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Prometheas Events


Friday, June 15, 8:00 pm: Lecture on Diet, Spiritual and Physical Health by Dr.
Esther Sternberg M.D.at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD (see flyer)

Musical performance by “Mortes”, May 18, 2012
On May 18, 2012 Dr. Spyros Koliavassilis and his group “Mortes” performed at the St. George’s
Founders Hall music from mainland Greece, the Aegean islands and the regions of Asia Minor.
150 members of the community attended the event and enjoyed the music of these areas. Dr.
Koliavassilis is a talented musician and what makes his performances unique, beyond the music,
is the cultural background information given about the origins of the songs through the
commentary by Ms. Olga Vonikaki. A reception followed the performance, which gave those in
attendance the opportunity to talk with the performers and visit with one another.

Events of other organizations


Tuesday, June 5, 2012 at 6:30 p.m. “The Ancient Greek and Byzantine Novel: An
Illustrated Talk” by Dr. Joan Burton organized by The Society for the Preservation of the
Greek Heritage . Taking place at The Embassy of Greece (2217 Massachusetts Avenue,
NW). RSVP: classic.heritage@verizon.net

Websites of the month


Η Ελλάδα σε γιγαντοαφίσες (DC and NY): http://www.voanews.com/greek/news/Greektourism-05-17-2012-151970725.html



Φιλοσοφος Στέλιος Ράμφος στο Mega για τη μετεκλογικη κατασταση στην Ελλαδα:
http://www.megatv.com/article.asp?catid=21389#toppage (βλεπε Μερος Α και Β)



Arcturos: http://youtu.be/6oh6KUdyXCY



The last sunset of the 20th century (Rare Film):
http://www.youtube.com/watch?v=sJmPzuRClPQ&feature=youtube_gdata_player

Books
Το «Ερωτικό» του Γ. Μόραλη πουλήθηκε 249.000 ευρώ σε δημοπρασία
Κορυφαίο έργο της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λονδίνο από τον οίκο
Bonhams αναδείχθηκε το «Ερωτικό» του Γιάννη Μόραλη (1916-2009) που πουλήθηκε 199.225
λίρες (249.000 ευρώ). Έργο του 1991 που ανακεφαλαιώνει όλα τα εκφραστικά γνωρίσματα του
μεγάλου δασκάλου, ισορροπώντας με μαεστρία ανάμεσα στην ερωτική ένταση και τη
διανοητική πειθαρχία.
Δεύτερο έργο αναδείχθηκε το «Ο Οδυσσέας και η Ιφιγένεια στην Αυλίδα» του Θεόφιλου
Χατζημιχαήλ (1867-1934) με 133.250 λίρες (166.600 ευρώ), ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα
του Θεόφιλου από την αρχαία ελληνική μυθολογία, το οποίο υπερδιπλασίασε την αρχική τιμή
εκτίμησης.
Στην τρίτη θέση με 121.250 λίρες (151.500 ευρώ) «Ο Χορός των Μουσών» του Νικολάου Γύζη
(1842-1901). Αριστουργηματική σύνθεση εξαιρετικής αρμονίας που ανακαλεί τις μυθολογικές
παραστάσεις των ερυθρόμορφων αττικών αγγείων και αποτυπώνει την ποιητική ατμόσφαιρα της
συμβολιστικής περιόδου του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το «Άποψη Λιμανιού» του Κωνσταντίνου Βολανάκη (1837-1907)
με 61.250 λίρες (76.500 ευρώ), χαρακτηριστικό έργο του μεγάλου Έλληνα θαλασσογράφου. Την
πέμπτη θέση με 51.650 λίρες (64.500 ευρώ) κατέκτησε το «Τέσσερεις Εποχές» του Αλέξη
Ακριθάκη (1939-1994), ένα σημαντικό έργο pop art της δεκαετίας του 1970.
Από τα 103 έργα που δημοπρατήθηκαν κατέληξαν σε ελληνικές και ξένες συλλογές τα μισά που
αποτελούν το 60% σε αξία της συλλογής, με συνολικό τζίρο 1,5 εκατ. ευρώ. Ενθαρρυντικό
σημάδι σταθεροποίησης της αγοράς τέχνης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας η
Τερψιχόρη Αγγελοπούλου της Art Expertise.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Hμερομηνία : 22/5/12Copyright: http://www.kathimerini.gr

News Articles
Ποίημα του Γκίντερ Γκρας για την Ελλάδα
Tης Ξενιας Κουναλακη
Το ποίημα του Γερμανού συγγραφέα, Γκίντερ Γκρας, με τίτλο «Η Ντροπή της Ευρώπης»
δημοσιεύεται σήμερα σε παγκόσμια αποκλειστικότητα στην «Καθημερινή», από κοινού με τη
Sueddeutsche Zeitung. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα αρχαιοελληνικής ωδής, ο νομπελίστας
απευθύνεται στην Ευρώπη και την προειδοποιεί ότι κινδυνεύει με πνευματική πενία αν
αποπέμψει από τις αγκάλες της τη χώρα που τη δημιούργησε. Με αναφορές στην Ιφιγένεια εν
Ταύροις του Γκαίτε, τον μύθο της Αντιγόνης και το έργο του φιλέλληνα Γερμανού λυρικού
ποιητή Χέλντερλιν ο Γκρας διατρέχει την ελληνική Ιστορία, από την αρχαιότητα ώς τη χούντα
των συνταγματαρχών. Καταλήγει δε με την απειλή ότι «η απληστία των τραπεζών, των
επιτρόπων και των εγκαθέτων τους» θα προκαλέσει τη μήνι των ίδιων των θεών. Δίχως την
Ελλάδα η Ευρώπη θα είναι φτωχότερη, μία ήπειρος φθαρμένη και στερημένη από οποιαδήποτε
πνευματικότητα.
«Η Ντροπή της Ευρώπης»
Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αγορές· κι Εσύ μακριά από τη Χώρα, που Σου
χάρισε το λίκνο.
Οσα Εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, τώρα θα καταλυθούν, και θα εκτιμηθούν
σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα.
Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, υποφέρει μια Χώρα· κι Εσύ, αντί για το ευχαριστώ
που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά.
Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο πλούτος της κοσμεί Μουσεία: η λεία που Εσύ
φυλάττεις.
Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα την ευλογημένη με νησιά, στον
στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν τον Χέλντερλιν.
Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της, κάποτε, από Εσένα, ως σύμμαχοι
έγιναν αποδεκτοί.
Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμονη εξουσία ολοένα και περισσότερο της σφίγγει το
ζωνάρι.
Σ' Εσένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη, και σ' όλη τη Χώρα πένθος ντύνεται ο λαός,
που Εσένα φιλοξένησε.

Ομως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι και οι όμοιοί του όλα όσα έχουν τη λάμψη
του χρυσού στοιβάζουν στο δικό Σου θησαυροφυλάκιο.
Πιες επιτέλους, πιες! κραυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων· όμως ο Σωκράτης, με οργή Σου
επιστρέφει το κύπελλο γεμάτο ώς επάνω.
Θα καταραστούν εν χορώ, ό,τι είναι δικό Σου οι θεοί, που τον Ολυμπό τους η δική Σου θέληση
ζητάει ν' απαλλοτριώσει.
Στερημένη από πνεύμα, Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη Χώρα, που το πνεύμα της, Εσένα, Ευρώπη,
εδημιούργησε.
(Μετάφραση: Πατρίτσια Αδαμοπούλου)
Hμερομηνία : 26/5/12
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Τα σχέδια διάσωσης... διασώζουν τη Γερμανία
Bloomberg
Στα εκατομμύρια λέξεων για την ευρωπαϊκή κρίση, η Γερμανία έχει πάντα τον ρόλο του
υπεύθυνου ενήλικα και η Ελλάδα του άσωτου παιδιού. Θα σας ξάφνιαζε αν μαθαίνατε πως οι
Ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν προσφέρει ίση οικονομική στήριξη στη Γερμανία όση στην
Ελλάδα; Μια ματιά στις κεφαλαιακές ροές και τους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών της
Ευρώπης δείχνει πως αυτό ισχύει. Ανεύθυνοι οφειλέτες δεν υπάρχουν χωρίς ανεύθυνους
δανειστές. Οι γερμανικές τράπεζες πρόσφεραν τα μέσα στην Ελλάδα.
Χάρη στη χαλαρή νομοθεσία, απέκτησαν προ κρίσης επικίνδυνη έκθεση στην ευρωπαϊκή
περιφέρεια. Τον Δεκέμβριο του 2009, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS),
οι γερμανικές τράπεζες είχαν συγκεντρώσει δανειακές απαιτήσεις 704 δισ. δολαρίων σε Ελλάδα,
Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, πολύ περισσότερες από τα συνολικά κεφάλαιά τους.
Δηλαδή δάνειζαν περισσότερα απ’ όσα άντεχαν.
Οταν Ε.Ε. και ΕΚΤ κινήθηκαν προς διάσωση των προβληματικών χωρών, έδωσαν τη
δυνατότητα στις γερμανικές τράπεζες να επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους. Ετσι διέσωσαν τις
τελευταίες, μαζί με τους φορολογουμένους, που θα έπρεπε να στηρίξουν τις τράπεζες αν τα
δάνεια δεν αποπληρώνονταν. Σε αντίθεση με τη βοήθεια προς την Ελλάδα, η στήριξη προς τις
γερμανικές τράπεζες έγινε αυτομάτως. Οταν αυτές απέσυραν κεφάλαια από την Ελλάδα, οι
άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες αντιστάθμισαν συλλογικά την εκροή με δάνεια προς την
Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δάνεια εμφανίστηκαν στον ισολογισμό της Bundesbank ως απαιτήσεις
στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και το σημαντικό: Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των ιδιωτικών
τραπεζών, εκείνες της Bundesbank ήταν μόνο εν μέρει ευθύνη της Γερμανίας. Αν η Ελλάδα
κήρυσσε στάση πληρωμών, τη ζημία θα μοιράζονταν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, αναλόγως
της συμμετοχής στην ΕΚΤ. Το μερίδιο της Γερμανίας θα ήταν 28%. Εν ολίγοις, την τελευταία

διετία, μεγάλο μέρος του ρίσκου για τους ισολογισμούς των γερμανικών τραπεζών
μετακυλίσθηκε στους φορολογουμένους όλης της νομισματικής ένωσης.
Ενας δείκτης του πόσο επωφελήθηκε η Γερμανία από το «πακέτο στήριξης» είναι τα ποσά που
άντλησαν οι γερμανικές τράπεζες από άλλες χώρες της Ευρωζώνης μετά το ξέσπασμα της
κρίσης: σύμφωνα με τη BIS, στα τέλη του 2011 έφθαναν τα 353 δισ. δολάρια. Αλλος ένας, η
αύξηση των απαιτήσεων της Bundesbank από κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, στα 466 δισ.
ευρώ τον Απρίλιο του 2012, αλλά το ποσό ίσως περιέχει και μεταφορά κεφαλαίων μη Γερμανών
καταθετών σε γερμανικές τράπεζες. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έλαβε συνολικά 340 δισ. ευρώ σε
επίσημα δάνεια, εκ των οποίων μόλις τα 15 δισ. ευρώ απευθείας από τη Γερμανία. Ας έχει κατά
νουν η καγκελάριος Μέρκελ πως η χώρα της είναι χρεωμένη στο ευρωσύστημα όσο και η
Ελλάδα...
Hμερομηνία : 26/5/12
Copyright: http://www.kathimerini.gr
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Greek-Americans Struggle With Response to Fiscal Crisis
By THEO EMERY

WASHINGTON — As Greece’s turmoil deepened, Alex Batistatos fumed. In phone calls from
Athens, his 83-year-old grandmother told him how her pension was slashed and neighbors were
forced to beg. She gives medicine to a friend, she said. Hungry Athenians pick over street
garbage for food.
Frustrated, Mr. Batistatos, a 19-year-old student, returned to his Virginia home from college
determined to help. Last weekend, he, along with his brother Chris, his parents and friends,
organized a fund-raising walk at the National Mall — one family’s effort to offer help in the face
of what many Greeks see as a calamity.

As the ramifications of Greece’s financial problems have spread, Americans of Greek descent
have been struggling with how to respond. For many, the crisis represents an emergency as acute
as an earthquake or a tsunami, with the same wrenching consequences of hunger, poverty and
displacement.
The crisis has spurred clothing drives and church collections, but it has also revealed uncertainty.
Many worry that aid will not reach those in need. Others balk because of the Greek
government’s instability.
“If there was leadership, we would overcome this ambivalence and this hesitation,” said Lefteris
Karmiris, 68, of Bethesda, Md., a retired World Bank employee who joined the march last
Saturday. “We could give a message to say this is what we should do, but there is a leadership
problem.”
In general, man-made disasters do not garner as much largess from outside donors as natural
disasters, “because there are humans to blame,” said Sam Worthington, president of a consortium
of aid organizations based in the United States called InterAction. Moreover, Greece is relatively
affluent, and its fraying social safety net is a symptom of a broader structural problem.
“People tend to focus on the degree to which they can make a difference in a tangible way, and
Greece is a challenging environment to do that,” Mr. Worthington said, adding that he was not
aware of any recent international relief efforts around a financial crisis, although he noted that
emergency aid went to Zimbabwe when soaring inflation put food prices out of reach.
Nonetheless, aid groups have watched in alarm as social and health problems mount because of
austerity measures in Greece. An article in The Lancet last fall warned of a potential “Greek
tragedy” as the public health care system is stretched thinner and thinner. Unemployment is
soaring and suicides are rising. Doctors Without Borders has reported spikes in H.I.V., AIDS and
malaria cases.
Andrew S. Natsios, former administrator of the United States Agency for International
Development, said that Greece’s safety net is disintegrating along with its health care system,
and hunger is forcing families to return to depopulated islands to grow food.
“I don’t think people realize how serious this is,” Mr. Natsios said. “We know that families are
breaking up now over this, people can’t support their children. I’ve never seen anything like this,
actually, since World War II.”
For Greek-Americans — particularly older ones — that time represents the only comparison to
the country’s situation today, albeit on a much larger scale then. During the Nazi occupation,
hundreds of thousands of Greeks starved to death, and Greeks abroad responded by pouring
relief money into the country.
The failure to quickly mobilize in the current crisis led to finger-pointing last winter when
Gregory C. Pappas, owner of a Chicago marketing firm and founder of the Greek America

Foundation, wrote an online column castigating Greek-Americans for not doing enough to ease
the crisis.
“I upset some people, and I know that I upset some people, because they came and told me,” he
said. “Well, if that’s what it takes to feed some people over there, then I’m glad it happened.”
The column appeared to touch a nerve. One organization he singled out, the American Hellenic
Educational Progressive Association, published a response defending its record and pointing out
that there was no “silver bullet” to address the country’s growing needs.
Within weeks, however, the organization announced a charitable drive, and reported that it raised
$150,000. Basil N. Mossaidis, the association’s executive director, said his group had been
helping Greece long before Mr. Pappas’s column appeared. But he acknowledged that many
Greek-Americans are hesitant to lend a hand.
“You have to address that first,” Mr. Mossaidis said. “You have to tell them first this is not a
game, we’re not just going to point fingers at people and say these fat cats stole our money. This
is a humanitarian issue.”
The archbishop of the Greek Orthodox Church in the United States, Demetrios Trakatellis, also
issued an appeal. Churches responded with extra collections during Masses and assembled
emergency kits for children and the sick. International Orthodox Christian Charities, the church’s
relief arm, shipped medical supplies and equipment in April.
In an interview, the archbishop said Greek-Americans were worried about where their donations
would go, a concern he called “very serious.” He hand-delivered a $500,000 check to the church
in Athens several weeks ago to allay those fears.
“We have full transparency and accountability,” he said. “The archbishop of Athens is personally
offering a report with details about the last dollar sent from here.”
The chaotic political situation, as well as humanitarian needs, provided lively debate among the
two dozen or so people who gathered at the Lincoln Memorial on Saturday for the walk.
They set out, following a bobbing Mylar balloon festooned with blue and white streamers and
with “Stand by Greece” printed on one side. Steven Martnishn, Alex and Chris Batistatos’s
father, pointed out Doric columns along the route, and his wife, Ergini, led the way with an
unfurled Greek flag.
They raised about $600 for families on the island of Kefalonia, the Batistatoses’ ancestral home.
Alex Batistatos admitted it was a small gesture, but hoped it would be an example for others to
follow.
“Hopefully there are more things like this going on — I really don’t know,” he said. “There’s a
lot of dialogue, but few organized events. Hopefully things will actually happen, instead of just
talking about it.”
New York Times
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Greek Start-ups? Nope, That's Not an Oxymoron
A new event aims to nurture Greece's small but growing entrepreneurial ecosystem, despite the
country's dire economic woes.

It's not only the U.S. that has start-up fever. Europe has caught the bug too. And as
entrepreneurial ambitions seized the continent from Estonia to England, they also took hold in
Greece. Only problem: the country was soon rocked by an economic crisis of epic proportions.
But that didn't eradicate the dreams of the country's small but dynamic entrepreneurial
community.
Take the second annual Startup Live Athens coming up in June, for example. The event
combines elements of a pitching competition and a networking gathering to help nurture the
Greek start-up scene. "Startup Live enables participants to know each other, interact, and find
partners to work with in the future," explains Thanos Makris, who is the co-founder of apps
studio iMellon and was a participant in last year's event.
But the event doesn't just link Greek entrepreneurs. Held in English and a part of a series of
similar events held in other cities, such as Hamburg and Copenhagen, the Athens version of
Startup Live aims to tie Greek entrepreneurs to the rest of the start-up community in Europe.
"We have international mentors coming in and the pitches will be in English in order that
[participating entrepreneurs] can communicate their ideas also to an audience that might be more
interested than the Greek market because there may be ideas that are not applicable to the Greek
market or the Greek market is too small," explains one of the event organizers, Konstantina
Zoehrer.
The fact that the Greek entrepreneurial ecosystem is part of a larger European and worldwide
blooming of start-up dreams is something Zoehrer stresses, making it crystal clear that interest in

entrepreneurship predates the crisis. "It's a European and global thing and not only about Greece
and not only about the crisis," she says.
The crisis may not have given birth to the Geek start-up scene but it has certainly affected it.
Firstly, by aiming the spotlight on growing companies. "Things were happening before the crisis
but because of the crisis they get more media attention," Zoehrer says. The crisis has also
brought more urgency to the efforts of Greek entrepreneurs.
Dimitris Glezos, who founded localization platform Transifex in Athens, agrees. "High-tech,
high-growth innovative start-ups create value fast, efficiently and effectively, and can be a
strategic asset for a country like Greece at this time," says Glezos, whose company has joined the
small but growing ranks of promising Greek start-ups such as Gipht.me and Metavallon. The
country still awaits a blockbuster hit of Skype or Spotify proportions.
Of course, despite a motivating crisis and the fertilizing effects of events like Startup Live, the
scene faces headwinds—not all of which are unique to Greece, according to Glezos. "My biggest
challenge was the lack of start-up culture and good advisers, but this is not specific to Greece.
Silicon Valley has a unique vibe in the air where you feel that you're destined for something
bigger. That's why I've moved to Silicon Valley for the last year—it's the place to be for a
founder of a promising start-up," he explains.
But this lack of sizzle in the Greek scene also offers advantages to founders there, namely the
available tech talent in the country. "Greece has a big talent pool with great and undeveloped
potential. By having an engineering office in Greece we managed to create a team of star
developers and at the same time be very cost effective," reports Glezos.
Makris agrees, noting, "the biggest advantage in Greece is its human resources. There is a
plethora of highly educated, hardworking and skilled people in combination with low salaries."
But Makris also stresses that Greek entrepreneurs face serious problems unique to the country.
"The interaction with the public sector is a mess and a lot of things need to be fixed in order to
promote the creation and the harmonized day-to-day operations of a company in Greece," he
says.
Between the kick in the pants provided by the country's economy falling off a cliff, scenesupporting events like Startup Live (as well as a handful of coworking spaces that act as hubs for
the community), the wealth of educated (and underemployed) potential hires and the ties to the
larger, growing European entrepreneurial ecosystem, all is not darkness and depression in
Greece. "There are a lot of people trying to change the situation apart from the government. The
situation might be very, very bad, but there's a lot of light and a lot of hope. It's not that Greece is
just a black sheep and nobody's working here," concludes Zoehrer.
Jessica Stillman is a freelance writer based in London with interests in unconventional career paths,
generational differences, and the future of work. She has blogged for CBS MoneyWatch, GigaOM, and
Brazen Careerist. @EntryLevelRebel

Αλλαγή στάσης από τις ΗΠΑ
Της Δωρας Aντωνιου
Κοντά σε μια μεγάλη αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, όσον αφορά τη Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας βρίσκεται η Ουάσιγκτον, γεγονός που εμμέσως αφορά την Ελλάδα. Οι ΗΠΑ, που έως
τώρα δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε αυτό το
βήμα. Μιλώντας την περασμένη Τετάρτη ενώπιον της Eπιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
Γερουσίας, η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών, κ. Χίλαρι Κλίντον, προσέδωσε στην
επικύρωση της Σύμβασης τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος για την προστασία της οικονομίας
και της ασφάλειας των ΗΠΑ.
Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι ΗΠΑ, ως η χώρα με τη δεύτερη σε μήκος ακτογραμμή,
ωφελούνται από τις πρόνοιες για την εκμετάλλευση υπεράκτιων ενεργειακών πόρων, ως
ναυτιλιακή υπερδύναμη, μπορούν να κερδίσουν από τις πρόνοιες για την ελευθερία της
ναυσιπλοΐας, ως μεγάλη εμπορική δύναμη, από τις προβλέψεις για τη διά θαλάσσης διακίνηση
αγαθών. Η κ. Κλίντον αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων σε δύο σημαντικά νέα δεδομένα: το λιώσιμο
των πάγων στην Αρκτική και τις νέες περιοχές που ήδη αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από
τις όμορες χώρες και την τεχνολογική δυνατότητα που έχουν πλέον αναπτύξει αμερικανικές
εταιρείες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων να μπορούν να εργάζονται σε μεγάλα
βάθη σε θαλάσσιες περιοχές.
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ, με βάση τα δεδομένα αυτά, αξιολογούν ότι η επικύρωση της
Σύμβασης θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Η μεταβολή της
αμερικανικής στάσης δημιουργεί νέα δεδομένα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία,
που αρνείται να επικυρώσει τη Σύμβαση, καθώς αυτό θα ακυρώσει αυτομάτως μεγάλο μέρος της
επιχειρηματολογίας των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο, θα βρεθεί ακόμα πιο απομονωμένη από
τη διεθνή κοινότητα. Ενδεχομένως, δε, έχοντας επικυρώσει τη Σύμβαση, η Ουάσιγκτον θα
μπορεί να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια επί των ζητημάτων που διαρκώς επαναφέρει η
Αγκυρα, τροφοδοτώντας την ένταση στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή της
αμερικανικής στάσης αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς έρχεται τη στιγμή που, λόγω και
των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα, αναβαθμίζεται η συζήτηση για κυριαρχία και κυριαρχικά
δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Hμερομηνία : 26/5/12
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«Περίμενε» 25 αιώνες για να… αθωωθεί ο φιλόσοφος Σωκράτης
Είκοσι πέντε αιώνες μετά την καταδίκη σε θάνατο του Αθηναίου φιλόσοφου Σωκράτη,
διακεκριμένοι ανώτατοι δικαστές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά και πλήθος κοινού,
αθώωσαν σήμερα τον αρχαίο στοχαστή, στην αναπαράσταση της δίκης του που έγινε στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Οι δικαστές ισοψήφισαν στην απόφασή τους, με ψήφους πέντε υπέρ και πέντε κατά της
καταδίκης του Σωκράτη και ως εκ τούτου δεν καταδίκασαν τον Σωκράτη. Περισσότερο ένθερμο
υπέρ του Αθηναίου φιλοσόφου ήταν το κοινό που ψήφισε με 584 ψήφους υπέρ της αθώωσής
του, έναντι 282 που ψήφισαν την ενοχή του.
Το 399 π.Χ. ο Σωκράτης αντιμετώπισε στην Αθήνα τις κατηγορίες της διαφθοράς των νέων και
της ασέβειας προς τους θεούς. Δικάστηκε από το Δικαστήριο της Ηλιαίας που απαρτιζόταν από
500 Αθηναίους πολίτες. Κατά τη σημερινή αναπαράσταση της δίκης κατήγοροι και συνήγοροι
του Σωκράτη εξέθεσαν στο δικαστήριο τις απόψεις τους, σκιαγραφώντας και το γενικότερο
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής, που στιγματίστηκε από την επιβολή της τυραννίας
των Τριάκοντα το 404 π.Χ. και την επαναφορά του δημοκρατικού καθεστώτος σε λιγότερο από
ένα χρόνο. Ο Σωκράτης κατηγορήθηκε ότι γνώριζε προσωπικά ορισμένους από τους τυράννους
και διατέλεσε δάσκαλός τους.
Εκπροσωπώντας την κατηγορούσα αρχή, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης
Παπαδημητρίου, εξήγησε ότι ο Σωκράτης φέρει την ευθύνη πράξεων που οι κατηγορίες δεν
έχουν αποδώσει στην έκταση και το βάθος που πρέπει.
«Ο Σωκράτης ήταν ο πνευματικός, ο ιδεολογικός ηγέτης των Τριάκοντα Τυράννων της Αθήνας,
που εγκατέστησαν την ολιγαρχία το 404 π.Χ και εκτέλεσαν 1.500 δημοκράτες Αθηναίους. Ο
Σωκράτης διαφθείρει τους νέους κάνοντάς τους οπαδούς της ολιγαρχίας και εχθρούς της
δημοκρατίας. Επίσης, κατηγορείται γιατί δεν σέβεται τους θεούς αυτής της πόλης, δηλαδή τους
δημοκρατικούς θεούς και άρα τους δημοκρατικούς θεσμούς», είπε.
Ο κατήγορος Ηλίας Αναγνωστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Ποινικών και
Εγκληματολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμπλήρωσε ότι «μόλις τέσσερα
χρόνια πριν από τη δίκη, το 403 π.Χ. είχε αποκατασταθεί η αθηναϊκή δημοκρατία και οι
Αθηναίοι ήξεραν ότι η δημοκρατία ήταν τρωτή και υπήρχαν εχθροί μέσα στην πόλη και από
άλλες πόλεις που επιχειρούσαν να βλάψουν το πολίτευμα».
Καταλήγοντας στην αγόρευσή τους οι δύο κατήγοροι παρατήρησαν: «Σας ζητούμε να μην
καταδικάσετε την Αθήνα, να μην πιστέψετε ότι η Αθήνα αδίκησε τον Σωκράτη, αλλά ότι ο
πολίτης Σωκράτης έβαλε σε κίνδυνο την αθηναϊκή δημοκρατία. Η Δημοκρατία κινδύνεψε και
αμύνθηκε ως όφειλε».
Τις κατηγορίες επιχείρησαν να αντικρούσουν οι συνήγοροι του Σωκράτη, Μάικλ Μπέλοφ και
Πατρίκ Σιμόν.
Ο κ. Σιμόν επισήμανε ότι ο Σωκράτης κατηγορήθηκε για διαφθορά των νέων, ωστόσο «το να
εκπαιδεύεις τους νέους δεν είναι αδίκημα, το να εκφέρεις την άποψή σου δεν είναι αδίκημα.
Γιατί να ποινικοποιήσουμε την έκφραση των ιδεών που δεν ήταν σύμφωνες με την εποχή τους;»
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μπορεί ανάμεσα στους μαθητές του Σωκράτη να βρίσκονταν κάποιοι από
τους Τριάκοντα, ωστόσο είχε τόσους άλλους μαθητές. Ο Σωκράτης δεν πίστευε στη
δημοκρατία, ήταν σκεπτικιστής, αλλά δεν πίστευε και στην ολιγαρχία. Εξάλλου, δεν έχουμε

κανένα στοιχείο για συμμετοχή του σε βίαιη πράξη».
Οι δύο συνήγοροι του Σωκράτη κατέληξαν την αγόρευσή τους λέγοντας: «Η Ιστορία των
Αθηνών θα πει ότι η Αθήνα ήταν η κοιτίδα της ελευθερίας του λόγου, της δημοκρατίας και των
τεχνών. Από εσάς εξαρτάται να μην πουν ότι η πόλη αυτή δολοφόνησε τον μεγαλύτερό της
φιλόσοφο».
Αιτιολογώντας την απόφασή της να ψηφίσει την ενοχή του Σωκράτη, η πρόεδρος των δικαστών,
Λορέττα Πρέσκα, πρόεδρος του Αμερικανικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νότιας
Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, επισήμανε: «Η άρνηση του σεβασμού προς τους θεούς και την
πόλη σημαίνει προδοσία από τον Σωκράτη και με τη διδασκαλία του δηλητηριάζει και τις ψυχές
των νέων. Για τη δημοκρατία, τις αξίες, τις παραδόσεις και την ευσέβεια που οι Αθηναίοι
πιστεύουμε, θα πρέπει να ψηφίσω την ενοχή του».
Ο Φρανσουά Τερέ, μέλος της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Γαλλίας, που
ψήφισε υπέρ της αθώωσης του Σωκράτη, υπογράμμισε: «Ο Σωκράτης ήταν φιλόσοφος και ένας
φιλόσοφος είναι εύκολος στόχος. Ωστόσο, μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο του κόσμου, το
δικαίωμα στην αμφιβολία».
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη εκδήλωση είχε διοργανώσει το Ίδρυμα Ωνάση και πριν από ένα
χρόνο στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε αθωώσει τον Σωκράτη.
Πηγή: ΑΜΠΕ Hμερομηνία :
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Ταινίες για τα μυστικά της αρχαιολογίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Τι κρύβουν τα σπήλαια των Κυθήρων; Ποιο είναι το μυστικό του ακατοίκητου νησιού Στύρα
στον νότιο Ευβοϊκό Κόλπο; Γιατί το επάγγελμα του αρχαιολόγου είναι ... σέξι; Πώς λειτουργούν
τα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας και ποια η σχέση τους με τα μεγάλα μουσεία του κόσμου;
Σε αυτά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα απαντούν 60 και πλέον ταινίες που θα συμμετάσχουν
στην 9η Διεθνή Συνάντηση Αρχαιολογικής Ταινίας του Μεσογειακού Χώρου και πέρα από τη
Μεσόγειο, που θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας (Ιερά Οδός 48 & Μεγ.
Αλεξάνδρου, Κεραμεικός) από τις 7 έως τις 13 Μαΐου.
Το πλούσιο φετινό πρόγραμμα προβολών του «Αγώνα», της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας, που υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Λαμπράκη και τη στήριξη του portal
«archaiologia.gr» διοργανώνει κάθε δύο χρόνια τη Συνάντηση, περιλαμβάνει αρχαιολογικές
ταινίες από 15 χώρες του κόσμου, ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους, αλλά και ειδικές
προβολές.
Στις τελευταίες συμμετέχουν σπάνιες ταινίες αρχαιολογικής θεματολογίας, όπως το άγνωστο
ντοκιμαντέρ του Όρσον Oυέλς «Τέσσερις άντρες στη σχεδία», που γύρισε ο διάσημος
σκηνοθέτης το 1942. Θέμα του η αληθινή ιστορία τεσσάρων Βραζιλιάνων ψαράδων οι οποίοι
πάνω σε μια σχεδία και με οδηγό μόνον τα αστέρια, ταξίδεψαν επί 61 ημέρες και νύχτες 1.650
ναυτικά μίλια.
Στόχος τους να κάνουν γνωστές τις κοινωνικές διακρίσεις κατά των εργατών και να ζητήσουν
από τον πρόεδρο Βάργκας ίσα δικαιώματα για όλους.
Ο θάνατος του ενός από τους ήρωες της ταινίας, οι κυβερνητικές απαγορεύσεις και οι πιέσεις
δεν εμπόδισαν τον Γουέλς να τη γυρίσει χωρίς ήχο, εξελιγμένα μηχανήματα και συνεργείο, αλλά
με την επινόηση νέων μεθόδων γυρίσματος και με την επίτευξη εξαιρετικών ερμηνειών από
ανθρώπους που έβλεπαν κάμερα για πρώτη φορά στη ζωή τους. Παρόλη την προσπάθεια, όμως,
η ταινία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ από τον ίδιο, η δε χαμένη «κόπια» της εντοπίστηκε μόλις το
1985 από συνεργάτη του.
Συγκεκριμένα, στη Συνάντηση θα παρουσιαστούν:
1. Αρχαιολογικές ταινίες από 15 χώρες με θέματα από το Περού έως την Αυστραλία, από την
Αίγυπτο έως τα Καρπάθια, αλλά και από την Κύπρο, την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα
Αντικύθηρα, τη Σύρο, την Εύβοια και τη Λέρο.
2. Ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Τα παιδιά μαθαίνουν τις ειδικότητες της
αρχαιολογίας, ταξιδεύουν σε ξένες χώρες και αρχαίους πολιτισμούς και γίνονται μάρτυρες της
συναρπαστικής ανακάλυψης ανεκτίμητων αρχαιολογικών θησαυρών.
3. Ειδικές Προβολές. Η ταινία «Τέσσερις άνδρες στη σχεδία», το βραβευμένο από το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 1975 «Polemonta» του Δημήτρη Mαυρίκιου, η ιστορία των
χρόνων του Mάνου Zαχαρία μέσα από τον φακό του Στέλιου Xαραλαμπόπουλου, καθώς και η
πολιτική ταινία- σταθμός των αδελφών Tαβιάνι «O Σαν Mικέλε είχε έναν κόκκορα» («San
Michele aveva un gallo»), που προβάλλεται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Αθηνών, είναι μερικές μόνο από τις ταινίες που πλαισιώνουν το πρόγραμμα των καθιερωμένων
ειδικών προβολών του «Aγώνα».
Οι προβολές αρχίζουν καθημερινά στις 5 μμ. και τελειώνουν στις 11 μμ., το Σάββατο και την
Κυριακή από τις 10 πμ. έως τις 11 μμ.
H απονομή των βραβείων θα γίνει την Κυριακή 13 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ.
Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα
http://www.archaiologia.gr/agon.
Ελ. Μάρκου
Πηγή: ΑΜΠΕ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_03/05/2012_440428

Unspoilt Greece: holidays off the beaten track
There are still plenty of unspoilt spots in Greece – you just have to look a little harder, says a
longtime contributor to the Rough Guide to Greece, first published in 1982.

Restaurant, bay and fishing boats, Ikaria, Greece. Photograph: Sakis Papadopoulos/Getty Images

In 1981, when the first Rough Guide was being researched, I was teaching English in Athens and
Greece was a very different country. Three decades have seen Greece metamorphose from

unsophisticated backwater through full EU membership, to its role at the centre of the global
economic maelstrom.
Much has changed in the country's tourist profile, too. Although package tourism on islands such
as Corfu, Rhodes and Crete dates back to the 1960s, the default demographic of most early1980s visitors was us young backpackers, who crammed on to the decks of slow, rusty old ferries
and slept on the beaches of the islands we hopped between. Road travel was along often unpaved
surfaces in bone-shaking buses, and outside of Athens it was hard to find anything to eat but fish
or chicken with chips, tzatziki and the ubiquitous Greek salad.
Nowadays, there's scarcely a rucksack to be seen on the smart ferries that speed around the
Hellenic seas, EU money has helped build virtual motorways on tiny islands, and rural tavernas
offer extensive menus. Most independent travellers tend to be a little more mature, reflecting the
fact that Greece is hardly a cheap destination today. Visitors stick to one or perhaps two
locations, book accommodation online and hire cars. Much has changed, indeed, but the good
news is that you can still find uncrowded spots off the beaten track, where a friendly welcome
awaits.

Yialos, Lefkada
Nowhere can rival the western coasts of the Ionian archipelago for milky turquoise waters
merging into deeper azure, and brilliant foam crashing on to cliff-backed beaches. One such
strand is Yialos on the island of Lefkada, largely deserted except in high summer. There are only
a couple of seasonal shacks for light refreshments and you will need a vehicle or stout pair of
legs to negotiate the steep 4km from the mountainside village of Athani. Quiet, traditional Athani
is the closest the bus will get you from Lefkada town, some 36km away, and also offers the
nearest accommodation.
The ultra-friendly Panorama taverna in Athani (+30 26 4503 3291, €40 for a double) has simple
rooms and serves delicious home cooking on the lofty patio, while 500m above the village,
Serenity (+30 69 8185 3064, serenity-th.com, B&B doubles from €120) is a classy new retreat
and health spa, complete with infinity pool.
• Lefkada is joined to the mainland by a causeway and Preveza airport is only 20 minutes away.
Thomson Airways (thomson.co.uk) flies direct to Preveza, from around £240 return

Dimitsana, Arcadia

Cafe in the village of
Dimitsana. Photograph: Ren Mattes/Hemis/Corbis

Not for nothing is the name Arcadia used as a shorthand for bucolic beauty. Dimitsana is one of
several attractive villages in the mountainous Arcadia region, in the eastern Peloponnese. Set on
a double hump overlooking the Lousios river, it has half a dozen beautiful churches from the
lengthy periods of Frankish and Norman rule. And 2km south the surprisingly absorbing WaterPower Museum (tinyurl.com/waterpowermuseum, adult €3, child €1.50) contains a reconstructed
watermill, tannery and gunpowder mill. The real gems in this Peloponnesian heartland, however,
are the ancient sites of Gortys, with its Asklepios temple, the superbly preserved Temple of
Apollo Epikourios at Bassae and world-famous Olympia, all within a couple of hours' drive.
Among a number of fine places to stay are the spacious property of Xenonas Kazakou (+30 27
9502 9217, xenonaskazakou.gr, B&B doubles €65), famed for its breakfasts, and Amanites (+30
27 9503 1090, amanites.gr, €70 B&B), an imposing stone building with stunning views. On the
south side of the village, Drymonas (+30 27 9503 1116, around €20 for three courses) is a
wonderful taverna for sampling gourmet mezedes and game dishes.
• EasyJet (easyjet.com) flies to Athens from £81 return

Nas, Ikaria
Ikaria in the eastern Aegean has a reputation for left-field quirkiness and Nas, on its north-west
coast, has a typical alternative feel to it. Almost completely enclosed by odd, seemingly sculpted
rock formations, the bay conceals a small pebble and sand beach at the end of a river canyon.
Nearby, the crumbling remains of the Temple of Artemis add a sense of history, while a few
kilometres inland Ikarian idiosyncrasy reaches its apogee in Raches, where the inhabitants sleep
till late morning, top that up with an afternoon nap, then stay awake all night.
Nas is a tiny resort with few places to stay but one good option is Thea's Inn (+30 22 7507 1491,
theasinn.com, doubles from €20). Nearby O Nas (+30 22 7507 1486) serves good oven-baked

dishes on its patio-cum-balcony, which enjoys the best views of the bay.
• Ikaria has a domestic airport and daily ferries but only a rudimentary bus service. Aegean
Airlines (aegeanair.com) flies to Ikaria airport via Athens from £300 return

Vatera, Lesvos

Photograph: Danita
Delimont/Getty Images/Gallo Images

On this large island blessed with fantastic beaches, one of the best strands is 7km-long Vatera
(pictured) in the south, around 50km from the capital Mytilini. The sand is fine and the sea clear
and calm, ideal for family bathing, yet the seafront is not overcrowded with establishments.
Attractions in this part of Lesvos include the picturesque hill town of Agiassos, the renowned
ouzo distillery at Plomari (barbayanni-ouzo.com) and a couple of spas and hot springs near
Poliknitos.
The Canadian-Greek family-run Aphrodite Beach (+30 22 5206 1288, aphroditehotel.gr, B&B
doubles from €52) is one of the most welcoming places in the Aegean. It has a shiny blue and
white complex of compact but smart rooms, while its restaurant offers lamb, fish and very
palatable barrelled wine. To the west, at neighbouring Agios Fokas, Akrotiri (+30 22 5206 1465)
is a top little taverna specialising in shrimp salad and sardeles Kallonis (salted Kalloni sardines).
• Lesvos has an international airport, good ferry connections and a decent bus network. Aegean
Airlines (aegeanair.com) flies from Heathrow to Mytilini via Athens from £200 return

Prespa Lakes, West Macedonia
Serene and atmospheric, the two lakes of Prespa lie at the meeting point between the countries of
Greece, Albania and Macedonia. This peaceful backwater, now a national park, is one of the
most important wildlife sanctuaries in the Balkans. There are a dozen species of fish, including a
freshwater sardine and a rare kind of carp, but the area is most famed for its birdlife. You are
likely to spot egrets, cormorants and pelicans – both the white and the Dalmatian pelican breed
here in spring.

There are a few small guesthouses dotted about and one sizable hotel at lakeside Lemos –
Mimallones (+30 23 8505 1422, mimallones.gr, B&B doubles from €50). In the adjacent village
of Agios Germanos you will find To Tzaki (+30 23 8505 1470, totzaki-prespes.gr), where you
can gorge on pork in wine sauce or stuffed aubergines.
• The nearest domestic airport is at Kastoria, around 40km south. Sky Express (skyexpress.gr)
flies from Athens to Kastoria from £130 return

Ermoupoli, Syros
If you want culture as well as sun, Ermoupoli is a truly Greek island capital and the largest town
in the Cyclades. Spreading majestically uphill from its appealing harbour towards the Ano Syros,
overlooked by the domes of several catholic churches, it is home to many neoclassical mansions,
and its Apollon Theatre is a copy of Milan's La Scala opera house. There is also a small
archeological museum, near grand Platia Miaouli.
Stay in style at Syrou Melathron (+30 22 8108 6495, syroumelathron.gr, doubles from €70), a
converted 1857 mansion, or at the more modest Palladion (+30 22 8108 6400, palladionhotel.com, B&B doubles from €45), with a pleasant garden. Excellent eating choices are rustic
Archontaraki tis Maritsas (+30 22 8108 1744) and old-fashioned Yiannena (+30 22 8108 7865).
• As the administrative capital of the Cyclades, Syros is a major ferry hub – the Blue Star ferry
(bluestarferries.gr) from Piraeus (Athens) takes four hours and costs £50 return. Alternatively,
Olympic Airways (olympicair.com) flies from Athens to Syros from £130 return. There's a handy
bus circuit round the beach resorts

Myrtos, Crete
Towards the south-eastern corner of Greece's largest island, Myrtos is a tranquil village of
pristine white-walled houses, with a small museum housing finds from a pair of nearby Minoan
villas as well as a folklore section. The long shingle-and-sand beach rarely gets crowded, even in
the height of summer, yet there is an adequate choice of facilities.
Two good places to stay near the beach are Big Blue (+30 28 4205 1094, big-blue.gr, B&B
doubles from €32), which has spacious studios and even larger apartments, and Mirtos Hotel
(+30 28 4205 1227, mirtoshotel.com, B&B doubles from €20), whose rooms all have balconies.
The hotel's taverna offers the best food in the resort, both tasty mezedes and filling main courses.
• Aegean Airlines (aegeanair.com) flies from Heathrow to Heraklion, 80km away, from £180
return

Limni Keriou, Zakynthos
The village of Limni Keriou, at the south-west end of Laganas Bay, stands in stark contrast with
the notorious Club 18-30 hell-hole of Laganas itself. Its beach is pleasant rather than spectacular
but its proximity to the island's rocky tip means there are now two scuba diving operations here –
try Turtle Beach Diving Centre (diving-center-turtle-beach.com). It also makes a good base for
exploring the wild west coast of Zakynthos.

The disarmingly friendly Brati family provide a home away from home at the simple Pansion
Limni overlooking the bay or classy stone-built apartments at Pansion Porto Tsi Ostrias (both
+30 26 9504 8716, pansionlimni.com, both from €30), just inland. High on the rocky promontory
nearby, Poseidon (+30 26 9504 8708) serves delicious grilled meat or fish and enjoys fine views.
• EasyJet (easyjet.com) flies direct to Zakynthos, from £120 return. Bicycles and scooters can be
hired in Limni Keriou. Budget (budgetrentacar.gr) has a week's car rental from Zakynthos
airport from £110

Zagorohoria, Epirus
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Hikers will love the rugged mountains of the Pindus range, home to wolves and brown bears, and
to the handsome traditional villages collectively known as the Zagorohoria. These give easy
access to the area's prime walking route, the Unesco-protected Vikos Gorge, most of which can
be covered in a day's strenuous hike.
The principal bases for the area are 1,060m-high village of Monodendri and similarly lofty
Megalo Papingo. The former has the luxurious but inexpensive Monodendri Hotel (+30 26 5307
1300, monodendrihotel.com, €50), while Papaevangelou (+30 26 5304 1135, papaevangelou.gr,
doubles from €75,) is a splendid choice at the north end of the latter. Nearby Tsoumanis (+30 26
5301 2108) can rustle up unusual items such as soufflés, and its terrace affords great vistas.
• There are buses on some days of the week from Ioannina, around 35km to the south, which has
a domestic airport. EasyJet (easyjet.com) flies from Gatwick to Corfu from £100 return

Gavdos
The southernmost island in the Mediterranean is entirely removed from the rest of overcrowded
Europe in more than just geography. It's a barren rock with fine beaches and absolutely nothing
going on: all there is to do is relax with the elements and eat super-fresh fish. Of the main

strands, Sarakiniko offers more choice in facilities, while Agios Ioannis hosts a community of
nudist hippy campers playing Robinson Crusoe.
If you haven't brought a tent, the best way to find a room is through Gavdos Online Traveler
Service (gavdos-online.com, from £35), which represents several studios and villas. Yiorgos and
Maria's (+30 28 2304 2166, doubles from €25) is perhaps the island's best taverna and also has a
few rooms.
• Flights to Heraklion with Aegean Airlines, as before. Ferries from Hora Sfakion and
Paleohora on Crete (anendyk.gr, around £25 return) are notoriously fickle and prone to
cancellations in high winds, so check timetables with local travel agents and do not cut it fine
with return flights
Nick Edwards is a co-author of The Rough Guide to Greece (Rough Guides, £16.99,
tinyurl.com/roughguidegreece), now in its 13th edition and also available as an ebook
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Γύθειο - Μονεμβασιά - Ελαφόνησος: Πέτρα, θάλασσα, άμμος και ήλιος
Στο Νότο της Λακωνίας τα ανθρώπινα έργα επιχειρούν να συναγωνιστούν μοναδικής ομορφιάς
δημιουργίες της φύσης. Κερδισμένος ο περιηγητής, που έχει πολλά να δει και να απολαύσει.
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΛΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ, ΕΦΗ ΠΑΡΟΥΤΣΑ

Συγκοινωνιακός κόμβος το Γύθειο, προθάλαμος της Μάνης και των Κυθήρων, μπορεί να
αποτελέσει αφετηρία για μια διαδρομή που περνάει από ένα όνομα βαρύ, με ιστορία, τη
Μονεμβασιά, και να καταλήξει στην ξακουστή για τις ανεπανάληπτες αμμουδιές της
Ελαφόνησο.
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
Περπατώντας στο λιμάνι του Γυθείου, εύκολα ξεχνάς ότι εδώ έχεις έρθει με αυτοκίνητο. Η
αίσθηση που αποπνέει η παραλία, με τα νεοκλασικά κτίρια και τα διάφορα καφε-ταβερνεία και
μπαράκια που είναι παραταγμένα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, είναι σαφώς νησιώτικη.
Και ας είναι ο οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού Ακούμαρο, που είναι
απόληξη του Ταΰγετου.
Καμιά δεκαπενταριά μαρμάρινα σκαλιά θα σας οδηγήσουν στα μυστικά του επικλινούς
οικισμού, που πλην των άλλων «κρύβει» περισσότερα από 100 διατηρητέα κτίρια. Τα
περισσότερα κτίρια του Γυθείου είναι δημιουργήματα των τελών του 19ου και των αρχών του
20ού αιώνα, γεγονός που εξηγεί τη νεοκλασική αισθητική τους. Πάντως, το Γύθειο, που
σύμφωνα με το μύθο προέκυψε από την -κατ' εντολήν του Δία- συμφιλίωση του Ηρακλή με τον
Απόλλωνα, μετά τον καβγά που είχαν για έναν τρίποδα του μαντείου των Δελφών-,
πρωτοκατοικήθηκε τα προϊστορικά χρόνια. Η πόλη υπήρξε εμπορικός σταθμός των Φοινίκων
και αργότερα ναύσταθμος των Σπαρτιατών. Κάποια στιγμή έπεσε και στα χέρια των Ρωμαίων,
που φρόντισαν να αφήσουν ενθύμιο το μαρμάρινο θέατρο που θα βρείτε αν ακολουθήσετε την
οδό Αρχαίου Θεάτρου, κοντά στον ΟΤΕ.
Στο νησάκι Kρανάη (που αποκαλείται επίσης και Μαραθονήσι)
πηγαίνεις είτε με τα πόδια είτε με αυτοκίνητο, αφού από το
1898 το Γύθειο συνδέεται με αυτό με ένα πέτρινο κρηπίδωμα.
Σήμα κατατεθέν του νησιού ο όμορφος πύργος του Τζαννετάκη
Γρηγοράκη, μορφής της Επανάστασης του '21, που... ξέχασε να
αφήσει τα όπλα στην άκρη όταν τελείωσε η Επανάσταση και
έμεινε στην Ιστορία ως σύμβολο ανταρσίας. Ο πύργος
φιλοξενεί σήμερα το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της
Μάνης. Τέλος, η βόλτα στο Μαραθονήσι, που σύμφωνα με τη
μυθολογία χρησίμευσε επίσης ως καταφύγιο του Πάρη και της
Ωραίας Ελένης, θα σας αποκαλύψει και τον όμορφο, κτισμένο
το 1873, πέτρινο φάρο.
Παραλίες γύρω από το Γύθειο θα βρείτε πολλές - μικρές και μεγάλες. Κάπου 4 χιλιόμετρα
παραλίας προσφέρει το Μαυροβούνι, που θα βρείτε βγαίνοντας από το Γύθειο στο δρόμο προς
Μάνη. Από την άλλη πλευρά, στο δρόμο προς Μονεμβασιά, που αποτελεί τον επόμενο σταθμό
μας, θα συναντήσετε τη μεγάλη παραλία της Σελινίτσας. Στη συνέχεια σειρά έχει η Γλυφάδα ή
Bαλτάκι, που αποτελεί φυσική και άμεση συνέχεια της Σελινίτσας και ήταν το αρχαίο λιμάνι του
Γυθείου. Σήμα κατατεθέν και αξιοθέατο στο Βαλτάκι αποτελεί το παλιό ναυάγιο που μετράει
ήδη περισσότερα από 20 χρόνια
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ

«Κυρά Μονοβασιά μου, πέτρινο καράβι μου.
Χιλιάδες οι φλόκοι σου και τα πανιά σου.
Κι όλο ασάλευτη μένεις
να με αρμενίζεις μες στην οικουμένη»
Δεν τους έγραψε τυχαία ο Ρίτσος τους στίχους αυτούς για τη γενέτειρά του, τη Μονεμβασιά. Η
θέα του μεγάλου βράχου μέσα στη θάλασσα, που μοιάζει σαν να θέλει να φύγει στο πέλαγος
αλλά τον κρατάει στη θέση του η στενή λωρίδα γης που ενώνει τη χερσόνησο με τη στεριά, είναι
ένα θέαμα που εντυπωσιάζει. Η λωρίδα-δρόμος που οδηγεί απέναντι είναι ταυτοχρόνως και...
νονός της Μονεμβασιάς (η μόνη έμβασις, η μόνη είσοδος). Και αν ο βράχος είναι έργο της
φύσης, το κάστρο -μαζί με το περιεχόμενό του- που είναι έργο ανθρώπων, δεν πάει πίσω στον
τομέα των εντυπώσεων.
Το πλωτό οχυρό που ο Καζαντζάκης αποκάλεσε «Γιβραλτάρ της Ελλάδας» θα ακούσετε να
αναφέρεται με κάμποσα ονόματα: Μονεμβάσια, Μονεμβασία, Μαλβάζια, Μαλβαζούι κ.ά.
Επαιξε δε τον δικό του ρόλο στην αντιμετώπιση της πειρατείας, αφού λόγω της θέσης του
ήλεγχε τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου και άλλαξε χέρια αρκετές φορές, περνώντας από
τους Βυζαντινούς, στους Ενετούς και στους Τούρκους, και αυτό είναι αποτυπωμένο στα
σημερινά αξιοθέατα που συναντά ο ταξιδιώτης.
Περνώντας την πύλη του Κάστρου, βρίσκεσαι στην κτισμένη
δίπλα στη θάλασσα Κάτω Πόλη και ταυτόχρονα έχεις μπει στο
βασίλειο των πεζών, αφού εδώ δεν κυκλοφορούν τροχοφόρα. Η
ομορφιά των συντηρημένων και αναπαλαιωμένων πέτρινων
κτισμάτων κλέβει την παράσταση, καθώς παίρνεις τον ανήφορο
που θα σε οδηγήσει αναπόφευκτα στην Ανω Πόλη, στην πάνω
πλευρά του βράχου, όπου η θέα προς το Μυρτώο πέλαγος θα
σβήσει τη σωματική κόπωση.
Στην πλατεία, όπου ανάμεσα στο Μουσείο και το ναό
Ελκόμενου Χριστού στέκει το κανόνι, θα κάνεις μια στάση για
να πάρεις την... πρώτη δόση θέας προς τη θάλασσα από ψηλά, πριν συνεχίσεις προς την έρημη
Ανω Πόλη. Κάποια στιγμή φτάνεις ιδρωμένος στο πλάτωμα της κορυφής, όπου σε περιμένει ο
όμορφος ναός της Αγίας Σοφίας στην άκρη του γκρεμού που βλέπει προς το Μυρτώο.
Η ανάβαση απαιτεί προσοχή και υπομονή, αλλά η πρόκληση για την εξερεύνηση του βράχου
είναι μεγάλη. Αξίζει τον κόπο να φτάσει κανείς μέχρι το τέλος και αφού περάσει την κορυφή να
περπατήσει στο πλάτωμα, προς τη μεριά της στεριάς, για να απολαύσει το θέαμα που προσφέρει
η Γέφυρα ή Νέα Μονεμβασιά, ο οικισμός δηλαδή που έχει σχηματιστεί στην παραλία, απέναντι
από το βράχο. Το όνομά του, όπως είναι φυσικό, το πήρε από τη... γέφυρα που συνέδεε το βράχο
με την ακτή.
Στον κατάλογο με τα αξιοθέατα του Κάστρου συναντάμε το μουσουλμανικό τέμενος της Α΄
Τουρκοκρατίας και που σήμερα στεγάζει την αρχαιολογική συλλογή, τις χτισμένες γύρω στο
1700 εκκλησίες της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και του Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και το
ναό της Παναγίας Χρυσαφίτισσας (17ου αιώνα). Εννοείται ότι δεν φεύγεις από τη Μονεμβασιά,

αν δεν επισκεφτείς το σπίτι του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, για να τον «δεις» να
αγναντεύει τη θάλασσα έχοντας κατακτήσει την αιωνιότητα.
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
Σύμβολο κάποτε της ελεύθερης κατασκήνωσης και των
αντικομφορμιστικών διακοπών, το μικρό νησί των 19
τετραγωνικών χιλιομέτρων στα νότια του λακωνικού κόλπου
έγινε πασίγνωστο χάρη στη φυσική ομορφιά των αμμουδερών
παραλιών του. Πεντακόσια περίπου μέτρα χωρίζουν την
Ελαφόνησο από τη λακωνική ακτή, αρκετά για να περιορίσουν
τους μόνιμους κατοίκους σε περίπου 200, αλλά λίγα για να
εμποδίσουν τους χιλιάδες τουρίστες να κατακλύσουν τις
παραλίες του τον Αύγουστο. Για να χαρείτε λοιπόν τη φυσική
ομορφιά, αποφύγετε την υψηλή περίοδο και ελάτε όταν θα
μπορείτε να κινηθείτε και να κολυμπήσετε άνετα στη μεγάλη παραλία του Σίμου ή στην παραλία
των νησιών της Παναγιάς, στο βόρειο μέρος του νησιού.
Επισκεφτείτε το ιστορικό Γύθειο, την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και την Ελαφόνησο και
περάστε αξέχαστες διακοπές στην καλοκαιρινή Μάνη.

ΠΩΣ ΠΑΜΕ
Με αυτοκίνητο, κατευθύνεστε αρχικά προς Σπάρτη μέσω της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου Τρίπολης. Είκοσι περίπου χιλιόμετρα μετά τη Σπάρτη είτε συνεχίζετε ευθεία προς Γύθειο είτε
στρίβετε προς Μονεμβασιά και Nεάπολη, αναλόγως με το ποιος έχετε επιλέξει να είναι ο
αρχικός σας προορισμός. Για Ελαφόνησο θα πάτε από Ασωπό, Παπαδιάνικα και Διαμονιά και
θα περάσετε απέναντι από τα Βιγκλάφια (πριν από τη Νεάπολη), με ferry boat (Λιμεναρχείο
Νεάπολης, Τ/27340-22.228). Επίσης, εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια των ΚΤΕΛ προς
Γύθειο, Μονεμβασιά και Νεάπολη. ΚΤΕΛ Λακωνίας: Τ/210-51.24.913 (Γραφεία Αθήνας - Αγ.
Κων/νου), 27310-26.441 (Σπάρτης), 27330-22.228 (Γυθείου), 27320-61.432 (Μονεμβασιάς),
27340-23.222 (Νεάπολης).
ΔΙΑΜΟΝΗ
Ακταίον (Τ/27330-23.500-1, 6974-729.001, www.aktaionhotel.gr). Ξενοδοχείο σε όμορφο,
αναπαλαιωμένο νεοκλασικό κτίριο στο λιμάνι του Γυθείου. Από 50 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Aktaion Resort (Τ/27330-29.114, www.aktaion-resort.com). Προσεγμένο ξενοδοχειακό
συγκρότημα με πλήρως εξοπλισμένα ανεξάρτητα δωμάτια, στην αμμώδη παραλία του Γυθείου.
Από 80 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Πάνθεον city hotel (Τ/27330-22.289, 22.166, www.pantheongythio.gr). Ξενοδοχείο στο
γραφικό λιμάνι του Γυθείου. Από 50 ευρώ το δίκλινο (πρωινό: 6 ευρώ/άτομο).
Πύργος Πετροπουλάκη (Τ/27333-00.633, 6944-692.622, www.pyrgospetropoulaki.com).
Πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο στη Ράχη Γυθείου. Από 80 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.

Studios Ktirakia (T/27330-24.585,www.ktirakia.com). Συγκρότημα από προσεγμένα ξύλινα
διαμερίσματα στο Μαυροβούνι, έξω από το Γύθειο.
Βίλλες Νηρηίδες (Τ/27330-24.497, 6944-836.770, www.niriidesvillas.gr). Συγκρότημα από
προσεγμένα ανεξάρτητα διαμερίσματα με πρόσβαση στη θάλασσα, στη Σελινίτσα Γυθείου. Από
100 ευρώ το στούντιο για 2 - 3 άτομα και από 120 ευρώ το δίχωρο διαμέρισμα.
Ο Σταυρός του Νότου (Τ/27330-22.415, 25.003, www.stavrostounotou.com). Ξενοδοχειακό
συγκρότημα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην παραλία του Μαυροβουνίου. Από 65 ευρώ με
πρωινό.
Αρδάμης (Τ/27320-61.887, www.ardamis.gr). Ξενώνες στο αναπαλαιωμένο ενετικό κυβερνείο
του Κάστρου της Μονεμβασιάς. 100 - 135 ευρώ το δίκλινο.
Νέο Μαλβάζια (Τ/27320-63.007, www.malvasia-hotel.gr). Τοπικής αισθητικής ξενώνες σε τρία
συγκροτήματα, στο Κάστρο. Από 85 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Μαλβάζια (Τ/27320-61.323). Μονεμβασίτικης αισθητικής ξενώνες, χωρισμένοι σε τρία
συγκροτήματα, στο Κάστρο, υπό κοινή διεύθυνση: Μαλβάζια - Ρίτσου, Ανω Μαλβάζια
(http://traditional.malvasia-hotel.gr/) & Μαλβάζια - Στελλάκη (www.malvasia-stellaki.com).
Από 70 ευρώ με πρωινό.
Βυζαντινό (Τ/27320-61.351, www.hotelbyzantino.com). Πέτρινα παραδοσιακά διαμερίσματα
στο Κάστρο της Μονεμβασιάς. 60 - 70 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Λαζαρέτο (Τ/27320-61.991-3-4, www.lazareto.gr). Συγκρότημα με παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
αμέσως μετά τη Γέφυρα, με θέα στη θάλασσα και στο βράχο της Μονεμβασιάς. Από 100 ευρώ
το δίκλινο με πρωινό.
The Flower of Monemvasia (Τ/27320-61.395, www.flower-hotel.gr). Ξενοδοχείο στη Γέφυρα,
40 μ. από την οργανωμένη παραλία, με θέα στο Κάστρο της Μονεμβασιάς και στη θάλασσα.
Πανόραμα (T/27320-61.198, www.panoramahotel-monemvasia.gr). Ξενοδοχείο σε ύψωμα,
απέναντι από το βράχο της Μονεμβασιάς, με 20 δωμάτια, 2 διαμερίσματα και 5 σουίτες.
Εν Πλω (Τ/27340-61.140, 6979-007.530, www.enploelafonisos.gr). Μικρό, προσεγμένο
ξενοδοχείο στη Χώρα, στο λιμανάκι της Ελαφονήσου. Από 40 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.
Elafonisos Mare (Τ/27340-61.349, 6932-349.332, www.elafonisosmare.gr). Studios και
δωμάτια σε προσεγμένο περιβάλλον με πισίνα, στο δρόμο προς Παναγίτσα. Από 50 ευρώ το
δίκλινο με πρωινό (ανοιχτά από 1/6 έως 20/9).
Simos Camping (Τ/27340-22.672, 6945-373.339, www.simoscamping.gr). Προσεγμένο
κάμπινγκ στη μεγάλη παραλία του Σίμου στην Ελαφόνησο, πάνω από τους αμμόλοφους. Από 9
ευρώ το άτομο (σε μια «θέση» για 4 ενήλικες, με σκηνή, αυτοκίνητο, ρεύμα). Από Μάιο μέχρι
Οκτώβριο.
ΦΑΓΗΤΟ
• La Boheme (Τ/27330-21.992). Στο Γύθειο, για καφέ, ποτό και γκουρμέ γεύσεις. Δοκιμάστε
πένες προσούτο με μοτσαρέλα, κοτόπουλο με τηγανητό ανανά, μανιτάρι γεμιστό με γαρίδες,
σαλάτα mare (ρόκα, σολομός και γαρίδες).
• Πότης (Τ/27330-23.245). Οικογενειακή ταβέρνα στο Γύθειο, για μαγειρευτά αλλά και ψητά.
• H Tριπλέτα (Τ/27330-25.147). Παραδοσιακό εστιατόριο στο Γύθειο, που σερβίρει
αποκλειστικά πίτα τραβηχτή, σουβλάκι και τυρί. Λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
• Σεργιάνι (Τ/27330-25.285). Ταβερνείο-μεζεδοπωλείο στο Γύθειο, για φρέσκο ψάρι, χταπόδι
και γαρίδες από ιδιόκτητο καΐκι, σπιτικό γαύρο μαρινάτο, κολοκυθοκεφτέδες, πιπεριές γεμιστές,
μανιάτικη ομελέτα.

• Mατούλα (Τ/27330-25.250). Ταβέρνα στο Mαυροβούνι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε παϊδάκια,
αλλά και σεφταλιές και κοκορέτσι.
• Νίκος (Τ/27330-24.652). Ταβέρνα στο Βαλτάκι (στο δρόμο από Γύθειο προς Σκάλα) για πιάτα
της ώρας, κρέας και ψάρι.
• Γλυφάδα (Τ/27330-24.044). Στην παραλία Βαλτάκι για φρέσκο ψάρι και παραδοσιακή
ελληνική κουζίνα.
• Αστερίας (Τ/27320-62.049, 6943-775.909, www.asterias-monemvasia.gr). Ιδιαίτερης
αισθητικής ψαροταβέρνα με ωραίους μεζέδες και φρέσκο ψάρι στη Μονεμβασιά (Γέφυρα),
δίπλα στο κύμα.
• Τράτα (Τ/27320-62.084). Προσεγμένη ψαροταβέρνα στη Γέφυρα της Μονεμβασιάς, για
φρέσκο ψάρι, μύδια και γαρίδες σαγανάκι, γαριδομακαρονάδα, γαύρο μαρινάτο.
• Μαριάνθη (Τ/27320-61.371). Κουτούκι-ταβέρνα στο Κάστρο της Μονεμβασιάς, για σαΐτια
(χορτόπιτες με φύλλο στο χέρι), κολοκυθοκεφτέδες, πρασοκεφτέδες, μελιτζάνα σαγανάκι στο
φούρνο, στάμνα (ντόπιο χοιρινό με λαχανικά και τυρί).
• Κανόνι (Τ/27320-61.387). Εστιατόριο στο Κάστρο για γιουβετσάκι στο πήλινο, στάμνα, αρνί
στο φούρνο με πατάτες, ιταλικές μακαρονάδες, πρασοτηγανιά και ψητά σαΐτια.
• Ματούλα (Τ/27320-61.660). Εστιατόριο στο Κάστρο με φρέσκα ψάρια, λαδερά και μπιφτέκια
σχάρας.
• Αμπελάκια (Τ/27320-66.213, 6973-003.160). Ταβέρνα στην παραλία Αμπελάκια, ονομαστή
για τα τηγανητά κοτόπουλα δικής της παραγωγής. Δοκιμάστε κολοκυθοανθούς στο φούρνο και
χορτοκεφτέδες.
• Σπυριδούλα & Σπύρος (Τ/27320-61.082). Στο λιμάνι της Ελαφονήσου για
αστακομακαρονάδα, ψαρόσουπα, χταπόδι ψητό, μουσακά, παστίτσιο και μαγειρευτά.
• Λημνίτσα (Τ/6944-915.852). Ψαροταβέρνα στην παραλία της Παναγιάς στην Ελαφόνησο.
Κακαβιά, αστακομακαρονάδα, γαριδομακαρονάδα μεταξύ των σπεσιαλιτέ.
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The Russian Corner

-Στις 18 Μαϊου, παραμονή της επετείου της γενοκτονίας του χριστιανικού πληθυσμού της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
(http://www.hecucenter.ru/gr/about.htm) και ο Σύλλογος Ελλήνων της Μόσχας οργάνωσαν
εκδήλωση με διάλεξη απο τον γνωστό Ελληνα ιστορικό Θεοφάνη Μαλκίδη, με θέμα «Η
γενοκτονία των Ελλήνων» στο Μουσείο "Οίκος Αγιογραφίας" της Μόσχας. Ο κ. Μαλκίδης,
ποντιακής καταγωγής και μαχητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι καθηγητής στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μίλησε στην Ποντιακή διάλεκτο που συγκίνησε τον
κόσμο και υπήρχε μετάφραση στην Ρωσσική γλώσσα.
Ορισμενα ενδιαφεροντα στοιχεια:


Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά: pnt.wikipedia.org



"The Pontian Greek Genocide/A teaching book" in English and Greek:

o http://www.xeniteas.com/images/PDF-Documents/pontiangenocide.pdf
o http://www.xeniteas.com/images/PDFDocuments/pontian_genocide_final_greek_text.pdf


Pontian Greek Society of Chicago: http://www.xeniteas.com/

