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Prometheas wishes all its members and their families a pleasant summer; 

we will resume our cultural program in September, but we will continue 

the Newsletter throughout the summer. 

 

Websites of the month 

 Η Ελλάδα από ψηλά - Aerial view of Greece: 

http://www.youtube.com/embed/GZeQjbmqX_w?rel=0 

 Thessaloniki: 100 hronia logotehnia: http://www.tovima.gr/books-

ideas/article/?aid=459530&h1=true 

 

News Articles 

From the ANA-MPA Greek News 

Former Greek national football team coach Panagoulias dies in US 

Former Greek national football team coach Alketas Panagoulias died on Monday at the age of 

78 at his residence in Virginia. Panagoulias was plagued with health problems recently, those 

close to the family said. With Panagoulias at the helm, the Greek team qualified for the 1982 

European championship in Italy and the World Cup in 1994 in the United States He also 

coached the US Olympic soccer team and a number of Greek-American teams in the States. He 

http://www.youtube.com/embed/GZeQjbmqX_w?rel=0


also served as the head coach for Olympiakos Piraeus, which won three championships under 

his guidance. 

Panagoulias played for Aris Thessaloniki, beginning in 1949, where later he served as coach 

and club president. A funeral service will take place at St. Catherine's Orthodox Church in Falls 

Church, Virginia, on Friday. Panagoulias is survived by his wife, two children and two grand-

children. 

 

22.06.2012  

Καλό ταξίδι Αλκέτα  
Γιώργος Μπίστης  

H ομογένεια αποχαιρετά ένα από τα πιο άξια παιδιά της  

Ο Ελληνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύει την Παρασκευή τον θρυλικό ποδοσφαιριστή και 

προπονητή Αλκέτα Παναγούλια στην τελευταία του κατοικία. Ο Αλκέτας, που ως προπονητής οδήγησε 

την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1982 

και του Μοντιάλ του 1994, έκλεισε για πάντα τα μάτια την Δευτέρα, 18 Ιουνίου στο σπίτι του, σε 

προάστιο της Πολιτείας Βιρτζίνια, λίγα μίλια έξω από την Αμερικανική πρωτεύουσα, Ουάσιγκτον.  Ήταν 

78 χρονών.   

 

Ομογενείς προσκείμενοι στην οικογένειά του λένε ότι τον τελευταία καιρό ο Αλκέτας αντιμετώπιζε 

διάφορα προβλήματα υγείας. Από σύντομη συζήτηση που είχε η Ελληνική Υπηρεσία της «Φωνής της 

Αμερικής» με τον γιό του, Γιάννη Παναγούλια, μάθαμε ότι πριν 3-4 μήνες ο Αλκέτας είχε υποστεί ένα 

εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο όμως ξεπερνούσε σιγά-σιγά. 

 

Την παραμονή της κηδεία του, πάνω από εκατό συγγενείς και φίλοι του Αλκέτα συγκεντρώθηκαν σε 

άνετο σαλόνι Γραφείου Τελετών κοντά στο σπίτι όπου πέρασε τα τελευταία του χρόνια, για να του 

δώσουν τον τελευταίο χαιρετισμό και να ξαναζήσουν όμορφες στιγμές της ζωής του, μέσα από 

φωτογραφίες που προβάλλονταν σε μεγάλη τηλεοπτική οθόνη, στημένη ανάμεσα σε ανθοδέσμες και 

στεφάνια.  

 

Η χήρα του, Βάνα Παναγούλια, τα παιδιά τους Δέσποινα και Γιάννης, οι αδελφές του Σοφία και Εύα και 

τα εγγόνια του, Μικαέλα και Ζωή Παναγούλια βρίσκονταν πλάι στο ανοιχτό φέρετρό του σε όλη την 

διάρκεια της δίωρης τελετής, κι έκδηλα βυθισμένοι σε βαρύ πένθος.  Ο Αλκέτας δεν φόραγε κοστούμι 

όπως συνηθίζεται.  Ήταν ντυμένος με την φανέλα της Ολυμπιακής Ποδοσφαιρικής Ομάδας των 

Ηνωμένων Πολιτειών την οποία προπόνησε για την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 1984. Μέσα στο 

φέρετρο βρίσκονταν επίσης μαζί του ένα καπέλο της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας της Ελλάδας και 

δύο κασκόλ.  Το ένα κασκόλ ήταν κόκκινο με άσπρα γράμματα που σχημάτιζαν το όνομα 

«Ολυμπιακός», αναμνηστικό από την ομώνυμη ομάδα του Πειραιά με την οποία ο Αλκέτας κέρδισε ένα 



Σούπερ Κύπελλο και τρία Πρωταθλήματα. Το άλλο κασκόλ ήτανε κίτρινο κι έφερε επάνω του το 

έμβλημα του «’Αρη», μιας ομάδας στον πάγκο της οποίας κλήθηκε κι έκατσε τέσσαρες φορές, το 1972, 

το 1988, το 1990 και το 1999. 

 

Στα πλαίσια της δίωρης τελετής έγινε επίσης ένα σύντομο μνημόσυνο κι ακούστηκαν ιστορίες από την 

ζωή του Αλκέτα, πως από απλός ποδοσφαιριστής στους μικρούς του Άρη Θεσσαλονίκης το 1949 

κατάφερε να γίνει θρύλος και να ηγηθεί των εθνικών ομάδων τόσο της λατρευτής γενέτειράς του όσο 

και της αγαπημένης θετής του πατρίδας.  

Ο Αλκέτας ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1962, σε ηλικία 28 ετών, αποδεχόμενος πρόσκληση της 

ομογενειακής ομάδας Ελληνοαμερικανικός Άτλας Νέας Υόρκης. Το οδοιπορικό του από τον Λευκό 

Πύργο στον Λευκό Οίκο είναι γεμάτο συναρπαστικές ιστορίες, λίγες από τις οποίες και αναφέρθηκαν 

από μέλη της ΑΧΕΠΑ στην τελετή της Πέμπτης. Σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του παραρτήματος 

Αριθμός 438 της ΑΧΕΠΑ, του οποίου ο Αλκέτας ήταν επί χρόνια μέλος, παρέστη κι απέδωσε τιμές στον 

δικό μας μεγάλο που έφυγε. 

 

Ο Αλκέτας Παναγούλιας ήθελε να τον θυμόμαστε με χαρά. ‘Όπως είπε ο ίδιος πριν πεθάνει: «Θέλω να 

αφήσω πίσω μου χαμόγελα όταν έρθει η ώρα να φύγω. Θέλω να αφήσω έναν απόηχο να πλανιέται 

απαλά τριγύρω μας αναβιώνοντας ευχάριστες στιγμές, γέλια, χαρούμενους καιρούς και ηλιόλουστες 

μέρες. Θέλω τα δάκρυα των όσων πενθούν να στεγνώσουν από τον ήλιο των ευχάριστων αναμνήσεων 

που θα μείνουν όταν η ζωή μου θα έχει πια σβήσει». 

 

Ο Αλκέτας Παναγούλιας δεν ήτανε μόνον ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και προπονητής που πέρασε 

στο Αμερικανικό και το Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Πάνθεο. Ήτανε επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος κι 

ένας μεγάλος Έλληνας. 

Καλό ταξίδι φίλε Αλκέτα.  

http://gr.voanews.com/content/alketas-panagoulias/1216835.html 

http://gr.voanews.com/content/alketas-panagoulias/1216835.html


Professor emeritus Elias P. Gyftopoulos dies at 84 

 

Elias Gyftopoulos  

Photo - Photo: Bachrach  

Longtime faculty member in nuclear and mechanical engineering was among the foremost 

thermodynamicists of his time. 

Alissa Mallinson, Mechanical Engineering, and Ilavenil Subbiah, Nuclear Science and Engineering  

June 27, 2012 

Elias P. Gyftopoulos, Ford Professor Emeritus of Nuclear Engineering and Mechanical Engineering, died 

peacefully at his home in Lincoln, Mass., on Saturday, June 23. He was 84 years old.  

 

Considered by many to be one of the foremost thermodynamicists of his time, Gyftopoulos was highly 

regarded for his significant contributions to the fields of nuclear engineering and mechanical 

engineering, having held appointments in both departments at MIT.  

 

Born in Greece, Gyftopoulos served in the Greek army while earning degrees in electrical engineering 



and mechanical engineering from the National Technical University of Athens. He left Greece to pursue 

an ScD in electrical engineering from MIT, working as both a research assistant and an instructor in the 

Department of Electrical Engineering during that time. After graduating in 1958, he was immediately 

hired by the department as an assistant professor and, in 1960, moved to the newly formed Department 

of Nuclear Engineering. By 1965, he had advanced to the position of professor of nuclear engineering 

and, from 1968 to 1969, served as acting department head. In 1970, he was named Ford Professor of 

Nuclear Engineering and, six years later, Ford Professor of Nuclear and Mechanical Engineering, a 

position he held until his retirement in 1996. He served as Chair of the MIT Faculty from 1973 to 1975. 

 

Gyftopoulos’s interest in nuclear engineering began with a survey course on nuclear reactors he took as 

a doctoral student in electrical engineering, which in turn led him to develop a new course on nuclear 

reactor safety and control. This interest in nuclear reactors caught the attention of Professor of 

Mechanical Engineering George Hatsopoulos, who invited Gyftopoulos to investigate whether nuclear 

reactors could be used to convert nuclear energy directly into electricity.  

 

In the course of this study, Gyftopoulos identified several contradictions and inconsistencies that had 

permeated the understanding of thermodynamics and physics for decades, and began to direct his 

research efforts to reconciling these longstanding issues. The resulting unified quantum theory of 

mechanics and thermodynamics formed the basis of a new understanding of thermodynamics from a 

non-statistical viewpoint that applies to both macroscopic and microscopic systems either in a state of 

thermodynamic equilibrium or not, providing a self-consistent presentation of thermodynamics.  

 

Gyftopoulos was seen by colleagues as a charismatic and devoted teacher, highly praised and greatly 

admired by generations of students for the clarity, depth and rigor of his lectures. For many years, he 

was the instructor in charge of a popular core graduate subject, offered jointly by the mechanical and 

nuclear engineering departments, that emphasized the fundamentals as well as applications of 

thermodynamics. This course led to the now-classic textbook “Thermodynamics: Foundations and 

Applications”(co-authored with G.P. Beretta). 

 

Gyftopoulos was an outstanding leader of the Greek community in Boston, and served as a trustee of 

Anatolia College, the American Farm School and Hellenic College. He served on the boards of several 

private companies and as chairman of the National Energy Council of Greece. 

 

For his many extraordinary contributions to the fields of nuclear and mechanical engineering, 

Gyftopoulos received numerous awards, including the Ruth and Joel Spira Award of the School of 

Engineering for Teaching Excellence, the James Harry Potter Gold Medal of the American Society of 

Mechanical Engineers (ASME), the Edward F. Obvert Award of ASME, the Robert Henry Thurston Lecture 

Award of ASME, and the Commander of Order of Merit of the Republic of Greece. 

 

Gyftopoulos was a member of the National Academy of Engineering and a corresponding member of the 

Academy of Athens, as well as a fellow of the American Academy of Arts and Sciences, ASME, the 

American Nuclear Society, and the American Association for the Advancement of Science.  



 

He is survived by his three loving daughters, Vasso, Maro and Rena Gyftopoulos. His beloved wife 

Artemis passed away in 2011.  

 

The funeral service will be held on Thursday, June 28, at 10:45 a.m. at the Holy Cross Seminary Chapel at 

Hellenic College-Holy Cross Orthodox School of Theology, 50 Goddard Ave., Brookline, Mass. Visiting 

hours will be held on Wednesday, June 27, from 4 to 8 p.m. 

 

In lieu of flowers, gifts in Gyftopoulos's name may be made to an educational fund for Greek students in 

the Boston area, to be announced at a later date. 

 

 

Zorba's Cafe in the June 2012 issue of the Washingtonian 

 

ZORBA'S CAFE 

1612 20th Street, NW; 202-387-8555 

A bustling cafe in one of DC's most fashionable neighborhoods, with outdoor seating under umbrellas, 

excellent people-watching, and well prepared food? You might assume we were talking about some slick 

new bistro where dinner for two runs $150. Well, you can eat for a third of that at this Greek charmer in 

Dupont Circle, which makes it an ideal pre-theater destination - some of the money you save on dinner 

can be spent on post theater dessert somewhere else. 



The dishes we order most often are the ones that made us fall in love with the place some 30 years ago: 

the salty salmon-roe mousse known as taramosalata; tender chick peas dressed with garlic and lemon; 

light and crunchy spanakopita; and the meatballs called keftethes, zesty with parsley and onion and 

lightly charred on the grill. 

ALSO GOOD: Lamb-and-beef gyro; hummus; skordalia, a dip of potato, garlic, and olive oil. 

Open daily for lunch and dinner. 

 

Οι καλύτερες ελληνικές μπύρες μας συστήνονται...  

Αν νομίζετε ότι καλή και γευστική μπύρα μπορείτε να πιείτε μόνο εισαγόμενη από την Τσεχία ή τη 

Γερμανία, μάλλον θα πρέπει να επανεξετάσετε τις απόψεις σας. Η Ελλάδα προσφέρει εδώ και μερικά 

χρόνια, αρκετές επιλογές μπύρας από τοπικές ζυθοποιίες, με ωραία αρώματα και εξαιρετική γεύση, 

ισάξιες των ξένων. 

Για αυτό, με οδηγό την παράφραση του γνωστού ρητού «παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και 

μπαλωμένο.», εμείς σας λέμε «Μπύρα από τον τόπο σου.» και σας προτείνουμε να τολμήσετε μια δοκιμή 

για να πειστείτε, ακόμα και οι πιο απαιτητικοί. Ιδού μερικοί λόγοι για να το τολμήσετε άμεσα. 

Αλφα: Με όνομα βαρύ σαν ιστορία 

 

  

Μια ξανθιά ελαφριά Lager, δροσερή, ξεδιψαστική, με πλούσιο αφρό, που πίνεται εύκολα και ταιριάζει 

απόλυτα με τις ελληνικές γεύσεις ακούει στο όνομα Άλφα. Έχει διακριτικό άρωμα και αποτελεί μια από 

τις παλαιότερες μάρκες μπύρας στην Ελλάδα καθώς μετρά ήδη 48 χρόνια ζωής και υπήρξε η πρώτη 

μπύρα με. ελληνικό όνομα. H Άλφα, με το λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα και το απαλό άρωμα βύνης και 

μαγιάς, παράγεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία σύφωνα με την παραδοσιακή συνταγή, με ελληνικό 

κριθάρι σε ποσοστό 42%, ενώ το μπουκάλι της διατηρεί αρκετές ομοιότητες με το πρώτο της δεκαετίας 

του '60. 



http://www.alfabeer.gr/ 

 Πειραϊκή: Από το «Λιμάνι» με αγάπη 

 

Η Πειραϊκή Μικροζυθοποιία παράγει την ομώνυμη και αρκετά διαδεδομένη στην Αθήνα μπύρα. Θα την 

βρείτε σε δύο τύπους, Pils και Pale Ale. Η αγάπη για τα φυσικά υλικά και o παραδοσιακός τρόπος 

παρασκευής οδήγησαν στη δημιουργία της πρώτης φρέσκιας, ελληνικής, βιολογικής μπύρας 

παραδοσιακής ζυθοποίησης. Πρόκειται για μπύρα, περιορισμένης ποσότητας, χωρίς συντηρητικά, που 

ζυμώνεται και ωριμάζει σε έξι εβδομάδες ανεξαρτήτως εποχής. Η Pils είναι ξανθιά με πλούσιο αφρό, με 

ελαφρώς πικρή επίγευση και ελαφρύ άρωμα, ενώ η Pale Ale είναι καστανή, φρουτώδης, γλυκιά και 

αρωματική, με πικάντικη γεύση. 

http://www.piraikibeer.gr/ 

Fix: Η Αλίκη μας προτείνει... 

 

  

http://www.alfabeer.gr/
http://www.piraikibeer.gr/


Η γνωστή και μη εξαιρετέα μπύρα που διαφήμιζε το έξυπνο μουτράκι της αξέχαστης Αλίκης 

Βουγιουκλάκη, επανακυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια με το ίδιο όνομα και την κλασική αγαπημένη 

συνταγή. Γεννήθηκε το 1864 και ουσιαστικά, έμαθε στους Έλληνες. να πίνουν μπύρα. Μετά το 1962, η 

μπύρα Fix επανακυκλοφόρησε το 2010, με σχεδόν την ίδια συσκευασία με την οποία τη μάθαμε και 

εξίσου νόστιμη και δροσιστική. 

http://www.fix-beer.gr/ 

Mythos: Ο κρυφός άσος στο μανίκι της Ελλάδας 

 

Πρόκειται για μια αυθεντική ελληνική lager μπύρα με πλούσιο αφρό, λαμπερό ξανθό χρώμα και 

δροσιστική γεύση, φτιαγμένη από εκλεκτές ποικιλίες κριθαριού και λυκίσκου. Δημιουργήθηκε το 1997 

και από την πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας της, συγκέντρωσε τις θετικές εντυπώσεις των καταναλωτών, 

ενώ με τα χρόνια απέσπασε σημαντικά βραβεία και διακρίσεις. Η συνταγή της Mythos είναι αποτέλεσμα 

της εξειδίκευσης του Έλληνα Master Brewer της «Μύθος Ζυθοποιίας» αλλά και των συνεργασιών με 

σημαντικές ευρωπαϊκές σχολές μπύρας, ενώ η ποιότητά της οδήγησε στο να γίνει μία από τις τρεις 

μεγαλύτερες μάρκες στην ελληνική αγορά μπύρας. 

http://www.mythosbeer.gr/ 

Βεργίνα: Το βαρύ πυροβολικό της Βόρειας Ελλάδας 

http://www.fix-beer.gr/
http://www.mythosbeer.gr/


 

Το 1998 ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό ζυθοποιείο στη Ροδόπη -εκεί όπου κατά την παράδοση παρήχθη 

για πρώτη φορά ελληνική μπύρα κατά τους αρχαίους χρόνους- και γεννήθηκε η μπύρα «Βεργίνα». Οι 

εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή 

Κομοτηνής, η οποία επιλέχθηκε επειδή είναι πολύ καλά οργανωμένη και τo νερό της είναι άριστης 

ποιότητας. Έτσι παράγεται η Βεργίνα σε μορφή lager με πλούσια γεύση και η Βεργίνα κόκκινη με 

κεχριμπαρένιο χρώμα και αρώματα εξωτικών φρούτων. Από τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης 

παράγεται ακόμα η «Edelsteiner» που ανήκει στην κατηγορία των Premium Pilsner με ευχάριστη, 

ανάλαφρη γεύση, ενώ πρόσφατα, δημιουργήθηκε και η Βεργίνα weiss με το πλούσιο, φρουτώδες άρωμα, 

που θυμίζει γαρύφαλλο και μπανάνα. 

http://www.verginabeer.com/ 

Ζέος: Η αργίτικη κοινότητα αντεπιτίθεται. 

 

  

http://www.verginabeer.com/


Μια μπύρα με καταγωγή από το Άργος προστίθεται στη λίστα με τις ελληνικές μπύρες. Με το 

χαρακτηριστικό μπουκάλι με τους ιωνικούς κίονες σε μπλε-άσπρες αποχρώσεις, η μπύρα Ζέος παράγεται 

σε μορφή μαύρης weiss, pilsner και lager. Η Ζέος ακολουθεί πιστά τις γερμανικές προδιαγραφές 

παραγωγής μπύρας και δεν έχει συντηρητικά. Η Pilsner έχει γεμάτο σώμα, με ελαφρύ άρωμα λουλουδιών 

και φρούτων και μεγάλη επίγευση. Η Lager φτιάχνεται με μακεδονική συνταγή, έχει ελαφρύ σώμα, 

ελαφρώς γλυκιά γεύση και είναι πολύ δροσιστική, ενώ η Μαύρη Weiss είναι μέτρια πικρή κι έχει άρωμα 

από καραμέλα, σοκολάτα και καβουρδισμένο καφέ. 

http://www.greekbeer.com/ 

Νέδα: Το θηλυκό μεσσηνιακό ποτάμι στο ποτήρι σας... 

 

Με μεσσηνιακή καταγωγή, η μπύρα Νέδα είναι αυθεντική lager, με κλασική γεύση, πλούσιο άρωμα 

λυκίσκου κι ελαφρώς πικάντικη, με χρυσαφένιο χρώμα. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2009 και 

κατέκτησε, εκτός από τους Μεσσήνιους, το σύνολο του ελληνικού κοινού. Δανείστηκε το όνομά της από 

το μοναδικό θηλυκό ποτάμι της Μεσσηνίας, τη Νέδα. Κατά την Μυθολογία, η Νέδα ήταν θεότητα των 

νερών και μαζί με τις νύμφες Θεισόα και Αγνώ έλουσαν τον μικρό Δία στον ποταμό Λούσιο όταν τον 

παρέλαβαν από τη Ρέα. 

http://www.nedabeer.gr/ 

 

Septem: Με αρώματα από τα βουνά της Εύβοιας 

http://www.greekbeer.com/
http://www.nedabeer.gr/


Μια πικρή μπύρα με έντονο ανθρακικό και ωραία φρέσκα και δροσερά αρώματα παράγεται στην Εύβοια. 

Με το καλόγουστο μπουκάλι της να δίνει μια όμορφη πρώτη εικόνα, ξεχωρίσαμε τα εξής τρία είδη της: 

τη Septem Monday's Pilsner με χρυσόξανθο χρώμα, κρεμώδη συμπαγή αφρό, έντονα αρώματα 

λουλουδιών, κίτρου και λυκίσκου, ελαφρώς γλυκιά γεύση, με διακριτική παρουσία βύνης, δροσιστική 

οξύτητα και έντονη επίγευση, τη Septem Friday's Pale Ale με χρυσοχάλκινο χρώμα, πορτοκαλί 

ανταύγειες, κρεμώδη αφρό, αρώματα λουλουδιών, εξωτικών φρούτων και φουντουκιού, ελαφρώς γλυκιά 

γεύση και επίγευση με αρώματα εσπεριδοειδών και μαρμελάδας και τέλος, τη Septem Sunday's Honey 

Golden Ale, μια μπύρα που παράγεται με τη χρήση μελιού ανθέων. 

http://www.septem.gr/age.php 

Χάρμα: Χάρμα οφθαλμών και στόματος από την Κρήτη... 

 

Η μπύρα Χάρμα παράγεται στα Χανιά από την Κρητική Ζυθοποιία. Είναι μια φρέσκια, αφιλτράριστη 

μπύρα, με αγνά υλικά και υψηλή διατροφική αξία. Οι μπύρες Χάρμα, ξανθιές και μαύρες, διατίθενται 

φρέσκιες, απαστερίωτες και αφιλτράριστες, χωρίς καμία επεξεργασία μηχανική, θερμική ή χημική, χωρίς 

πρόσθετα, συντηρητικά και σταθεροποιητές και διατίθεται προς το παρόν, μόνο σε βαρέλια, κατόπιν 

παραγγελίας. 

http://www.cretanbeer.gr/ 

Magnus Magister: Με τη μαγεία των Ιπποτών της Ρόδου 

http://www.septem.gr/age.php
http://www.cretanbeer.gr/


 

Mε έδρα της το νησί της Ρόδου, η ελληνική μπύρα Magnus Magister κατάφερε να εδραιωθεί στην 

ελληνική επικράτεια και να επεκταθεί σταδιακά σε χώρες του εξωτερικού. Είναι μια εξαιρετικής 

ποιότητας Lager μπύρα, η οποία παράγεται με παραδοσιακό τρόπο ζυθοποίησης, χωρίς την προσθήκη 

συντηρητικών ή άλλων πρόσθετων ουσιών. Το όνομά της σημαίνει «Μεγάλος Μάγιστρος», αναφέρεται 

στην ιστορική περίοδο των Ιπποτών της Ρόδου και δηλώνει το ανώτατο αξίωμα της ιεραρχίας, εκείνο του 

πρώτου των πρώτων. 

http://www.magnusmagister.gr/ 

Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία: Ένα διαμάντι από το Ιόνιο 

 

Η Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία με έδρα της το νησί του Ιονίου, παράγει τέσσερις διαφορετικές φρέσκιες 

μπύρες υψηλής ποιότητας. H Royal Ionian είναι ξανθιά, δροσιστική μπύρα από παλιά τσέχικη συνταγή, 

αρωματική, με έντονο χαρακτήρα. Η Real Ale Bitter είναι καστανή, με ευχάριστη πικράδα και πλούσιο 

άρωμα. Η Real Ale Special είναι μια ξανθοκόκκινη μπύρα, με φρουτώδες άρωμα και βελούδινη γεύση 

και τέλος, η Ionian Epos είναι η ομηρική κρίθινη μπύρα, 2800 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τον Όμηρο στην 

«Οδύσσεια», ο βασιλιάς των Φαιάκων Αλκίνοος φύλασσε σε ασημένιους και χρυσούς κρατήρες, κρίθινο 

οίνο. Με έμπνευση και οδηγό την αναφορά αυτή, η Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία δημιούργησε στο νησί 

των Φαιάκων, τον δικό της «Κρίθινο Οίνο». 

 

http://www.magnusmagister.gr/


 

Η «κουκουβάγια» πέταξε 

 

Μια πολύ λιτή, συγκινητική και εξόχως πολιτική ανακοίνωση εξέδωσε ο σύλλογος εργαζομένων 

στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων για τη διάλυση του Οργανισμού στο πλαίσιο 

της περικοπής εταιρειών του Δημοσίου. Τα σχόλια ανήκουν στους αναγνώστες: 

 

«Σε λίγες ώρες ο Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) θα αποτελεί παρελθόν, 

καταργείται οριστικά. Μετά από 75 χρόνια η κουκουβάγια της σοφίας και της αρετής ''πετάει 

μακριά'', γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν έχει θέση στη σύγχρονη μνημονιακή εκπαίδευση. Η 

μόρφωση θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Το. Μέλλον είναι...μόνο το. '' ηλεκτρονικό βιβλίο'' και 

οι ''διαδραστικοί πίνακες''. Οι εργαζόμενοι στον Ο.Ε.Δ.Β. που όλα αυτά τα χρόνια εξέδωσαν και 

διένειμαν τρία δισεκατομμύρια βιβλία σε εκατομμύρια μαθητές, αποχωρούν περήφανοι για τη 

συμβολή τους στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος 

(μέσο κόστος κάθε βιβλίου 0,70 ευρώ), για την απουσία διαφθοράς και διαπλοκής τους, για το 

ότι κατόρθωσαν να περισώσουν από τον ιδιωτικό φορέα, την ιστορία των σχολικών βιβλίων, 

δεκαπέντε χιλιάδες πρωτότυπα έργα ζωγραφικής που κοσμούσαν κάποτε τα σχολικά βιβλία 

(Τσαρούχης, Γκίκας, Γραμματικόπουλος, Τάσος κ.λπ.), τριάντα χιλιάδες (30.000) βιβλία, πολλά 

σπάνιων εκδόσεων, που αποτελούν πλέον περιουσία του υπουργείου Παιδείας. 

 

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν με πίκρα και ανησυχία για το μέλλον της έκδοσης και διανομής των 

σχολικών βιβλίων. Ζήσανε τη φετινή χρονιά, τη χειρότερη από ιδρύσεως του Ο.Ε.Δ.Β., που τα 

βιβλία στάλθηκαν με τεράστια καθυστέρηση, που τα λάθη και οι παραλείψεις των ιθυνόντων 

στοίχησαν εκατομμύρια στους Έλληνες πολίτες, προάγγελος των όσων πρόκειται να 

επακολουθήσουν τη φετινή χρονιά, που εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ χειρότερη από κάθε πλευρά. 

Οι εργαζόμενοι αποχαιρετούν ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για την πολύχρονη 

συνεργασία και υπόσχονται να συνεχίσουν τον αγώνα για μία ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ στην υπηρεσία του λαού. Η κουκουβάγια της σοφίας και της αρετής ελπίζει να μην 

ξεχασθεί και ονειρεύεται τη μέρα που σε μία Ελλάδα ελεύθερη και απαλλαγμένη από δανειστές 

- επιτηρητές - τροϊκανούς, θα ξανακληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για την εκπαίδευση 

των μαθητών» 

 

June 11, 2012 

Greek Antiquities, Long Fragile, Are Endangered by Austerity 

By RANDY KENNEDY 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/randy_kennedy/index.html


 

KYTHIRA, Greece — A jarring public-awareness ad that has appeared recently on Greek 

television news shows a little girl strolling with her mother through the National Archaeological 

Museum in Athens, one of the country’s cultural crown jewels. The girl skips off by herself, and 

as she stands alone before a 2,500-year-old marble statue, a hand suddenly sweeps in from 

behind, covering her mouth and yanking her away.  

An instant later, she reappears, apparently unharmed but staring forlornly at an empty plinth: The 

kidnappers weren’t after the girl — they were after the statue.  

The ad, produced by the Association of Greek Archaeologists, is most immediately a reminder of 

an armed robbery of dozens of artifacts from a museum in Olympia in February, amid persistent 

security shortcomings at museums across the country. But the campaign’s central message — 

“Monuments have no voice. They must have yours” — is a much broader attack on deep cultural 

budget cuts being made as part of the austerity measures imposed on Greece by the European 

economic establishment, measures that have led in recent weeks to an electoral crisis, a caretaker 

government and the specter of Greece’s departure from the euro zone.  

Effects of the cultural cuts are already being felt by the public, as museum galleries and 

sometimes whole museums suffer from sporadic closings.  

But Greek and international archaeologists and curators warn that the real consequences of the 

cuts will not become fully apparent for years and will be far more dire for ancient artifacts and 

historical scholarship. Over the last six months dozens of the country’s most experienced state 

archaeologists — those with the highest number of years of service and highest salaries, 1,550 

euros a month, or a little less than $2,000 — have been forced into early retirement as part of a 

10 percent staff reduction within the government’s Ministry of Culture and Tourism. Through 

http://www.youtube.com/watch?v=Wly0GUZ_QZQ
http://www.sea.org.gr/press/pages/viewpress.aspx?PressID=107


regular retirements and attrition over the last two years, the archaeological staff has shrunk even 

more, to 900 from 1,100, according to the association, the union that represents the 

archaeologists.  

At a time when taxes are being raised, pensions are being cut and the national unemployment 

rate stands at more than 21 percent, this exodus has faded quickly into the bleak economic 

landscape. But scholars say the cuts are beginning to cause precisely what the television ad 

dramatizes: the disappearance of antiquities. The primary culprits are not museum robbers and 

looters of antiquities sites, but two even more treacherous forces that now have fewer checks on 

their power: the elements and developers’ bulldozers.  

In a dry riverbed one late April morning on the island of Kythira, Aris Tsaravopoulos, a former 

government archaeologist who was pushed out of his job in November, pointed out a site where 

a section of riverbank had collapsed during a rainstorm a few months earlier. Scattered all along 

the bed as it stretched toward the Mediterranean were hundreds of pieces of Minoan pottery, 

most likely dating to the second millennium B.C., some of them painted with floral patterns that 

were still a vivid red.  

Mr. Tsaravopoulos, who directed archaeological projects and supervised foreign digs on the 

island for more than 15 years, said he believed the site might be part of a tomb or an ancient 

dumping ground. (Extensive digs in the mid-1960s by British archaeologists helped establish that 

the island was a longtime colony of Minoan Crete.) The collapse of the bank had already caused 

some of the artifacts to wash out to sea. Filling the pockets of his khaki vest with larger pieces of 

pottery to date and place in storage, Mr. Tsaravopoulos said, “The next big rain will carry away 

more, and before long it will all be gone.”  

In years past Mr. Tsaravopoulos would have organized an emergency dig at such a site. Now, he 

said, he can no longer do anything but alert already overburdened colleagues in the state 

archaeological service, with little hope any rescue work will be done in time: Since his forced 

retirement last fall, Kythira, a sparsely populated island slightly larger than Malta and six hours 

southwest of Athens by ferry, had not been visited by a government archaeologist.  

Of course, long before the economic meltdown, sites were lost or poorly kept, partly as a result 

of the immensity of the task of preserving the county’s past. In Kythira alone, there might well 

be dozens of such unexplored sites; the Greek truism that you can’t turn a corner without tripping 

over an antiquity often seems almost literally true. (The country has 19,000 declared 

archaeological sites and monuments and 210 antiquities museums.)  

“I believe that this ministry could double or triple the number of archaeologists it hires — and 

the number of guards — and still be understaffed,” said Pavlos Geroulanos, Greece’s culture and 

tourism minister until the May 6 elections brought in a caretaker government. Mr. Geroulanos 

has overseen the layoffs and forced retirements as his annual operating budget has dwindled 30 

percent over the last three years. “There’s so much out there, and so much work to be done,” he 

said.  

http://www.ipetitions.com/petition/aris-tsaravopoulos-english-version/
http://www.visitkythera.com/en/


But now Greece’s already hidebound and inefficient archaeological bureaucracy, for years 

among the largest in Europe (where the state plays a central role in the field in many countries), 

is confronting a drop in resources so sharp that it is beginning to cede the responsibility for 

cultural heritage it has had for more than 150 years.  

In Messenia, on the Peloponnesian peninsula, excavation work has come to a halt on a fifth- or 

sixth-century B.C. mountaintop temple discovered in 2010 not far from the well-known Temple 

of Epicurean Apollo, a Unesco World Heritage site. Xeni Arapogianni, the state archaeologist 

who oversaw the region and directed the initial excavation of the newly discovered temple, was 

forced into early retirement last fall before she could complete research for publications about 

the find.  

“There’s still work that needs to be done there, but no one goes to do it,” Ms. Arapogianni said in 

an interview. “A department cannot function without a director.”  

She added that the temple was not important simply as another place that might someday dot a 

tourist map but because the history of fifth-century temple cults in the region is still an emerging 

field of research, and the site could provide crucial insights. “This is not just another temple,” 

she said.  

To many Greek archaeologists and university colleagues from other countries who dig with the 

government’s permission, an even more troubling repercussion of the austerity budget is that 

research leaves of absence for government archaeologists are being canceled, and money for 

their research excavations is no longer being provided unless they can find other sources to share 

the cost.  

One effect is that Greek archaeologists are being pushed to focus almost exclusively on the more 

bureaucratic side of their jobs: inspecting construction sites for the presence of buried antiquities. 

It is a crucial task, but one that, even with the slowdown of development during the crisis, 

consumes almost all their time now. This means that scholarship is put on indefinite, and in some 

cases probably permanent, hold.  

An American archaeologist with decades of experience in Greece, who spoke on condition of 

anonymity for fear of alienating government officials at such an uncertain time, said: “Nobody in 

Greece digs nearly as much as the government archaeological service. And if they aren’t able to 

publish what they find, they might as well not be doing it at all; they might as well just rebury 

it.”  

Despite its relatively low pay, the profession of archaeology has long been held in high esteem in 

Greece; it is a job that children aspire to, like becoming a doctor. And in a country where the 

public sector has been plagued for decades with corruption, archaeologists have retained a 

reputation as generally honorable and hard-working.  

“They used to say that we were a special race,” said Alexandra Christopoulou, the deputy 

director of the National Archaeological Museum. “We worked overtime without getting paid for 

it — a rarity in Greece — because we really loved what we did.”  

http://whc.unesco.org/en/list/392
http://whc.unesco.org/en/list/392
http://www.namuseum.gr/wellcome-en.html


Veteran Greek archaeologists tend to view the crisis with a grim resolve to make do with the 

resources at hand. But many in the next generation are unable to do even that. The archaeological 

service has all but stopped hiring, and the hundreds of young archaeologists who work on part-

time contracts are finding those contracts renewed more infrequently.  

Gely Fragou, a 31-year-old Greek archaeologist trained at the University of Southampton, in 

England, worked for several years on short government contracts, but the last one expired in 

2010. She continues to hope for work, but she said that several friends have taken day jobs to 

make ends meet: One works in a bakery, another on an assembly line, and a third as a trash 

collector in Athens. “If it wasn’t for my family,” she said, “I would have left Greece.”  

Mr. Geroulanos, who served as the culture minister for two and half years, an unusually long 

stretch amid Greece’s shifting political alliances, said the deep staff cuts were unavoidable in 

order to make the strongest case that his ministry could live within its means, as the rest of 

Greece is now having to do.  

“We’re at a time now,” he said in an interview in his office in Athens, “where I can safely say 

that every dollar given to the ministry will be well spent.”  

Even with the ministry’s budget falling every year of his tenure, he said, it has been able to 

complete important projects, like modernizing the facilities at more than 100 publicly accessible 

ancient sites. Over the last three years Greece has also managed to compete successfully for tens 

of millions of euros from the European Union available for archaeological projects.  

But critics of austerity say these few bright spots pale against the irreversible damage already 

under way.  

On the island of Kythira, Mr. Tsaravopoulos recently visited a plot of sparsely wooded field, 

acting on a tip from a friend that a bulldozer had been at work there without a permit or 

antiquities inspection. He arrived to find a makeshift dirt road freshly carved into a hillside, 

scattered with dozens of broken pieces of glazed pottery dating to Hellenic and early Roman 

times.  

As he was leaving, the owner of the land arrived with his family, and he and Mr. Tsaravopoulos, 

who knew him, had a curt discussion in the middle of the road before the man walked on.  

“He told me he didn’t realize he’d damaged any artifacts and that he was sorry,” Mr. 

Tsaravopoulos said later. “Then he told me very nicely: ‘Oh Aris, I heard the news that you had 

to retire. I’m very sorry about that.’ He knows that I have no power anymore to prevent people 

from digging wherever they want.”  

New York Times 

 

Σπέτσες: Σταθερή αξία  



KEIMENO: TZΟΥΛΙΑ ΚΛΗΜΗ  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: TZΟΥΛΙΑ ΚΛΗΜΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΙΜΙΤΖΙΑΣ 

 

Tο «επιμελώς ξέφρενο» νησί του Αργοσαρωνικού βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 

πρωτεύουσα και συνδυάζει ιστορία, Επανάσταση του '21, παλαιωμένα τουρκοκτόνα κανόνια, 

βοτσαλωτά δρομάκια, επιβλητικά αρχοντικά, κότερα και φουσκωτά, κοσμική και υπερκόσμια 

ζωή και, φυσικά, μόνιππα αμαξάκια για ρομαντικές βόλτες από την πολύβουη Ντάπια προς το 

classy Παλιό Λιμάνι. 

Το «νησί των αρωμάτων» -ή αλλιώς Isola di Spezzia, όπως ονομάστηκε από τους Ενετούς λόγω 

των αρωματικών φυτών (ευωδιαστά χόρτα) που χαρακτηρίζουν τη χλωρίδα του- γνέφει με 

καμάρι στις απέναντι ακτές της Κόστα και του Πόρτο Χελίου, έχοντας στην αγκαλιά του την 

κατάφυτη και μικρούλα νησίδα Σπετσοπούλα. 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενα βράδυ στο Θρούμπι -το μπαράκι στην περατζάδα του Παλιού Λιμανιού- ακούγοντας 

εκπληκτική reggae, ethnic, funky και μαύρη μουσική, πλάι στο κύμα. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Μάμα, τα παιδιά του νησιού φτιάχνουν 

καραβάκια και τα σκορπίζουν στη θάλασσα έχοντας τοποθετήσει πάνω τους ένα κεράκι. Εικόνα 

α λα Κουστουρίτσα. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η εφετζίδικη Αρμάτα (αν ήταν μενού, θα λεγόταν «τουρκική ναυαρχίδα 

φλαμπέ») με βεγγαλικά και οπτικά εφέ - υπερπαραγωγή που, χρόνο με το χρόνο, γίνεται όλο και 

πιο εντυπωσιακή. 

Επίσκεψη απαραίτητα στα εκπληκτικά αρχοντικά του Xατζηγιάννη Mέξη -νυν Μουσείο 

Σπετσών-, πρώτου άρχοντα του νησιού, και της Μπουμπουλίνας, με το υπέροχο σαλονάκι με την 

ξυλόγλυπτη οροφή, όπου φιλοξενούνται κειμήλια του '21 αλλά και τα οστά της αγωνίστριας 

(στο Μουσείο). 

 

 



Στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων, όπου θα θαυμάσετε την υπέροχη θέα και την κατανυκτική 

εκκλησία. Επίσης, θα αγοράσετε υπέροχη φέτα, κίτρινα τυριά με πιπέρια, γιαούρτια, φρέσκο 

γάλα και αυγά που παράγουν οι σαράντα μοναχές του μοναστηριού. 

Από το νησί δεν φεύγεις χωρίς έστω ένα κουτί αμυγδαλωτά, είτε στου Πολίτη (είναι λευκό, 

μικρό, φρέσκο και χορταστικό) είτε στου Κλήμη, που φτιάχνονται με την ίδια συνταγή του 

παππού του - κοντά στον Αγιο Μάμα. 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

Αγία Παρασκευή. Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, με το κατάλευκο εκκλησάκι, τα πεύκα 

που φτάνουν ώς τη θάλασσα και τα γαλαζοπράσινα νερά.  

Αγιοι Ανάργυροι. Στη δυτική πλευρά, η μεγαλύτερη αμμουδιά του νησιού. 

Ξυλοκέριζα. Μικρή, ερημική, με πεύκα, βοτσαλάκι και ένα ταβερνάκι στην άκρη. Πέντε 

χιλιόμετρα από την πόλη.  

Ζωγεριά. Σε βορινό κολπίσκο, με πεύκα και ωραιότατο ταβερνάκι.  

Αγία Μαρίνα. Οργανωμένη και κοσμική, με μπαρ-εστιατόριο και θαλάσσια σπορ.  

Αν πάλι προτιμάτε κάτι πιο απόμερο, κατευθυνθείτε στην Μπιθιστάμνα, στο Βρέλλο, στον 

Γαρύφαλλο και στον Κουζουνό - μικρές, όμορφες και ερημικές. 

 

ΠΩΣ ΠΑΜΕ 

Στις Σπέτσες μπορείτε να ταξιδέψετε με δύο τρόπους: Αν προτιμάτε την οδική μετακίνηση, δεν 

έχετε παρά να φτάσετε μέχρι την Κόστα, στη χερσόνησο της Ερμιονίδας, είτε με ΚΤΕΛ Ν. 

Αργολίδας από τον Κηφισό (T/210-51.34.588) είτε με το αυτοκίνητό σας. Προσοχή! Αν πάτε με 

ΚΤΕΛ θυμηθείτε να ρωτήσετε ποιο από τα δρομολόγια που προσφέρονται καθημερινά φτάνει 

μέχρι την Κόστα. Από την Κόστα για τις Σπέτσες υπάρχει σύνδεση με φέρι μποτ, θαλάσσια ταξί 

και καΐκια. Μπορείτε, επίσης, να πάρετε τα ταχύπλοα από τον Πειραιά, καθώς δεν υπάρχει 

συμβατικό πλοίο. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι περί τις δύο - δυόμισι ώρες (Hellenic Seaways, 

T/210- 41.99.000, www.hellenicseaways.gr και Aegean Flying Dolphins T/210-41.21.654, 

www.aegeanflyingdolphins.gr). 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Orloff  
(Τ/22980-75.444, www.orloffresort.gr) 

Πολυτέλεια και στυλ στο παλιό αρχοντικό. € € €  

Armata Boutique Hotel  
(Τ/22980-72.683, www.armatahotel.gr)  

Mικρό και κομψό, σε ανακαινισμένο παλαιό σπίτι, στην Ντάπια. € € €  

Νησιά  
(T/22980-75.000, www.nissia.gr) 

Πολυτελές, ιδανικό για οικογένειες, μπροστά στη θάλασσα και με μεγάλη πισίνα.€ € €  



Zoe's Club 
(Τ/22980-74.447, www.zoesclub.gr) Mικρό συγκρότημα με όμορφα επιπλωμένα στούντιο κοντά 

στην Ντάπια. € € €  

Varlamis Apartments  
(Τ/22980-74.983) 

Πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα 2 έως 5 κλινών, με όμορφη αυλή με πισίνα. € € €  

Villa Nika 
(T/6978-334.100) 

Πολυτελείς σουίτες και διαμερίσματα, με πισίνα, στην Αγία Μαρίνα. € € €  

€ - έως 60 €  

€ € - έως 110 €  

€ € € - έως 200 €  

€ € € € - από 200 € και άνω 

Για κρατήσεις που αφορούν τη διαμονή σας επισκεφθείτε τo: 

www.booking.com 

ΦΑΓΗΤΟ 

• Ταρσανάς (Παλιό Λιμάνι). Ψάρια από την τράτα τους, τραπέζια πάνω στο νερό. 

• Mουράγιο στο Παλιό Λιμάνι. Φέτος ανανεώθηκε και σερβίρει μεσογειακή και διεθνή κουζίνα, 

ενώ μετά τις 12 αρχίζει ο χορός. 

• Ορλώφ. Εξαιρετική κουζίνα στο διατηρητέο κτίριο του παλιού λιμεναρχείου. 

• Παχνί. Πολύ καλά κρεατικά στο δρόμο για τους Αγίους Πάντες. 

• Εξέδρα (Παλιό Λιμάνι). Μαγειρευτά & φρέσκα ψάρια. «Δύναμη» οι γαρίδες σαγανάκι. 

 
Hμερομηνία :  28/5/09Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 

Λεύκες/Πάρος: Αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά  

Αγαπημένο, παραδοσιακό χωριό, στην καρδιά της... ορεινής Πάρου  

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AΓΓEΛOΣ ΓIΩTOΠOYΛOΣ 



 

Οι Παριανοί καυχιούνται ότι το νησί τους είναι το μοναδικό αυθεντικό κυκλαδίτικο νησί. Ισως 

να μην έχουν άδικο. Παρά την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη του νησιού, άλλωστε, η 

Πάρος διατηρεί σχεδόν ανέπαφη την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του συμπλέγματος. Το μέρος 

όμως που ταιριάζει απόλυτα στην εικόνα που έρχεται στο μυαλό όλων όταν αναφέρονται οι 

Κυκλάδες είναι το μικρό ορεινό χωριό που βρίσκεται στην ενδοχώρα της Πάρου, οι Λεύκες. 

Για τις Λεύκες, ό,τι και να γράψει ή να πει κανείς, δύσκολα αποφεύγει τα στερεότυπα. Γιατί 

είναι πράγματι ένα πανέμορφο, παραδοσιακό χωριό, ιδανικό για ήρεμες διακοπές, όχι πλάι στη 

θάλασσα, αλλά με καταπληκτική θέα προς αυτή! Νοσταλγοί των Λευκών, άλλωστε, δεν γίνονται 

μόνο όσοι κατάγονται από εδώ, αλλά, συχνά, και όσοι τις επισκέπτονται. 

H ΠPΩTH ΓNΩPIMIA 

Ολο το χωριό είναι ένα αξιοθέατο. Οι Λεύκες βρίσκονται σε απόσταση 11 χλμ. από την 

Παροικιά, λιμάνι και πρωτεύουσα της Πάρου, και σε υψόμετρο 250. Τα γραφικά πλακόστρωτα 

δρομάκια του χωριού είναι στενά και ανισόπεδα, φτιαγμένα για να περνούν άνθρωποι και ζώα 

και όχι τροχοφόρα, η διέλευση των οποίων μάλιστα απαγορεύεται. 

Οι Λεύκες έχουν μείνει σχεδόν ανέπαφες στο χρόνο: τα λευκά σπίτια με τα γαλάζια 

παραθυρόφυλλα, τα ασβεστωμένα πεζούλια -οι «πεζούλες», όπως λένε οι ντόπιοι, τόπος 

συνάντησης, μικρής ανάπαυσης και, φυσικά, ανταλλαγής νέων-, οι ολάνθιστες αυλές με τα 

πολύχρωμα λουλούδια, τα ουκ ολίγα εκκλησάκια. 



Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται το παραδοσιακό καφενείο 

αλλά και ένα από τα νεοκλασικά κτίρια, που μαζί με άλλα 

συμπληρώνουν αρμονικά την εικόνα των κυκλαδίτικων 

Λευκών, δεδομένου ότι δεν είναι ογκώδη σε σχέση με τα 

υπόλοιπα κτίρια. 

Το χωριό είναι χτισμένο σε σχήμα σταυρού. Στην κάτω ακριανή 

μεριά, ορατή από κάθε σημείο του χωριού, βρίσκεται η 

εκκλησία της Αγίας Τριάδας, φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από το 

σπουδαίο παριανό μάρμαρο - που χρησιμοποιήθηκε και στην 

αρχαιότητα για γλυπτά όπως ο Ερμής του Πραξιτέλη, η 

Αφροδίτη της Μήλου, οι Κόρες της Ακρόπολης κ.ά. Αλλωστε, 

οι Λευκιανοί ήταν φημισμένοι μαρμαροτεχνίτες. Το χτίσιμο της 

εκκλησίας κράτησε σχεδόν 100 χρόνια και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. 

IΣTOPIA 

Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, οι Λεύκες ιδρύθηκαν τον 16ο αιώνα σε ορεινό 

σημείο, για να προστατεύονται από τους πειρατές. Τότε το χωριό ονομαζόταν Υρία και κάποτε 

υπήρξε δήμος και πρωτεύουσα του νησιού. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο δήμος Υρίας έφτασε 

να αριθμεί μέχρι και 2.500 κατοίκους. Η παραγωγή οίνου ήταν διαδεδομένη, καθώς και η 

εξαγωγή αυτού. Πολλά νεοκλασικά αρχοντόσπιτα, κάποια σε καλή κατάσταση, μαρτυρούν αυτή 

την περίοδο ακμής. 

Σήμερα, το χωριό έχει περίπου 800 μόνιμους κατοίκους και, γενικά, παρατηρείται μια διάθεση 

επιστροφής στην ηρεμία και τη γαλήνη που προσφέρει ο τόπος. Η τρέχουσα ονομασία του 

προέρχεται από την τοπική ενδυμασία -λευκό σκουφί και λευκή βράκα- και τις λεύκες που 

υπήρχαν τριγύρω. 

BOΛTEΣ 

Ενα πέρασμα από τον Ράμνο, τον κεντρικό δρόμο του χωριού, οπωσδήποτε εξασφαλίζει τη 

συναναστροφή με ντόπιους και επισκέπτες. Οι Λευκιανοί είναι ευγενικοί και φιλόξενοι. Ενώ ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, των πιο ηλικιωμένων, είναι η ντοπιολαλιά, για την οποία υπάρχουν 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο βιβλίο «Το γλωσσικό ιδίωμα των Λευκών Πάρου» (έκδοση 

Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Πάρου, 2004). 

Οσο για τη γύρω από το χωριό περιοχή, εδώ μιλάει η φύση. Στους λόφους με τους ελαιώνες και 

τα αμπέλια, αλλά και στο πευκοδάσος που καλύπτει τη μία πλευρά των Λευκών, βρίσκονται 

διάσπαρτα εκκλησάκια και μοναστήρια, καθώς και εννέα ανεμόμυλοι. Από αυτούς, μόνο οι δύο 

δεν είναι κατεστραμμένοι και, ανακαινισμένοι πια, χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Από τους ναούς και τα μοναστήρια, όλα έχουν ενδιαφέρον και είναι χτισμένα σε σημεία με πολύ 

ωραία θέα. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι η εκκλησία της Παναγίας της Υπαπαντής ή «Παναγίας 

στα κελιά», όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ή 

Καπαρού, το μοναστήρι της Αγίας Κυριακής και οι δύο ναοί (των Αγίων Πάντων και του 

 



Προφήτη Ηλία) στο βουνό που βρίσκεται δυτικά των Λευκών και είναι το ψηλότερο του νησιού, 

με κορυφή περίπου στα 770 μ. 

Ιδανικός περίπατος είναι και η Βυζαντινή οδός, ο δρόμος που ενώνει τις Λεύκες με τον 

Πρόδρομο και που είναι φτιαγμένος, στο μεγαλύτερο μέρος του, από μάρμαρο. 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ 

Υπάρχουν καθημερινά πλοία, συμβατικά και ταχύπλοα, από τα λιμάνια του Πειραιά, της 

Ραφήνας και του Λαυρίου. Ανάλογα με το λιμάνι εκκίνησης και το πλοίο, το ταξίδι προς την 

Πάρο διαρκεί από 2,5 έως 5 ώρες. Αλλη επιλογή που υπάρχει είναι το αεροπλάνο, με το οποίο 

μπορεί να φτάσει κανείς στο αεροδρόμιο της Πάρου σε περίπου 40 λεπτά. Οι τιμές των 

εισιτηρίων (με επιστροφή) είναι περίπου 70 ευρώ για τα συμβατικά πλοία, 100 ευρώ για τα 

ταχύπλοα και 150 ευρώ για τα αεροπλάνα. 

Από το λιμάνι αλλά και από το αεροδρόμιο πραγματοποιούνται δρομολόγια λεωφορείων προς 

τις Λεύκες. Εναλλακτικά, το ταξί θα κοστίσει περίπου 10 - 15 ευρώ από το λιμάνι και 20 - 25 

ευρώ από το αεροδρόμιο (ΚΤΕΛ Πάρου,T/22840-21.395, Ταξί Παροικιάς, T/ 22840-21.500). 

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ 

Οι επιλογές δεν είναι πολλές, αλλά είναι εξαιρετικές! 

Το ξενοδοχείο Lefkes Village (T/22840-41.827, 42.398, 

www.lefkesvillage.com) και το συγκρότημα κατοικιών 

Καλυψώ (T/ 22840-41.583) είναι οι δύο βασικές. Οι τιμές 

κυμαίνονται από 40 έως 75 ευρώ το δωμάτιο, ανάλογα με την 

περίοδο. Μπορεί κανείς να βρει όμως και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια. 

Αν είστε συγγραφέας ή μεταφραστής, μπορείτε να 

φιλοξενηθείτε κατόπιν αιτήσεως στο Σπίτι της Λογοτεχνίας, 

απόρροια της συνεργασίας του δήμου Πάρου με το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του 

Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ), T/210-36.39.520, www.ekemel.gr. 

Για κρατήσεις που αφορούν τη διαμονή σας επισκεφθείτε τo: 

www.booking.com 

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ 

• Στο Δάσος, με τα σπιτικά φαγητά της Φλώρας και το παραδοσιακό παστέλι που φτιάχνει μόνη 

της. Η θέα από την ταβέρνα της Φλώρας είναι μαγευτική. 

• Στο Λευκιανό, σε ένα ωραίο άνοιγμα σαν πλατεία, ο Γιώργος Χανιώτης, έπειτα από πολλά 

 



χρόνια μετανάστευσης, επέστρεψε και δημιούργησε μια ιδιαίτερα καλαίσθητη ταβέρνα με 

πολλές λιχουδιές. 

• Στις Νομιστιές της Βάσως Σκορδύλη, κοντά στη στάση του λεωφορείου, με το εξαίρετο σπιτικό 

κρασί. 

• Στον Κλαρίνο της Αργυρώς Ραγκούση, για τα καλύτερα ψητά. 

• Στην Πεζούλα της λιχουδιάς, για ολόφρεσκες, σπιτικές, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. 

Οι Λεύκες φημίζονται για το κρασί, τη σούμα (όπως λένε οι Λευκιανοί το ούζο), το ξίδι, τα 

σταφύλια, τα σύκα, τα χόρτα. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να γευτείτε κοκόρια, πιτσούνια και 

κουνέλια. 

EΠIΣKEΦTEITE 

Το Λαογραφικό Μουσείο που διαχειρίζεται ο πολιτιστικός σύλλογος Υρία (T/ 22840-42.414) 

και ήταν το πρώτο λαογραφικό μουσείο που λειτούργησε στην Πάρο. 

Το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού του Αιγαίου που στεγάζεται στο ξενοδοχείο Lefkes Village 

για μια ευρύτερη γνωριμία με την κυκλαδίτικη παράδοση. 

ΔIABAΣTE 

Τις εκδόσεις του Συλλόγου Λευκιανών για την ιστορία και τις παραδόσεις του χωριού (T/ 210-

52.45.800, www.lefkes.net.gr). 

EKΔHΛΩΣEIΣ-ΠANHΓYPIA 

Ο πολιτιστικός σύλλογος Υρία διοργανώνει τη θερινή περίοδο πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Από τα πανηγύρια τα χαρακτηριστικότερα είναι: 

• Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που φέτος μάλιστα πέφτει νωρίς, ήτοι 22-24 Μαΐου, οπότε 

οι Λευκιανοί γιορτάζουν την Αγία Τριάδα. 

• Το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Καπαρού, στις 29 Αυγούστου. Γλέντι μέσα στα αμπέλια, 

στις κερασιές και στις βυσσινιές στην ειδυλλιακή τοποθεσία του μοναστηριού. 

XPHΣIMA THΛEΦΩNA 

Αγροτικό Ιατρείο Λευκών: 22840-41.728 

Φαρμακείο Λευκών: 22840-43.274 

 
Hμερομηνία :  29/4/10Copyright:  http://www.kathimerini.gr



The Russian Corner 

Στη Μόσχα, αναγνώστες μου. Στη Μόσχα. 

24/05/2012 

 
Photo: Ρέα Βιτάλη 

της Ρέας Βιτάλη Σχόλια  

Καθόμουν σ΄ ένα από τα θεωρεία του διάσημου Θεάτρου Μπολσόι, έργο του Άλμπερτ Καβός 

που ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά το 1856 και που ξανάνοιξε τις πύλες του μετά από χρόνια 

εργασιών. Δύο μέρες στην Μόσχα, εκατό μέρες. Με τα ταξίδια ξεγελάς τον χρόνο. Λες και σου 

δίνει μέρες μπουρμπουάρ! Καθόμουν σ΄ένα από τα θεωρεία του Θεάτρου Μπολσόι και 

ταξίδευαν τα μάτια γιρλάντα την γιρλάντα, χρυσή μπορντούρα την χρυσή μπορντούρα, 

ανεβοκατέβαιναν στην τεράστια βαρύτιμη κουρτίνα της σκηνής, σκάλωναν στον πολυέλαιο της 

οροφής. Ονειρευόμουν, φανταζόμουν, έστηνα με το μυαλό σκηνές. Χτυποκάρδια, βλέμματα για 

«εκείνον», για «εκείνη», μάτια να ψάχνουν να εντοπίσουν ανάμεσα στο πλήθος. Τι ηδονικό θα 

ήταν το φλερτ από θεωρείο σε θεωρείο! 

Γύρω μου άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων. Και κείνο το κοριτσάκι, με τα κατάξανθα 

ατελείωτα μαλλιά, σαν νεράιδα από παιδικό βιβλίο, με  το βελούδινο φορεματάκι με τα άσπρα 

γιακαδάκια, στητό σαν μπαλαρίνα που μέτραγε και τις αναπνοές των χορευτών. Σ΄όλη την 

παράσταση την χάζευα στο διπλανό μου κάθισμα. Πόσα παιδιά γαλουχήθηκαν σ΄αυτές τις 

χώρες, στην βαθιά γνώση των τεχνών από τα γεννοφάσκια τους! Πόσοι άνθρωποι γύρω μου 

στέκονταν όρθιοι (δεν έχουν όλα τα θεωρεία, ιδανική θέα προς την σκηνή), ακίνητοι, λαμπάδες, 

προκειμένου να «ζήσουν» κάθε δευτερόλεπτο του έργου. Η ησυχία τόσων ανθρώπων, η 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.authors&id=12
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.authors&id=12
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.authors&id=12


Απόλυτη, παραπέμπει σε ναό και το χειροκρότημά τους την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό 

ορχηστρικό σημείο προδίδει την τεράστια γνώση, την κουλτούρα  του Ρώσικου λαού. 

Παρακολούθησα Ζιζέλ του Α.Adam με την Anna Antonicheva και τον Nikolay Tsiskaridze. 

Δάκρυσα από την ομορφιά. Ναι δάκρυζα. Γι΄αυτά τα αερικά που θαρρείς γεννήθηκαν μόνο για 

να χορεύουν. Δάκρυζα για την πλαστικότητα των αγαλμάτινων κορμιών, για τον ρυθμό, τον 

συγχρονισμό, για την ακύρωση κάθε νόμου βαρύτητας, για το ότι χάιδευαν με τις πουέντ το 

πάτωμα ενώ πηδούσαν. Τι τύχη! Πόνεσαν τα χέρια να χειροκροτούν.     

Ήταν μια μέρα μαγευτική από την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος. Μια μέρα απ΄αυτές που μακαρίζεις 

την τύχη σου και που ότι φόρο σου ζητήσει ο Θεός. Έχει αυτή την τζαναμπετιά ο Θεός όταν 

περνάς καλά. Είσαι πρόθυμη να τον πληρώσεις. Χαλάλι! Μια Κυριακή, εκατό Κυριακές! 

Ξεκινήσαμε από τον Καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού. Ενός ναού που είχε ανατιναχτεί με 

εντολή του Στάλιν το 1931 και που η ανοικοδόμησή του από το 1994-1997  ήταν ένα φιλόδοξο 

κατασκευαστικό έργο με πολλές διχογνωμίες λόγω του πολυδάπανου του εγχειρήματος 

(ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια) την ίδια στιγμή που οι Μοσχοβίτες υπέφεραν από την 

ανέχεια. Έχω επισκεφτεί πολλούς θρησκευτικούς χώρους ορθόδοξων εκκλησιών. Μόνο στην 

Μεγαλομάτα στο Κτικάδο της Τήνου καταλαβαίνω δοξολογία. Αυτή ήταν η δεύτερη λοιπόν 

φορά. Μιλάμε για μυσταγωγία. Ίσως είναι η εκδίκηση μιας θρησκείας παραγκωνισμένης σχεδόν 

φιμωμένης για πολλά χρόνια, ίσως το γεγονός ότι οι πιστοί στέκονται όρθιοι, δεν υπάρχουν 

καρέκλες, και αναγκαστικά προσηλωμένοι απόλυτα, ίσως η χορωδία, ίσως οι μαντίλες που 

φοράνε οι γυναίκες…Ναι οι μαντίλες! Σαν κορνίζες που καδράρουν το πρόσωπο. Πώς να σας 

μεταφέρω την ατμόσφαιρα; Πώς να σας μεταφέρω τις εικόνες; Πάλεψα με την συνείδησή μου 

για να μη βγάλω φωτογραφία εκείνο το πλάσμα με την αλαβάστρινη επιδερμίδα, τον λαιμό 

κύκνου, τα μάτια σκαλωμένα στον ουρανό και τα δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπο καθ΄όλη την 

διάρκεια. Τούτος ο λαός έχει πονέσει, έχει χάσει τον δρόμο και τον έχει ξαναβρεί χίλιες φορές. 

Περπατήσαμε με τον Dmitry στον περίβολο, διασχίσαμε την γέφυρα, μου μίλησε για τα παιδικά 

του χρόνια. Κομμουνισμός. Περεστρόικα. Περάστε! Με συνοπτικές διαδικασίες. Περήφανος 

λαός. Δεν αξιώθηκε αργά βήματα προσαρμογής. Δεν αξιώθηκε χρόνο. Άλματα ακραία η ιστορία 

του. Κι αγώνας επιβίωσης. Σε τούτη την στροφή της ιστορίας, σε πρώτη ανάγνωση η Ρωσία 

μοιάζει να έχει παραδοθεί στον καπιταλισμό.   

Μετά επισκεφτήκαμε το μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν. Σταθήκαμε κάτω από τα 

αρχαιοελληνικά αγάλματα. Κατασκόπευσα μαθητές σχολείου να μελετάνε μνημεία της χώρας 

μου. Είναι και οι μέρες δύσκολες! Είμαι και σε περίεργη ηλικία. Σαν μαχαίρι στην καρδιά. 

Πονάνε πια οι ερωτήσεις «πότε επιτέλους θα αποφασίσετε να δουλέψετε οι έλληνες;», «Μα 

αλήθεια πόσα χρήματα φάγατε;» Μαστιγώνουν τα συγκαταβατικά χτυπήματα στην πλάτη και τα 

λόγια συμπαράστασης «θα τα καταφέρετε» Σφίγγω καιρό τώρα στα δόντια πολλά 

γαμοσταυρίδια. Κρατάω φυλαγμένο έναν κόμπο στο λαιμό. Πορεύομαι. Και ρουφάω οξυγόνο 

όπου βρω. Όπως στο κτίριο των ιμπρεσιονιστών του Μουσείου Πούσκιν. Στα χρυσόψαρα του 

Ματίς, στα πλάσματα που πετούν πάνω από πόλεις του Σαγκάλ, στην δύνη των έργων του Βαν 

Κόνγκ, στα γυμνά του Ρενουάρ, στο φως του Μονέ, στην αλήθεια του Μανέ, στα ξέχειλα του 

Μποτέρο, στα μουσικά του Καντίνσκι. Πνίγηκα στις πινελιές και στην σοφία. Στην ιστορία όπως 

αποτυπώνεται από μεγαλοφυή πλάσματα. 



Η συνέχεια μας βρήκε στον 22 όροφο της Ακαδημίας Καλών Τεχνών σ΄ένα κτίριο εκκεντρικό, 

ακραίο, άσχημο στα μάτια των πολλών. Από τον 22ο όροφο να χαζεύουμε μια ηλιόλουστη 

Μόσχα και τους Πύργους σταλινο-γοτθικού ρυθμού να δεσπόζουν. Το απόγευμα σας 

περιέγραψα ήδη την εμπειρία μας στο Θέατρο Μπολσόι. Και μετά οι Ρώσοι φίλοι μας μου είχαν 

μια έκπληξη. Στην μποέμικη περιοχή η Λίμνη του Πατριάρχη, Πατριάρχε Ποντ, ένα ρώσικο 

μουσικό εστιατόριο το «Μαργαρίτα Ρ». Ατμόσφαιρα σαν να ξεπήδησε από βιβλίο ρώσικης 

λογοτεχνίας. Βιβλία παντού, απλίκες, χαμηλός φωτισμός, παράταιρα αντικείμενα και μπιμπλό 

σαν αυτά που χαρίζαμε κάποτε σε εορτάς, μια γριά με κατακόκκινο μαλλί και κραγιόν, 

δουλεμένο μηχάνημα το σώμα της, να σερβίρει ποτά, ένα πιάνο, δυο βιολιά, μερικές 

παρτιτούρες. 

Νεκρή φύση σε πίνακα. Μπλίνις και μπρικ και ξινή κρέμα και τουρσί. Βότκες. Τσουγκρίσματα, 

προπόσεις. Τρελαίνονται οι Ρώσοι για προπόσεις…Και εμφανίζονται τρία νεαρά παιδιά, θαρρείς 

μαθητές που μόλις σχόλασαν από το ωδείο και παίρνουν τα όργανα κι αρχίζουν. Κα-λί- Κακαλί- 

Κακα λί- Κακαγιά… Και Ο τσιτσόρνια… Και χάνουμε τον έλεγχο. Και τσουγκρίζουμε βότκες 

και ξανά βότκες. Και σκίζει την μνήμη μου κι έρχεται από το παρελθόν μου. Ο δικός μου 

Κώστας. Τι όμορφο να συναπαντηθώ νοερά μαζί του σε τούτο το τραπέζι την μέρα της 

ονομαστικής του γιορτής. Ο πατέρας μου. Οι Κυριακές μου μαζί του. Τότε που βάζαμε στο πικ 

απ τον δίσκο με την ορχήστρα του Πωλ Μοριά σε ρώσικα τραγούδια. Και χορεύαμε καζατζόκ. 

Μα τι χορό κάναμε! Και έρχονταν και ο φίλος του Μάνος Κατράκης στο σπίτι μας και 

απήγγειλε Ερωτόκριτο. Και βουρκώναμε απαγγέλοντας Ρίτσο. Το πρωινό άστρο. Το καπνισμένο 

τσουκάλι. Όχι δεν ασπάζονταν τον κομμουνισμό η οικογένειά μου. Μη μπερδεύεστε. Πάντα 

είχαμε ανοιχτό παράθυρο να φέρνει δροσερό αεράκι. Τους το χρωστάω! 

Σας μεταφέρω μια συζήτηση με μια ρωσίδα φίλη «Μαρίνα απ΄όλες τις καταστάσεις οι άνθρωποι 

νοσταλγούν κάτι. Εσύ από τα χρόνια του κομμουνισμού στη χώρα σου, υπάρχει κάτι που 

νοσταλγείς;». Στάθηκε. Οι κόρες των ματιών της πήγαν πέρα δώθε. «Μέναμε μια οικογένεια σε 

κάθε δωμάτιο. Έτσι ήταν η αναλογία στα διαμερίσματα. Δύσκολες οι συνθήκες. Ωστόσο είχαμε 

ένα τεράστιο δέσιμο. Και να σου πω κάτι; Είχαμε…Πώς να στο πω; Ιδανικά!» Κοντοστέκεται 

και πάλι. Χαμογελάει. Διστάζει. Παίρνει μια ανάσα. Ξαναρχίζει. «Έστω κι αν τα περισσότερα 

διαψεύστηκαν στην συνέχεια των χρόνων. Είχαμε ιδανικά. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να 

πιστεύει, να ελπίζει σε κάτι», «Και τώρα που βλέπεις τα παιδιά και τα εγγόνια σου και σένα την 

ίδια ν΄απολαμβάνεις οικονομική ευημερία τι βιάζεσαι να μεταδώσεις; Τι θέλεις οπωσδήποτε να 

τους πεις;», «Δεν απολαμβάνουν όλοι την ευημερία που βλέπεις. Πολλοί πεινάνε. Στη Μόσχα 

και λίγα χιλιόμετρα έξω από την Μόσχα. Είναι άλλος κόσμος. Στον κομμουνισμό σε βεβαιώνω 

δεν πεινούσαμε. Περνούσαμε πολύ πολύ δύσκολα αλλά δεν πεινούσαμε. Στα παιδιά και στα 

εγγόνια μου θέλω να διδάξω ότι ο πραγματικός πλούτος είναι η γνώση. Γι αυτό μια φορά την 

εβδομάδα, ο κόσμος να χαλάσει τους συνοδεύω στα θέατρα και στα μουσεία. Μια φορά την 

εβδομάδα ανελλιπώς». 

Στη Μόσχα πέρασα τρεις μέρες. Ήταν ένα επαγγελματικό ταξίδι που στριμώξαμε και αναψυχή. 

Περπατήσαμε στο Κρεμλίνο. Φωτογραφήθηκα στην Κόκκινη πλατεία. Το βράδυ είναι σαν 

σκηνικό θεάτρου. Μαγευτική! Μπήκαμε σε εκκλησίες. Μελετήσαμε εικόνες. Είδαμε με δέος τα 

κτίρια των Πανεπιστημίων με την στιβαρή, μνημειακή σταλινο-γοτθική αρχιτεκτονική αλλά και 

όλα τα αρχιτεκτονικά στιλ που μπορεί να φανταστεί κανείς δίπλα δίπλα όπως για παράδειγμα 

στη Prechistinka ή στην Αρμπάτ. Η Μόσχα είναι ζωντανό αρχιτεκτονικό μουσείο. 



Φανταστήκαμε το φόβο που προκαλούσαν στους ανθρώπους τα διαβόητα κτίρια και τα 

συστήματα μεθόδων παρακολούθησης της KGB…Πόσοι σπατάλησαν και σπαταλούν τις ζωές 

τους κατασκοπεύοντας τις ζωές των άλλων; Γευματίσαμε στο Πούσκιν καφέ που σας συστήνω 

ανεπιφύλακτα για την φοβερή του ατμόσφαιρα. Πόσα κάναμε σε τρεις όλες κι όλες μέρες! Μα 

πάνω απ΄όλα ήρθαμε σε επαφή με αληθινούς φιλέλληνες. Με ανθρώπους που θέλουν να 

επενδύσουν στην Ελλάδα. Που έχουν επενδύσει ήδη σε μια χώρα μπερδεμένη, ακραία αδιάφορη 

για επενδυτές… Μεγάλη, στενάχωρη ιστορία. Τι να σας λέω!..Θα είχα πολλά να γράψω. 

Πολλούς να φτύσω. Ακραία ηλίθιους, αναποτελεσματικούς, φρικτά επιπόλαιους. Σταματάω εδώ. 

Είναι περίεργες οι μέρες. Πονάνε. Είμαι και γω σε περίεργη ηλικία. Μαστιγώνει κάθε χτύπημα 

ενθάρρυνσης στην πλάτη, Στην Ρωσία ένοιωσα όμορφα. Ίσως γιατί μπορούσα να μοιραστώ 

πολλά μ΄ένα λαό που έζησε την ιστορία του σαν να χορεύει καζατζόκ…Όσες φορές έπεσε στη 

γη άλλες τόσες σηκώθηκε και πήδηξε ψηλά. 

Αυτό ελπίζω και γω για τη δική μου χώρα. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αναγνώστες σύντροφοι. Το 

πιο ξυράφι ανέκδοτο, το πιο σαδιστικά κυριολεκτικό που έχω ακούσει στη ζωή μου και ταιριάζει 

γάντι στα χρόνια μας είναι αυτό. Δυο φίλοι, πρώην ανατολικών χωρών συναντιούνται ξαφνικά. 

Φιλιούνται, αγκαλιάζονται και λέει ο ένας «Τελικά φιλαράκο ότι μας είχαν πει για τον 

κομμουνισμό ήταν όλα ψέματα» και απαντάει ο άλλος «και ότι μας είχαν πει για τον 

καπιταλισμό ήταν όλα αλήθεια»…Όχι στο σπίτι μας δεν ασπαστήκαμε τον κομμουνισμό. Ούτε 

τον καπιταλισμό. Είχαμε πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο να φέρνει δροσερό αεράκι. Τους το 

χρωστάω. Dmitry, Yuri, Marina, Katia, Helena, Justine, Rudy, Tom….Σπασίμπα! 

Θα την βρούμε την άκρη… 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.ta3idia&id=15494 


