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Prometheas Events


Friday December 9, 2011 8:00pm: Greek movie (“Η Νεράϊδα και το Παλικάρι”) at St.
George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD (see flyer for more info)

Past events: On November 9, Prometheas organized a panel discussion session on “Greece at
Crossroads: How can we help?” A summary of this event is attached; the presentations of the
panelists can be found in the website of Prometheas (http://www.prometheas.org/). Meeting
participants who did not have a chance to participate in the discussion, as well as others who did
not attend the meeting, are welcome to send their ideas (see attachment for contact info). An
example of the type of responses we are receiving is attached.

Events of Other Organizations


Sunday, December 11, 1:00-4:00 pm: Christmas Party/Open House at the Hellenic Center
(see flyer for more info). We urge our members to attend.



The calendar of events organized by the Greek Embassy is attached.

Websites of the month


Louvre: Alexander the Great – October 16, 2011 to January 16, 2012:
http://www.youtube.com/v/BEgXNdrQCSo?version=3&feature=player_embedded



Γιεύθςνζη Δκπαιδεςηικήρ Tηλεόπαζηρ: http://www.edutv.gr/



οθία Βέμπο - Κάλε θνπξάγην Διιάδα κνπ – 1946:
http://www.youtube.com/watch?v=nAclrQKsNbk



Nana Mouschouri - George Chakiris in 1979- syrtaki:
http://www.youtube.com/v/UGCiHev21mg?version=3
National Hellenic Society: http://www.nationalhellenicsociety.org/index.aspx





Greek Diaspora (USA): http://www.youtube.com/watch_popup?v=-m-ovKkyBE8
Beyond the Pillars of Hercules: http://www.openlettersmonthly.com/beyond-the-pillarsof-hercules/

Books



“Socrates: A man of our times” by Paul Johnson (Penguin Publishing)
Ο λαπηίινο ηνπ αηψλα (see following article)
Ο κόζμορ ηος Δλύηη, ο μικπόρ, ο μέγαρ!
Δθδνζε πνπ θιείλεη κηα ρξνληά γεκάηε απφ ηε ζθέςε ηνπ πνηεηή

Σεο Οιγαο ειια
ηηο 2 Ννεκβξίνπ ζπκπιεξψζεθαλ αθξηβψο 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ πνηεηή Οδπζζέα
Διχηε. Σν 2011 είρε θεξπρζεί επεηεηαθή ρξνληά. Καη πξάγκαηη ζηε δηάξθεηά ηεο είρακε ηελ
επθαηξία λα μαλαζπκεζνχκε ηνλ πνηεηηθφ ηνπ ιφγν, αιιά λα γλσξίζνπκε πνιιέο, δηαθνξεηηθέο
θαη άγλσζηεο ζηνπο πνιινχο πιεπξέο ηνπ. Δθδειψζεηο ζηήζεθαλ πνιιέο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο,
ζπλέδξηα, ζπξαλνίμηα ελφο κηθξνχ λανχ -ηάκα ηνπ Διχηε- ζηε ίθηλν, εθδφζεηο. Πίζσ απ’ φια
απηά, ε δηαξθήο κέξηκλα θαη αθνζίσζε ηεο πνηήηξηαο θαη ζπληξφθνπ ηνπ πνηεηή Ηνπιίηαο
Ζιηνπνχινπ.
Σειεπηαία, αιιά φρη έζραηε, ζαλ επηζηέγαζκα ζε φζα πξνεγήζεθαλ, ζαλ επίγεπζε ηεο ζθέςεο
θαη ηνπ ιφγνπ ηνπ πνηεηή, είλαη κηα έθδνζε πνπ κφιηο θπθινθφξεζε απφ ηνλ «Ηθαξν» (κε ηελ
επγεληθή ππνζηήξημε ηνπ Κνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο Ησάλλε . Λάηζε θαη ηεο Enel Green Power
Hellas). Σηηινο, «Ο ναςηίλορ ηος αιώνα», έλα ιεχθσκα πνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα
μεθπιιίζνπκε ηνπο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ, ηεο ζθέςεο ηνπ, ηνπ έξγνπ ηνπ.
Υσξηζκέλν ζε έληεθα θεθάιαηα, κε δεθάδεο θσηνγξαθίεο απφ ηα ηαμίδηα, ηηο δηαδξνκέο ηνπ θαη
ηνπο πίλαθέο ηνπ, ην βηβιίν θαηαθέξλεη λα είλαη κηα ζχλζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Διχηε θαη
κηα παξάιιειε καηηά ζε φζα ζπλέβαηλαλ ζηνλ θφζκν θαη δηακφξθσλαλ ηε καηηά ηνπ Διχηε.
«Δθεπα ηη ζωή μος ώρ εδώ»
Σν έθην παηδί ηνπ Παλαγηψηε Θ. Αιεπνπδέιε θαη ηεο Μαξίαο Βξαλά γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην
ηεο Κξήηεο, ζηε ζπλνηθία «Δθηά Μπαιηάδεο», ηε ρξνληά πνπ πέζαλε ν Αιέμαλδξνο
Παπαδηακάληεο. Ζ Μπηηιήλε, ε Αζήλα θαη νη πέηζεο ήηαλ νη ηφπνη φπνπ έδεζε θαη κεγάισζε,

νη ηφπνη πνπ ηνλ δηακφξθσζαλ αξρηθά. Καη κεηά θη άιιεο γσληέο απηήο ηεο ρψξαο. «Δξρνκαη
απφ καθξηά. Οη ζπιιέθηξηεο ησλ θξφθσλ ηεο Θήξαο πνξεχνληαη πιάη κνπ, θη απφ θνληά,
παγεκέλεο κε ηνλ άλεκν ηνλ βφξεην, νη Μπξνθφξεο, σξαίεο κεο ζηα ηξηαληαθπιιηά ηνπο θαη ηε
ρξπζή ησλ αγγέισλ αληαλάθιαζε. Γέκηζα θαζ’ νδφλ ρψκα θηηξηλσπφ, θνθθηλσπφ, θαζηαλφ,
ξαβδψζεηο απφ πεηξψκαηα ζθνχξα, κπιε θαη κσβ, ζαλ απηά πνπ βιέπεηο, παξαπιένληαο ηηο
αθηέο ηεο Κχζλνπ Αχγνπζην κήλα», έγξαθε ρξφληα αξγφηεξα ζην «Δλ ιεπθψ».
Με ηα δηθά ηνπ ιφγηα, ηα ζθνξπηζκέλα ζηα έξγα ηνπ, ζρνιηάδεη ν Οδπζζέαο Διχηεο φια εθείλα
κε ηα νπνία θαηαπηάζηεθε ζηε δσή: ηα βηβιία, ηε γιψζζα, ηε κνπζηθή, ηε δσγξαθηθή, ην
Αηγαίν, ηε γεληά ηνπ ’30, ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνπο ζπλνδνηπφξνπο ηνπ, ηνπο νκφηερλνχο ηνπ.
«Δλησζα ηε δεζηαζηά ησλ θίισλ ζαλ αζπίδα. Μπαίλνληαο ην 1936, γχξσ απφ ηα “Νέα
Γξάκκαηα” είρε ζρεκαηηζζεί θηφιαο κηα νκάδα κε ζπκπαγή ελφηεηα, κε ζπλείδεζε
πξσηνπνξηαθή, κε δηαζέζεηο αγσληζηηθέο, κε πλεχκα αιιειεγγχο. Κη εμάιινπ, ν Τπεξξεαιηζκφο,
κε ηε κπζηεξηαθή νξνινγία ηνπ, κε ην κπζηηθφ ηνπ Πάλζενλ, κε ηα Μαληθέζηα ηνπ, κε ηηο
πνιχγισζζεο εθδφζεηο ηνπ, αζθνχζε θάπνην δένο πάλσ ζηνπο αλεηδνπνίεηνπο αληηδξαζηηθνχο,
πνπ νξέγνληαλ ίζσο κάρε, αιιά δελ θάηεραλ θαζφινπ πνχ βξίζθεηαη θαη ηη ινγήο είλαη απηφο ν
ερζξφο», έγξαθε ζη’ «Αλνηρηά ραξηηά».
«Οι αξίερ ηος Δλύηη»
«Θα ζέιακε ην έηνο απηφ λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν απφ ηηο αμίεο ηνπ Διχηε. Να είλαη έλα έηνο
κε ην ήζνο θαη ηνλ πινχην ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κε ηε ζεκαζία ηνπ θσηφο ζηε θπζηθή θαη
κεηαθπζηθή ηνπ δηάζηαζε, κε κηα ζπλερή ελαληίσζε ζηελ ηξέρνπζα αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ»,
έιεγε ε Ηνπιίηα Ζιηνπνχινπ, ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο, παξνπζηάδνληάο καο ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο
δξάζεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο επεηεηαθήο ρξνληάο. Καη ηειηθά ην
θαηάθεξε, ίζσο πεξηζηαζηαθά, ίζσο πεξηνδηθά, αιιά φζνη ήξζαλ ζ’ επαθή κε ην έξγν ηνπ Διχηε,
ην γισζζηθφ θαη ην εηθαζηηθφ, έζησ γηα ιίγν, ήηαλ ζαλ λα «επαλέθηεζαλ ηελ αζσφηεηά ηνπο».
Σν ηειεπηαίν «ξαληεβνχ» κε ην έηνο Διχηε είλαη έλα ζχληνκν αιιά πιήξεο πνξηξέην ηνπ
πνηεηή: «Αο κνπ επηηξαπεί, παξαθαιψ, λα κηιήζσ ζην φλνκα ηεο θσηεηλφηεηαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο. Δπεηδή νη ηδηφηεηεο απηέο είλαη πνπ θαζνξίζαλε ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν κνχ
εηάρζε λα κεγαιψζσ θαη λα δήζσ».
Hκεξνκελία : 26/11/11
Copyright: http://www.kathimerini.gr

News Articles
Ποιοσ είναι ο Λουκάσ Παπαδήμοσ
Βιογραφικό ςημείωμα του εντολοδόχου πρωθυπουργοφ
Λουκά Παπαδήμου.

Ο λένο, εληνινδφρνο, πξσζππνπξγφο Λνπθάο
Παπαδήκνο γελλήζεθε ην 1947 ζηελ Αζήλα, κε
νηθνγελεηαθή θαηαγσγή απφ ηε Γεζθίλα Φσθίδαο.
Απεθνίηεζε απφ ην Κνιιέγην Αζελψλ θαη ζπνχδαζε ζην
Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ), απφ
ην νπνίν έιαβε δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηα Οηθνλνκηθά.
Απφ ην 1975 κέρξη ην 1984 δηεηέιεζε θαζεγεηήο
Οηθνλνκηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Columbia ζηε Νέα
Τφξθε, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εξγάζηεθε σο
νηθνλνκηθφο εκπεηξνγλψκσλ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα (Federal Reserve Bank) ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο.
Σν 1984-1985 ήηαλ επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζηελ Αλσηάηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Δπηζηεκψλ (ΑΟΔΔ), ελψ ην 1988 εμειέγε θαζεγεηήο νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα νξίζηεθε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ
(ΟΔ) ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο (1985-1988 θαη 1991-1994), ελψ ζπκκεηείρε ζε
δηάθνξα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο, φπσο ζηελ Δπηηξνπή Padoa-Schioppa (1986-1987)
πνπ ζπλέηαμε ηελ Έθζεζε Efficiency, Stability and Equity (Oxford University Press, 1987), ζηελ
Δπηηξνπή Αγγεινπνχινπ (1989-1990), ε νπνία ζπλέηαμε ηελ Έθζεζε γηα ηε ηαζεξνπνίεζε θαη
Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ζηελ Δπηηξνπή Schneider (1990-1991) γηα ηελ
Αμηνιφγεζε Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα.
Παξάιιεια, απφ ην 1985 κέρξη ην 1993 θαηείρε ζέζε νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο θαη δηεηέιεζε επίζεο δηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο
Σξάπεδαο (1988-1992).
Γηνξίζηεθε ππνδηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1993 θαη αλέιαβε
δηνηθεηήο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994. Σελ ίδηα ρξνληά έγηλε κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ
Ννκηζκαηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο ππνεπηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο
θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ δηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.
Απφ ην 2002 έσο ην 2010 ήηαλ αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη κεηά ηελ
απνρψξεζή ηνπ νξίζηεθε άκηζζνο ζχκβνπινο ηνπ πξσζππνπξγνχ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ.

Απφ ην 2006 είλαη κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ην ζπγγξαθηθφ ηνπ
έξγν έρνπλ επηθεληξσζεί ζε ζέκαηα καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο, φπσο ε
δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ην πξφβιεκα ηνπ
ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Hκεξνκελία : 10-11-11Copyright: http://www.kathimerini.gr

Growth Reigniting in Greece: Enterprising Youth Refuse to Accept Defeat
Posted: 8/31/11 05:37 PM ET

Vanessa Andris, Leadership and Organization Effectiveness Consultant, World Bank Group
In an inspiring defiance of defeat, young Greeks are taking their economy into their own hands
and rebuilding its backbone in record numbers. Regional Development Ministry data released
last week showed that during the first half of this year, 28,603 new businesses opened in Greece.
That's over 3,000 more companies opened than closed.
In June alone, a month when the combined crises in Greece, Portugal, and Italy sent tremors
through the spines of EU and IMF leadership alike and thousands of Greeks were paralyzed by
rising unemployment, 4,921 courageous individuals set up new companies in Greece. That's
1,633 more than the number closed in the same period, and even most encouraging is that a
significant portion of the new enterprises were opened by young people, the segment of society
that is the future of Greece.
This is a remarkable phenomenon that begs the question -- what is it about these young Greeks
that makes them willing to take this risk at a time when doldrums of pessimistic predictions have
intimidated all others?
And what can Greece and other restructuring nations learn from this to scale-up development of
small and medium size businesses that are key to sustained growth?
A lot of credit for this progress must be given to the Greek government and specifically
the Regional Development and Competitiveness Ministry headed by Michalis Chrysochoidis, for
creating the "One-Stop-Shop."
This electronic process implemented by commercial register offices has cut the time needed to
start a business from an average of 38 days to 1 day and reduced costs by at least 50 percent.
This is a landmark achievement in terms of increasing transparency and reducing bureaucracy. It
also newly rewards and reinforces the concept of respecting the rule of law as eligibility is
contingent on having all back taxes and social security contributions paid.

In case the subtext is not clear here, let's project the news into the headline it deserves to be.
Greece is proving that Greeks and Greece can change. Or to put it in more palatable terms since
some feel the word "change" is implicitly critical, Greece is proving that it can adapt... develop...
grow.
Now let's give the bulk of the credit to the people who really deserve it and highlight the change
in thinking about Greece's capacity that this merits.
This is about the unique powers of youth and an icon held deeply within the Greek psyche
emerging to overcome defeat and lead revitalization. This is the Phoenix of Greek mythology
internalized into Greek culture resurrecting itself from the fires of destruction to soar again.
How sharply the initiative demonstrated by these young entrepreneurs contrasts against the
image and reality of passivity that has plagued the Greeks and discouraged investment in Greece
for so many years. It also gives credence to what Finance Minister Evangelos Venizelos said in
response to a question about Greeks needing to change their ways -- and the fundamental ability
of Greeks to change.
Following Venizelos' speech at the Peterson Institute for International Economics in
Washington, DC in early June, Jim Hoagland of the Washington Post asked Venizelos if the
apparent cultural change being engineered by Germany to make Greece more disciplined like
northern European countries was an acceptable goal for Greece.
Through his intelligent and balanced response, Venizelos nimbly exemplified exactly the kind of
leadership that is essential to Greece at this time. He underscored that there are unique aspects of
the Greek mentality that are priceless assets to be leveraged, and also assured that Greeks are
open to adopting the successful practices of other cultures.
This in effect said, 'We will not sell-off what is great about us because this is the core energy that
will make us great again. At the same time, we need to accept and embrace the fact that Greece
returning to growth requires each of us to grow personally. That means we need to be willing to
change, to adapt, to build our capacity by improving ourselves.'
The Greek youth now leveraging their inner-Phoenix to start these businesses validate Venizelos'
prophecy of the classic morphing into the competitive based on their ability and willingness to
innovate their systems and themselves.
It is also important to note that enticing as it may be for the talented to leave Greece, the refusal
of these young entrepreneurs to transfer their skills and determination to benefit other countries
demonstrates a profound commitment to Greece and in the process, builds capacity that is real
not rhetoric.
The best-practice lesson here for Greece and others is the healthy chemistry created between
government officials implementing streamlined, corruption-unfriendly processes and young
pioneers that paves the way for more foreign and domestic investors to invest with confidence.

These youth are what in English we call "leaders." But if you are Greek or have ever been
seduced by the beauty of Greek culture and the rich subtleties of its language, you may be
tempted to smile with justified delight and herald this also as "leventia."
This is an old term of pride for gallant men who fight tough battles and lead revolutions during
challenging times, particularly during periods of war in Greece.
These Greek entrepreneurs, male and female, essential to winning the war that Venizelos
declared when he compared the challenges of his former position as Defense Minister to those as
Finance Minister and said, "We are now on a field of real war. Real war is the economic war...,"
are today's leventia.

Ανεκμεηάλλεςηο εθνικό κεθάλαιο οι Δλληνερ ηηρ διαζποπάρ
Σεο Μαξγαξηηαο Πνπξλαξα
Ο Αιέμαλδξνο Κηηξνέθ είλαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο πνπ έρνπλ αθηεξψζεη πνιιά ρξφληα ζηε
κειέηε ηεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ. Ζ αθνζίσζή ηνπ δελ
είλαη ηπραία. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ έρεη ξίδεο απφ ηε Xίν θαη νξηζκέλα κέιε ηεο πέξαζαλ αξγφηεξα
απφ ηελ Aιεμάλδξεηα θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα. Ο ίδηνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, αιιά ζπνχδαζε
ζηε Βξεηαλία ελψ δεη εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ Ακεξηθή, φπνπ δηδάζθεη ηζηνξία ζην πεξίθεκν
Υάβεξθνξλη Κφιεηδ ηεο Φηιαδέιθεηαο. ηελ πξφζθαηε επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα,
πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο γηα κηα δηάιεμε, καο
κίιεζε γηα ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηνλ ειιεληζκφ ηεο Ακεξηθήο.
«Οη ΖΠΑ έδεζαλ κέρξη ζήκεξα δχν ηεξάζηηα θχκαηα ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο. Σν πξψην
μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα θαη νινθιεξψζεθε ην 1923. Σν δεχηεξν άξρηζε ηε δεθαεηία
ηνπ ’60 θαη ηειείσζε φηαλ έπεζε ε ρνχληα. Σψξα, ππάξρεη μαλά εηζξνή κεηαλαζηψλ αιιά ιφγσ
ηεο απζηεξήο λνκνζεζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αθνξά θπξίσο επηζηήκνλεο θαη
εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. Αθφκα φκσο θαη απηνί νη ιίγνη Διιελεο πνπ εγθαζίζηαληαη
ζήκεξα ζηελ Ακεξηθή έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζην νκνγελεηαθφ ζηνηρείν, δηφηη εκπινπηίδνπλ
ηελ εζλνηηθή νκάδα, ηε ζπζπεηξψλνπλ, αλαλεψλνπλ ηε γιψζζα πνπ ράλεηαη. Δίλαη άηνκα κε
αλψηεξε κφξθσζε θαη κπνξνχλ λα αλειηρζνχλ θνηλσληθά. Απφ ηελ άιιε, νη άλζξσπνη πνπ
κεηαλάζηεπζαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ζηελ Ακεξηθή μαλαζπκνχληαη ηηο δηθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη
ζηεξίδνπλ ηνπο λένπο κεηνίθνπο”.
Οη κεηαλάζηεο ηνπ ’60, πνπ είλαη Διιελνγελλεκέλνη, αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηεο θξίζεο κε
εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φ,ηη ηα παηδηά ηνπο ή ηα εγγφληα ηνπο: «Αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε
ληξνπή ή ζπκφ δηφηη έρνπλ ηζρπξφηεξε ςπρνινγηθή ζχλδεζε κε ηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα
παηδηά ηνπο, πνπ ληψζνπλ φηη δηαζέηνπλ δηπιή ηαπηφηεηα, είλαη δειαδή θαη Ακεξηθαλνί θαη
Διιελεο. Οη ηειεπηαίνη, πνπ είλαη γελλεκέλνη ζηελ Ακεξηθή, βιέπνπλ ηα πξάγκαηα κε
απνζηαζηνπνίεζε θαη ςπρξαηκία. Πηζηεχνπλ φηη ε Διιάδα έρεη θακπέο ζηελ ηζηνξία ηεο θαη

κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα πξνο ην θαιχηεξν. Αλ θάπνηνο ηνπο θάλεη θξηηηθή γηα ηελ
παξνχζα θαηάζηαζε, ζα ην γπξίζνπλ ζηνπο αξραίνπο Διιελεο ή ζηνλ πφιεκν ηνπ ’40. ε θάζε
πεξίπησζε πάλησο, φηαλ ηα πάεη θαιά ε Διιάδα, φινη ζέινπλ λα δειψλνπλ Διιελεο. Οηαλ πάεη
ράιηα, νη νκνγελείο επηζηξέθνπλ ζε κηα ηδεαιηζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα, πνπ έρεη
νηθνδνκεζεί ζην παξειζφλ αιιά είλαη αθφκα δσληαλή”.
ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ην ειιεληθφ θξάηνο έθαλε νξηζκέλεο απφπεηξεο λα
επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο νκνγελείο, ρσξίο κεγάιε επηηπρία. Πνηα πνιηηηθή
ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη; «Οη νκνγελείο ζε φινλ ηνλ θφζκν είλαη έλα ηεξάζηην απφζεκα, έλα
ζπνπδαίν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα, αλ ππήξρε ζσζηφο
ζρεδηαζκφο. Οζν απνγνεηεπκέλνη θαη αλ αηζζάλνληαη, έρνπλ κεγάιε αγάπε γηα ηελ παηξίδα. Γελ
αξθεί κνλάρα ε επίθιεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ νκθάιηνπ ιψξνπ. Ζ ειιεληθή πνιηηεία πξέπεη
λα δεη κε ηε ζεηξά ηεο φηη νη νκνγελείο έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζεζκνχο, ηε δπλακηθή ηνπο, είλαη
πνιίηεο άιισλ θξαηψλ, έρνπλ άιιε λννηξνπία. Δρεη πεξάζεη ε επνρή πνπ ε Διιάδα ήηαλ ν ήιηνο
θαη νη θνηλφηεηέο ηεο αλά ηνλ θφζκν ήηαλ νη πιαλήηεο πνπ δέρνληαλ ηηο αθηίλεο. ήκεξα,
ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ήιηνη, πνιινί αζηεξηζκνί. Αο κε βιέπνπκε ηνπο Διιελεο ηνπ
εμσηεξηθνχ σο επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά σο άηνκα πνπ έρνπλ πάληα ην έλα πφδη
ζηε ρψξα πνπ ηνπο δέρζεθε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη Διιελεο πνιηηηθνί πνπ
πεγαίλνπλ ζηελ Αζηφξηα, βγάδνπλ κηα παλεγπξηθή νκηιία ζηνπο Διιελνγελλεκέλνπο θαη κεηά
πάλε γηα ςψληα ζηα πνιπθαηαζηήκαηα, ρσξίο λα έρνπλ πάξεη είδεζε ηη ζπκβαίλεη”.
Πψο ζα γίλεη ινηπφλ ε ζχγθιηζε αλάκεζα ζηνπο Διιελεο εθηφο θαη εληφο Διιάδνο; «Θα
κπνξνχζε ην ειιεληθφ θξάηνο λα αμηνπνηήζεη ηνπο ρηιηάδεο Διιελεο θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ,
ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο άμηνπο επαγγεικαηίεο. Απηνί κπνξνχλ λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηεο γέθπξαο,
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ κηα ζσζηή, ελεκεξσκέλε, πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο Διιάδαο
θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζηνπο νκνγελείο».
Τζηεξα απφ ηφζα ρξφληα δσήο ζην εμσηεξηθφ, ν ίδηνο πφζν Διιελαο ληψζεη: «Μνπ αξθεί λα
ζθεθζψ ην γήπεδν ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο γηα λα κεηαθεξζψ απηφκαηα ζηελ θεξθίδα, πνπ
κπξίδεη θαπηφ ηζηκέλην θαη παζαηέκπν!» καο ιέεη ν Αι. Κηηξνέθ, ν νπνίνο έγξαςε πξφζθαηα
έλα βηβιίν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Παλαζελατθνχ.
Hκεξνκελία : 24/11/11
Copyright: http://www.kathimerini.gr

The TRAVEL CHANNEL is launching a series with six new episodes
on the

Flavors of Greece

Presenter and former BBC bard Charlie Ottley is the face of UK’s Travel
Channel show Flavours Of..., now in its seventh season. Ottley has
traveled extensively, writing and presenting series on the UK, Spain,
Peru, Chile, Mexico, South Africa, Scotland and Greece.

"Charlie indulges in a truly comprehensive investigation of the Flavours
of Greece. Alongside fantastic wine and food, Charlie tries to pack in as
much adventure as possible: from a visit to the Acropolis Museum or a
search for Zeus in a trek up near Mt Olympus, to sponge-diving in
Kalymnos island.

Whilst rounding off his trip with some carnival celebrations in Patras and
a relaxing sail around the Ionian Islands, Charlie reflects on some fantastic
memories as well as a few extra pounds he has gained as a result of feta
over-indulgence." The journey begins from Crete, and the first episode is
broadcast today.

The Episodes are:
1 Crete: The journey begins at the Milia Eco Settlement, built on the side of a valley near
the village of Vlatos, south of Chania. Once a deserted village, it is now a faithfully restored
traditional community, where all the electricity is solar powered and the food is provided
by the settlement's organic farm. Next stop is Kritsa to learn the secrets to making virgin
olive oil and Charlie Ottley explores the great Minoan ruins in Knossos, before taking a
trek through the mighty Samaria gorge. Duration: 30'
2 The Dodecanese & Eastern Aegean: Charlie Ottley visits the legendary island of Lesbos
and takes a steamy dip in one of the islands marine hot springs near Mithymna. He is then
shown the tricks of making Ouzo and gets an insight into mastic production, before finding
himself in the middle of a traditional Easter firework war. Duration: 30'
3 Athens, The Cyclades and Kalymnos: Starting in Athens, Charlie Ottley checks out the new
Acropolis museum before heading out to the Cyclades Islands. In this archipelagic episode
we join the sponge divers of Kalymnos for a journey to the bottom of the sea where Charlie
enjoys underwater canapés. Next it's off to bask on the black sands of Santorini before
wrapping up his journey on the uber-chic party island of Mykonos. Duration: 30'
4 Central Greece: Prepare for an adrenalin fuelled foray through central Greece. First off
Charlie Ottley gets up close and vertical with the famous pinnacles of Meteora then he

heads south to the famous oracle at Delphi and gets set to experience the much underrated
Greek ski scene. He hits the slopes of majestic Mount Parnassos where he discovers plenty
of thrills and spills both on and off the piste. Duration: 30'
5 The North: The usually secretive monasteries of Mount Athos open up for gastronomer
Charlie Ottley as he discovers a medieval landscape, still unchanged after centuries and
picks up a great squid recipe from one of the monks. He then ventures deep into the
mountains of Epirus and its ancient villages before taking a white-water rafting trip
through some of the most spectacular gorges in Europe. Duration: 30'
6 The West: Join Charlie Ottley for a romp around Greece's West coast starting with the
Mediterranean's biggest carnival, held annually in the city of Patras. The celebrations
don't stop there as Charlie gets mixed up in one of the strangest festivals in Greece before
heading off to the port of Lefkas to set sail for the Ionian Islands and embark on a quest for
the mythical palace of Greece's greatest mortal hero, Odysseus.
For more information and show times, please visit: http://www.travelchannel.co.uk/seriesinfo.asp?series=Flavours+of+Greece&ID=1504#.Tq8I8FavMwQ

«KAVAFIS PROJECT» Δ ΜΟΡΦΖ ΟΡΑΣΟΡΗΟΤ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ

Παγκόσμιος Καβάφης
«Σν έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε ην πήξα γηα πξψηε θνξά ζηα ρέξηα κνπ, φηαλ πιένλ
πίζηεςα φηη είρα νινθιεξψζεη έλα κνπζηθφ έξγν γη' απηφ». Δηζη πεξηγξάθεη ν ζπλζέηεο
Αιέμαλδξνο Καξφδαο ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ πνίεζε ηνπ κεγάινπ Αιεμαλδξηλνχ.

Ο Μπξνχλν Γθαληδ ζα
απαγγείιεη ζηα γεξκαληθά ηα κεινπνηεκέλα θαβαθηθά πνηήκαηα Μηα δεκηνπξγηθά εκκνληθή
ζρέζε πνπ μεθίλεζε δεηιά πξν 25εηίαο, κε ηηο πξψηεο απφπεηξεο κεινπνίεζεο, ζπλερίζηεθε κε ην
δηζθνγξαθεκέλν «Αθηέξσκα ζηνλ Καβάθε» θαη θαηέιεμε πξφζθαηα ζηε ζχλζεζε ηνπ έξγνπ
«Kavafis Project». Σν ηειεπηαίν, ζε κνξθή νξαηνξίνπ, θάλεη ηελ παγθφζκηα πξεκηέξα ηνπ ζηηο
26 Ννεκβξίνπ, ζην πεξίθεκν Wiener Konzerthaus, κε ηνλ Μπξνχλν Γθαληδ λα απαγγέιιεη ζηα
γεξκαληθά φζα κεινπνηεκέλα θαβαθηθά πνηήκαηα ζα εξκελεχζεη σο θνξπθαίνο ν Γηψξγνο
Νηαιάξαο, κε ηε Υνξσδία ηεο Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ηεο Βηέλλεο θαη κε ηελ Οξρήζηξα
Γσκαηίνπ ηεο Βηέλλεο, ππφ ηνλ Κχπξην αξρηκνπζηθφ Γηψξγν Κνπληνχξε.
ηε Γεξκαλία
Γελλεκέλνο ζηελ Καηεξίλε, ν Αιέμαλδξνο Καξφδαο έδσζε πνιχ λσξίο δείγκαηα ελφο
πξνζσπηθνχ κνπζηθνχ ηδηψκαηνο, ην νπνίν γεηηλίαδε θπξίσο κε ηε ζπκθσληθή κνπζηθή,
θέξνληαο βπδαληηλέο ή παξαδνζηαθέο κεισδηθέο κλήκεο, αιιά θαη κνληέξλεο λχμεηο,
εληζρπκέλεο απφ ηε ζρεδφλ ηζφηηκε παξνπζία ειεθηξνληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ δίπια ζηα
θιαζηθά. Μφληκνο θάηνηθνο Γεξκαλίαο απφ ηα 7 ηνπ ρξφληα, φηαλ εγθαηαζηάζεθε εθεί

νηθνγελεηαθά, ζηε Γεξκαλία ζπνχδαζε θη εθεί έγηλε πεξηζζφηεξν γλσζηφο, θηλνχκελνο κεηαμχ
Βεξνιίλνπ θαη Φξαλθθνχξηεο. ηελ Διιάδα ην φλνκά ηνπ είλαη ιηγφηεξν αλαγλσξίζηκν θαη
κάιηζηα φρη ηφζν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλζέηε, αιιά θπξίσο κ' απηή ηνπ παξαγσγνχ, π.ρ.
ζπκθσληθψλ ή ιπξηθψλ έξγσλ ηνπ Μίθε Θενδσξάθε. ηε Γεξκαλία σζηφζν είλαη γλσζηφο σο
ζπλζέηεο ζπκθσληθψλ έξγσλ θαη κνπζηθψλ γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Δρεη ζπλεξγαζηεί κε
ηελ Οξρήζηξα ηεο Κξαηηθήο Αθαδεκίαο ηεο Πεηξνχπνιεο, ηηο Οπεξεο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηεο
Φξαλθθνχξηεο, αιιά θαη κε κεγάια νλφκαηα εξκελεπηψλ θαη πέξαλ ηνπ ιπξηθνχ ηξαγνπδηνχ,
φπσο π.ρ. κε ηελ ηδαδ ηξαγνπδίζηξηα Σδνχιη Νηέληο θ.ά.
Σα πνηήκαηα πνπ κεινπνίεζε ελ πξνθεηκέλσ ν Καξφδαο γηα ην «Kavafis Project» είλαη κεξηθά
απφ ηα εκβιεκαηηθφηεξα ηνπ Αιεμαλδξηλνχ: «Φσλέο», «Κεξηά», «Γέεζηο», «Ζδνλή»,
«Δπέζηξεθε», «Απνιείπεηλ ν Θεφο Αληψληνλ» θ.ά. ηφρνο ηνπ ζπλζέηε, ε κνπζηθή ηνπ λα
πεξηθιείεη ηελ πνηθηιφρξσκε θνπιηνχξα ηνπ Διιεληζκνχ θαη λα βαζίδεηαη ζε απζεληηθέο ξίδεο
ηεο θιαζηθήο ειιεληθήο, αιιά θαη επξχηεξα κεζνγεηαθήο παξάδνζεο. ηε κεγάιε ζπλαπιία ζην
Konzerthaus ηεο Βηέλλεο, ζηε γεξκαλφθσλε απφδνζή ηνπο ζα ηα απαγγείιεη ν ζπνπδαίνο
Μπξνχλν Γθαληδ, πνπ ηνλ μέξνπκε θπζηθά σο έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο Δπξσπαίνπο
εζνπνηνχο θαη πξσηαγσληζηή ηνπ Θεφδσξνπ Αγγειφπνπινπ ζηε «θφλε ηνπ Υξφλνπ».
«Φσλέο»
Οζν γηα ηνλ Γηψξγν Νηαιάξα, γλψξηκνο απφ παιηά ηνπ Αιέμαλδξνπ Καξφδα, είρε εξκελεχζεη
ζην παξειζφλ κηα άιιε κεινπνηεηηθή εθδνρή ηνπ ζπλζέηε γηα ηηο θαβαθηθέο «Φσλέο». Ο ίδηνο
ζπζηήλεη θαη ηνλ Καξφδα θαη ην παξφλ έξγν ηνπ, ιέγνληαο: «Νεαξφ Διιελφπνπιν ηεο
Γεξκαλίαο, παηδί ηεο δηαζπνξάο, έρεη θαηαπηαζηεί 25 ρξφληα πξηλ κε ην έξγν ηνπ Καβάθε κε
πεξίζθεςε, πξνζήισζε ζξεζθεπηηθή θαη ηε δένπζα αλαζθάιεηα, γλσξίδνληαο φηη έρεη λα θάλεη
κε θάηη κνλαδηθφ. Απφ ην 1985 κέρξη ζήκεξα γξάθεη θαη μαλαγξάθεη, δηαιχεη θαη μαλαρηίδεη ην
πιηθφ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα δνκήζεη έλα θηίζκα, άιινηε πηζηεχνληαο θαη άιινηε
ακθηζβεηψληαο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, αληιψληαο δχλακε απφ ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή».
ΝΑΤΑΛΙ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=325022

Καςτοριά: Σαν ζωγραφιά!
Μία από τισ ωραιότερεσ πόλεισ, όχι μόνο τησ Δυτικήσ Μακεδονίασ, αλλά και ολόκληρησ τησ Ελλάδασ,
μασ υποδζχεται ςτα καλντερίμια με τα παλιά αρχοντικά και τισ όχθεσ τησ ομώνυμησ γραφικήσ λίμνησ,
αποτελώντασ ςυγχρόνωσ ιδανικό ορμητήριο για γνωριμία με τη γφρω περιοχή.

ΚΔΗΜΔΝΟ: ΝΣΗΝΟ ΚΗΟΤΖ, ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ: ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΚΑΜΠΗΣΖ

«Μηα δσγξαθηά πάλσ ζηε ιίκλε!» Δηζη ηε ραξαθηήξηζε κηα αγαπεηή θίιε ηελ πξψηε θνξά πνπ
αληίθξηζε ηελ Καζηνξηά λα μεπξνβάιιεη απφ καθξηά. Καη δελ είρε άδηθν. Πξαγκαηηθά, είλαη ζαλ
πίλαθαο δσγξαθηθήο. Δίλαη ρηηζκέλε ζην «ιαηκφ» κηαο ρεξζνλήζνπ ηεο ιίκλεο, ζε πςφκεηξν
620. Παξφηη είλαη παηξίδα ηεο κεηέξαο κνπ, πηζηεχσ φηη είκαη απφιπηα αληηθεηκεληθφο φηαλ ηε
ραξαθηεξίδσ κία απφ ηηο σξαηφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Σε ζπκάκαη πνιχ ακπδξά θάπνπ ζηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50. Πνιιέο εθθιεζίεο, κεγάια αξρνληηθά ζπίηηα, θαη απηφ πνπ ζπκάκαη
πην έληνλα είλαη έλαο ηεξάζηηνο γνπιηαλφο πνπ είραλ βγάιεη νη ςαξάδεο θαη ζπαξηαξνχζε ζηελ
παξαιία.
Ξαλαπήγα ζηελ Καζηνξηά έπεηηα απφ πνιιά-πνιιά ρξφληα, ην 1997. Ζ πφιε θαηλφηαλ πην
λνηθνθπξεκέλε, κε άιζε θαη πιαηείεο κε γθαδφλ, κε άπεηξεο βηνηερλίεο θαη νηθνηερλίεο
γνπλαξηθψλ, κε ακέηξεηεο δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο ζε θπξηιιηθφ αιθάβεην, κε κηα ιίκλε
ζρεδφλ πεληαθάζαξε, κε αξθεηά αξρνληηθά ζρεδφλ εηνηκφξξνπα θαη κε λενειιεληθφηαηεο
πνιπθαηνηθίεο, πνπ είραλ φκσο θεξακίδηα ζηηο ζηέγεο. θεθηείηε απιψο φηη ε πξψηε
πνιπθαηνηθία ζηελ Καζηνξηά ρηίζηεθε ην 1972. Απηφ, σζηφζν, πνπ κνπ έκεηλε απφ εθείλε ηελ
επίζθεςε ήηαλ ην κεγάιν θνπάδη απφ ρήλεο πνπ πεξλνχζε ηνλ παξαιηαθφ δξφκν απφ ηε
δηάβαζε, γηα λα πάεη λα βνζθήζεη ζην γθαδφλ ηεο λεζίδαο. Απφ ηφηε έρσ επηζθεθηεί πνιιέο
θνξέο ηελ Καζηνξηά. ηελ ηειεπηαία κνπ επίζθεςε κε ηελ Καηεξίλα, παξαηήξεζα φηη έρνπλ
κεησζεί ζεκαληηθά νη επηγξαθέο κε ην θπξηιιηθφ αιθάβεην, ηα πεξηζζφηεξα αξρνληηθά έρνπλ
αλαζηεισζεί θαη ε πφιε επεθηείλεηαη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά.

Ζ πφιε έρεη 74 εθθιεζίεο θαη πεξίπνπ 140 αξρνληηθά, φια αξρηηεθηνληθά αξηζηνπξγήκαηα ησλ
17νπ θαη 18νπ αηψλα. Ο πινχηνο ηεο πξνήιζε απφ ηε γνχλα θαη ηνπο ηερλίηεο ηεο, πνπ ήηαλ
γλσζηνί ήδε απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα. ηελ ηνπξθνθξαηία ε δήηεζε γηα γνχλεο ήηαλ κεγάιε,
θαζψο νη Σνχξθνη αγαπνχζαλ ηα γνχληλα πνιπηειή ξνχρα, αιιά θαη νη ζηνιέο ησλ αμησκαηηθψλ
είραλ γνχληλα θνκκάηηα. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ δέξκαηα απφ νιφθιεξα δψα, αξγφηεξα φκσο,
φηαλ ηνλ 18ν αηψλα παξνπζηάζηεθε έιιεηςε δψσλ, νη Καζηνξηαλνί άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ
ζαπκάζηα ξνχρα απφ απνθφκκαηα. Σν θέληξν εκπνξίαο ηεο γνχλαο ήηαλ ε Λεηςία, φπνπ κία
θνξά ην ρξφλν, θάζε Κπξηαθή ηνπ Θσκά, νη έκπνξνη πξνκεζεχνληαλ ηα δέξκαηα γηα λα ηα
επεμεξγαζηνχλ. Οη Καζηνξηαλνί απέθηεζαλ κεγάιε θήκε γηα ηελ ηέρλε ηνπο, αλνίρηεθαλ ζε
αγνξέο έμσ απφ ηα φξηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη δεκηνχξγεζαλ αληηπξνζσπείεο
ζηελ Δπξψπε θαη ηε Ρσζία. Ζ επκάξεηα εθείλεο ηεο επνρήο απνηππψλεηαη ζηα αξρνληηθά ηεο
πφιεο.
Αξγφηεξα, ππήξμαλ επνρέο (ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 θαη αξρέο ηνπ '70), θαηά ηηο νπνίεο, ιφγσ
ηεο γνπλνπνηίαο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ησλ Καζηνξηαλψλ ήηαλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν
ζηνλ θφζκν (κεηά ην νπιηαλάην ηνπ Μπξνπλέη)! Δθεί θηηαρλφηαλ ην 30% ηεο παγθφζκηαο
παξαγσγήο θαη ην έζηειλαλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο πεξίπνπ 25.000
θαηνίθνπο αζρνινχληαλ κε ηε γνχλα. Οκσο, ν θφζκνο άιιαμε, αιιάμαλ θαη νη θαηξνί, φπσο ιέεη
θαη ην ηξαγνχδη. Οη Καζηνξηαλνί ζήκεξα αζρνινχληαη θαη κε άιια πξάγκαηα, φπσο ν ηνπξηζκφο
θαη ε πξσηνγελήο παξαγσγή.
ΛΙΓΗ ΙΣΟΡΙΑ
χκθσλα κε ηνλ Pσκαίν ηζηνξηθφ Λίβην, ζηε ζέζε φπνπ είλαη
ζήκεξα ε Kαζηνξηά ππήξρε ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. ε πφιε
Kέιεηξνλ, ελψ ηνλ 6ν αηψλα ν Πξνθφπηνο αλαθέξεη γηα πξψηε
θνξά ην φλνκα Kαζηνξηά σο φλνκα ηεο ιίκλεο ηεο. Aπφ ηε
κπζνινγία γλσξίδνπκε -θαη είλαη ε πηζαλφηεξε εθδνρή- φηη ε
Kαζηνξηά πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ γην ηνπ Γία, ηνλ
Kάζηνξα. Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ, ε θπζηθή
ηεο νκνξθηά πξνζείιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ απηνθξαηφξσλ
ηεο επνρήο. Aξρηθά νρπξψζεθε απφ ηνλ Γηνθιεηηαλφ, ν νπνίνο
ζηε ζέζε ηεο έρηηζε κηα θαηλνχξγηα πφιε, ηε
Γηνθιεηηαλνχπνιε. Tν 550 κ.X. ν Iνπζηηληαλφο κεηέηξεςε ηελ
πφιε ζε ηζρπξφηαην θξνχξην θαη ηε κεηνλφκαζε ζε
Iνπζηηληαλνχπνιε. Mε ηελ πηψζε ηνπ Bπδαληίνπ θαηειήθζε
απφ ηνπο Tνχξθνπο θαη απειεπζεξψζεθε ην 1912.
ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΣΗ ΠΟΛΗ
αο πξνηείλσ λα μεθηλήζεηε ηε γλσξηκία ζαο κε ηελ Καζηνξηά, θάλνληαο ην γχξν ηεο
ρεξζνλήζνπ κε απηνθίλεην ή πνδήιαην. Δπεηδή ε πφιε είλαη ρηηζκέλε ζην «ιαηκφ» ηεο
ρεξζνλήζνπ, ππάξρνπλ δχν «φςεηο»: ε βφξεηα παξαιία θαη ε λφηηα. Aπφ ηε λφηηα παξαιία
ππάξρεη δξφκνο, ζρεδφλ ζθεπαζκέλνο απφ κεγάια γέξηθα πιαηάληα, πνπ θάλεη ην γχξν ηεο
ρεξζνλήζνπ θαη θαηαιήγεη ζηε βφξεηα παξαιία. Δηζη, ζα ζπλαληήζεηε θαη ην γξαθηθφ μσθιήζη
ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πάλσ ζην βξάρν, ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Μαπξηψηηζζαο θαη ην

πήιαην ηνπ Γξάθνπ. ε απηφ κπαίλεηε κε μελαγφ, γηα λα δείηε ηηο 10 αίζνπζεο θαη ηηο 5
ππφγεηεο ιίκλεο.
Οπσζδήπνηε λα θάλεηε κηα βφιηα -κε ηα πφδηα απηήλ ηε θνξά- ζην Νηνιηζφ, ηε ζπλνηθία ηεο
παιηάο Καζηνξηάο κε ηα πεξηζζφηεξα παιηά αξρνληηθά, ηα παλέκνξθα ζηελά θαιληεξίκηα θαη ηα
κεγάια παιηά ζπίηηα. Ζ κεγάιε θαη ιηζφζηξσηε πιαηεία ηνπ Nηνιηζνχ γίλεηαη ην θέληξν ηνπ
θαζηνξηαλνχ θαξλαβαιηνχ (Pαγθνπηζάξηα). Eίλαη έλα ηξηήκεξν θαξλαβάιη, πνπ αξρίδεη ηελ
εκέξα ησλ Θενθαλίσλ, θνξπθψλεηαη ηνπ Aγίνπ Iσάλλνπ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 8 Iαλνπαξίνπ.
Eίλαη έλα έζηκν ηνπ νπνίνπ ην φλνκα θαη ε θαηαγσγή αλάγνληαη ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο.
Σν Bπδαληηλφ θαη ην Λανγξαθηθφ Mνπζείν αμίδνπλ ακθφηεξα ην ρξφλν ζαο, θαζψο θηινμελνχλ
πινχζηα εθζέκαηα.
Αθνινχζσο, νη εθθιεζίεο ηεο πφιεο είλαη πάξα πνιιέο γηα λα θαηαθέξεηε λα ηηο δείηε φιεο. αο
πξνηείλσ ινηπφλ ηηο πην παιηέο: Σελ Παλαγία ηελ Καζηξηψηηζζα, γλσζηή σο Κνπκπειίδηθε
(αξρέο ηνπ 11νπ αη.) - είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Καζηνξηάο, ε κνλαδηθή εθθιεζία ηεο πφιεο
κε ηξνχιν θαη ε κνλαδηθή κε ηελ απεηθφληζε ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Σελ Ηεξά Μνλή ηεο
Μαπξηψηηζζαο (πεξί ηα ηέιε ηνπ 11νπ αη.), πνπ πξνυπήξρε ηεο Κνπκπειίδηθεο σο κνλαζηεξηθφ
ζπγθξφηεκα. Σνλ Αγην ηέθαλν (11νο αη.), πνπ είλαη ε κνλαδηθή παιηά εθθιεζία κε
γπλαηθσλίηε. Σνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο (12νο αη.), επεηδή είλαη ν κνλαδηθφο λαφο ζηελ Καζηνξηά
κε καξκάξηλν δηάθνζκν, ακθηθηφληα, επίθξαλα θαη πεξηζπξψκαηα κε πνηθίια αλάγιπθα ζε φιεο
ηηο πχιεο. Σνλ Αγην Νηθφιαν ηνπ Καζλίηδε (δεχηεξν κηζφ ηνπ 12νπ αη.), πνπ νλνκάζηεθε έηζη
απφ ηνλ θηήηνξά ηεο, κάγηζηξν Νηθεθφξν Καζλίηζε, γηα λα μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο 11
λανχο πνπ είλαη αθηεξσκέλνη ζηνλ ίδην άγην. Σνλ Αγην Αζαλάζην ηνπ Μνπδάθε (1392) θνληά
ζηε Μεηξφπνιε, κηα κηθξή, κνλφρσξε, μπιφζηεγε εθθιεζία κε θηηηνξηθή επηγξαθή Θεφδσξνπ
Μνπδάθε.
ΔΚΣΟ ΠΟΛΗ
ηα 5 ρικ. έμσ απφ ηελ πφιε, ζην δξφκν γηα Kνδάλε, ζα
ζπλαληήζεηε ην ιηκλαίν νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ. Υξνλνινγείηαη
ζηε Nενιηζηθή πεξίνδν (6000-3000 π.X.) θαη έρεη δψζεη
ζεκαληηθά αξραηνινγηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ εθείλεο ηεο επνρήο. Δρεη γίλεη
κηα πιήξεο αλαπαξάζηαζε ηνπ νηθηζκνχ κε θαιχβεο απφ
θιαδηά θαη ιάζπε ρηηζκέλεο πάλσ ζηε ιίκλε.
ηα 27 ρικ. απφ ηελ Kαζηνξηά θαη κεηά ην Aξγνο Oξεζηηθφ
βξίζθεηαη ην Aπνιηζσκέλν Γάζνο ηνπ Nφζηηκνπ, ειηθίαο 20
εθαηνκκπξίσλ εηψλ! Tα επξήκαηα πνιιά θαη κνλαδηθά.
Yπήξρε κηα πξντζηνξηθή ζάιαζζα πνπ πεξηέβξερε ηελ πεξηνρή
θαη ζα δείηε δφληη πξντζηνξηθνχ θαξραξία θαζψο θαη
απνιηζσκέλα ζηξείδηα, αρηλνχο θνρχιηα θ.ά. Eθηφο απφ ζαιαζζηλά, έρνπλ βξεζεί θαη θπηά
ηξνπηθνχ ή ππνηξνπηθνχ θιίκαηνο (ζεγθφβηεο, θαλέιεο θ.ιπ.) ζε επηθαλεηαθά ηδήκαηα. Tν
ζεκαληηθφηεξν θπηηθφ εχξεκα ζην Nφζηηκν είλαη νη απνιηζσκέλνη θνίληθεο, πνπ δελ έρνπλ

βξεζεί πνπζελά αιινχ ζηελ επεηξσηηθή Eιιάδα, θαη κάιηζηα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε.
Θα δείηε επίζεο θαη έλα δφληη απφ ειέθαληα, ειηθίαο 3½ εθαηνκκπξίσλ εηψλ.
Αλ ππάξρεη ρηφλη θαη ζαο αξέζεη ην ζθη, ηφηε ζηα 27 ρικ., ζην δξφκν πξνο Bπζζηληά - Oμηά Bίηζη ζα βξείηε ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Bίηζη, φπνπ ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα γηα θαθέ ή θαγεηφ
ζην ζαιέ.
ηα 28 ρικ. απφ ηελ Καζηνξηά βξίζθεηαη ην Νεζηφξην, φπνπ θάζε ρξφλν ην πξψην
αββαηνθχξηαθν ηνπ Απγνχζηνπ δηνξγαλψλεηαη ην γλσζηφ River Party, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ
επψλπκνη θαιιηηέρλεο θαη ρηιηάδεο άλζξσπνη απφ φιε ηελ Διιάδα. Δθεί ζηνπο πξφπνδεο ηνπ
Γξάκκνπ ζα δείηε παλέκνξθα ηνπία θαζψο θαη ηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα.
Σέινο, γηα φζνπο έρνπλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ππάξρεη θαη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο, πνπ ηδξχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1995 ζε έλα ρψξν 790 η.κ. πνπ
παξαρψξεζε ν δήκνο, ελψ ην ππνπξγείν Παηδείαο ην ρξεκαηνδνηεί θαη παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ.
ΣΑ ΑΡΧΟΝΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΣΟΡΙΑ
Σν Απφδαξη θαη ην Νηνιηζφ είλαη γεηηνληέο, φπνπ κπνξεί λα δεη θαλείο ην παιηφ κεγαιείν θαη ηνλ
πινχην ηεο πφιεο. Γεηηνληέο κε πνιιά αξρνληηθά, πνπ ρηίζηεθαλ θπξίσο θαηά ηνπο 17ν θαη 18ν
αηψλα απφ Μαθεδφλεο θαη Ζπεηξψηεο «καΐζηνξεο», πνπ ηαμίδεπαλ ζηα Βαιθάληα θαη ζηε Μηθξά
Αζία. «ηα ζπίηηα απηά παξαηεξεί θαλείο ηελ ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, ηελ
αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά
δείγκαηα ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη ηξηψξνθα ή ηεηξαψξνθα, αλάινγα κε ηελ
θιίζε ηνπ εδάθνπο, έρνπλ θήπνπο θαη εζσηεξηθέο απιέο, ςεινχο θξάρηεο, θιεηζηνχο εμψζηεο
θαη παξάζπξα κε θάγθεια. Σν ηζφγεην είλαη πεηξφρηηζην κε ειάρηζηα αλνίγκαηα, ελψ ν δεχηεξνο
φξνθνο θαηαζθεπάδεηαη κε ειαθξφηεξα πιηθά θαη θσηίδεηαη κε δηπιή ζεηξά παξαζχξσλ. ην
ηζφγεην θαη ππφγεην βξίζθνληαη ρψξνη εξγαζίαο, απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ, ελψ ζην κεζνπάησκα
ππάξρνπλ ηα είδε νηθηαθήο ρξήζεο.
ηνλ πξψην φξνθν ζπλήζσο ππήξρε θαη ην εξγαζηήξη
γνπλαξηθψλ. Ο βαζηθφο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ είλαη ν ηξίθιηλνο,
δειαδή έλαο θαη κνλαδηθφο ρψξνο φπνπ ππήξραλ γχξσ ηνπ
νληάδεο ζε ζρήκα Π. Ο ρψξνο απηφο, κε κηθξέο κεηαηξνπέο,
πξνζθεξφηαλ γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο. Δζσηεξηθά ηα ζπίηηα
απηά είλαη δηαθνζκεκέλα κε δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο, θαζψο
θαη κε μπιφγιππηα ζηηο νξνθέο, ζηα ληνπιάπηα, ζηα ηδάθηα θαη
ηα θηγθιηδψκαηα. Οζα απφ ηα αξρνληηθά ήηαλ παξαιίκληα,
έθηαλαλ κέρξη ηε ιίκλε κε ηηο απιέο ηνπο, πνπ ηηο έιεγαλ
αβγαηέο. ε απηέο ηηο απιέο είραλ φινη ηηο βάξθεο ηνπο, νη
νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο». (Πεγή:
Βηθηπαίδεηα)
Ζ ΛΗΜΝΖ

Ζ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο ή ιίκλε Οξεζηηάδα, φπσο είλαη ην φλνκά ηεο, έρεη έθηαζε 28 η.ρικ., θαη
κέγηζην βάζνο πεξίπνπ 12 κέηξα. Σν κήθνο ησλ αθηψλ ηεο είλαη πεξίπνπ 30 ρικ. θαη ν φγθνο
ησλ λεξψλ 100.000.000 θ.κ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ιίκλεο είλαη φηη παγψλεη γηα πεξίπνπ 15 κέξεο
ην ρξφλν. Παιαηφηεξα δε, ν πάγνο ήηαλ ηφζν παρχο, πνπ απφ πάλσ κπνξνχζαλ λα πεξλνχλ
θνξησκέλα θάξα! Γηαζέηεη πινχζηα νξληζνπαλίδα, θαζψο ζηελ πεξηνρή ζπλαληψληαη
πεξηζζφηεξα απφ 200 είδε πνπιηψλ, θαζψο θαη πινχζηα ηρζπνπαλίδα. Θεσξείηαη ε δεχηεξε
πινπζηφηεξε ιίκλε ζε αιηεχκαηα ηεο Διιάδαο. ρεηηθά εχθνια κπνξείηε λα θάλεηε ην γχξν ηεο
ιίκλεο, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Υιφε - Πνιπθάξπε - Μαπξνρψξη - Γηζπειηφ - Καζηνξηά.

ΠΩ ΠAΜE
Με απηνθίλεην ή αεξνπιάλν ηεο Sky Express (www.skyexpress.gr). Οδηθψο ε Καζηνξηά απέρεη
593 ρικ. απφ ηελ Aζήλα θαη 210 ρικ. απφ ηε Θεζζαινλίθε. Aπφ Aζήλα ην δξνκνιφγην πνπ
αθνινπζείηαη είλαη: Λακία - Tξίθαια - Kαιακπάθα - Γξεβελά - Kαζηνξηά.
Eπεηδή φκσο ν δξφκνο, ηδίσο θνληά ζηα Γξεβελά θαη πνιιέο ζηξνθέο έρεη θαη ζηελφο είλαη, ζα
ζαο ζπληζηνχζα λα θάλεηε 100 ρικ. παξαπάλσ, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Λακία - Λάξηζα Kαηεξίλε θαη κεηά, κέζσ Δγλαηίαο, γηα Bέξνηα - Kνδάλε - Kαζηνξηά.
ΓΙΑΜΟΝΗ
Esperos Palace (Υιφε, Σ/24670-24.670, www.esperospalacekastoria.gr). Καηλνχξγην θαη
πνιπηειέζηαην κε πνιχ θαιή εμππεξέηεζε. Σν δίθιηλν απφ 80 επξψ, κε πξσηλφ.
Απσονηικό Αλεξίος Βέπγοςλα (Aεδήηξαο 14, Σ/24670-23.415, www.vergoulas.gr). Δλα παιηφ
αξρνληηθφ θνληά ζην Νηνιηζφ, πνπ ζα ζαο ηαμηδέςεη ζην ρξφλν. Καιή θαη θηιηθή εμππεξέηεζε.
Σν δίθιηλν απφ 60 επξψ κεηά πξνγεχκαηνο.
Kαζηοπιά (Λεσθ. Nίθεο 122, Σ/24670-29.453, www.hotel-kastoria.gr, www.lake.gr). Εεζηφ,
νηθνγελεηαθφ μελνδνρείν, θηηαγκέλν κε κεξάθη θαη θαιφ γνχζην. Αλ βξεζείηε εθεί θαηά ηα ηέιε
Ννεκβξίνπ, ν ζπκπαζέζηαηνο μελνδφρνο Αληψλεο ζα ζαο θαιέζεη ζηα ξαθνθάδαλα. Σν δίθιηλν
απφ 60 επξψ, κε πξσηλφ.
Νόζηορ (Δγλαηία 118, Σ/24670-81.888, www.hotel-nostos.gr). ηελ είζνδν ηεο πφιεο, έλα
φκνξθν κηθξφ μελνδνρείν κε νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα. Σν δίθιηλν απφ 65 επξψ, κε πξσηλφ.
Χλόη (Αλζέσλ θαη Γηαζεκηψλ, Υιφε, Σ/24670-21.300, www.hotelchloe.gr). ηπιάην κηθξφ
μελνδνρείν ζην νκψλπκν πξνάζηην. Πνιχ θαιή εμππεξέηεζε θαη θηιηθή αηκφζθαηξα. Σν δίθιηλν
απφ 65 επξψ, κε πξσηλφ.
Limneon Resort & Spa (4ν ρικ. εζληθήο νδνχ Καζηνξηάο - Αζελψλ, Σ/24670-85.111,
www.limneon.com). Πνιπηειέο μελνδνρείν ζηελ είζνδν ηεο πφιεο κε ζέα ζηε ιίκλε θαη πνιχ
θαιέο εγθαηαζηάζεηο: επξχρσξα δσκάηηα, εζηηαηφξην, κπαξ, πηζίλεο θαη ζπα.
Γηα θξαηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηακνλή ζαο επηζθεθζείηε ηo:
www.booking.com
ΦΑΓΗΣΟ

Tα ηνπηθά θαγεηά είλαη ηα ινπθάληθα θαιηζνχληα θαη πειίηζθεο, νη ληνκάηεο ηνπξζί, νη
ζαξκάδεο (ιαραλνληνικάδεο), φπνπ ην ιάραλν είλαη ηνπξζί, ν ηαβάο (γνπιηαλφο ζην θνχξλν
πιαθί) θαη ε αξκηφπηηα, πνπ πεξηέρεη ιάραλν ηνπξζί θαη ηελ άξκε ηνπ. αο ζπληζηψ ινηπφλ ην
Σζιποςπάδικο ηος Θωμά (Σ/24670-87.040), γηα λα «γαξγαιήζεηε» εδνληθά ηνλ νπξαλίζθν ζαο
ή θαη λα θάηε θαλνληθά. ην Νηοληζό (Σ/24670-23.377), ζηελ πιαηεία ηεο νκψλπκεο γεηηνληάο,
ζα δνθηκάζεηε «δηά ρεηξφο» θ. Σέηαο λνζηηκφηαηεο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο. ην Ανηέηι
(Σ/24670-22.015), ζηε βφξεηα παξαιία, εθηφο απφ θαιά παξαδνζηαθά πηάηα, ζα βξείηε
πξαγκαηηθφ θπλήγη θαη άγξηα καληηάξηα. ηνλ ηέθανο (Σ/24670-24.766), ζηελ πιαηεία ηεο
βφξεηαο παξαιίαο, ζα πάηε γηα ηα ζνπηδνπθάθηα ηνπ θαη, ηέινο, ζην Κπονηήπι (Σ/2467028.358), ζηε λφηηα παξαιία, γηα ηελ πνηθηιία ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο.
ΑΓΟΡΔ
H Kαζηνξηά, εθηφο απφ ηα πνιχ θαιά γνπλαξηθά ηεο, πνπ κπνξείηε λα ηα βξείηε θαη ζε πνιχ
θαιέο ηηκέο, είλαη θεκηζκέλε γηα ηα θαζφιηα γίγαληεο θαη γηα ηα κήια ηεο. Eπίζεο, ζην Aξγνο
Oξεζηηθφ ππάξρεη ην ηπξνθνκείν ηεο Δλσζεο Aγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, απφ φπνπ κπνξείηε λα
αγνξάζεηε αξίζηεο πνηφηεηνο ηπξηά.
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