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Prometheas Events 

 October 5, Movie: "Kyriakatiko Xypnima" by Kakogiannis (more info coming up at the 

end of September)' 

Other  Events 

Saturday, September, 15: Dinner at the newly renovated Hellenic Center.  The event takes 

place to thank the hard working volunteers who contributed their time and service to renovate the 

center.  

Reception: 6:00 PM 

Dinner: 7:00 PM 

For tickets contact the organization/members. 

Websites of the month 

Η Ελλάδα από υηλά (Υυηλή Ανάλσζη) (15:29 min): 

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

Δλα από ηα πηό θαινγπξηζκέλα video γηα ηελ Διιάδα, γπξηζκέλν ζε πςειή αλάιπζε (HD) κε 

εθπιεθηηθά πιάλα από ειηθόπηεξν από όιε ηελ Διιάδα.  Η κνπζηθή είλαη ησλ Βαγγέιε 

Παπαζαλαζίνπ, ηαύξνπ Ξαξράθνπ, Γηάλλε Μαξθόπνπινπ, Δπαλζίαο Ρεκπνύηζηθα θαη 

Κπξηάθνπ Καιατηδίδε. 

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


 

                                      

             Prometheas' members spent the summer in Greece 

     Ο Κήπνο ηνπ Γηάλλε ζηελ Εύβνηα 

 

 

 



 

                                      

             Pictures from Stratos and Voula 

 

Patmos/Apokalipsi tou Ioannou 

 

Leros. Window to the...blue. 



 

                                      

 
Sunset by Leros' Castle 

 



 

                                      

News Articles 

 

Το κύπελλο ηοσ Σπύροσ Λούη ζηο Μοσζείο ηης Ακρόπολης 
 

Από ηις 28 Ασγούζηοσ και για έναν τρόνο. 
 

 
 

Σέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ Αζεκέληνπ Κππέιινπ ηνπ πύξνπ Λνύε ζε 

δεκνπξαζία, ην Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο» εθπιεξώλεη ηε δέζκεπζή ηνπ λα 

παξνπζηάζεη ην Κύπειιν ζην επξύ θνηλό, αλαθνηλώλνληαο ηελ έθζεζή ηνπ ζην λέν 

Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο από ηηο 28 Απγνύζηνπ θαη γηα έλα ρξόλν. 

Έκπλεπζε ηνπ Γάιινπ θηιόινγνπ θαη θηιέιιελα Μηζέι Μπξεάι, ην Αζεκέλην 

Κύπειιν πνπ απνλεκήζεθε ζηνλ Μαξαζσληνλίθε πύξν Λνύε θαηά ηνπο πξώηνπο 

ύγρξνλνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1896 ηεο Αζήλαο, ζα θηινμελείηαη γηα έλα 

ρξόλν ζηελ είζνδν ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αθξόπνιεο, θαη ζα πιαηζηώλεηαη από 

νπηηθναθνπζηηθό, θαζώο θαη έληππν ελεκεξσηηθό πιηθό. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην Κύπειιν ζα θηινμελείηαη ζε ρώξν ηνπ Μνπζείνπ πνπ 

δελ απαηηεί ηελ αγνξά εηζηηεξίνπ. Σν Ίδξπκα εθπιεξώλεη θαη' απηό ηνλ ηξόπν ηε 

δέζκεπζή ηνπ λα θαηαζηήζεη ην Κύπειιν επξύηαηα πξνζβάζηκν ζε όινπο. 

«Πηζηεύνληαο όηη ην ηζηνξηθό απηό Κύπειιν απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ, ην Ίδξπκα απνζθνπεί, κέζα από απηήλ ηελ 

έθζεζε, λα πξνβάιεη δηεζλώο ην ειιεληθό πλεύκα, θαζώο θαη ηνλ έληνλν ζπκβνιηζκό 

ηνπ Κππέιινπ. ην πιαίζην απηό, πξνζθαινύκε όινπο ηνπο πνιίηεο λα επηζθεθζνύλ 

ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο γηα λα ζαπκάζνπλ από θνληά έλα από ηα πνιπηηκόηεξα 

ηερλνπξγήκαηα ησλ ύγρξνλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη λα εκπλεπζζνύλ από όζα 

απηό ζπκβνιίδεη: ηελ αγσληζηηθόηεηα, ηε λίθε θαη ηειηθά, ηελ ειπίδα γηα έλα 

θαιύηεξν αύξην», αλαθέξεη ν Αλδξέαο Γξαθόπνπινο, πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο «ηαύξνο Νηάξρνο». 

Σν Ίδξπκα ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα εληνπίζεη θαη άιινπο θαηάιιεινπο 

ρώξνπο ζε όιε ηελ Διιάδα, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα θηινμελήζνπλ πξνζσξηλά ην 

Κύπειιν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έθζεζήο ηνπ ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο θαη 

πξηλ ην 2015, νπόηε ζα μεθηλήζεη ε κόληκε έθζεζή ηνπ ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ 

«Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο». 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

 
Hκεξνκελία :  22/8/12Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 

 
 



 

                                      

Πάθνο: Κύπξνπ εγθώκηνλ  

Γύν πόιεηο πνπ έγηλαλ κία -πεξηζηνηρηζκέλε από κπαλαλνθπηείεο, σξαίεο παξαιίεο, κλεκεία θαη 

εμαίξεηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο- κε κεγάιε ηζηνξία, ε Πάθνο, είλαη ε σξαηόηεξε πόιε ηνπ 

λεζηνύ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ  

ΦΩTOΓPAΦIEΣ: ΦOIBOΣ KYPIAKOY 

 
 

Κάζε Διιελαο πξέπεη λα επηζθεθηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δσή ηνπ ηελ Κύπξν. Ο ιόγνο 

είλαη πνιύ απιόο. Δθεί ζα δεη κηα Διιάδα όπνπ ην θξάηνο ππάξρεη θαη δνπιεύεη. Ορη πσο αλ 

κηιήζεη κε Κππξίνπο δελ ζα αθνύζεη γθξίληεο. Οκσο, όπσο κνπ είπε ραξαθηεξηζηηθά έλαο 

ζπλνκηιεηήο κνπ, «κπάραιν είλαη εδώ ηα πξάγκαηα. Αιιά όρη ζαλ θαη εζάο ηνπο Διιαδίηεο. 

Σόζν ράιηα δελ είλαη!». 

Γηα θάπνηνλ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκό ε επίζθεςε ζηελ Κύπξν πξαγκαηηθά επηβάιιεηαη. 

Από ηνλ ηνπξηζκό θαη κόλν νη Κύπξηνη θαηόξζσζαλ λα έρνπλ από ηα πςειόηεξα βηνηηθά 

επίπεδα ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε. Πώο ην θαηόξζσζαλ κε πνιύ ιηγόηεξεο παξαιίεο από εκάο, 

ιηγόηεξα αξραία, ιηγόηεξα βνπλά, ιηγόηεξεο ιίκλεο; Μηα πηζαλή απάληεζε είλαη όηη όια απηά 

νθείινληαη ζην ζπλδπαζκό ηνπ θξάηνπο πνπ δνπιεύεη, ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ δελ είλαη ηέηνηνη 

κόλν θαη' όλνκα, ζην εμαίξεην επίπεδν ππεξεζηώλ θαη ζην πνιύ θαιό κάξθεηηλγθ. Καη βέβαηα, 

ζε όινπο ηνπο Κππξίνπο πνπ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ν ηνπξηζκόο είλαη ην «ςσκί» ηνπο. 

Φέηνο, μαλαπήγα ζηελ Κύπξν κεηά από 11 ρξόληα. Η Κύπξνο κνύ άξεζε από ηελ πξώηε θνξά 

αιιά, επεηδή είρα ιίγεο κέξεο ζηε δηάζεζή κνπ, επηθεληξώζεθα ζηελ Πάθν. 

Γλσξηκηα κε ηελ Παθν 

Δίλαη κία από ηηο έμη πόιεηο ηεο Κύπξνπ, θηηζκέλε ζηε δπηηθή άθξε ηνπ λεζηνύ. Η θαηαγσγή ηνπ 

νλόκαηνο «Πάθνο» είλαη ιίγν κπεξδεκέλε. Δίηε ήηαλ ην όλνκα ηεο θόξεο ηεο Αθξνδίηεο θαη ηνπ 

Ππγκαιίσλα θαηά ηε κπζνινγία, είηε ν Πάθνο ήηαλ ν γηνο ηνπ Κίλπξα θαηά ηνλ Λνπηάηην, είηε 

ήηαλ γηνο ηνπ Σπθώλα θαηά ηνλ Ιζίδσξν. Σν άιιν «κπέξδεκα» είλαη πσο πξόθεηηαη γηα δύν 

πόιεηο. Από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην ρσξηό Κνύθιηα ππήξρε ε 

Παιαίπαθνο (Παιαηά Πάθνο), όπσο αλαθέξεηαη θαη από ηνλ ηξάβσλα.Η (Νέα) Πάθνο 

θηίζηεθε ζηα 16 ρηιηόκεηξα ΒΓ ηεο Παιαίπαθνπ ηνλ 4ν π.Υ. αηώλα, θαηά ηελ παξάδνζε, από 

Αξθάδεο απνίθνπο (από ηνλ Αγαπήλνξα). Ηηαλ έλα από ηα ζεκαληηθά βαζίιεηα ηνπ λεζηνύ θαη 



 

                                      

ζηα ηέιε ηνπ 4νπ π.Υ. αηώλα ν Νηθνθιήο κεηέθεξε ηελ έδξα ηνπ βαζηιείνπ από ηελ Παιαηά ζηε 

Νέα Πάθν. Γηα θάπνηνπο αηώλεο νη δύν πόιεηο ζπλππήξραλ. Η κελ Νέα Πάθνο ήηαλ ε 

πξσηεύνπζα ηεο Κύπξνπ, ε δε Παιαηά ήηαλ ην θέληξν ιαηξείαο ηεο ζεάο Αθξνδίηεο κε θήκε ζε 

όιν ηνλ αξραίν θόζκν. Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, ε Παιαίπαθνο ζηγά-ζηγά 

εγθαηαιείθζεθε... 

Η Πάθνο πνπ ζα δείηε ζήκεξα είλαη κηα ζύγρξνλε πόιε πνπ έρεη όκσο ηηο γξαθηθέο ηεο γσληέο. 

Σν θνκκάηη ηεο Πάθνπ πάλσ ζηελ παξαιία ιέγεηαη Κάησ Πάθνο θη εθεί βξίζθνληαη ηα 

πεξηζζόηεξα μελνδνρεία, κπαξ, θαθεηέξηεο θαη γεληθά ηα ηνπξηζηηθά καγαδηά κε θαιή θαη 

ρξεζηηθή ξπκνηνκία (θαξδείο δξόκνη, πεδνδξνκήζεηο θ.ά). 

Παλέκνξθν ην «βνπιεβάξην» ηεο παξαιίαο κε ηνπο θνίληθεο, έλαο δξόκνο ηδαληθόο γηα βόιηα. 

Λίγν πην πάλσ βξίζθεηαη ε θπξίσο Πάθνο, γλσζηή θαη ζαλ «Κηήκα». Δθεί είλαη θαη ην εκπνξηθό 

θέληξν ηεο πόιεο. ηα πξνάζηηα θαη ηα γύξσ ρσξηά ζα δείηε πσο ηα ζπίηηα είλαη όια κε θήπν θαη 

βέβαηα δελ είλαη θνιιεκέλα ην έλα ζην άιιν. Απηό δίλεη κηα αίζζεζε «άπιαο» ζηνλ επηζθέπηε. 

Αλ ηώξα ζε απηό πξνζζέζεηε ηηο κπαλαλνθπηείεο πνπ ππάξρνπλ γύξσ-γύξσ, θαηαιαβαίλεηε! 

Αμηδεη λα δεηηε 

Σηο αξραηόηεηεο ηεο Πάθνπ. Λόγσ ησλ ζρεδόλ 4.000 ρξόλσλ ηζηνξίαο θαη ησλ κλεκείσλ ηεο, ε 

UNESCO αλαθήξπμε όιε ηελ πόιε κλεκείν ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ 

έζεζε ππό ηελ πξνζηαζία ηεο ην 1980. ε κηα επξύηεξε πεξηνρή ζηελ Κάησ Πάθν έρεη γίλεη 

ζπλέλσζε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη είλαη όινη πξνζβάζηκνη πεδή. Θα δείηε εμαίζηα 

ςεθηδσηά ζηελ Οηθία ηνπ Γηνλύζνπ, ηελ Οηθία ηνπ Αηώλνο θαη ηελ Οηθία ηνπ Θεζέσο, πνπ 

δηαηεξήζεθαλ άςνγα κέζα ζην ρώκα γηα 1.600 ρξόληα κέρξη λα ηα αλαθαιύςεη ε αξραηνινγηθή 

ζθαπάλε. 

Πην πέξα νη Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ, πνπ πηζηεύεηαη πσο ήηαλ λεθξνηαθείν πινπζίσλ θαηά ηε 

Ρσκατθή επνρή. Δθεί θαη ε ζηήιε ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ πνπ καζηηγώζεθε κε «ζαξάληα παξά 

κία» βνπξδνπιηέο γηα ηελ εηζαγσγή «θαηλώλ δαηκνλίσλ». ηελ ίδηα πεξηνρή θαη νη θαηαθόκβεο 

ηεο Αγίαο νινκσλήο θαη ηνπ Αγ. Λακπξηαλνύ, από ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαλνύο ηνπ λεζηνύ. ε 

απηήλ ηεο Αγίαο νινκσλήο ππάξρνπλ θαη ηνηρνγξαθίεο. ηελ πεξηνρή βξίζθνληαη θαη ηξία 

αξραία ζέαηξα από ηα νπνία δηαηεξνύληαη πηα κόλν ηα δύν. Σν πην γλσζηό είλαη ην «Αξραίν 

Ωδείν», έλα ξσκατθό σδείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα παξαζηάζεηο. Αθόκα, 

ππάξρεη ην θάζηξν «αξάληα Κνιώλεο» ηεο επνρήο ησλ Λνπδηληαλώλ θαζώο θαη ην κηθξό 

θάζηξν πνπ βξίζθεηαη ζην ιηκαλάθη ηεο Πάθνπ πνπ θηίζηεθε από ηνπο Βπδαληηλνύο θαη μαλά 

από ηνπο Λνπδηληαλνύο ηνλ 13ν αηώλα. 

Σελ πεληάηξνπιε εθθιεζία ηεο Αγ. Παξαζθεπήο ζηε Γεξνζθήπνπ. Σόζνη ηξνύινη δελ 

ζπλαληώληαη ζπρλά! 

Σελ Πέηξα ηνπ Ρσκηνύ. Βξίζθεηαη πεξίπνπ 25 ρικ. από ηελ πόιε. Δθεί, θαηά ηελ παξάδνζε, 

αλεδύζε ε Αθξνδίηε κέζα από ηα αθξηζκέλα θύκαηα θαη ν βξάρνο -όπσο ζξπιείηαη- είλαη 

θνκκάηη από έλα κεγάιν ζηξείδη πνπ κεηέθεξε ηελ Αθξνδίηε ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ. Καηά κηα 

άιιε παξάδνζε επίζεο, ην βξάρν απηό ηνλ είρε εθζθελδνλίζεη από ην όξνο Σξόνδνο ν Γηγελήο 

Αθξίηαο ελαληίνλ αξαθελώλ εηζβνιέσλ. 

Σν Εζληθό Πάξθν ηνπ Αθάκα. Η πεξηνρή ηνπ Αθάκαληα είλαη ην δπηηθόηεξν ηκήκα ηεο 

Κύπξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ νκώλπκε ρεξζόλεζν θαη ην νκώλπκν δάζνο. Θα βξείηε εμαίξεηεο 

πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο, όπσο απηή γηα ην Φαξάγγη ηνπ Αβαθα, θαη ππέξνρεο παξαιίεο. ηηο 

ηειεπηαίεο θηινμελνύληαη δύν πξνζηαηεπόκελα είδε ρειώλαο πνπ γελλνύλ ηα απγά ηνπο εδώ. 



 

                                      

ην πάξθν επίζεο απαληώληαη πάλσ από 168 είδε πνπιηώλ, 12 είδε ζειαζηηθώλ θαη 20 είδε 

εληόκσλ. Καη, θπζηθά, δελ ππάξρνπλ βίιεο ζην δάζνο νύηε θιεηζηέο παξαιίεο! Σν όινλ είλαη 

43.000 ζηξέκκαηα («ζθάιεο» ηα ιέλε ζηελ Κύπξν) κε πινύζηα ζακλώδε βιάζηεζε θαη 

θπξίαξρα δέληξα ην πεύθν, ηελ αγξηειηά θαη ηελ αγξηνραξνππηά. ηελ πεξηνρή ηνπ Αθάκαληα 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα ιεηηνπξγνύζαλ κεηαιιεία καγλεζίνπ. Ο νδνηπόξνο κπνξεί λα 

βξεη εγθαηαιειεηκκέλεο γαιαξίεο θαζώο θαη παιηνύο θνύξλνπο θαη θακίληα. 

 
 

Σελ Πεγή ηεο Αθξνδίηεο (Φνληάλα Ακνξόδα). ηελ αλαηνιηθή κεξηά ηνπ Αθάκαληα, εθεί πνπ 

θαηαιήγεη ε πεδηάδα ηεο Υξπζνρνύο, πεξίπνπ 4 ρικ. από ην Νέν Υσξηό, ζα βξείηε έλα κνλνπάηη 

πνπ ζα ζαο νδεγήζεη ζε κηα ζπειηά θαη κηα ιηκλνύια, εθεί αθξηβώο όπνπ έθαλε ην κπάλην ηεο ε 

ζεά ηνπ Δξσηα. 

Δλαο θαηαθόξπθνο ζθνύξνο βξάρνο από ηηο ζρηζκάδεο ηνπ νπνίνπ ξέεη άθζνλν λεξό αθόκα θαη 

ην θαινθαίξη. Σν λεξό ζρεκαηίδεη κηα κηθξή ιηκλνύια θαη ν βξάρνο κηα κηθξή ζπειηά. Ο βξάρνο 

θαη ε βιάζηεζε θξύβνπλ ηε ιηκλνύια ζρεδόλ ηειείσο. 

Ο Κιαπδηαλόο, έλαο πνηεηήο ηεο αξραηόηεηαο, αλαθέξεη δύν πεγέο, «εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζκίγεη 

ην λεξό ηεο κε κέιη θαη ε άιιε κε θαξκάθη». Απ' απηέο νπιίδεη ν Δξσο ηα βέιε ηνπ, γη' απηό 

άιισζηε νη βνιέο ηνπ είλαη άιινηε πηθξέο θαη άιινηε γιπθέο! (Ννκίδσ πσο είλαη ε θαιύηεξε 

εμήγεζε ηνπ Δξσηα πνπ έρσ αθνύζεη.) 

...Καη λα δνθηκαζεηε 

Σα θξαζηά ηεο Κύπξνπ πνπ είλαη ην ιηγόηεξν εληππσζηαθά. Σνπιάρηζηνλ όζα πέξαζαλ από ηνλ 

νπξαλίζθν κνπ! Δλδεηθηηθά, ζαο ζπληζηώ λα επηζθεθηείηε ην Οηλνπνηείν Κνιηόο, ιίγν έμσ από 

ην ρσξηό ηαηόο-Αγηνο Φώηηνο θαη λα δνθηκάζεηε ην Μαξαζεύηηθν, ηνλ βαζηιηά ησλ θππξηαθώλ 

πνηθηιηώλ. 

 

ΠΩ ΝΑ ΠΑΣΕ 

Γηα ηελ Κύπξν ππάξρνπλ πην πνιιά δξνκνιόγηα απ' όζα 

ππάξρνπλ γηα Θεζζαινλίθε! Δθηόο από ηε γξακκή Αζήλα - 

Λάξλαθα πνπ εμππεξεηείηαη από ηξεηο εηαηξείεο (Κππξηαθέο 

Αεξνγξακκέο,T/210-37.22.722, Olympic Air T/801 801 0101, 

Aegean Airlines, T/801 802 0000), ππάξρνπλ θαη πηήζεηο από 

Θεζζαινλίθε θαη Ηξάθιεην. Αθόκα ππάξρνπλ θαη 8 πηήζεηο 

 



 

                                      

ηελ εβδνκάδα θαηεπζείαλ γηα Πάθν κε ηηο (Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο). 

ΠΟΤ ΝΑ ΜΕΙΝΕΣΕ 

Τπάξρεη αθζνλία θαιώλ μελνδνρείσλ ζηελ Πάθν. Δγώ έκεηλα ζην Leptos Coral Beach (ηει.: 

00357 26 621 742 θαη www.coral.com.cy), έλα πνιύ όκνξθν μελνδνρείν πάλσ ζηε ζάιαζζα κε 

νηθνγελεηαθή, θηιηθή αηκόζθαηξα. Η ηηκή είλαη 360 επξώ γηα 6 δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό. 

Πιεξνθνξίεο γηα μελνδνρεία ζα βξείηε ζην www.visitcyprus.org.cy ή ζηνλ Κππξηαθό 

Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ, ζην Γξαθείν Αζελώλ (νδόο Ακεξηθήο 38, Σ/210-36.10.178). 

Αλ ζέιεηε λα κείλεηε ζε αγξνηνπξηζηηθό θαηάιπκα, ζα βξείηε πιεξνθνξίεο ζην 

www.agrotνurism.com.cy, όπσο επίζεο θαη ζην Σ/00357 22 339723). 

Γηα θξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηακνλή ζαο επηζθεθζείηε ηo: 

www.booking.com 

ΠΟΤ ΝΑ ΦΑΣΕΑλ ζέιεηε θξέζθν ςάξη, ζαο ζπληζηώ ηελ ηαβέξλα ηνπ Κόξαι Μπηηο θαη ην 

ςαξν-εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Θάιαζζα. Καιό ςάξη βξήθα θαη ζην εζηηαηόξην Πέιηθαλ 

ζηελ παξαιία ηεο Πάθνπ, θνληά ζην Κάζηξν. Απηό όκσο πνπ κνπ πήξε ην κπαιό ήηαλ ην 

Βηθιάξη, αθξηβώο πάλσ από ην Φαξάγγη ηνπ Αβαθα. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ, ήξσαο ηνπ 

απειεπζεξσηηθνύ αγώλα, ην έρεη θηίζεη όιν κε ηα ρέξηα ηνπ. Ολνκα θαη πξάκα, κηα «Γσληά ηνπ 

Παξαδείζνπ»! 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ & ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 

Γηα ηελ Κύπξν δελ ρξεηάδεηαη δηαβαηήξην, αξθεί θαη ε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα. Αλ λνηθηάζεηε 

απηνθίλεην, λα έρεηε ππόςε ζαο πσο εθεί νδεγνύλ «α ια βξεηαληθά», δειαδή αλάπνδα. Σν 

έθαλα επί κία εβδνκάδα θαη, όπσο ιέεη θη ν ιαόο, «είπα ηνλ Γεζπόηε Παλαγηώηε». (Με 

ηξνκνθξαηεί θαη κόλνλ ε ηδέα πσο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ην μαλαθάλσ.) 

Δπίζεο, πξνζνρή ζηε δηβαλία. Απηή είλαη ε ληόπηα ξαθή πνπ γηα θάπνηνλ ιόγν ηελ θάλνπλ πάξα 

πνιύ δπλαηή. Από ηελ άιιε, έρσ ηα θαιύηεξα ιόγηα λα πσ γηα ηελ κπίξα ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηε lager ηεο ΚΔΟ. 

 
Hκεξνκελία :  31/8/09Copyright:  http://www.kathimerini.gr 



 

                                      

The Russian Corner 
Γλσξήζηε ηνλ "Πξνκεζέα ηεο Μόζραο": Κέληξν Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ Μόζραο: 

http://www.hecucenter.ru/gr/about.htm 

Καη κεξηθέο θσηνγξαθίεο... 

 

Alexander Tolstoy 

 

 



 

                                      

 

Stratos in Moscow 

 


