρων του, που εκδόθηκαν το 1985 σε βιβλίο με τον τίτλο: «Dateline: Toronto".Ως 

ανταποκριτής αυτής της εφημερίδας είχε ταξιδέψει από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη και 

σε άλλα μέρη της Τουρκίας στέλνοντας κατά την πορεία του τα άρθρα του στην καναδική 

εφημερίδα. Στην έκδοση της 20ής Οκτωβρίου 1922 γράφει:«Ο άντρας σκεπάζει με μια κουβέρτα 

την ετοιμόγεννη γυναίκα του πάνω στον αραμπά για την προφυλάξει από τη βροχή. Εκείνη είναι 

το μόνο πρόσωπο που βγάζει κάποιους ήχους [από τους πόνους της γέννας]. Η μικρή κόρη τους 

την κοιτάζει με τρόμο και βάζει τα κλάματα. Και η πομπή προχωρά.  

Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό το γράμμα να φτάσει στο Τορόντο, αλλά όταν εσείς οι 

αναγνώστες της Σταρ το διαβάσετε να είστε σίγουροι ότι η ίδια τρομακτική, βάναυση πορεία 

ενός λαού που ξεριζώθηκε από τον τόπο του θα συνεχίζει να τρεκλίζει στον ατέλειωτο 

λασπωμένο δρόμο προς τη Μακεδονία». Τα λόγια αυτά δεν είναι γραμμένα από κάποιον που 

πρώτη φορά αντικρίζει τη φρίκη του πολέμου. Ο νεαρός Χεμινγουέι είχε ζητήσει να καταταγεί 

ως εθελοντής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν έγινε δεκτός λόγω της κακής όρασής 

του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει εθελοντής νοσοκόμος, να τραυματιστεί σοβαρά δυο φορές 

στην Αυστρία και τελικά να αποσυρθεί αφού τιμήθηκε με το βραβείο ανδρείας. Κι αυτά πριν να 

βρεθεί στην Τουρκία ως πολεμικός ανταποκριτής της Toronto Star, μόλις 23 χρονών.Μέσα από 

το λογοτεχνικό του ταλέντο, που φανερώθηκε μέσα στα επόμενα χρόνια, ο συγγραφέας δίνει 

συγκλονιστικές περιγραφές μιας περιόδου που έχει σημαδέψει την ψυχή του Νεοέλληνα, μ' όλο 

που κοντεύει να περάσει σχεδόν ένας αιώνας από τότε. Σ' ένα από τα κείμενα αυτά, στο οποίο 

αναφερθήκαμε ήδη, «Στην προκυμαία της Σμύρνης», που θεωρείται αριστούργημα γραφής και 

διδάσκεται, καθώς είδαμε στο Ιντερνέτ, στους φοιτητές αγγλικής φιλολογίας σε πολλά 

πανεπιστήμια, γράφει:«Είχαμε ρητές εντολές να μην επέμβουμε, να μη βοηθήσουμε. Το πλοίο 

μας είχε τόση δύναμη που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη Σμύρνη και να 

σταματήσουμε το μακελειό, αλλά η εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα. Το παράξενο ήταν, είπε 

[ο υποτιθέμενος αξιωματούχος του αμερικάνικου πολεμικού που διηγείται την ιστορία], πώς 

ούρλιαζαν κάθε νύχτα τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω γιατί ούρλιαζαν αυτή την ώρα. Ήμασταν στο 

λιμάνι κι αυτές στην προκυμαία και τα μεσάνυχτα άρχιζαν να ουρλιάζουν. Στρέφαμε πάνω τους 

τους προβολείς και κι αυτές τότε σταματούσαν. .».  

Ο Χεμινγουέι ως πολεμικός ανταποκριτής είναι πιο σαφής. Ξέρει ότι 1.250.000 Έλληνες 

διώχτηκαν από τα σπίτια τους με την ανταλλαγή των πληθυσμών: «Ό,τι και να πει κανείς για το 

πρόβλημα των προσφύγων στην Ελλάδα δεν πρόκειται να είναι υπερβολή. Ένα φτωχό κράτος με 

μόλις 4 εκατομμύρια πληθυσμό πρέπει να φροντίσει για άλλο ένα τρίτο των κατοίκων. Και τα 

σπίτια που άφησαν οι Μουσουλμάνοι που έφυγαν δεν επαρκούν σε τίποτα, χώρια η διαφορά στο 

επίπεδο κουλτούρας που είχαν συνηθίσει οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη». Σε μια άλλη 

ανταπόκρισή του στη «Σταρ» γράφει:«Βρίσκομαι σε ένα άνετο τρένο, αλλά με τη φρίκη της 

εκκένωσης της Θράκης όλα μου φαίνονται απίστευτα. Έστειλα τηλεγράφημα στη «Σταρ» από 

την Αδριανούπολη. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Η εκκένωση συνεχίζεται.. Ψιχάλιζε. Στην 

άκρη του λασπόδρομου έβλεπα την ατέλειωτη πορεία της ανθρωποθάλασσας να κινείται αργά 



στην Αδριανούπολη και μετά να χωρίζεται σ' αυτούς που πήγαιναν στη Δυτική Θράκη και τη 

Μακεδονία.  

Δε μπορούσα να βγάλω από το νου μου τους άμοιρους ανθρώπους που βρίσκονταν στην πομπή 

γιατί είχα δει τρομερά πράγματα σε μια μόνο μέρα. Η ξενοδόχισσα προσπάθησε να με 

παρηγορήσει με μια τρομερή τούρκικη παροιμία: «Δε φταίει μόνο το τσεκούρι, φταίει και το 

δέντρο». (Toronto Star, 14 Νοέμβρη 1922)«Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού ήταν μια 

θλιβερή υπόθεση, αλλά δε χρειάζεται να κατηγορούμε γι' αυτό τον απλό Έλληνα φαντάρο. 

Ακόμα και όταν γινόταν εκκενώσεις περιοχών οι Έλληνες δρούσαν ως πραγματικοί στρατιώτες. 

Ο Κεμάλ θα είχε μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να τους αντιμετωπίσει στη Θράκη. Ο λοχαγός 

Wittal του Ινδικού Ιππικού, που βρισκόταν στην Ανατόλια ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια 

του πολέμου των Ελλήνων με τον Κεμάλ, μου είπε: «Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν μαχητές 

πρώτης κατηγορίας. Οι αξιωματικοί τους ήταν άριστοι.. 

Θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει την Άγκυρα και να τελειώσουν τον πόλεμο αν δεν είχαν 

προδοθεί». Κατά τον Χεμινγουέι η προδοσία αυτή πήγασε και από τους συμμάχους, αλλά και 

από τον βασιλιά Κωνσταντίνο που αντικατέστησε τους έμπειρους -αλλά βενιζελικούς- 

αξιωματικούς, με δικούς του «που ποτέ δεν είχαν ακούσει τον κρότο της μάχης». Και τελειώνει 

με μια πρόταση που δεν θα την έγραφε ποτέ ένας απλός δημοσιογράφος, αν δεν είχε μέσα του το 

ταλέντο του μεγάλου νομπελίστα συγγραφέα: «Όλη μέρα περνούν δίπλα μου, λεροί, 

εξαντλημένοι, αξύριστοι, ανεμοδαρμένοι στρατιώτες που βαδίζουν στη γκρίζα γυμνή ύπαιθρο 

της Θράκης. Χωρίς μπάντες, χωρίς [ανθρωπιστικές] οργανώσεις να τους ανακουφίσουν, χωρίς 

τόπο να ξαποστάσουν, παρά γεμάτοι ψείρες, με βρώμικες κουβέρτες και κουνούπια όλη τη 

νύχτα. Είναι οι τελευταίοι από αυτό που ήταν κάποτε η δόξα της Ελλάδας. Κι αυτό είναι το 

τέλος της δεύτερης πολιορκίας της Τροίας» (Toronto Star, 3 Νοεμβρίου 1922).  

Μπορεί ο συγγραφέας να ήταν σκληραγωγημένος και από τη φύση του (πλην των άλλων ήταν 

και μποξέρ) ή από τη ζωή του ως πολεμικός ανταποκριτής, αλλά δε μπορεί αν μη συγκινηθεί με 

τόσο πόνο. Χρόνια αργότερα, αφού είχε καλύψει δημοσιογραφικά και τον εμφύλιο πόλεμο στην 

Ισπανία, μιλώντας μέσα από το στόμα ενός ήρωά του γράφει:«Δε θέλω να κοιμηθώ γιατί έχω τη 

προαίσθηση ότι αν κλείσω τα μάτια μου στο σκοτάδι και αφεθώ στον εαυτό μου, η ψυχή μου θα 

βγει από το σώμα». Σε ένα από τελευταία του άρθρα από την Τουρκία στην Τορόντο Σταρ 

γράφει:«Ποιος θα θρέψει τόσο πληθυσμό; Κανένας δεν το ξέρει και μέσα στα επόμενα χρόνια ο 

χριστιανικός κόσμος θα ακούει μια σπαρακτική κραυγή που ελπίζω να φτάσει και ως τον 

Καναδά: «Μην ξεχνάτε τους Έλληνες!». 



 

 

Νίσυρος: Ηφαιστειακή ενέργεια  

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΣΗΣ 

 

O συνδυασμός ηφαιστειακής ενέργειας (ολόκληρο το νησί είναι ένας μεγάλος 

κρατήρας) και πράσινου(η βλάστηση ευνοείται από την ελαφρόπετρα του εδάφους, 

που συγκρατεί τα νερά της βροχής) την καθιστά ξεχωριστό τόπο διακοπών. Αν 

διασχίσετε τον κατάφυτο κάμπο Λακκί για να φτάσετε στο σεληνιακό σκηνικό του 

Στέφανου, ενός από τους μεγαλύτερους και καλύτερα διατηρημένους γεωθερμικούς 

κρατήρες στον κόσμο, θα καταλάβετε τι εννοώ - και γιατί επιστρέφω στη Νίσυρο 

κάθε καλοκαίρι. 

Οπου και να κοιτάξετε, υπάρχουν ξερολιθιές και αναβαθμίδες. «Ινσιρλίκ» 

αποκαλούσαν τη Νίσυρο οι Τούρκοι, νησί των σύκων δηλαδή, ενώ στις αρχές του 

20ού αιώνα είχε να επιδείξει τεράστια αγροτική παραγωγή (ελιές, σύκα, αχλάδια, 

αμύγδαλα κ.ά.) Πλέον οι περισσότεροι κάτοικοι (950 στους τέσσερις οικισμούς της) 

ζουν από τα λατομεία της ελαφρόπετρας στο απέναντι νησάκι Γυαλί, λίγο από την 

κτηνοτροφία και βεβαίως τον τουρισμό. 

Mανδράκι. Η πρωτεύουσα-λιμάνι, όπου χτυπάει η 

«καρδιά» του νησιού. Ανεβείτε στο Κάστρο του Αγ. Ιωάννη, στην κορυφή της 

μικρής πόλης, και επισκεφτείτε τη μονή της Παναγίας της Σπηλιανής του 1600, που 

μοιάζει να κρέμεται απ' την άκρη του βράχου. Περπατώντας στα σοκάκια σταθείτε 

στη σκιερή Πλατεία της Ηλικιωμένης και απολαύστε καφέ και γλυκό, για να 

συνεχίσετε μόλις αρχίζει να πέφτει ο ήλιος (κατά προτίμηση με όχημα) προς το 

Παλαιόκαστρο. Βρίσκεται πάνω απ' το Μανδράκι και εντυπωσιάζει με την 

  



κυκλώπεια λιθοδομή του, αλλά και το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. 

Πάλοι. Το ψαροχώρι με το ασφαλές λιμανάκι, όπου δένουν και τα κότερα. Εδώ 

βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας της Θερμιανής, κτισμένο μέσα στις Pωμαϊκές 

Θέρμες. 

Νικιά. Ωραιότατος οικισμός, στο χείλος του κρατήρα στα 400 μ., με θέα στα γύρω 

νησιά και στο ηφαίστειο. 

Εμπορειός. Ο έτερος ορεινός οικισμός, με μόλις 20 μόνιμους κατοίκους, γραφικά 

σοκάκια και παλιά σπίτια. Στο κάστρο του βρίσκεται ο ναός του Ταξιάρχη, του14ου 

αι. 

Ηφαίστειο. Ελάτε το απόγευμα, αφού φύγουν οι τουρίστες της μιας μέρας, και 

περπατήστε στους κρατήρες με την ησυχία σας (και προσεκτικά). Το θειάφι μπορεί 

να μην προσφέρει την καλύτερη μυρωδιά του κόσμου, στο κιτρινωπό του χρώμα 

όμως οφείλεται -μεταξύ άλλων- μια από τις πλέον εμβληματικές εικόνες που χαρίζει 

η Νίσυρος. 

Θερμές πηγές. Οι πιο γνωστές είναι αυτές των Λουτρών (Δημοτικά Λουτρά 

Μανδρακίου, Tηλ.: 22420-31.284), της Θερμιανής και η πηγή στο Αυλάκι. 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

Πάλοι. Με αρμυρίκια και θάλασσα αρκετά ρηχή στην αρχή, 

άρα κατάλληλη και για παιδιά. 

Aσπρη. Μεταξύ Λουτρών και Πάλων. 

Λιες. Τεράστια, μετά τους Πάλους, με άμμο και 

βότσαλο. 

Παχιά Αμμος. Η ωραιότερη του νησιού. Βρίσκεται 

μετά τις Λιες και θα την προσεγγίσετε από στενό 

μονοπάτι. Αγαπημένη των ελεύθερων 

κατασκηνωτών. Αν (ξε)μείνετε βράδυ, χαζέψτε, 

εκτός από τα αστέρια, και το πλαγκτόν που 

φωσφορίζει στο νερό! 

Επίσης: Χοχλάκοι, Αγία Ειρήνη (με τζιπ ή μηχανή 

κρος), Αυλάκι, Aγιος Aντώνιος (στο ομώνυμο 

νησάκι που θα φτάσετε με καΐκι απ' το Mανδράκι). 

Στο νησάκι Γυαλί, θα βρείτε την Eυαγγελίστρια, το Παλαιόκαστρο και τα 

Pωμαϊκά Λουτρά. Kαι οι τρεις σχηματίστηκαν από την εξόρυξη της ελαφρόπετρας. 

 

ΠΩΣ ΠΑΜΕ 

 



Ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο Διαγόρας (Blue Star Ferries T/ 

210-89.19.800). Tο ταξίδι διαρκεί 13 - 22 ώρες. Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε με 

αεροπλάνο μέχρι την Kω κι από εκεί με τα τουριστικά καραβάκια να περάσετε στη 

Nίσυρο (Olympic Air T/801 801 0101 και Aegean T/801 112 0000, Λιμεναρχείο Kω 

T/22420-26.594/5). 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Πορφυρίς  
(Μανδράκι, T/22420-31.376) 

Κλιματιζόμενα δίκλινα. € 

Πολυβώτης 
(Mανδράκι, T/22420-31.011) 

Δημοτικός ξενώνας. €  

Xαρίτος 
(Mανδράκι, T/22420-31.322) 

Κλιματιζόμενα δωμάτια. €  

Mαμής (Πάλοι, T/22420-31.453)€  

Πόπη Κουμπανιού  
(Πάλοι, T/22420-31.079)€  

€ - έως 60 €  

€ € - έως 110 €  

€ € € - έως 200 €  

€ € € € - από 200 € και άνω 

ΦΑΓΗΤΟ 

• Φάμπρικα στο Mανδράκι για παραδοσιακούς μεζέδες. 

• Aστραδενί στους Πάλους για φρεσκότατο ψάρι και ψαρομεζέδες. 

• Aνδριώτης στα Nικιά, για ελληνική και διεθνή κουζίνα με το Aιγαίο στα πόδια σας. 

• Απυριά στον Εμπορειό. Πολύ καλά κρέατα και μαγειρευτά, όλα διά χειρός Μαρίας. 

• Mπαλκόνι του Eμπορειού στον Eμπορειό. Ενα πραγματικό μπαλκόνι με θέα το 

ηφαίστειο και πολύ καλά κρέατα. 

•Στο τελείωμα του δρόμου και λίγο πριν από την είσοδο του μονοπατιού που οδηγεί 

στην Παχιά Αμμο, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα (οπωσδήποτε ως προς τη σύνθεση 

του κόσμου) καντίνα-ταβέρνα. Λειτουργεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα προς 

εξυπηρέτηση των λουομένων, «παίζει» ωραίες μουσικές και σερβίρει νόστιμα και 

φθηνά μαγειρευτά. 

Tip! Στη Νίσυρο μην παραλείψετε να δοκιμάσετε, είτε με ψάρι είτε με κρέας, την 

καταπληκτική σκορδαλιά με καρύδια. Ακόμη και αν δεν είστε οπαδοί της 

σκορδαλιάς! 
Hμερομηνία :  26/5/09Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 



The Russian Corner 

The two headed eagle (East versus West) 

 
 

Russia’s national emblem is the two headed eagle; one head looks to the West, the other - East. It 

was adopted by Tsar Ivan III (the Great) in 1472, who married Sophia, the niece of the last 

Byzantine emperor, Constantine Palaiologos. The two heads, each looking in a different 

direction, first symbolized the fact that with the fall of the Eastern Byzantine Empire, Russia saw 

itself as its natural successor, the Third Rome, but also saw itself as the equal of the Western 

Holy Roman empire. Now, more than six centuries later the two headed eagle is still a fitting 

emblem for Russia as the country is still perched between the West and East and looks in both 

directions to explain its identity. On the one hand Russia is, without doubt, part of Europe. Just 

look at the arts, architecture, cuisine and general popular culture, which are all firmly rooted in 

the European tradition. 

 

But on the other hand, there is a great part of Russian identity that is foreign to the European 

mindset. “We Russians”, Dostoyevsky wrote in 1876, “have two motherlands: our Rus, and 

Europe.” Or as others have said: “If in Asia you feel Russian and in Europe you feel Asian, then 

that means you are Russian.” This double nature of the Russian identity makes it unique, 

controversial and unpredictable. 

 

There are those who love this complexity of Russian nature; who love the fact that life in Russia 

is like crossing through a never ending labyrinth. Others berate Russia for being a deeply 

schizophrenic country. What is true for most people, however, Russians and foreigners alike, is 

that their mindset about Russia is characterized by an attraction – repulsion complex. For some 

people, this daily process of attraction and repulsion is exhausting; but for others, it only fans the 

flame of passion they have for Russia. It is like in amorous relationships – in some relationships, 

moments of passion are exchanged with pots and pans being thrown around the kitchen, while in 

other relationships, there is a continuum of peace and quiet, the pots and pans are only used for 

cooking but neither is there passionate love. Once used to the passionate ups and downs though, 

it is difficult to go back to the more calm relationship. That is why many foreigners, after having 

spent some time in Russia, tend to stay, come back or long for Russia nostalgically for the rest of 

their lives. 



 

In order to thrive in Russia, you need to be like the two headed eagle, always on the lookout in 

all directions for what is happening around you, as Russia is in a continuous state of flux. You 

need to understand that you can take nothing for granted in Russia and that you always need to 

be ready for the unexpected. There is one certainty, which is that change is always one hundred 

percent guaranteed. 

 

The one constant factor in Russia is that always that will happen what you least expect and that 

every day will bring new surprises. There is never a dull moment and fortune in Russia can 

change overnight. One of the best ways to understand Russia eventually, and to learn how to deal 

with the daily Russian reality is to be aware of and accept the fact that Russia is a country of 

extremes and contradictions. The next set of short stories are but a few examples of the many 

contradictions that you are bound to encounter during your stay in Russia. 

 


