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We wish our members and their families a good summer.  As you know, 

there are no events planned until September when we hope to see you at 

the Kafenio which will take place on Sept 23, 2011 at St. George. 

 

Prometheas Events 
The following is a summary of Prometheas event on the Greek Economy by Dr. E. Calamitsis, 

who was also the facilitator of the event. 

PROMETHEAS EVENT ON THE GREEK ECONOMY 

A Note by Evangelos A. Calamitsis 

On Friday evening, June 3, 2011 the Hellenic Society Prometheas organized a panel discussion 

on the Greek economy at the Founders Hall of the Greek Orthodox Church of Saint  George in 

Bethesda, Maryland.  This event, entitled "The Greek Economy after One Year of Reform: 

Progress and Challenges," featured Poul Thomsen (IMF Mission Chief for Greece) as main 

speaker and Ninetta Kyriakopoulos and Thanos Catsambas as discussants, with Evangelos 

Calamitsis as moderator.  The discussion turned out to be highly informative and successful, 

attracting considerable interest among the Greek-American community of the Greater 

Washington Area, with some 150 members and friends of Prometheas in attendance, including 

university students and media representatives. 

 After some welcoming remarks by Lefteris Karmiris (President of Prometheas) and the 

introductions of the panel members, Thomsen (the main speaker) recalled briefly that, almost a 

year ago, the Greek economy was on the verge of total collapse.  Hence the Greek authorities 

rightly adopted an ambitious medium-term adjustment and reform program designed to address 



the country's serious dual problem of a very large public sector deficit and debt and a substantial 

loss of external competitiveness.  The measures undertaken were unavoidably painful, after so 

many years of delay, but they were urgently needed and in the right direction.   

 Thomsen emphasized that, contrary to prevailing views, he firmly believed that in its first 

year of implementation the Greek program had made significant progress toward its goals, 

particularly in the areas of fiscal consolidation and pension reform.  But he recognized that there 

are also continuing problems and concerns in a number of areas.  Therefore, he expressed the 

view that reinvigoration of fiscal and broader structural reforms is necessary to further reduce the 

fiscal deficit and achieve the critical mass of reforms required to improve the business 

environment and revive the economy and employment.  It was against this background that the 

most recent discussions had been held by the Greek authorities with representatives of the 

European Commission, the European Central Bank and the IMF (the so-called "troika") on the 

agenda of further reforms for 2011 and the medium term, including a vigorous privatization 

program.   Thomsen noted that market sentiment toward Greece had deteriorated partly due to 

mixed messages from Europe, with interest rate spreads widening markedly, and thus the country 

could not re-access international capital markets as envisaged in 2012; but he did not delve into 

the financing modalities of the program going forward.  Finally, he made it clear that the 

adjustments to the authorities' policy memorandum (the well-known "mnimonio" in Greek) 

should not be seen as a sign of failure, since this is a living and dynamic organizational structure, 

involving the need to continuously adapt the program in the light of developments and prospects. 

 The discussants, Kyriakopoulos and Catsambas, made a number of insightful comments 

on the Greek economy and the program.  Kyriakopoulos recognized that many of the ongoing 

reforms were long overdue.  However, she questioned whether the program is indeed proceeding 

as well as was noted by the main speaker; wondered whether Greece has the capacity to 

implement the program within the announced time frame; and emphasized the adverse popular 

views on the program, as reflected in the latest Greek media polls.  Lastly, she doubted that 

Greece's default could be avoided, without greater European solidarity.  Catsambas also raised 

some issues about the extent of the success of the fiscal program, at a time when government 

payment arrears appeared to be growing; the inevitable link between improving competitiveness, 

through an internal devaluation, and reducing economic well-being; and the political cost versus 

the actual technical capacity of the authorities to carry out the reform program. 

 Some interesting and lively exchanges followed among the panel members, with 

Thomsen reiterating that, despite the evident problems, Greece is moving forward and exports 

are recovering.  And above all, no viable alternative to the current policy path seemed to be 

proposed.  He also stressed that, without European and IMF support, which was very large and 

unprecedented, Greece's situation would be dire. 

 In the questions-and-answers session, which lasted for almost one hour, the panel had the 

opportunity to return to and elaborate on several key issues.  As regards the notion of abandoning 



the euro, there was a consensus that such a step would be disastrous for Greece; but the answers 

to questions regarding possible debt re-arrangements were nuanced.  The questions raised and 

answers provided dealt mainly with concerns about the persistence of tax evasion and corruption, 

perceptions regarding the progress made under the program thus far, and the urgent need to 

revive the economy and jobs. 

 In his closing personal remarks, moderator Calamitsis said that the Greek economy is 

now at a very difficult crossroads, requiring more resolute, deeper and accelerated reforms to 

achieve the program's objectives and restore policy credibility.  He welcomed the basic 

understandings apparently reached in principle on Greece's economic policy framework for 2011 

and the medium term, adding that decisive policy implementation will be key.  At the same time, 

he expressed the view that the supportive role of Greece's euro area partners will be critically 

important, and will have to be buttressed with greater clarity, cohesion and solidarity. 

 It is to be noted that this event of Prometheas, followed by a pleasant reception, was 

widely covered the next day in the Greek media, including Kathimerini, ERT, MEGA, 

ANTENNA, and SKAI. 

 

The Greek press also cover the event; an example is the article below by Kathimerini. 
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Πόουλ Τόμςεν: «Πάει πολφ καλφτερα το πρόγραμμα ςτθν Ελλάδα» 

Συηιτθςθ ςτισ ΗΠΑ για τθν ελλθνικι οικονομία.  

Σν πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα πάεη πνιχ θαιχηεξα απ' φ,ηη λνκίδνπλ κεξηθνί θαη 

πνιινί ζηφρνη έρνπλ ήδε επηηεπρζεί, ηφληζε ν Πφνπι Σφκζελ, αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο Δπξψπεο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ηνπ ΓΝΣ 

γηα ηελ Διιάδα, ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια φηη πξέπεη λα γίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα. 

Δηδηθφηεξα, επηζήκαλε ηελ αλάγθε λα ππάξμεη πεξαηηέξσ απνθαζηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Ο θ. Σφκζελ ήηαλ νκηιεηήο ζε εθδήισζε - ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Διιεληθφο 

χιινγνο «Πξνκεζέαο» ζηελ Μπεζέζληα ηεο πνιηηείαο Μέξηιαλη θαη είρε ηνλ ηίηιν: «Διιεληθή 

νηθνλνκία κεηά απφ έλα έηνο κεηαξξχζκηζεο: Πξφνδνο θαη πξνθιήζεηο». 

Μεηαμχ άιισλ, ην ζηέιερνο ηνπ ΓΝΣ ππνζηήξημε φηη ην κλεκφλην αιιάδεη, γηαηί αιιάδνπλ νη 

ζπλζήθεο, φπσο είπε, επηζεκαίλνληαο φηη είλαη ζαλ έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαηλνχξηεο αλάγθεο. 



Ο θ. Σφκζελ αλέθεξε επίζεο φηη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, φπσο απηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

ρψξα καο, παξνπζηάδνπλ πάληα πξνβιήκαηα θαη φηη μεπεξληνχληαη φηαλ ππάξρεη πξνζήισζε 

ζηνπο ζηφρνπο. 

Σέινο, δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ρσξίο ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα, ε Διιάδα ζα είρε θαηαξξεχζεη, 

ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ΓΝΣ, ε ΔΔ θαη ε ΔΚΣ έθαλαλ γηα ηελ Διιάδα φηη δελ 

έθαλαλ γηα θακία άιιε ρψξα, επαλαιακβάλνληαο φηη έρεη ζεκεησζεί αξθεηή πξφνδνο θαη φηη ην 

κφλν πνπ δελ ζα γίλεη είλαη ε είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηηο αγνξέο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

είρε αξρηθά ππνινγηζηεί. 

ηελ εθδήισζε κίιεζαλ θαη άιινη ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη έδσζαλ 

αξθεηά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, ηφζν γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, γηα ηηο αηηίεο ηεο ειιεληθήο 

θξίζεο, γηα ην ηη πξέπεη αθφκε λα γίλεη, θαζψο θαη γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη. 

πγθεθξηκέλα, κίιεζαλ ε Δηξήλε Νηλέηηα Κπξηαθνπνχινπ, θαζεγήηξηα ηνπ Δζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Άκπλαο ησλ ΗΠΑ θαη ν Θάλνο Καηζάκπαο, πξψελ βνεζφο δηεπζπληή Σκήκαηνο 

Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ ΓΝΣ. πληνληζηήο ήηαλ ν Δπάγγεινο Καιακίηζεο, πξψελ 

δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αθξηθήο ηνπ ΓΝΣ. 

Η ζπδήηεζε θάιπςε φιν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, φπσο ην πξφγξακκα 

πξνζαξκνγήο θαη κεηαξξπζκίζεσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε δηαζθάιηζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνζηαηεχνληαο ζπγρξφλσο ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηα 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο πνπ πξνέθπςαλ θαη νη πνιηηηθέο πξνθιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο θαη νη 

ηειεπηαίεο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, νη αληηδξάζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζην δεκφζην ρξένο. 

www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ  

Websites of the month 

 "OPA! It's All Greek to Me!," on YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=p-

AfjPX9xno 

I'm sure that you won't be surprised to learn that most people know very little about 

the contributions that Greece and Greeks have made to our way and quality of life.  

Recently, we hit the streets to find out more about what people know about all things 

Greek. We conducted some impromptu "jaywalking" interviews similar to those that 

you've probably seen on "The Tonight Show with Jay Leno." 

 

 Ψεθηαθή βηβιηνζήθε κε πνιύηηκν πιηθό θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ειιεληθήο. Εηδηθά ζην ζύλδεζκν 
"Δηαζπνξά-Οκνγέλεηα" 
http://repository.edulll.gr/edulll/browse?type=subjectEdulll&order=DESC&rpp=250&value=%CE%
94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%20-
%20%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&s
ort_by=1  
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Books (new releases) 

Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 

Ο ΥΑΡΗ ΒΛΑΒΘΑΝΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΝΕΟ ΣΟΤ ΒΘΒΛΘΟ 

«Δεν καταφέπαμε να φτιάξουμε κοινωνία» 
Σοσ ΓΘΩΡΓΟΤ ΚΑΡΟΤΖΑΚΗ 

«Κάζε πνίεκα είλαη έλα ιεθηηθό αξρηηεθηόλεκα. Με ελδηαθέξεη ε ύθαλζε ηνπ θεηκέλνπ, 

πώο ην ζπλαίζζεκα θαη ε ζθέςε δέλνπλ κε ηηο ιέμεηο», ιέεη ν πνηεηήο Χάξεο Βιαβηαλόο. 

Αθνξκή γηα ηελ θνπβέληα καο ζηάζεθε ε θπθινθνξία ηνπ λένπ ηνπ βηβιίνπ κε ηνλ 

ακθίζεκν ηίηιν «Σα ζνλέηα ηεο ζπκθνξάο/Apologia pro vita et arte mea» (εθδ. Παηάθε). 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ελδέθαηε ζπιινγή ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Διιελεο πνηεηέο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ '80. Η πξνεγνχκελε, «Γηαθνπέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» 

(Παηάθεο, 2009), είρε απνζπάζεη ην Βξαβείν Πνίεζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γηαβάδσ». Η 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγγξαθή. Δρεη κεηαθξάζεη Γνπφιη Γνπίηκαλ, Δδξα 

Πάνπλη, Γνπίιηακ Μπιέηθ, Φεξλάλην Πεζφα θ.ά., δηδάζθεη Ιζηνξία θαη Πνιηηηθή Θεσξία ζην 

Ακεξηθαληθφ Κνιέγην ηεο Διιάδαο, δηεχζπλε επί δεθαπέληε ρξφληα ην πεξηνδηθφ «Πνίεζε» θαη 

ηα ηειεπηαία ηξία ην πεξηνδηθφ «Πνηεηηθή». 

Γιαηί δώζαηε ηον ηίηλο «ονέηα ηες ζσμθοράς»; 

«Οια ηα πνηήκαηα είλαη δεθαηεηξάζηηρα, αιιά δελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζνλέηνπ. Δίλαη αλνκνηνθαηάιεθηα, σζηφζν κε ξπζκηθφ βεκαηηζκφ θαη εζσηεξηθέο 

νκνηνθαηαιεμίεο. Δπέιεμα κηα θφξκα πνπ λα κε πεξηνξίδεη θαη λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο κνπ. 

Απφ ηελ άιιε, ε ιέμε "ζπκθνξά" ππνγξακκίδεη δχν βαζηθά κνηίβα ηνπ βηβιίνπ: ην ηξαγηθφ θαη 

ην θαηδξφ. Σν δηάζηεκα πνπ ην έγξαθα έραζα πξψηα ηε κεηέξα κνπ (ζηε Ρψκε) θαη ηνλ 

πεξαζκέλν επηέκβξην ηνλ παηέξα κνπ (ζην άν Πάνιν). Πέζαλαλ καθξηά κνπ. Δπίζεο ε δσή 

θξφληηζε λα "ηξνθνδνηήζεη" ηελ πνίεζή κνπ κε πνιιά άιια δξακαηηθά ζπκβάληα, ησλ νπνίσλ 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θπξίσο ζπλέπεηεο πξνζπάζεζα λ' απνηππψζσ κε φζε κεγαιχηεξε δηαχγεηα 

θαη δχλακε. Παξάιιεια, απνθάζηζα λ' αλνίμσ ην εξγαζηήξηφ κνπ ζηνλ αλαγλψζηε γηα λα θαλεί 

θαζαξφηεξα ε ζπλζήθε θάησ απφ ηελ νπνία γξάθσ θαη ζε πνιιά ζεκεία λ' απειεπζεξψζσ θαη 

κηα πιεπξά ηνπ εαπηνχ κνπ πνπ ινγφθξηλα: ηελ απηνζαξθαζηηθή. Σα "νλέηα" απνηεινχλ κηα 

απνινγία, αιιά θη έλαλ απνινγηζκφ. Γηα κέλα "vita" θαη "arte" είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο πνπ δηαπιέθνληαη δηαξθψο». 

Από μικρός δήζαηε ζε διαθορεηικές τώρες. Πώς εγγράθεηαι ασηή ε περιπεηειώδες διάζηαζε 

ζηεν ποίεζή ζας; 

«Γελλήζεθα ζηε Ρψκε. Τζηεξα απφ ιίγνπο κήλεο βξέζεθα κε ηνπο γνλείο κνπ ζηε Βξαδηιία. Η 

πξψηε κνπ γιψζζα ζπλεπψο ήηαλ ηα πνξηνγαιηθά. Σεζζάξσλ ρξφλσλ εγθαηαζηάζεθα κε ηε 

κεηέξα κνπ, άξηη δηαδεπρζείζα, ζηε Ρψκε. Σα πνξηνγαιηθά έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηα ηηαιηθά. 

ηα δέθα κνπ ήξζα ζηελ Αζήλα. ηα δεθανθηψ κνπ έθπγα γηα ηελ Αγγιία, φπνπ παξέκεηλα 

έληεθα ρξφληα, ηα νθηψ ζην "paradiso terrestre" ηεο Ομθφξδεο. Καη κεηά νξηζηηθά εδψ. 



Αλαγθάζηεθα, ινηπφλ, λ' αιιάδσ ζπλερψο ρψξεο, γιψζζεο θαη λα πξνζαξκφδνκαη ζε άιιεο 

θνηλσλίεο θαη λέν πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Σν γεγνλφο απηφ κνπ δεκηνχξγεζε έλα 

αίζζεκα "μελφηεηαο", πνπ δηαηξέρεη φιε κνπ ηε δσή. Δλησζα πάληα φηη θακία ρψξα δελ κε 

πεξηέρεη απφιπηα. Δπέιεμα φκσο ηα ειιεληθά σο γιψζζα ηεο πνίεζήο κνπ θη απηφο πιένλ είλαη 

ν νξηζηηθφο κνπ ηφπνο. Γελ είκαη επνκέλσο έλαο "θαζαξφαηκνο Διιελαο ζπγγξαθέαο", αιιά 

έλαο ζπγγξαθέαο πνπ επέιεμε λα γξάθεη ζηα ειιεληθά. Γηα κεγάιν δηάζηεκα ζεσξνχζα απηφ ην 

αίζζεκα μελφηεηαο κεηνλέθηεκα. Μέζα ζηα ρξφληα θαηάιαβα φηη είλαη πεγή δχλακεο. Μνπ 

έδσζε ηελ ειεπζεξία λα θηλνχκαη αλάκεζα ζε γιψζζεο θαη ινγνηερληθέο παξαδφζεηο θαη λα 

κπνξψ λα δηαθξίλσ θαη ηε δηθή κνπ παξάδνζε πην θαζαξά». 

Ενα ζτόλιό ζας για ηε δύζκολε πολιηική και κοινωνική ζσγκσρία; 

«Γελ θαηαθέξακε λα θηηάμνπκε θνηλσλία. Καη φπνπ δελ ππάξρεη θνηλσλία, δελ ππάξρεη 

αίζζεζε θνηλνχ πεπξσκέλνπ θαη άξα απνδνρή θνηλψλ ζπζηψλ. Δίκαζηε απιψο κηα νκάδα 

ειεχζεξσλ θαβαιάξεδσλ. Σν κφην καο είλαη: "ν θαζείο θαη ηα φπια ηνπ (θαη ηνλ θνξνηερληθφ 

ηνπ)". Απφ ηελ επνρή ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ θαη ηνπ Κσιέηηε αλαδεηνχκε πξνζηάηεο, άξα γηαηί 

καο μελίδεη ηφζν ην Μλεκφλην; Οη επζχλεο δελ είλαη αζθαιψο ην ίδην κνηξαζκέλεο. Οη γηαηξνί 

ηνπ Κνισλαθίνπ πνπ θιέβνπλ απξνθάιππηα, νη βηνκήραλνη πνπ νξγαλψλνπλ θαξηέι, νη 

επηηειείο ηεο Siemens πνπ δσξνδνθνχλ ηνπο πάληεο, δελ έρνπλ ην ίδην κεξίδην κε ηνλ καλάβε 

ζηε ιατθή, πνπ δελ θφβεη απφδεημε. Οκσο είκαζηε φινη, ζην βαζκφ πνπ καο αλαινγεί, 

ππεχζπλνη. Δμάιινπ θαη νη πνιηηηθνί καο είλαη ζαξμ εθ ηεο ζαξθφο καο. Καη απηή ε ζαξμ 

αζζελεί βαξηά. Αλ δνχκε ηελ εμέιημή ηνπο κέζα ζηα ρξφληα, ζα θαηαιάβνπκε πνιιά: ν 

Βεληδέινο κεηέθξαδε Θνπθπδίδε, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ δηαζθέδαδε ζηα ζθπιάδηθα, ν Κψζηαο 

εκίηεο, ελδίδνληαο ζηηο επηηαγέο ηνπ life style, έδσζε ζπλέληεπμε ζην "Κιηθ" θαη ν 

Παπαλδξένπ ηδνχληνξ δηαηεξεί ηε θφξκα ηνπ θάλνληαο ηδφγθηλγθ. Δπνκέλσο;». * 

 

News Articles 

  

Αγαπεηέο θίιεο θαη αγαπεηνί θίινη  

Όινη λνηαδόκαζηε γηα ηελ Ειιάδα καο, ηελ νηθνλνκία ηεο πνπ ρεηκάδεηαη, ηα πξνϊόληα 
θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη, ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 
παξέρνπλ. 



Και βεβαίως προηιμούμε να αγοράδοσμε ελλενικά ποιοηικά προϊόνηα, ηδηαίηεξα 
εθείλα πνπ δίλνπλ κηα επλνϊθή ζρέζε αμίαο/ηηκήο. Πώς όμως μπορούμε να ηα 
αναγνωρίζοσμε ζηο ράθι; Πολύ απλό. Όια ηα πξνϊόληα θέξνπλ έλα «γραμμικό 
κώδικα» αναγνώριζες (bar code) κε θάπνηα λνύκεξα ζηε βάζε ηνσ. 

Για όλα ηα προϊόνηα ποσ παράγονηαι, ησποποιούνηαι ή ζσζκεσάδονηαι ζηεν 
Ελλάδα θαη έρνπλ θάπνηα ειιεληθή πξνζηηζέκελε αμία, ηα πρώηα ηρία νούμερα ζηον 
γραμμικό κώδικα είναι 
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Για παράδειγμα:  

 

Σόζο απλό και όμως οι περιζζόηεροι Έλλενες δεν ηο γνωρίδοσν. Πεξλώληαο απηή 
ηελ πιεξνθνξία  ζηνπο θίινπο θαη γλωζηνύο ζαο, πξνζθέξεηε πνιύηηκε ππεξεζία.  
Φηιηθά.  
Έλαο ελεξγόο πνιίηεο  

 

Άγαικα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ θνπίσλ  

Σνπνζεηήζεθε πξηλ απφ ιίγν ην άγαικα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ (ή ηνπ Έθηππνπ Πνιεκηζηή, 

φπσο ην απνθαινχλ επηζήκσο νη αξρέο ηεο ΠΓΓΜ) ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ θνπίσλ. 

Πιήζνο θφζκνπ ζπγθεληξψζεθε ζηελ πιαηεία γηα λα παξαθνινπζήζεη, θπξίσο απφ πεξηέξγεηα, 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηεξάζηηνπ αγάικαηνο ε νπνία έγηλε κε γεξαλνχο. 

Σν άγαικα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, έθηππνπ ζηνλ Βνπθεθάια, ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηζηκεληέληα 

βάζε πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ πιαηεία ησλ θνπίσλ. 

Σν χςνο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, έθηππνπ ζηνλ Βνπθεθάια, αγγίδεη ηα 13 κέηξα θαη 

ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ έγηλε απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ «Φεξληηλάλην 

Μαξηλέιη» απφ ηε Φισξεληία ηεο Ιηαιίαο, ζην νπνίν ρπηεχζεθε ην άγαικα. 



Η βάζε ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε ην άγαικα έρεη χςνο 10 κέηξα. πλνιηθά ε θαηαζθεπή έρεη 

χςνο 23 κέηξα, ελψ ε δαπάλε ηεο φιεο θαηαζθεπήο αλέξρεηαη ζηα 9,4 εθαη. επξψ. 

Σα απνθαιππηήξηα ηεο φιεο θαηαζθεπήο ηνπ αγάικαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο 

αξρέο, ζα γίλνπλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζηηο 8 επηεκβξίνπ, Ηκέξα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

ΠΓΓΜ θαη ζπκπιήξσζεο 20 ρξφλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΠΓΓΜ. 

Μέρξη ηφηε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζηληξηβαληνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο βάζεο ηνπ αγάικαηνο θαη ε ηνπνζέηεζε νθηψ ιεφλησλ θαη νθηψ αξραίσλ 

πνιεκηζηψλ ηεο καθεδνληθήο θάιαγγαο, θπθιηθά ηνπ ζηληξηβαληνχ. 

ην κεηαμχ ηνπνζεηήζεθε ην πξσί ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο Μπίηνια (Μνλαζηήξη) ην 

ράιθηλν άγαικα ηνπ Φηιίππνπ Β΄, ελψ έλα αθφκε άγαικα ηνπ Φηιίππνπ Β΄ πξφθεηηαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε πιαηεία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δήκνπ ησλ θνπίσλ «Γθάδη Μπάκπα». 

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ  
Hμερομθνία : 21-06-11Copyright: http://www.kathimerini.gr 

 

Πέζαλε ν Πάηξηθ Λη Φέξκνξ 

Σαμηδησηηθφο ζπγγξαθέαο θαη ιάηξεο ηεο Διιάδαο, πέζαλε ζε ειηθία 96 εηψλ ν Πάηξηθ Λη 

Φέξκνξ.  

Ο πεξηεγεηήο βξέζεθε ζηε ρψξα καο γηα πξψηε θνξά ζε ειηθία 19 εηψλ θαη απφ ηφηε πάληα 

επέζηξεθε ζηε ρψξα καο, θαη έγξαθε γη’ απηήλ. Πνιέκεζε ζηελ Αιβαλία, ελψ απφ ην 1941 σο 

ηε Μάρε ηεο Κξήηεο, έιαβε κέξνο ζηελ θξεηηθή αληίζηαζε. Έδεζε ζε κνλαζηήξηα ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο, ζηε Θξάθε, ηε Μαθεδνλία, ηελ Αζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Μηινχζε άπηαηζηα 

ειιεληθά. Σηκήζεθε κε ην Παξάζεκν Γηαθεθξηκέλσλ Τπεξεζηψλ ην 1944 θαη ην Παξάζεκν ηνπ 

Σάγκαηνο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο ην 1943, ελψ αλαθεξχρζεθε επίηηκνο δεκφηεο 

Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

Σν 1990 αλαθεξχρζεθε επίηηκνο δηδάθηνξαο ηεο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Κελη. 

Βξαβεχηεθε πνιιέο θνξέο γηα ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν. Σν ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ, εμέδσζε ην 

αθφινπζν ζπιιππεηήξην κήλπκα: 

«Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ εθθξάδεη ηε βαζεηά ζιίςε ηεο 

γηα ηελ απψιεηα ηνπ Patrick Leigh Fermor. Ο Patrick Leigh Fermor, ν κεγαιχηεξνο ίζσο 

ζχγρξνλνο ζπγγξαθέαο ηαμηδησηηθήο ινγνηερλίαο, αγάπεζε ηελ Διιάδα ζαλ δεχηεξε παηξίδα 

ηνπ. Απ’ ηελ επνρή ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνλ αγψλα ησλ 

αληαξηψλ ζηελ Κξήηε θαηά ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ, κέρξη ζήκεξα, πνπ άθεζε ηελ 

ηειεπηαία ηνπ πλνή, ν Fermor δελ έπαςε νχηε ζηηγκή λα εκπλέεη θαη λα ζπγθηλεί κε ην 

ζπγγξαθηθφ ηνπ ηαιέλην, ηελ εζηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε δσή, ηνπο αγψλεο 

ηνπ γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Μηα απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο ηνπ Fermor ήηαλ πσο 

«παηξίδα είλαη εθεί φπνπ έρνπκε ηα βηβιία καο». Η Διιάδα, ε ρψξα πνπ ν ίδηνο επέιεμε γηα λα 
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δήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη, απνραηξεηά ζήκεξα έλα απφ ηνπο πην αμηφινγνπο πξεζβεπηέο ηνπ 

Πνιηηηζκνχ ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν». 
Hμερομθνία : 11-06-11Copyright:http://www.kathimerini.gr 
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The Humanist in the Foxhole 
By ROBERT D. KAPLAN 

Stockbridge, Mass.  

PATRICK LEIGH FERMOR, who died last week at age 96 at his home in England, was one of the 
great minor men of the 20th century. A hero for helping undermine the German occupation of 
Crete during World War II, he went on to become one of the greatest travel writers of his era.  

At first glance, Fermor seems a throwback to the age of derring-do imperialists like T. E. 
Lawrence. But he did not simply glorify king and country; rather, he combined the traits of a 
soldier, linguist and humanist, and he appreciated history and culture for their own sake even 
as he used that wisdom to defend civilization. In today’s world of overly specialized foreign-
policy knowledge, in which military men, politicians and academics inhabit disconnected 
intellectual universes, we need more generalists like Fermor.  

Trained in the classics before being expelled from the Royal Military Academy at Sandhurst, 
Fermor was the last member of an English-language literary Byzantium, which included Robert 
Byron, Freya Stark and Lawrence Durrell. Travel writers all, these children of empire had as their 
lair the Eastern Mediterranean and the greater Middle East.  

The absence of electronic distractions gave these writers time to read and hone their intellects, 
allowing them to describe cultures and landscapes in exquisite but not needlessly florid 
language. Here is Fermor in his 1966 travel book, “Roumeli,” describing the sounds of the 
various regions of Greece: “Arcadia is the double flute, Arachova the jingle of hammers on the 
strings of a dulcimer, Roumeli a klephtic song heckled by dogs and shrill whistles, Epirus the 
trample of elephants, the Pyrrhic stamp, the heel slapped in the Tsamiko dance, the sigh of 
Dodonian holm-oaks and Acroceraunian thunder and rain.”  

Unlike the young Winston Churchill in Sudan or the Prussian general Helmuth von Moltke 
journeying through the Ottoman Empire, Fermor and his friends refused to reduce the world to 
questions of strategy and national interest: they were more taken by culture and landscape, 
which in fact made them more valuable than most intelligence agents.  

Following the Nazi occupation of Crete, Fermor, fluent in both classical and modern Greek, 
infiltrated the island to help organize the resistance. He and a small band of British agents spent 
years in the mountains disguised as Cretan shepherds, complete with black turbans and sashes 
and armed with silver-and-ivory daggers. Fermor organized and carried out the daring 1944 

http://www.kathimerini.gr/
http://tinyurl.com/42elln9
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kidnapping of Gen. Werner Kreipe, the German commander in Crete, whom Fermor’s group 
marched to a boat that spirited them to Egypt.  

Fermor could have settled comfortably into the War Office, or gone on to an illustrious 
diplomatic career. But his interests lay elsewhere: he traveled in the Caribbean, lived with 
French monks and wrote about it all.  

He returned to Greece in the 1950s, where he produced his greatest works, “Mani,” about 
southern Greece, and “Roumeli,” about the north. Here we see his knowledge on full display: in 
“Roumeli” we are treated to disquisitions on Eastern monasticism, the dying dialect of the 
Sarakatsan tribe and the secret language of the Kravara, a region north of the Gulf of Corinth.  

These are great works of travel, but they are also the gold standard of area expertise. Such 
expertise can only be built on devotion to subject, with no ulterior motive.  

Because America’s own security will rest in a world where tribes matter as much as Twitter, 
Fermor is an icon of the kind of soldier, diplomat or intelligence expert we will need: someone 
who can seamlessly move from any one of these jobs to another, who is equally at home 
reading a terrain map as he is reciting the poetry of the people with whom he is dealing. The 
more depth and rarity of knowledge we can implant in our officials, the less likely they are to 
serve up the wrong options in a crisis.  

But as Fermor shows, knowledge can’t be selectively learned for utilitarian ends. He was driven 
by the kind of appreciation of beauty with which life itself is sanctified.  

I once visited his house in the Southern Peloponnese, where I fell into his library, pungent from 
the wood burning in the fireplace. Battered old bindings lay in recessed shelves piled to the 
ceiling.  

At one point I mentioned the Neoplatonist philosopher Georgios Gemistos Plethon. I was 
suddenly regaled with a disquisition, between sips of retsina, of how Plethon’s remains were 
exhumed in 1465 by Sigismondo Malatesta, the mercenary commander of a Venetian 
expeditionary force that held the lower town of Mistra in the Peloponnese. Malatesta, Fermor 
recalled, refused to withdraw ahead of a Turkish army without first claiming the body of his 
favorite philosopher. Here was the erudition that flavors every page of Fermor’s books.  

The British Empire lasted as long as it did partly because it produced soldier-aesthetes like 
Fermor, who could talk about medieval Greece as easily as he could the Italian Renaissance, for 
comparison is necessary for all serious scholarship. America needs men and women like Fermor 
if it is to maintain its current position in the world.  

Robert D. Kaplan is the author of “Mediterranean Winter: The Pleasures of History and 
Landscape in Tunisia, Sicily, Dalmatia, and the Peloponnese.” He is a senior fellow at the Center 
for a New American Security and a correspondent for The Atlantic.  
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Απζηξαιία: «Καη θέηνο πάκε Διιάδα»  
Γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε νκνγελεηαθή εθεκεξίδα ηεο Απζηξαιίαο «Νένο Κφζκνο» έρεη 

μεθηλήζεη εθζηξαηεία γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, κε ηίηιν «Καη Φέηνο Πάκε 

Διιάδα».  

ε δεκνζίεπκά ηεο ε εθεκεξίδα ηνλίδεη πσο ηα θαζεκεξηλά λέα απφ ηελ Διιάδα «πιεγψλνπλ, 

ελνρινχλ, εμνξγίδνπλ, απνγνεηεχνπλ, πηθξαίλνπλ θαη πξνθαινχλ κεγάιε αλεζπρία». 

«Παξφια απηά», ζπλερίδεη ην άξζξν, «γηα καο ε Διιάδα είλαη ε ρψξα ηεο θαηαγσγήο καο. Σελ 

αγαπάκε θαη ηελ πνλάκε. Καη φπσο θάλακε πάληα, έηζη θαη ηψξα, ν θαζέλαο ζην κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, ζα ζπκβάιινπκε ψζηε λα μεπεξαζηεί ε θξίζε. Θα δψζνπκε ηνλ δηθφ καο αγλφ 

αγψλα, ρσξίο θξαηηθή, θνκκαηηθή ή άιιε θαζνδήγεζε θαη ρσξίο λα πεξηκέλνπκε θαλέλα 

αληάιιαγκα. Όπσο θάλακε πάληα άιισζηε. Γηαηί εκείο, ζην εμσηεξηθφ, έηζη κάζακε λα αγαπάκε 

ηελ Διιάδα. Υσξίο πζηεξνβνπιία! Βέβαηα, νη δηθέο καο δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Αιιά 

φρη αζήκαληεο… Μπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηελ Διιάδα κε πνιινχο ηξφπνπο, αιιά νη πην 

πξαθηηθνί, ζ' απηή ηε θάζε, είλαη δπν: 

-Να αγνξάδνπκε ηα ειιεληθά πξντφληα. Δίλαη, ρσξίο ακθηβνιία, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθά ζηηο ηηκέο. Να καο γίλεη ζπλήζεηα, ινηπφλ, ε επηινγή ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

Υσξίο λα καο θνζηίδεη ηίπνηα, εληζρχεηαη ζεκαληηθά ε ειιεληθή νηθνλνκία. Γειαδή, 

εληζρχνληαη ηα αδέιθηα καο ζηελ Διιάδα. 

-Καη φζνη ηαμηδεχνπκε ζην εμσηεξηθφ λα επηιέγνπκε ηελ Διιάδα σο πξννξηζκφ καο. Ο 

ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ε κφλε άκεζε πεγή εζφδσλ γηα ηελ Διιάδα, θαζψο ε εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο δελ ππφθεηηαη ζηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ησλ επελδχζεσλ, αιιά δηνρεηεχεηαη 

απηφκαηα ζε μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, κνπζεία, κέζα κεηαθνξάο θαη ρψξνπο δηαζθέδαζεο. 

Γειαδή ζηνλ ιαφ ηεο Διιάδαο». 

Έηζη ν «Νένο Κφζκνο» κεηά ηελ επηηπρία ηεο πεξζηλήο ηνπ εθζηξαηείαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ έγηλε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο νκνγέλεηαο, μεθηλά θαη θέηνο κηα 

θακπάληα κε ζχλζεκα: «Καη θέηνο πάκε Διιάδα». 

Με ζχκκαρν ηελ ηεξάζηηα θαη δπλακηθή παξνηθία ηεο Απζηξαιίαο, ε εθζηξαηεία ζηνρεχεη ζηελ 

ηφλσζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

Η θακπάληα δηεμάγεηαη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα κέζα απφ φιεο ηηο 

έληππεο εθδφζεηο ηνπ «Νένπ Κφζκνπ» θαη ηνπ αγγιφθσλνπ Neos Kosmos English Edition, 

θαζψο θαη κέζσ ηεο δίγισζζεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο www.neoskosmos.com.au. 

ηφρνο ηεο είλαη λα πεηζηνχλ Έιιελεο θαη κε Έιιελεο ηεο Απζηξαιίαο λα πάλε ζηελ Διιάδα. 



Η εθεκεξίδα θαιεί ηνπο ίδηνπο ηνπο νκνγελείο λα δηεμάγνπλ απηή ηελ εθζηξαηεία θαη δεηά απφ 

ηνπο αλαγλψζηεο ηεο, πνπ είηε έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Διιάδα είηε ζα ηελ επηζθεθζνχλ θέηνο, λα 

ζηέιλνπλ θσηνγξαθίεο ηνπο απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο κέξε καδί κε ηηο εληππψζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

λα ζπζηήλνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο πεξηνρέο, ρσξηά, παξαιίεο, κλεκεία, θεζηηβάι, ηαβέξλεο θαη 

γεληθά νηηδήπνηε ηνπο εληππσζίαζε. 

«Θέινπκε φινη καδί λα θαηαγξάςνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ηηο απαξάκηιιεο νκνξθηέο ηεο 

Διιάδαο θαη παξάιιεια λα ηελ εληζρχζνπκε νηθνλνκηθά θαη εζηθά» ππνγξακκίδεηαη ζην 

δεκνζίεπκα. 

Παξάιιεια, ε εθεκεξίδα θαιεί θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Διιάδαο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηνλ ηνπξηζκφ λα αγθαιηάζεη απηή ηελ πξσηνβνπιία θαη, κέζσ ηνπ «Νένπ Κφζκνπ», λα 

ελεκεξψλεη (δσξεάλ) ηελ νκνγέλεηα γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, δηάθνξα πξνγξάκκαηα αιιά 

θαη πηζαλέο πξνζθνξέο ζε αλαγλψζηεο ηεο. 

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

  



Διακοπζσ ςτο ακριτικό Καςτελλόριηο  

Ενα μικρό νηςί, όχι όπωσ λζει ο ποιητήσ «...όλο ελιζσ κι αμπζλια», αλλά με απόκρημνα βράχια, 

κρυςτάλλινα νερά, παλιά αρχοντικά και μεγάλη ιςτορία· η ανατολική «εςχατιά» τησ ελληνικήσ 

επικράτειασ, 72 ν.μ. ανατολικά τησ Ρόδου και 328 ν.μ. από τον Πειραιά  

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΣΙΝΟ ΚΙΟΤΗ, ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ: ΓΙΩΡΓΟ ΑΣΑΜΕΣΑΚΗ 

 

To Καζηειιφξηδν ήηαλ κέρξη ηνλ πεξαζκέλν κήλα ην κνλαδηθφ κέξνο ηεο Διιάδαο πνπ δελ είρα 

επηζθεθηεί, θη απηφ φρη επεηδή δελ ήζεια, αιιά επεηδή ε πξφζβαζε ήηαλ δχζθνιε. Δίρα 

πξνζπαζήζεη αξθεηέο θνξέο, αιιά πάληα θάηη ηχραηλε. πλεζέζηαηα, επεηδή δελ είρα πνιχ 

ρξφλν· απηφ πνπ ηχραηλε ήηαλ ην κηθξφ αεξνπιάλν λα κελ έρεη ζέζε θαη, φηαλ έθηαλε ζην 

Καζηειιφξηδν, νη κηζέο ζέζεηο ήηαλ άδεηεο. Αζάλαηε Οιπκπηαθή! 

Με ηνχηα θαη κ' εθείλα, θέηνο πνπ ην θαιφ πινίν Γηαγφξαο ηεο Blue Star θεχγεη θάζε Γεπηέξα, 

απoθάζηζα λα πάσ θη εγψ. Σν ηαμίδη δηαξθεί 20 ψξεο, αιιά κε θαιά βηβιία, laptop θαη χπλν ηε 

«βγάδεηο θαζαξή» θαη ρσξίο θακπίλα. Δμαηξεηηθά θαη άλεηα ηα ζαιφληα, θαιφ ην θαγεηφ θαη ηα 

ζλαθ, εμππεξεηηθφηαηνη θαη νη άλζξσπνη, γηαηί πξέπεη λα απνδίδνπκε «ηα ηνπ Καίζαξνο ησ 

Καίζαξη». 

Δηζη ινηπφλ, έπεηηα απφ έλα καθξχ ηαμίδη, έθηαζα ζην Καζηειιφξηδν, πνπ πξαγκαηηθά θεξδίδεη 

θαη ζηηο πξψηεο εληππψζεηο. Καζψο πιεζηάδεη ην θαξάβη ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, βιέπεηο 

κφλν έλαλ απφθξεκλν πέηξηλν θαη αθηιφμελν φγθν. Με ην πνπ «θαβαηδάξεη» φκσο ην βφξεην 

αθξσηήξη ηνπ λεζηνχ, ε φςε αιιάδεη. Πνιιέο κηθξέο λεζίδεο, ηνπίν πην νκαιφ θαη πξάζηλν θη 

έλα πνιχρξσκν θνπθιίζηηθν ιηκάλη κε έλα αλαπαιαησκέλν ηδακί (πνπ δελ ιεηηνπξγεί) λα 

πξνυπαληεί ηνλ επηζθέπηε ζηελ είζνδφ ηνπ. Λέλε πσο είλαη ην θαιχηεξν θπζηθφ ιηκάλη ζηε 

Μεζφγεην, επεηδή δελ ην πηάλεη θαλέλαο θαηξφο. 



Με ην πνπ θαηέβεθα απφ ην πινίν, ελαπφζεζα ηα πξάγκαηά 

κνπ ζε κηα ζπκπαζεηηθή θαθεηέξηα θαη πήγα λα βξσ θαηάιπκα. 

Αλαθάιπςα πσο νη ηηκέο ζηα μελνδνρεία ήηαλ αδηθαηνιφγεηα 

αλεβαζκέλεο. Αληίζεηα, ζηα δσκάηηα (studios ηα πεξηζζφηεξα) 

νη ηηκέο ήηαλ απφ ζπκπαζεηηθέο έσο πνιχ θαιέο. Δηζη, αθνχ 

βξήθα έλα ππέξνρν θαη ηεξάζηην δσκάηην κε φια ηνπ ηα 

«ζεπξεπά», άξρηζα ηε γλσξηκία κνπ κε ην λεζί. 

Σν Καζηειιφξηδν αλήθεη ζε έλα ζχκπιεγκα δεθαηεζζάξσλ 

κηθξψλ λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ, φπσο ν Αγηνο Γεψξγηνο, ηα 

Αγξηέιαηα, ην Μαχξν Πνηλί, ην Πνιχθαδν, ε Ρσ, ε ηξνγγπιή, 

ην Φσκί θαη ε Φσξαδηά. Δπεηδή είλαη ην κεγαιχηεξν απ' φια, 

γη' απηφ νλνκάζηεθε θαη Μεγίζηε. 

Η κηθξή πφιε-ιηκάλη (θαη ηε ιέσ έηζη γηαηί ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα είρε 20.000 θαηνίθνπο) 

έρεη θηηζηεί θάησ απφ κηα νξζνπιαγηά ηνπ βνπλνχ θαη είλαη γξαθηθφηαηε, κε ηα παιαηά ηεο 

ζπίηηα, θαη ηα ζηελά δξνκάθηα. ήκεξα, νιφθιεξν ην λεζί έρεη πεξίπνπ 250 θαηνίθνπο πνπ δνπλ 

απφ ηνλ ιίγν ηνπξηζκφ θαη ηε ζχληαμή ηνπο. Αθξηβψο απέλαληη, κφιηο ζην 1,5 λ.κ., είλαη νη 

ηνπξθηθέο αθηέο θαη ε πφιε Καο. 

Σν Καζηειιφξηδν έρεη κεγάιε λαπηηθή παξάδνζε θαη ηε λαπηηθή θαη εκπνξηθή αλάπηπμε πνπ 

θάπνηε γλψξηζε ζα ηε δείηε απνηππσκέλε ζηα δηάθνξα ζπίηηα θαη αξρνληηθά. Ξερσξίδνπλ νη 

παιηέο θσηνγξαθίεο κε ην ιηκάλη γεκάην ειιηκεληζκέλα ηζηηνθφξα θαη πδξνπιάλα ηεο Air 

France, πνπ ζπλέδεαλ ην λεζί κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Καηά ηελ απειεπζέξσζε, 1.400 

αξρνληηθά θαηαζηξάθεθαλ. Ο αγγιηθφο ζηξαηφο, πνπ απνηεινχληαλ θπξίσο απφ απνηθηαθά 

ζηξαηεχκαηα, ιεειάηεζε ηελ πφιε (νη θάηνηθνη είραλ κεηαθεξζεί ζηε Μ. Αλαηνιή) θαη, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο επζχλεο ηνπο, έβαιαλ θσηηά ηζρπξηδφκελνη πσο εμεξξάγε ε 

απνζήθε ησλ θαπζίκσλ. ήκεξα ζα έξζεηε έσο εδψ γηα λα απνιαχζεηε ηελ εξεκία θαη ην 

ειιεληθφ θαινθαίξη. Καη αλ έρεηε θαληαζία, κπνξεί λα γίλεηαη κέινο ηνπ «θάζηηλγθ» ηεο ηαηλίαο 

«Mediterraneo» πνπ γπξίζηεθε εθεί θαη βξαβεχηεθε κε Oscar. 

ΑΞΗΕΔΗ ΝΑ ΓΔΗΣΔ 

Σν Παιαηόθαζηξν, πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 

Καζηειιφξηδνπ. Δίλαη έλαο αξραίνο νηθηζκφο κε θηίζκαηα θαη 

δεμακελέο θαη δσξηθή αθξφπνιε ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ., φπνπ 

ζψδεηαη κηα επηγξαθή κε ηνλ φξν «Μεγίζηε». 

Σν θάζηξν ησλ Ηππνηώλ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, πνπ θηίζηεθε ηνλ 

14ν αηψλα ζηνλ θφθθηλν βξάρν πάλσ απφ ηελ πφιε. ψδνληαη 

κφλν ηα εξείπηα ηνπ θηίζκαηνο, αιιά απφ απηφ πξνέξρεηαη θαη ε 

νλνκαζία ηνπ λεζηνχ (Castello Rosso, δειαδή... 

Καζηειιφξηδν). 

Γηα ηνλ Αγην Γεώξγην ηνπ Βνπλνύ ζα πξέπεη λα αλεβείηε ηα 

401 ζθαιηά. Σν κνλαζηήξη πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηεξάζηηεο 

 

 



θπζηθέο πιάθεο, ελψ κέζα ππάξρεη κηα θαηαθφκβε. 

Η Γαιάδηα πειηά ή «πειηά ηνπ Παξαζηά» ή «Φώθηαιε» -απφ ηηο θψθηεο πνπ θαηνηθνχλ 

κέζα- ζεσξείηαη έλα απφ ηα νκνξθφηεξα κέξε ηεο Μεζνγείνπ. Βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηνπ λεζηνχ 

θη έρεη κήθνο 75 κ., πιάηνο 40 κ. θαη χςνο 35 κ., αιιά ε είζνδφο ηνπ είλαη ζην χςνο κηαο κηθξήο 

βάξθαο. Γη' απηφλ ην ιφγν είλαη επηζθέςηκν κφλν κε κηθξή βάξθα. Δρεη εμαηξεηηθά πινχζην 

ζηαιαθηηηηθφ δηάθνζκν πνπ, φηαλ θσηίδεηαη απφ ηηο αληαχγεηεο ησλ αθηίλσλ ηνπ ήιηνπ, 

παξνπζηάδεη έλα θαληαζκαγνξηθφ ζέακα. 

Σν λεζάθη ηεο Ρσ βξίζθεηαη ζηα ΝΓ ηνπ Καζηειιφξηδνπ. Μπνξείηε λα ην επηζθεθηείηε κε 

λαπισκέλν θαΐθη. Δρεη γίλεη γλσζηφ απφ ηελ Κπξά ηεο Ρσ, ηε κνλαδηθή θάηνηθφ ηνπ, πνπ γηα 

δεθαεηίεο θχιαγε ην λεζί θαη θάζε πξσί χςσλε ηελ ειιεληθή ζεκαία. 

 

ΠΩ ΠΑΜΔ 

Δίηε αθηνπιντθψο, είηε θάλνληαο έλα ζπλδπαζκφ, π.ρ. κε αεξνπιάλν ψο ηε Ρφδν θη απφ εθεί κε 

θαξάβη γηα Καζηειιφξηδν, είηε θαηεπζείαλ αεξνπνξηθψο. To Γηαγφξαο ηεο Blue Star Ferries 

(Σ/210-89.19.800, www.bluestarferries.gr) θεχγεη θάζε Γεπηέξα ζηηο 15:00 θαη ην εηζηηήξην 

θνζηίδεη απφ 19 επξψ ην άηνκν ε απιή κεηάβαζε ζηε ζνχπεξ νηθνλνκηθή (αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα), 53,50 επξψ ζηελ νηθνλνκηθή, 70,50 επξψ ζε ηεηξάθιηλε εζσηεξηθή θακπίλα, 

ελψ θηάλεη έσο θαη ηα 176 επξψ γηα κνλφθιηλε εμσηεξηθή lux. Σν απηνθίλεην θνζηίδεη 106,50 

επξψ θαη ε κεραλή 29 επξψ. Ιδηεο είλαη νη ηηκέο θαη γηα ηε Ρφδν. Γηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζην 

απηνθίλεην, πνπ θνζηίδεη 85 επξψ, θαη ζηε κεραλή (24 επξψ). Γηα ηε Ρφδν εθηειεί επίζεο 

δξνκνιφγηα ε ΑΝΔΚ. 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

Κξπζηάιια 
Σ/22460-49.363, 6978-815.071 

Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη δηακεξίζκαηα κε φια ηα θνκθφξ, 

ζρεδφλ επάλσ ζηε ζάιαζζα. Σν δίθιηλν ζηελ πςειή ζεδφλ 

θνζηίδεη 60 επξψ θαη ην πξσηλφ ην εηνηκάδεηε εζείο. 

Πνζεηδώλ 
Σ/22460-49.257, 6945-710.603, www.kastelorizo-poseidon.gr 

Παλέκνξθα θαη θαιφγνπζηα ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 

πιήξσο εμνπιηζκέλα. Σν δίθιηλν ηελ πςειή ζεδφλ ζηα 80 επξψ 

κεηά πξσηλνχ. 

Γηα θξαηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηακνλή ζαο επηζθεθζείηε ηo:  

www.booking.com 

 

 

 

http://www.booking.com/region/gr/kastelorizo.html?aid=314110;label=kastelorizo


ΦΑΓΖΣΟ 

• Κάτι... απ' τα παλιά  Σ/22460-49.363 

Πάλσ ζην ιηκάλη, αιιά καθξηά απφ ην πιήζνο, θάησ απφ κηα θαηαπξάζηλε πέξγθνια, ζα θάηε 

εμαίζηα καγεηξεπηά. 

• Παραγάδι Σ/6946-178.018 

Πάλσ ζην ιηκάλη θαη ζηελ εκπνξηθή ηνπ πιεπξά, λα ην επηζθεθηείηε γηα θξέζθν ςάξη. 

ΧΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 

Αγξνηηθφ ηαηξείν: 22460-49.267 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα: 22460-49.333 

Ληκελαξρείν: 22460-49.270 

Γήκνο Μεγίζηεο: 22460-49.269 

 

 


