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

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

