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HAPPY EASTER - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 

 

Prometheas Events 

The Hellenic Society, Prometheas, organized a fundraising dinner held at the Nostos restaurant in 

Vienna, Virginia, on Sunday, April 21, 2013. This was held in an effort to assist children in need in 

Greece. The organization designated to receive the funds is "The Smile of the Child" - To 

Χαμόγελο του Παιδιού.  The sold out event was enjoyed by all. The delicious food was donated by 

Mr. and Mrs. Pagonis, owners of Nostos and the "Achilleas Group" band created the perfect 

atmosphere for singing and dancing. It was a memorable evening, indeed.  

 Video clip about “The Smile of the Child": http://www.youtube.com/user/smileofthechild  

 Pictures from the fundraising event: http://www.flickr.com/photos/95260236@N08/ 

 

Other  Events and Announcements 

 Exhibition at the Greek Embassy until May 9th: “Smyrna: Longing for a lost 

motherland” by artist Annee Spileos Scott. See brochure for more info. 

 June 8: Marios Fragoulis will perform in Washington at the GW Lisner Auditorium. 

Please see attached flier. More information will be distributed separately next week and it 

will be available in our website at www.prometheas.org.  

http://www.youtube.com/user/smileofthechild
http://www.flickr.com/photos/95260236@N08/
http://www.prometheas.org/


                                      

Websites of the month 

 Pope Francis says "Ereeni Pasi" in Greek: 

http://www.youtube.com/embed/GX6ryfXdXrA?feature=player_detailpage 

 Dancing (with abandon) into old age: http://edition.cnn.com/2013/03/16/opinion/klein-

travels-with-epicurus/index.html?hpt=hp_c2 (Daniel Klein follows philosopher Epicurus to 

Greece to follow his advice on aging. Epicurus said "the communion of friendship, enjoyed 

unhurriedly, was the best possession". In Greece, Klein finds older people living calmly, 

slowly, with appreciation and acceptance.) 

 Greece Travel Tips: http://www.nomadicmatt.com/travel-guides/greece-travel-tips/ 

 Virtual Greece: http://www.greecevirtual.gr/ 

 Ακροπολη: http://www.slideshare.net/gregzer/ss-presentation-824314 

 U.S. Will Close Consulate In Thessaloniki: http://greece.greekreporter.com/2013/04/08/u-

s-will-close-consulate-in-

thessaloniki/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=+Important+new

s+%26+updates+you+shouldn%27t+miss!&utm_campaign=20130409_m115700978_Impor

tant+news+%26+updates+you+shouldn%27t+miss!&utm_term=Read+the+full+story 

 Picture Archive: Women Weaving, Cyprus, circa 1920: 

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/04/130403-picture-bailout-cyprus-banks-eu-

weaving/#.UVx5YXN72Nw.email 

 The Challenges Facing the Greek Orthodox Church in America: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k5zfp-rJizM 

 Μια συλλογή από ελληνικούς δίσκους των 78 στροφών που βρήκε κάποιος στις ΗΠΑ και 

τους μετέγραψε σε mp3: http://78records.cdbpdx.com/Greek/ 

 

Books 

 "Αρχιτεκτονικος Οδηγος Αθηνων" του Καθ. Δ. Ζηβα, εκδοσεις Πολιτιστικο Ιδρυμα 

Ομιλου Πειραιως 

 "Το Λυκειο των Ελληνιδων, 100 χρονια"

http://www.youtube.com/embed/GX6ryfXdXrA?feature=player_detailpage
http://www.nomadicmatt.com/travel-guides/greece-travel-tips/
http://www.greecevirtual.gr/
http://www.slideshare.net/gregzer/ss-presentation-824314
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k5zfp-rJizM
http://78records.cdbpdx.com/Greek/


                                      

News Articles 

 

 

Έφυγε στα 82 της η μοναδική Νινή Ζαχά  
  

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η συνθέτις και 

τραγουδίστρια της ελληνικής ελαφράς 

μουσικής Νινή Ζαχά, σε ηλικία 82 ετών. Η 

πορεία της στο ελληνικό τραγούδι είχε 

ξεκινήσει το 1938 ως παιδί θαύμα στην 

«μάντρα του Αττίκ». Στην πολύχρονη και 

πολύκροτη καριέρα της ερμήνευσε πολλά 

τραγούδια, ελληνικά και ξένα. 

Γεννημένη το 1931 στη Θεσσαλονίκη, η 

Νινή Ζαχά. Στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Τραγουδιού της Βαρκελώνης (1963) το 

τραγούδι της «Μαρία-Μαρία» (σε στίχους 

Δανάης) ήρθε πέμπτο. Το 1964, το τραγούδι της «Στην Πάλμα», τραγουδισμένο από την ίδια και τον 

Τζίμη Μακούλη πήρε το Γ΄ βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Πάλμας. 

Άλλα γνωστά τραγούδια της είναι τα: «Κοντά στο τζάκι πάλι θά' μαστε αλήθεια», «Εγώ θα σ' αγαπώ 

και μη σε νοιάζει» (1952), «Χίλια χρόνια μαζί», «Ήρθε το καλοκαίρι», «Ένας ταχυδρόμος μόνη πια 

χαρά μου», «Φύγε λοιπόν», «Μία προσευχή», «Στων ματιών της τις θάλασσες», «Αύριο», «Ένα 

φλερτ ήταν αυτό και τίποτ' άλλο», «Mα εγώ αγαπώ μία», «Μη μ' αγγίζεις, μη», «Δεν είν' έτσι η 

αγάπη», «Πού είσαστε φίλοι», «Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόποις», «Μου λείπεις εσύ», κ.α. 

Δίσκοι LP που περιλαμβάνουν τραγούδια της ερμηνευμένα από άλλες τραγουδίστριες (κυρίως από 

την Αλέκα Κανελλίδου): «Έλα στο σήμερα» (1977), «Αν ξαναγεννιόμουνα» (1981), «Πόσο 

δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα» (1982), «Αν θα σ' αγαπήσω» (1983), «Φταίμε» (1991), κ.λπ. 

Δίσκος με τραγούδια της ερμηνευμένα από την ίδια: «Χθες, σήμερα» (1977). Δίσκοι στους οποίους 

συμμετέχει ερμηνεύοντας τραγούδια άλλων τραγουδοποιών: «Ξαναζώντας στη Μάντρατου» (1965), 

«Η Αθήνα τραγουδά Χατζιδάκι» (1968), «Η Νινή Ζαχά στα ωραιότερα τραγούδια του Αττίκ» 

(1969), «Μίμης Πλέσσας: Τί να πρωτοθυμηθώ» (1985), κ.λπ. 

Η κηδεία της Νινής Ζαχά θα γίνει την Τετάρτη (17/4), στο Νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου στις 

5.30 το απόγευμα. 

Πηγή: AMΠE 
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Έκλεισε το βιβλιοπωλείο της «Εστίας»  
 
Παρελθόν αποτελεί το ιστορικό βιβλιοπωλείο της Εστίας επί της οδού Σόλωνος. 

  
Από το 1855 μέχρι σήμερα υπήρξε 

πολιτιστικός κόμβος. Οι ομώνυμες 

εκδόσεις, συνεχίζονται κανονικά. 

Οι σταθμοί στην ιστορία του 

βιβλιοπωλείου 

Tο 1885, ο Γεώργιος Kασδόνης - 

Tηνιακός την καταγωγή δάσκαλος και 

δημοσιογράφος στο Bουκουρέστι - 

ιδρύει το Bιβλιοπωλείον της Eστίας. 

Tο όραμά του διπλό, ένα πλήρες 

βιβλιοπωλείο και η έκδοση βιβλίων 

που να είναι «αξιόλογα, καλαίσθητα και σε προσιτές τιμές», ώστε να διαμορφώσουν τις 

μελλονικές γενιές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Eνδεικτικό των επιλογών του Γεωργίου Kασδόνη, το πρώτο βιβλίο που εκδίδεται το 1885: 

Παιδική Aνθολογία υπό Aριστοτέλους Kουρτίδου. Έκτοτε η Eστία θα εκδώσει περισσότερους 

από 11.000 τίτλους, με έμφαση αρχικώς στους μεγάλους Έλληνες πεζογράφους και ποιητές του 

λήγοντος 19ου αιώνα, τους οποίους ο Kασδόνης υποστήριξε στα πρώτα τους βήματα. 

Eνδεικτικά μόνον μνημονεύουμε τους Παλαμά, Kάλβο. Bαλαωρίτη, Προβελέγγιο, Bικέλα, 

Bιζυηνό, Παπαδιαμάντη, Kαρκαβίτσα, Mητσάκη, Bλαχογιάννη, Eφταλιώτη, Ξενόπουλο, 

Nιρβάνα, Θεοτόκη, Tραυλαντώνη, Kαμπούρογλου. 

1890. Iωάννης Δημητρίου Kολλάρος 

O Iωάννης Δημητρίου Kολλάρος, που εργαζόταν από νεαρός στην Eστία και ήταν ανιψιός του 

Kασδόνη, πρόκειται να διαδεχθεί τον θείο του. O Kολλάρος, Tήνιος επίσης και γιός μυλωνά, 

θα επιδείξει ιδιαίτερη αγάπη για το βιβλίο αλλά και μεγάλες οργανωτικές ικανότητες. H 

δυναμική που αποκτά η Eστία υπό τη διεύθυνσή του θα χαρακτηρίσει την επιχείρηση σε όλη 

τη μετέπειτα πορεία της. Eπί των ημερών του αρχίζει να κυκλοφορεί το Πανελλήνιον 

Bιβλιογραφικόν Δελτίον, πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για την μηδαμινής υποδομής 

ελληνική βιβλιογραφία. Eξακολουθεί να θεραπεύει τη νεοελληνική λογοτεχνία (ας 

σημειώσουμε εδώ πως ο Nίκος Kαζαντζάκης είχε χαρακτηρίσει τον Kολλάρο «ευεργέτη των 

Eλληνικών Γραμμάτων» και πως ο Hλίας Bενέζης έγραψε ότι «ο Iωάννης Kολλάρος έδεσε το 

όνομά του με την ιστορία και την προκοπή της ελληνικής λογοτεχνίας"). Παράγει εκατοντάδες 

εκπαιδευτικά βιβλία ποιότητας, μεταξύ των οποίων Aναγνωστικά που έμειναν στην ιστορία, 

όπως Tα ψηλά βουνά του Zαχαρία Παπαντωνίου, συνδέοντας την Eστία με τις μεγάλες 

γλωσσικές διαμάχες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, αλλά και καίριες μεταφράσεις 

αρχαίων Eλλήνων και ξένων συγγραφέων και μελετητών. 

1925. Kωνσταντίνος Σαραντόπουλος 

 

 
 



                                      

Tο 1925 ο Kολλάρος αποκτά εταίρο, τον γαμπρό του Kωνσταντίνο Σαραντόπουλο. O 

Σαραντόπουλος, ο οποίος θα διευθύνει την εταιρία μόνος του μετά το θάνατο του Kολλάρου 

(1956) ώς τον δικό του θάνατο το 1972, δημιουργεί κατά τη δεκαετία του 1950 την περίφημη 

Σειρά Nεοελληνικής Λογοτεχνίας με τους μικρού σχήματος σκληρόδετους τόμους. H σειρά 

αυτή, που αριθμεί σήμερα περισσότερους από 320 τίτλους, περιλαμβάνει τους 

σημαντικότερους πεζογράφους της λεγόμενης «Γενιάς του '30» (Bενέζης, Θεοτοκάς, 

Kαραγάτσης, Mυριβήλης, Πετσάλης, Πρεβελάκης, Pώμας, Tερζάκης). H Eστία τιμήθηκε γιά 

αυτήν με το Bραβείο της Aκαδημίας Aθηνών. 

1927. Περιοδικό Nέα Eστία 

Eξαιρετικής σημασίας πρωτοβουλία του Σαραντόπουλου είναι και η ίδρυση του περιοδικού 

Nέα Eστία το 1927. H Nέα Eστία είναι το παλαιότερο λογοτεχνικό περιοδικό της χώρας. 

Πρώτος διευθυντής της ήταν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Έκτοτε κυκλοφορεί αδιαλείπτως, με 

επόμενους διευθυντές τον Πέτρο Xάρη (1935-1987), τον Eυάγγελο N. Mόσχο (1988-1998) και, 

από το 1998 και εξής, τον Σταύρο Zουμπουλάκη. O μεγαλύτερος έπαινος για το περιοδικό 

είναι η κοινή ομολογία ότι η σπουδή της νεοελληνικής λογοτεχνίας είναι αδιανόητη χωρίς τη 

συστηματική αποδελτίωση και μελέτη του. H Nέα Eστία συνεχίζει σήμερα τη μακρά παράδοσή 

της με τον μόνο δυνατό τρόπο: την ανανέωσή της, προκειμένου να εκφραστούν σε αυτήν οι 

ζωντανές πνευματικές δυνάμεις και ο έγκυρος κριτικός λόγος. H λογοτεχνία (ποίηση και 

πεζογραφία, ελληνική και ξένη, δοκίμιο και φιλολογική μελέτη) ορίζει το κύριο πεδίο 

ενδιαφέροντος της Nέας Eστίας, αλλά όχι το μοναδικό. H φιλοσοφία, η ιστορία, η πολιτική 

σκέψη και, κυρίως, η αντιπαράθεση των ιδεών την ενδιαφέρουν επίσης ζωτικά. 

1972. Mαρίνα Kαραϊτίδη 

Tο 1972 αναλαμβάνει η κόρη του Σαραντόπουλου Mαρίνα Kαραϊτίδη. Θα δώσει νέα ώθηση 

στο Bιβλιογραφικό Δελτίο, που με τον τίτλο Nέα Bιβλία, κυκλοφορεί τέσσερις φορές το χρόνο 

και περιλαμβάνει το σύνολο των εκδόσεων που εισέρχονται προς πώληση στο βιβλιοπωλείο 

της Eστίας, με τα πλήρη βιβλιογραφικά τους στοιχεία (αρχικώς υπεύθυνος ο Kυριάκος 

Nτελόπουλος, σήμερα υπεύθυνη σύνταξης η Έφη Mπενά). Θα δημιουργήσει νέες σειρές 

λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης, με τα πλέον έγκριτα ονόματα και με ιδιαίτερη ευαισθησία 

στα γλωσσικά και μεταφραστικά ζητήματα, αλλά και στους κώδικες δεοντολογίας που 

πλήττονται σήμερα πανταχόθεν. Για την παντοειδή συνεισφορά της, η Mαρίνα Kαραϊτίδη 

τιμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία με το Παράσημο του Tάγματος της Aξίας (τελετή στη 

Γαλλική Πρεσβεία στις 4.4.2000). 

1992. Γενικό βιβλιοπωλείο, Aθήνα 

Yπεύθυνος για τo γενικό βιβλιοπωλείο (Σόλωνος 60 στην Aθήνα) είναι ο Γιάννης Kαραϊτίδης. 

Tο βιβλιοπωλείο αυτό φιλοδοξεί να παραμείνει κατά το δυνατόν πλήρες σε νέους και 

παλαιότερους τίτλους ελληνικών βιβλίων και περιοδικών και να προσφέρει έγκυρη 

πληροφόρηση χάρη στους καλά καταρτισμένους υπαλλήλους του. Oρισμένοι από αυτούς είναι 

πραγματικοί στυλοβάτες του βιβλιοπωλείου, με προεξάρχοντα τον Nίκο Παντελάκη, ο οποίος 

ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο βιβλιοπωλείο της Eστίας στα 1926 (σε ηλικία 11 ετών) και 

συνταξιοδοτήθηκε το 2000, ξεχωρίζοντας για το ήθος και τις γνώσεις του. 



                                      

1998. Mεταστέγαση εκδοτικού οίκου και περιοδικού Nέα Eστία 

Tον Δεκέμβριο του 1998 ο εκδοτικός οίκος και το περιοδικό μεταφέρονται σε ανακαινισμένα 

γραφεία, στο ιδιόκτητο κτίριο της Eστίας (Eυριπίδου 84). Yπεύθυνη είναι η Eύα Kαραϊτίδη. O 

εκδοτικός οίκος παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα πνεύμα που φιλοδοξεί να 

συνδυάσει την παράδοσή του με τα σημερινά δρώμενα. Έτσι λοιπόν φιλοξενεί σειρές 

σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, κείμενα πολιτικής και ιστορίας, φιλοσοφική σειρά 

(με υπεύθυνο τον Γιώργο Φαράκλα), ψυχαναλυτικά κείμενα, τη σειρά της Nέας Eλληνικής 

Bιβλιοθήκης που περιλαμβάνει τα σημαίνοντα έργα της βυζαντινής και νεοελληνικής 

γραμματείας, βιβλία για παιδιά, κ.α. Σκοπός των συνεργατών του οίκου είναι η μετριοπαθής 

αριθμητικά παραγωγή βιβλίων ("καλαίσθητων και σε τιμή προσιτή") που να έχουν λόγο 

ύπαρξης μέσα στον σημερινό εκδοτικό κατακλυσμό. 

Πηγή: ΕΣΤΙΑ 
  

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_31/03/2013_490989 

 

 

 
 

  

 
 

  Η Μαμά Ελλάδα, η Ανεργίτσα, ο Πειναλέων στο Μουσείο Μπενάκη  

Της Γιουλης Επτακοιλη 

«Το βράδυ του πραξικοπήματος έκαναν ντου στο σπίτι. Ο πατέρας είχε προλάβει να το σκάσει, 

πήραν, όμως, τα πάντα. Ολο το αρχείο του, από τα πρώτα σκίτσα που είχε κάνει για μια εφημερίδα, 

την οποία εξέδιδε ο συμμαθητής του Αλέκος Σακελλάριος, μέχρι τα σχέδιά του στη Σχολή Καλών 

Τεχνών, το σύντομο διάστημα όπου φοίτησε εκεί, τα εξώφυλλα δίσκων, τις διαφημίσεις, τους 

πίνακες. Μετά τη δικτατορία κάποιος ήρθε να τα πουλήσει όλα αυτά στον πατέρα μου, κι εκείνος –

πάντα νομιμόφρων– θεώρησε σωστό να καταγγείλει το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της 

περιοχής. Από το τμήμα ειδοποίησαν τον αστυνομικό–πωλητή, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί 

ποτέ ξανά. Εκτοτε, η τύχη του αρχείου αγνοείται και κατά μοιραία συνέπεια δεν υπάρχει τίποτα 

πρωτότυπο από εκείνη την εποχή». 

Στην έκθεση με τίτλο «Cherchez Nα Φαμ! Ο Μποστ του Τύπου», που αρχίζει σήμερα στο 

Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς και θα διαρκέσει ώς τις 19/5, όλα τα σκίτσα του Μποστ 

παρουσιάζονται μεγεθυσμένα, σε ψηφιακή αναπαραγωγή. 

Ιδιοφυής καλλιτέχνης 

Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτήν την επιλογή είναι ότι, αν και η έκθεση επικεντρώνεται στη 

γελοιογραφική σάτιρα του Μποστ στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο από το 1950 ώς το 1980, τα 

έργα της πιο δημιουργικής περιόδου του καλλιτέχνη (1959-1966) κατασχέθηκαν από την 

απριλιανή δικτατορία με τον τρόπο που διηγήθηκε παραπάνω ο γιος του, γραφίστας και θεατρικός 

συγγραφέας, Κώστας Μποσταντζόγλου στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. 

Ο Μποστ, κατά κόσμον Χρύσανθος (Μέντης) Μποσταντζόγλου (1918-1995) ήταν ένας ιδιοφυής, 

πολυσχιδής καλλιτέχνης. Σκιτσογράφος, εικονογράφος, γελοιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, 

  



                                      

στιχουργός, ζωγράφος, χαρτογράφος. 

Η έκθεση που οργανώνουν το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ και το Μουσείο Μπενάκη, επιχειρεί 

να εντάξει το γελοιογραφικό έργο του σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά και να αναδείξει τη σύγχρονη 

σημασία της σάτιρας του. Με φοβερή καθαρότητα βλέμματος, ο Μποστ κατακεραύνωνε τον 

μικροαστό Ελληνα, την ημιμάθεια, τον νεοπλουτισμό, την ελληνική πολιτική ζωή. Είναι 

εντυπωσιακό το πόσο ταιριαστοί και επίκαιροι είναι στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης, οι 

πρωταγωνιστές των σκίτσων του: η καθημαγμένη Μαμά Ελλάδα, η Ανεργίτσα και ο Πειναλέων. 

Πολιτική σε λαϊκή σκηνή 

Αυτήν την επικαιρότητα σημείωσε και η επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρίνα Κοτζαμάνη, 

θεατρολόγος - επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου: «Στο έργο του ο Μποστ μετουσιώνει μικρά και μεγάλα πολιτικά συμβάντα σε 

θεατρικά δρώμενα, τοποθετώντας την πολιτική σε μια μεγάλη λαϊκή σκηνή, και με αυτόν τον 

τρόπο μάς ωθεί να αναγνωρίσουμε μέσα από την τέχνη τη βαθύτερη ουσία του δημόσιου βίου. Με 

λίγα λόγια, επινοεί μια ιδιότυπη ποίηση του εφήμερου, όπως έκανε και ο Αριστοφάνης. Πολιτική 

και αισθητική αποτελούν ένα όλον, οπότε έτσι μπαίνει στο μουσείο ο Μποστ ως ποιητής του 

εφήμερου. Κεντρικό ρόλο στον κόσμο του έχουν χαρακτήρες κατ’ εξοχήν θεατρικοί και 

ζωντανεύουν τα δρώμενα της μετεμφυλιακής Ελλάδας, αλλά και της δικής μας εποχής από μια 

σκοπιά σαφώς φιλολαϊκή. Και το σημαντικό πρόβλημα που θέτει ο Μποστ είναι η 

περιθωριοποίηση της λαϊκής συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας στην εποχή εκείνη, 

πρόβλημα, βεβαίως, απόλυτα σύγχρονο». 

Η έκθεση πλαισιώνεται από σημαντικό αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό της ΕΡΤ με συνεντεύξεις 

του καλλιτέχνη και άλλων που μιλούν για το έργο του, καθώς και από ποικίλες εκδηλώσεις: 

Hμερίδα με θέμα «Ξαναθυμόμαστε τον Μποστ» με ομιλητές τους Κώστα Γεωργουσόπουλο, Στάθη 

Σταυρόπουλο, Μανόλη Σαββίδη, Γιάννη Κοντό, στις 14/4. Ξεναγήσεις από τον ιστορικό και 

υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, Τάσο Σακελλαρόπουλο. 

Σημαντικό σκέλος της έκθεσης είναι ένα τιμητικό αφιέρωμα στον «πατέρα της ελληνικής 

γελοιογραφίας» από σύγχρονους Ελληνες γελοιογράφους, όπως οι Κώστας Μητρόπουλος, ΚΥΡ, 

Δημήτρης Χαντζόπουλος, Εφη Ξένου, Ηλίας Μακρής, Ανδρέας Πετρουλάκης. 
 

   
Hμερομηνία :  5/4/13    

Copyright:  http://www.kathimerini.gr 
 

  
  

14 Απριλιου, 2013 

Η Κύπρος του Σεφέρη 

Οι Αγγλοι παρακολουθούσαν τον Σεφέρη και στην Κύπρο και όταν διορίστηκε το 1957 πρέσβης της 

Ελλάδας στο Λονδίνο, η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα έστειλε αναφορά στο Φόρεϊν Οφις όπου έγραφε 

πως ο νέος πρέσβης είναι ''Πολύ ενωτικός και σχετικά βαρήκοος'' 

http://www.kathimerini.gr/


                                      

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΑΦΚΟΥ  

Ανακαλύπτεις αίφνης έναν τόπο κι αυτός μοιραία γίνεται πατρίδα σου κι ας γεννήθηκες αλλού. Οι τόποι 

και οι άνθρωποι έχουν αυτή την απρόσμενη ιδιότητα, να κυριαρχούν στο μέσα κόσμο, να τον 

κατακυριεύουν. Κι εσύ θέλοντας και μην αφήνεσαι να υποταχτείς στη θέληση που δέχεσαι να σου 

επιβληθεί, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Γιώργο Σεφέρη, δύο φορές στη ζωή του, τη μια με τη Μαρώ 

και την άλλη με την Κύπρο.  

 

«Στον κόσμο της Κύπρου, Μνήμη και αγάπη», έγραψε ως αφιέρωση στο «Κύπρον ου μ' εθέσπισεν 

(οικείον Απόλλων)», που σημαίνει «στην Κύπρο όπου μ' έταξε να κατοικώ ο Απόλλων». Οι στίχοι από 

την «Ελένη» του Ευριπίδη έγιναν για τον Σεφέρη μότο για μια σχέση που άρχισε πριν ακόμα γνωρίσει 

το σώμα του νησιού.  

«Ηδη από το 1931, όταν υπηρετούσε ως πρόξενος στο Λονδίνο, έγραφε στην αδελφή του Ιωάννα 

Τσάτσου να του στείλει πληροφορίες για την επανάσταση στο νησί. Η άμεση επαφή του ξεκίνησε όμως 

το φθινόπωρο του 1953 όταν πήγε από τη Βηρυτό, όπου υπηρετούσε ως πρέσβης, στην Κύπρο για 

διακοπές που κράτησαν ένα περίπου μήνα», λέει ο Γιώργος Γεωργής, πρώην πρέσβης της Κύπρου στην 

Αθήνα και αναπληρωτής καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.  

«Αυτή η πρώτη επαφή είχε καταλυτική σημασία γι' αυτόν, γιατί από τότε ουσιαστικά θα αφοσιωθεί στο 

νησί. Αλλωστε ο ίδιος έγραφε ότι μόνο σε δυο πράγματα είχε αφοσιωθεί στη ζωή του, στον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Κύπρο», συνεχίζει ο Γεωργής.  

Τα κυπριακά ποιήματα περιλαμβάνονται στη συλλογή «Κύπρον ου μ' εθέσπισεν», που κυκλοφόρησε 

μετά τις τρεις επισκέψεις του στην Κύπρο, το 1955 από τον «Ικαρο». Οι στίχοι διά στόματος Τεύκρου 

δένουν με τη διάθεση του Σεφέρη, που μέχρι το 1953 θεωρούσε τον εαυτό του πρόσφυγα ταξιδιώτη. Ως 



                                      

έναν που φορούσε την περσόνα του Οδυσσέα. Οταν όμως έφτασε στην Κύπρο ένιωσε ως νέος Τεύκρος, 

βρήκε στο νησί νέα πατρίδα, μετά τη Σμύρνη.  

Και γι' αυτή την πατρίδα μίλησε και έτσι: «Τ' αηδόνια δεν σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις 

Πλάτρες./Αηδόνι ντροπαλό, μες στον ανασασμό των φύλλων,/συ που δωρίζεις τη μουσική δροσιά του 

δάσους/στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές/αυτών που ξέρουν πως δε θα γυρίσουν./Τυφλή φωνή, που 

ψηλαφείς μέσα στη νυχτωμένη μνήμη/βήματα και χειρονομίες· δε θα τολμούσα να πω φιλήματα·/και το 

πικρό τρικύμισμα της ξαγριεμένης σκλάβας...».  

 

Αμμόχωστος, 1953  

«Ο Σεφέρης είχε μια μανία να γυρίζει τα χωριά μας με τον Ευάγγελο Λοΐζο, που τον φιλοξενούσε στην 

Αμμόχωστο "σ' αυτό το σπίτι που πάει να γίνει φυτό", όπως έγραφε ο ίδιος. Ταξίδευε στα χωριά, έμπαινε 

στις εκκλησίες, πήγαινε σε ταβέρνες και καφενεία. Εχουμε χαρακτηριστικές περιγραφές και μέσα στο 

ημερολόγιό του, π.χ. όταν πήγε στο Παραλίμνι και τον σύστησαν στον καντηλανάφτη ως πρέσβη της 

Ελλάδας, αυτός είπε "α, ήρθε να μας φέρει την ένωσιν;"», επισημαίνει ο Γεωργής.  

Είναι η περίοδος που στην Κύπρο προετοιμάζεται ο αγώνας, υπάρχει εθνική ανάταση, ο Σεφέρης 

συλλαμβάνει το κλίμα και γι' αυτό στη Σαλαμίνα λέει π.χ. για τους Αγγλους «Φίλοι του άλλου πολέμου, 

σας συλλογίζομαι...». Οι υπαινιγμοί του είναι συνεχείς, άλλωστε τότε φωτογραφίζει σ' έναν τοίχο το 

περίφημο σύνθημα «Την ένωσιν θέλωμεν κι ας τρώγωμεν πέτρες».  

Τον Φεβρουάριο του 2000, στο διεθνές συνέδριο για τον Γιώργο Σεφέρη που έγινε στις Πλάτρες, ο 

Γιώργος Γεωργής μιλώντας για τον πολιτικό Σεφέρη, αναφέρθηκε και στην πρόθεση των Αγγλων να 

επιστρέψουν μετά τον Πόλεμο τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στη σύμμαχο Ελλάδα, αντιθέτως ο 

αντιβασιλέας και αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ζήτησε την ένωση με την Κύπρο.  

«Οντως έτσι είχε συμβεί. Ο Σεφέρης, ως διευθυντής του γραφείου του Δαμασκηνού, τον συνόδευσε στο 

Λονδίνο και τον υποκίνησε να διεκδικήσει την Κύπρο. Ο τελευταίος δήλωσε προς τους Αγγλους 



                                      

επισήμους ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα χωρίς την Κύπρο. "Είναι ο μόνος τρόπος" 

τους είπε "αν θέλετε αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τους αριστερούς". Πίσω από την πρόταση κρυβόταν ο 

Σεφέρης, ο οποίος κατά τα άλλα ήταν ένας προοδευτικός αστός και δεν είχε σχέση με την παραδοσιακή 

φιλοβασιλική αριστοκρατία του υπουργείου Εξωτερικών», λέει ο Γεωργής.  

Σημειώστε πως οι Αγγλοι μάς είχαν προσφέρει άλλη μια φορά την Κύπρο, το 1915, εφόσον μπαίναμε 

στο πλευρό τους στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά η υπόσχεση δεν τηρήθηκε ποτέ.  

Ο Σεφέρης επέστρεψε ξανά στο νησί το 1954 και το 1955, έγραψε κι άλλα ποιήματα, ενώ σημείωνε στο 

ημερολόγιό του τις εντυπώσεις του. Τον εντυπωσίαζε η απλότητα του κόσμου και παραλλήλιζε ακριβώς 

αυτό τον κόσμο με τους αγρότες της περιοχής της Σμύρνης ή μάλλον με τον κόσμο των Βουρλών, 

δηλαδή της περιοχής όπου περνούσε τα καλοκαίρια του στο κτήμα της γιαγιάς του, που προερχόταν από 

την οικογένεια Τενεκίδη.  

 

Σεισμόπληκτα παιδιά. Μονή Κύκκου, 1953  

Η προτελευταία επίσκεψη, το 1955, του ποιητή στο νησί έγινε παρά τη δυσαρέσκεια του υπουργείου 

Εξωτερικών. Λέει ο Γεωργής: «Το υπουργείο δεν θα ήθελε να προκαλέσει την αγγλική διοίκηση της 

Κύπρου. Ο ίδιος ο Σεφέρης βέβαια έγραφε πως όλα αυτά αποτελούσαν υπερβολική έκφραση 

ευαισθησίας των υπηρεσιακών παραγόντων της ελληνικής διπλωματίας. Βεβαίως οι Αγγλοι τον 

παρακολουθούσαν. Οταν διορίστηκε το 1957 πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο, η βρετανική πρεσβεία 

στην Αθήνα έστειλε μια αναφορά όπου έγραφε πως ο νέος πρέσβης είναι "πολύ ενωτικός και ολίγον 

βαρήκοος". Ο Σεφέρης ωστόσο στάθηκε και υποστήριξε την Κύπρο και από το πόστο του Λονδίνου και 



                                      

διαφώνησε έντονα και επί της ουσίας με τις προετοιμασίες για λύση του Κυπριακού, όταν 

πληροφορήθηκε από τον Αβέρωφ την αποδοχή του σχεδίου λύσης που πρότεινε ο υπουργός Εξωτερικών 

της Τουρκίας Ζορλού. Εστειλε στον Αβέρωφ μια επιστολή στην οποία έγραφε πως με παρόμοια λύση η 

Τουρκία κάποτε θα έμπαινε στην Κύπρο. Αποδείχτηκε προφητικός σ' αυτές του τις επισημάνσεις».  

Η τελευταία επίσκεψη του ποιητή στο νησί διήρκεσε μόνο μια μέρα, το 1970, ένα χρόνο πριν πεθάνει. 

Στη διάρκεια μιας κρουαζιέρας, το πλοίο έπιασε στην Αμμόχωστο κι αυτός βρήκε την ευκαιρία να 

επισκεφθεί την Αγία Νάπα.  

Μια ακόμα χαρακτηριστική λεπτομέρεια, μοιραία αν θέλετε, σηματοδοτείται από τη συνάντηση του 

Σεφέρη στην Κύπρο με τον Λόρενς Ντάρελ. Οι δυο τους είχαν γίνει φίλοι προπολεμικά, όταν ο Ντάρελ 

ζούσε στην Ελλάδα και είχε μπει στον κύκλο του Γιώργου Κατσίμπαλη. Ο Αγγλος συγγραφέας πήγε 

στην Κύπρο μετά το τέλος του Πολέμου, γύρω στα 1950, εγκαταστάθηκε στο Μπέλα Παΐς, όπου 

δίδασκε αγγλική φιλολογία στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, επί της ουσίας ωστόσο δούλευε για τις μυστικές 

υπηρεσίες της χώρας του. Ο Σεφέρης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον Ντάρελ, ενοχλημένος 

προφανώς από το γεγονός πως ο πρώην συμπολεμιστής, που εμφανιζόταν και ως φιλειρηνιστής, είχε 

αναλάβει την προπαγάνδα της αγγλικής κυβέρνησης εναντίον του αγώνα των Κυπρίων. Τον συνάντησε 

μια φορά το 1953 και στη συνέχεια έγραψε το ποίημά του «Στα περίχωρα της Κυρήνειας», όπου αφήνει 

αιχμές για τον Ντάρελ, τις οποίες προφανώς ο τελευταίος αντιλήφθηκε όταν δημοσιεύθηκε το ποίημα το 

1955.  

 

Ο μαστρο-Χρήστος, 1954  



                                      

Και πώς ήταν δυνατόν να μην τις αντιληφθεί. Να οι στίχοι: «Γνωρίσατε τον ποιητή,/ή κάτι τέτοιο, που 

έμενε τον περασμένο μήνα εδώ;/Το αίσθημα τ' ονομάζει παλίμψηστη λιβιδώ·/πάρα πολύ ασυνήθιστος· 

τι θέλει/να πει, δεν το ξέρει κανείς· κυνικός και φιλέλλην./Σώστροφος σνομπ./Κάποτε αστείος· τώρα 

είναι στα λουτρά./Στην Ιταλία καθώς άκουσα./Ναι, κάποιο "σπα"./Λέει πως ωφελούν την αφροδίσια 

ρώμη».  

Ο Ντάρελ έφυγε οριστικά το 1956 από την Κύπρο. Είχε γράψει μια ποιητική συλλογή, το 

«Τεμπελόδεντρο», για το δέντρο στην πλατεία του Μπέλα Παΐς, όπως έγραψε κι ένα βιβλίο ανάμεσα στο 

ταξιδιωτικό και στο μυθιστόρημα, τα «Πικρολέμονα», όπου καταθέτει τις εμπειρίες του για τον 

κυπριακό αγώνα και τον κυπριακό λαό. Πρόκειται για βιβλίο που εξόργισε τον φίλο και συνεργάτη του 

Σεφέρη, Ρόδη Ρούφο, ο οποίος σε απάντηση ακριβώς έγραψε το μυθστόρημά του «Χάλκινη εποχή». 

Οσο για τον Κύπριο ποιητή Κώστα Μόντη, έγραψε τις «Κλειστές πόρτες», επίσης ως απάντηση στον 

Ντάρελ. 7  

* Οι φωτογραφίες είναι από το λεύκωμα «Οι φωτογραφίες του Γιώργου Σεφέρη», έκδοση του 

Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.  

 

Καφενείο στα Αλωνα, 1954  

Σκηνοθετώντας το «Κύπρον, ου μ' εθέσπισεν» 

Του ΝΙΝΟΥ ΦΕΝΕΚ ΜΙΚΕΛΙΔΗ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ μου στην Κύπρο, μετά τις κινηματογραφικές σπουδές μου στο Λονδίνο, προς τα 

τέλη του 1961, αποφάσισα να γυρίσω σε ταινία τα ποιήματα «Σαλαμίνα της Κύπρος» και «Ελένη», από 

τη συλλογή «Κύπρον, ου μ' εθέσπισεν» του Γιώργου Σεφέρη, από τους αγαπημένους μου ποιητές μαζί 



                                      

με τον Τ. Σ. Ελιοτ.  

Για να προχωρήσω όμως ήθελα να έχω την έγκριση του ίδιου του Σεφέρη. Υστερα από τη μεσολάβηση 

ενός πολύ στενού φίλου, από τη φοιτητική παρέα στη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας, ο Λέων Καραπαναγιώτης του «Βήματος» κανόνισε συνάντησή μου με τον Σεφέρη στο γνωστό 

ζαχαροπλαστείο του Ζαχαράτου, στο Σύνταγμα. Η πολύ φιλική, σχεδόν πατρική θα έλεγα, στάση του 

Σεφέρη, από την πρώτη στιγμή, με έκανε να ξεπεράσω το τρακ που είχα, όταν βρέθηκα μπροστά από 

τον ποιητή που θαύμαζα.  

Καθίσαμε εκεί, για μιάμιση ώρα περίπου, με τον Σεφέρη να με ρωτά για τις σπουδές μου, για τα 

ποιήματά μου (του είχα ήδη στείλει ταχυδρομικά την πρώτη μου ποιητική συλλογή), για την περίοδο της 

φυλάκισής μου στην Κύπρο και για την τότε κατάσταση στο νησί. Μου είπε μάλιστα πως το μόνο 

πράγμα που τον έκανε να λυπάται ιδιαίτερα ήταν πως δεν κατάφερε, ως πρεσβευτής τότε της Ελλάδας 

στο Λονδίνο, να πετύχει μια καλύτερη λύση από εκείνη του Λονδίνου-Ζυρίχης, την οποία θεωρούσε 

επικίνδυνη για το νησί.  

Ο Σεφέρης πρότεινε να ξανασυναντηθούμε στο σπίτι του, στο Παγκράτι, ύστερα από μερικές μέρες. 

Φτάνοντας στο σπίτι, με υποδέχτηκε ο ίδιος ο Σεφέρης, μου σύστησε τη γυναίκα του και περάσαμε στο 

σαλόνι, που ήταν γεμάτο με διάφορα μεγάλα κασόνια, άλλα κλειστά και άλλα μισανοιγμένα, που, όπως 

μου εξήγησε, περιείχαν τα βιβλία του από το Λονδίνο, απ' όπου μόλις είχε επιστρέψει, έχοντας βγει σε 

σύνταξη. Το μεγαλύτερο μέρος της κουβέντας μας στράφηκε γύρω από την ταινία «Η δίκη» του Ορσον 

Ουέλς. Στη συνέχεια ο ίδιος μού ανέπτυξε με λεπτομέρεια τη δική του, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, άποψη 

για το βιβλίο του Κάφκα.  

Κάποια στιγμή του ζήτησα να απαγγείλει ο ίδιος τα ποιήματα για την ηχητική πλευρά της ταινίας, 

εκείνος όμως μου εξήγησε πως αν το έκανε θα θεωρούσαν ότι ο ίδιος μού είχε αναθέσει να γυρίσω την 

ταινία, κάτι που δεν ήθελε. «Ασε με να το σκεφτώ», μου είπε, «και θα σου γράψω». Σχετικά με την 

έκδοση του 1955, όλων των ποιημάτων του, τα οποία, όπως του είπα, είχα αγοράσει στην Κύπρο, μου 

ανέφερε χαρακτηριστικά, πως ήμουν ο 51ος πρώτος μιας και, σύμφωνα με τον «Ικαρο», μόνο 50 

αντίτυπα είχαν πουληθεί! Πριν χωρίσουμε, συμφωνήσαμε να επιστρέψω στην Αθήνα όταν θα έχω 

γυρίσει αρκετό φιλμ για να δει πώς έβλεπα την κινηματογραφική ερμηνεία των δύο ποιημάτων του.  

Μερικές μέρες αργότερα, αφού επέστρεψα στην Κύπρο, έλαβα ταχυδρομικά μια μαγνητοταινία από τον 

Σεφέρη, με τα δύο ποιήματα να διαβάζει ο φίλος του ποιητή, Νίκος Γκάτσος. Τον Σεφέρη τον 

συνάντησα άλλες τρεις φορές, τις δύο για να του δείξω σκηνές από τα γυρίσματα (η μία έγινε στην 

αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου και η δεύτερη σε αίθουσα του Βασιλικού Ιδρύματος), με τον Σεφέρη 

να ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες των σκηνών και την τρίτη στο υπουργείο Προεδρίας μετά την 

προβολή της ταινίας, και βράβευσή της με το βραβείο των Ελλήνων κριτικών, στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης. Στα ενδιάμεσα και ενώ βρισκόμουν με υποτροφία στο Παρίσι (1963-1964), στον Σεφέρη 

απονεμήθηκε το Νόμπελ και η ταινία προβλήθηκε αρχικά στη Σορβόνη, ως μέρος αφιερώματος στον 

νομπελίστα ποιητή από τον μεταφραστή του, Ζακ Λακαριέρ, ενώ, στη συνέχεια, προθυμοποιήθηκε να 

προβάλει την ταινία στη Γαλλική Ταινιοθήκη ο Ανρί Λανγκλουά. 

Source: EnetEnglish 

 



                                      

Ελληνική γλώσσα 

 

H Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Ελληνική γλώσσα.. 

(βιβλίο Γκίνες)  

Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των 

εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια. 

(Μπιλ Γκέιτς, Microsoft) 

 

Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς 

και.....στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια 

από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική. 

(Francisco Adrados, γλωσσολόγος). 

 

Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες 

γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, 

την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το 

δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. 

 

Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά. 

Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και 

λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει. 

 

Το «πειρούνι» για παράδειγμα, για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις Αρχαίων Ελληνικών, είναι 

προφανές ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» όπως πολύ άστοχα το γράφουμε σήμερα. Ο λόγος είναι 

πολύ απλός, το «πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα «πείρω» που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ, ακριβώς 

επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό για να το πιάσουμε. 

 

Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος» φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκεκρυμμένος», καθώς 

προέρχεται από το «κριμένος» (αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) και όχι βέβαια από το «κρυμμένος» 

(αυτός που έχει κρυφτεί). Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η, ι, υ, ει, οι κτλ) 

όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, 

εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας. 

 

Επιπλέον η ορθογραφία με την σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία αλλά και στην 

ανίχνευση της ιστορική πορείας της κάθε μίας λέξης. Και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να 

κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η 

γνώση των Αρχαίων Ελληνικών. 

 

Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς 

λές, ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη ταυτόχρονα να σκέφτεσαι την σημασία της. 



                                      

 

Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να διδάσκονται τα Αρχαία με τέτοιο φρικτό τρόπο στο σχολείο ώστε να 

σε κάνουν να αντιπαθείς κάτι το τόσο όμορφο και συναρπαστικό.  

Η ΣΟΦΙΑ  

Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα 

αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια 

τυχαία σειρά από γράμματα. Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά μπορούμε να 

συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το σύννεφο car και το αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή που το 

συμφωνήσουμε να ισχύει. Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Γι' αυτό το λόγο πολλοί 

διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες. 

 

Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την 

σημαντική ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η 

σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην 

λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο». 

 

Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις». Για παράδειγμα ο 

«άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γη (άρ=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας 

είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γη / δικό του σπίτι. ( ΣημείωσηΒΜ από το αρ 

 προέρχονται και αρουραίος καθώς άργυρος, άργιλος κτλ.) 

 

Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + θέω=τρέχω. Ο Αστήρ είναι το 

αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει ότι κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ από το ίστημι 

που σημαίνει στέκομαι). 

 

Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας 

την οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για τη σκέψη. 

 

Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. Και 

πραγματικά ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει και μας καταστρέφει. Μας «φθίνει» - 

ελαττώνει ως ανθρώπους - και μας φθίνει μέχρι και την υγεία μας. Και, βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε 

κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην τελειώνει, πως το λέμε; Μα, φυσικά, «άφθονο». 

 

Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα». Διότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έλθει 

και στην ώρα του. Ωραίο δεν είναι το φρούτο όταν είναι άγουρο ή σαπισμένο και ωραία γυναίκα δεν 

είναι κάποια ούτε στα 70 της άλλα ούτε φυσικά και στα 10 της. Ούτε το καλύτερο φαγητό είναι ωραίο 

όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. 

 

Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία το «Ετυμολογικόν Μέγα» διατείνεται «παρά το 



                                      

ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά . Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος 

είσαι όταν έχεις τη δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς. Πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία!!! 

 

Το άγαλμα ετυμολογείται από το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι) επειδή όταν βλέπουμε (σε αρχική φάση οι 

Θεοί) ένα όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα η ψυχή μας ευχαριστείται, αγάλλεται. Και από το θέαμα αυτό 

επέρχεται η αγαλλίαση. Αν κάνουμε όμως την ανάλυση της λέξης αυτής θα δούμε ότι είναι σύνθετη από 

αγάλλομαι + ίαση(=γιατρειά). Άρα, για να συνοψίσουμε, όταν βλέπουμε ένα όμορφο άγαλμα (ή 

οτιδήποτε όμορφο), η ψυχή μας αγάλλεται και γιατρευόμαστε. Και πραγματικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η 

ψυχική μας κατάσταση συνδέεται άμεσα με τη σωματική μας υγεία. 

 

Παρένθεση: και μια και το έφερε η «κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας λέει και τι είναι άσχημο. Από 

το στερητικό «α» και την λέξη σχήμα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε το λίγο. 

 

Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην αντίστοιχη Λατινική λέξη για το άγαλμα (που 

μόνο Λατινική δεν είναι). Οι Λατίνοι ονόμασαν το άγαλμα, statua από το Ελληνικό «ίστημι» που ήδη 

αναφέραμε, και το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο. Προσέξτε την τεράστια διαφορά σε φιλοσοφία 

μεταξύ των δύο γλωσσών, αυτό που σημαίνει στα Ελληνικά κάτι τόσο βαθύ εννοιολογικά, για τους 

Λατίνους είναι απλά ένα ακίνητο πράγμα. 

 

Είναι προφανής η σχέση που έχει η γλώσσα με τη σκέψη του ανθρώπου. Όπως λέει και ο George Orwell 

στο αθάνατο έργο του «1984», απλή γλώσσα σημαίνει και απλή σκέψη. Εκεί το καθεστώς προσπαθούσε 

να περιορίσει την γλώσσα για να περιορίσει την σκέψη των ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις. 

 

«Η γλώσσα και οι κανόνες αυτής αναπτύσσουν την κρίση», έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, εθνικός ποιητής 

των Ρουμάνων. 

 

Μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί μαρτυρία ενός προηγμένου πνευματικά πολιτισμού. Το να μπορείς να 

μιλάς σωστά σημαίνει ότι ήδη είσαι σε θέση να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς διαρκώς λόγο και όχι να 

παπαγαλίζεις λέξεις και φράσεις.  

Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ  

Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία αφού 

προέρχεται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει τραγουδώ. 

 

Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος: 

 

«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι 

αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντηθώ αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, 

επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους με μουσική». 

 

Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας περιγράφει την κάτωθι εμπειρία από το 

ταξίδι του στην Ελλάδα: «Άκουγα αυτούς τους ανθρώπους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα 



                                      

αρμονική αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα - μητέρα των εννοιών μας - μου 

απεκάλυπτε ένα άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή στο παρελθόν, μα οικεία και 

μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός 

μου πατέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει». 

 

Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε πολλές φορές τονίσει ότι η 

μουσικότητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντικής. 

 

Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει κορμί στις φιλοσοφικές 

αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν 

χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου. 

 

«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες προφυλάττουν από την 

παραφωνία μια γλώσσα κατ' εξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι 

διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει η φιλόλογος και 

συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου. 

 

Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην Ρώμη Έλληνες ρήτορες, 

συνέρρεαν να θαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά, τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς 

αηδόνες». 

 

Δυστυχώς κάπου στην πορεία της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί 

κατάφεραν και κράτησαν) χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

 

Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας, του οποίους συχνά κοροϊδεύουμε για την προφορά 

τους, είναι πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική προφορά από ό,τι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως. 

 

Η Ελληνική γλώσσα επιβλήθηκε αβίαστα (στους Λατίνους) και χάρη στην μουσικότητά της. 

 

Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη, 

γεμάτη μουσικότητα». 

 

  

 

 

April 17, 2013 

More Children in Greece Are Going Hungry 

By LIZ ALDERMAN 

ATHENS — As an elementary school principal, Leonidas Nikas is used to seeing children play, 

laugh and dream about the future. But recently he has seen something altogether different, something 

he thought was impossible in Greece: children picking through school trash cans for food; needy 

http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/a/liz_alderman/index.html


                                      

youngsters asking playmates for leftovers; and an 11-year-old boy, Pantelis Petrakis, bent over with 

hunger pains.  

“He had eaten almost nothing at home,” Mr. Nikas said, sitting in his cramped school office near the 

port of Piraeus, a working-class suburb of Athens, as the sound of a jump rope skittered across the 

playground. He confronted Pantelis’s parents, who were ashamed and embarrassed but admitted that 

they had not been able to find work for months. Their savings were gone, and they were living on 

rations of pasta and ketchup.  

“Not in my wildest dreams would I expect to see the situation we are in,” Mr. Nikas said. “We have 

reached a point where children in Greece are coming to school hungry. Today, families have 

difficulties not only of employment, but of survival.”  

The Greek economy is in free fall, having shrunk by 20 percent in the past five years. The 

unemployment rate is more than 27 percent, the highest in Europe, and 6 of 10 job seekers say they 

have not worked in more than a year. Those dry statistics are reshaping the lives of Greek families 

with children, more of whom are arriving at schools hungry or underfed, even malnourished, 

according to private groups and the government itself.  

Last year, an estimated 10 percent of Greek elementary and middle school students suffered from 

what public health professionals call “food insecurity,” meaning they faced hunger or the risk of it, 

said Dr. Athena Linos, a professor at the University of Athens Medical School who also heads a food 

assistance program at Prolepsis, a nongovernmental public health group that has studied the 

situation. “When it comes to food insecurity, Greece has now fallen to the level of some African 

countries,” she said.  

Unlike those in the United States, Greek schools do not offer subsidized cafeteria lunches. Students 

bring their own food or buy items from a canteen. The cost has become insurmountable for some 

families with little or no income. Their troubles have been compounded by new austerity measures 

demanded by Greece’s creditors, including higher electricity taxes and cuts in subsidies for large 

families. As a result, parents without work are seeing their savings and benefits rapidly disappear.  

“All around me I hear kids saying: ‘My parents don’t have any money. We don’t know what we are 

going to do,’ ” said Evangelia Karakaxa, a vivacious 15-year-old at the No. 9 junior high school in 

Acharnes.  

Acharnes, a working-class town among the mountains of Attica, was bustling with activity from 

imports until the economic crisis wiped out thousands of factory jobs.  

Now, several of Evangelia’s classmates are frequently hungry, she said, and one boy recently fainted. 

Some children were starting to steal for food, she added. While she does not excuse it, she 

understands their plight. “Those who are well fed will never understand those who are not,” she said.  

“Our dreams are crushed,” added Evangelia, whose parents are unemployed but who is not in the 

same dire situation as her peers. She paused, then continued in a low voice. “They say that when you 

drown, your life flashes before your eyes. My sense is that in Greece, we are drowning on dry land.”  

http://www.prolepsis.gr/new/en/index.php
http://www.nytimes.com/2012/11/07/world/europe/greece-austerity-measures.html?pagewanted=all&amp;_r=0


                                      

Alexandra Perri, who works at the school, said that at least 60 of the 280 students suffered from 

malnutrition. Children who once boasted of sweets and meat now talk of eating boiled macaroni, 

lentils, rice or potatoes. “The cheapest stuff,” Ms. Perri said.  

This year the number of malnutrition cases jumped. “A year ago, it wasn’t like this,” Ms. Perri, said, 

fighting back tears. “What’s frightening is the speed at which it is happening.”  

The government, which initially dismissed the reports as exaggerations, recently acknowledged that 

it needed to tackle the issue of malnutrition in schools. But with priorities placed on repaying bailout 

funds, there is little money in Greek coffers to cope.  

Mr. Nikas, the principal, said he knew that the Greek government was laboring to fix the economy. 

Now that talk of Greece’s exiting the euro zone has disappeared, things look better to the outside 

world. “But tell that to the family of Pantelis,” he said. “They don’t feel the improvement in their 

lives.”  

In the family’s darkened apartment near the school, Themelina Petrakis, Pantelis’s mother, opened 

her refrigerator and cupboards one recent weekend. Inside was little more than a few bottles of 

ketchup and other condiments, some macaroni and leftovers from a meal she had gotten from the 

town hall.  

The family was doing well and was even helping others in need until last year. The Petrakises were 

able to afford a spacious apartment with a flat-screen TV and a PlayStation.  

Then her husband, Michalis, 41, was laid off from his shipping job in December. He said the 

company had not paid his wages for five months before that. The couple could no longer afford rent, 

and by February they had run out of money.  

“When the principal called, I had to tell him, ‘We don’t have food,’ ” said Ms. Petrakis, 36, cradling 

Pantelis’s head as he cast his eyes to the ground.  

Mr. Petrakis said he felt emasculated after repeatedly failing to find new work. When food for the 

family ran low, he stopped eating almost entirely, and rapidly lost weight.  

“When I was working last summer, I even threw away excess bread,” he said, tears streaming down 

his face. “Now, I sit here with a war running through my head, trying to figure out how we will live.”  

When the hunger comes, Ms. Petrakis has a solution. “It’s simple,” she said. “You get hungry, you 

get dizzy and you sleep it off.”  

A 2012 Unicef report showed that among the poorest Greek households with children, more than 26 

percent had an “economically weak diet.” The phenomenon has hit immigrants hardest but is 

spreading quickly among Greeks in urban areas where one or both parents are effectively 

permanently unemployed.  

In rural areas, people can at least grow food. But that is not enough to eradicate the problem. An 



                                      

hour’s drive northwest of Athens, in the industrial town of Asproprigos, Nicos Tsoufar, 42, stared 

vacantly ahead as he sat in the middle school that his three children attend. The school receives 

lunches from a program run by Prolepsis, the public health group. Mr. Tsoufar said his children 

desperately needed the meals.  

He has not found work for three years. Now, he said, his family is living on what he called a 

“cabbage-based diet,” which it supplements by foraging for snails in nearby fields. “I know you can’t 

cover nutritional basics with cabbage,” he said bitterly. “But there’s no alternative.”  

The government and groups like Prolepsis are doing what they can. Last year, Prolepsis started a 

pilot program providing a sandwich, fruit and milk at 34 public schools where more than half of the 

6,400 families participating said they had experienced “medium to serious hunger.”  

After the program, that percentage dropped to 41 percent. Financed by an $8 million grant from the 

Stavros Niarchos Foundation, an international philanthropic organization, the program was expanded 

this year to cover 20,000 children at 120 schools.  

Konstantinos Arvanitopoulos, Greece’s education minister, said the government had secured 

European Union financing to provide fruit and milk in schools, and vouchers for bread and cheese. It 

is also working with the Greek Orthodox Church to provide thousands of care packages. “It is the 

least we can do in this difficult financial circumstance,” he said.  

Mr. Nikas, the principal at 11-year-old Pantelis’s school, has taken matters into his own hands and is 

organizing food drives at the school. He is angry at what he sees as broader neglect of Greece’s 

troubles by Europe.  

“I’m not saying we should just wait for others to help us,” he said. “But unless the European Union 

acts like this school, where families help other families because we’re one big family, we’re done 

for.”  

Dimitris Bounias contributed reporting. 
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Did Putin Sink Cyprus? 

By BEN JUDAH 

ISTANBUL  

THE blue-glass skyscrapers of Moscow City — fragments of Russia’s boom-time dream — are 

visible from the Kremlin walls, within which there was once hope that those towers could supplant 

the West’s financial centers. When the sun sets behind them, you can see that many of the offices 

lie empty.  

In fact, the real hubs for Russian banking are in other countries. Moscow’s billionaires squirrel their 

fortunes abroad, and many businessmen register their companies as British, Dutch, Swiss or Cypriot 

— anything but Russian. Whistle-blowers would have us believe that even President Vladimir V. 

Putin stashes his money offshore.  

Simply put, Russian money is frightened of Russia. This is because after Boris N. Yeltsin made the 

transition to crude capitalism in the 1990s, Mr. Putin never delivered secure property rights. That 

makes Russian money paranoid; since 2008 alone more than $350 billion in capital has fled the 

country.  

These billions craved secrecy and security, and financial islands inside the European Union 

welcomed them. A love affair started, especially, between Cypriot banks and Russia’s cash. Only 

weeks ago, the Cypriot capital, Nicosia, was Russia’s most important offshore accountant. But 

today this financial paradise lies in economic ruin, its bloated banking sector wrecked by a gigantic 

exposure to Greek bonds. To save Cyprus from bankruptcy, a decree from the European Union, the 

International Monetary Fund and the European Central Bank (known as “the troika”) is now 

confronting depositors in Cypriot banks with the loss of as much as 60 percent of deposits greater 

than $100,000, alongside tough new capital controls.  

Nicosia was the second capital of Russian finance, after Moscow, and Russians are believed to 

account for the majority of the foreign accounts there worth over 100,000 euros.  

According to the I.M.F., Cyprus was the destination for 34 percent of all outward investment from 

Russia in 2011, and accounted for 28 percent of foreign direct investment in Russia. But these 

gigantic flows did not reflect real investment overseas. They were overwhelmingly Russian cash 



                                      

“round-tripping” through Nicosia shell companies and re-entering as foreign investment. As the 

German finance minister, Wolfgang Schäuble, pointed out, this has raised suspicions of money 

laundering.  

On the other hand, many legitimate Russian businessmen had funds there as well. Russia’s steel 

oligarchs controlled their companies through Cypriot holding companies. Many state-owned pillars 

of Russia’s economy also have Cyprus accounts, including the oil company Rosneft and the banks 

Sberbank and VTB.  

How did so much Russian money end up in Cyprus? Mr. Putin took office in 2000 promising a 

“dictatorship of law,” but the moneymakers lost confidence in him. By 2003, the country’s richest 

man, Mikhail Khodorkovsky, had been arrested, ultimately to be stripped of his biggest holdings 

and thrown into a Siberian prison, making it clear that what Mr. Putin really had in mind was 

manipulating the law to control any potential challenge from the oligarchs’ wealth.  

So the capital flight that had begun in Russia’s “wild 1990s” never stopped. And by 2011 the I.M.F. 

reported that all of the top five national destinations for foreign investment in and out of Russia 

were tax havens — a sign that the funds were really offshore Russian money.  

Russia’s middle class lost faith in Mr. Putin after 2008, when in the midst of the global financial 

crisis, the bureaucracy remained mired in Gogolian incompetence and venality. He had gutted the 

courts, media and local governments while focusing power in his party. That left little more than a 

servile web of patronage, a recipe for embezzlement of public funds. So more Russians put money 

in “safe” places like Cyprus.  

Matters were made only worse when protests over election rigging charges in 2011 revived fears of 

a national implosion.  

Last year, official capital flight hit $56 billion, and Mr. Putin’s own central bank calculated that 

two-thirds of that total might be traceable to illegal activity like drug money, kickbacks or tax fraud.  

Why did Russians flock to Cyprus? Cyprus was in the European Union, with its rules and overseers 

— a nearby legal paradise where state confiscation was unthinkable. But now the troika’s raid on 

their accounts — Russians call it a theft — has given Russians a new dose of anti-Western passion 

and paranoia.  

Whatever remains of the Russian fortunes in Nicosia seems sure to flee again — but not back to 

Russia. It may go to other European havens, like the Dutch Antilles and the British Virgin Islands. 

Malta and Luxembourg are possibilities, but analysts have both on bailout watch.  

Meanwhile, Brussels is not impotent. The European Union must clamp down on offshore havens, 

insist on transparent banking and toughen up on money laundering. This is austerity Europe — and 

bloated tax havens not only put Europe at risk but also make its financial system complicit with 

offshore corruption.  



                                      

But it cannot erase the truths exposed by the Nicosia bust. Europe, it turns out, is studded with 

vulnerable, contagious tax islands, and their availability only compounds Russia’s deeper problem: 

it is both too corrupt and too paranoid to keep its billions at home.  

Ben Judah, a journalist, is the author of the forthcoming book “Fragile Empire: How Russia Fell In 

and Out of Love With Vladimir Putin.”  

Ένα υπόγειο παλάτι .Tο «βαθύτερο» μετρό στον κόσμο!  

 

Το Μετρό της Αγίας Πετρούπολης είναι ένα από τα ομορφότερα στον κόσμο, που λειτούργησε 

για πρώτη φορά το 1955. Η αρχική Κόκκινη Γραμμή εξυπηρετούσε τη διαδρομή Kirovsko-

Vyborgskaya, ενώ στην πορεία του χρόνου... προστέθηκαν τέσσερις ακόμη, όλες με ονόματα 

χρωμάτων (Μπλε, Πράσινη, Πορτοκαλί και Μοβ). 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του Μετρό είναι οι περίτεχνες διακοσμήσεις στις κολόνες, οι βαρύτιμοι 

πολυέλαιοι από καθαρό κρύσταλλο στις οροφές, οι ξεχωριστοί πίνακες ζωγραφικής διάσημων 

καλλιτεχνών στους τοίχους αλλά και τα πολυτελέστατα μάρμαρα με τα οποία επενδύθηκαν όλες οι 

αποβάθρες. 



                                      

 

Λόγω της μοναδικής γεωλογίας της Αγίας Πετρούπολης, αφού ολόκληρη η πόλη είναι χτισμένη 

ανάμεσα σε κανάλια, το μετρό παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: Το σύνολο των γραμμών 

δημιουργήθηκαν πολλά μέτρα κάτω από το έδαφος, ενώ η βαθύτερη αποβάθρα βρίσκεται στο 

σταθμό Admiralteyskaya, 105 μέτρα κάτω από τη γη! 



                                      

 

Το Μετρό της Αγίας Πετρούπολης εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από τρία εκατομμύρια επιβάτες, 

ενώ συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών, οι οποίοι το επισκέπτονται 

εν είδει μουσείου. Αν χαθείτε, μάλιστα, σίγουρα δεν θα απογοητευτείτε, αφού θα έχετε την 

ευκαιρία να θαυμάσετε όλα τα έργα τέχνης που συγκεντρώνονται σε αυτό το υπόγειο. παλάτι! 



                                      

 

  



                                      

 

  

  



                                      

Marios Fragoulis in Moscow on June 14th 

 

 

 A Note from the Editor: This is mainly to reward those of you who read the whole newsletter!  

Voula and I are coming back to DC (for good) sometime in the fall (maybe October).  So, the 

Russian Corner news will stop sometime then. 

 


