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Για τις ακτές, τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, το 
ενεργειακό των νησιών, τη νησιωτικότητα, µε αφορµή τα 

ναρκωτικά, τις αναπτυξιακές ανάγκες της Επαρχίας Ικαρίας. 
 
 
 
 
 

Περιεχόµενα 
 
Σηµείωµα της έκδοσης 

Χάνουµε ακτές λόγω... έργων 

Την δηµιουργία Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών χρόνων ζητά ο ∆ήµος Αγίου Κηρύκου  

Ανασκόπηση των επίσηµων πληροφοριών για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της 

Ικαρίας  

Ένα σχόλιο για το ενεργειακό ζήτηµα των νησιών, Τάσος Κρεµµύδας 

Συνταγµατική Αναθεώρηση και Νησιωτικότητα: «Εγγύηση η κατοχύρωση της νησιωτικότητας» 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ. Η 

ΑΓΝΟΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. 

Αίτηµα για υποστήριξη των προσπαθειών της Ικαρίας Μια πρόταση του 1998 προς το 

Υπουργείο Αιγαίου που µπορεί να υποβληθεί και σήµερα αφού ελάχιστα έγιναν από τότε. 

 



 

Σηµείωµα της έκδοσης 
 

 

Αγαπητοί αναγνώστες, καλοκαιριάζει. 

Το τρίτο και καλοκαιρινό «τεύχος» της ηλεκτρονικής έκδοσης έχει …«ποικίλη» ύλη 

(κοντεύουµε να γίνουµε …lifestyle!).  

Εύχοµαι να την βρείτε χρήσιµη και ενδιαφέρουσα. 

∆εν ξεχνώ, ότι το θέµα που άνοιξε µε το δεύτερο τεύχος για την απασχόληση και την ανεργία, 

έχει µείνει ανολοκλήρωτο. Σε επόµενο τεύχος (ή τεύχη) θα δηµοσιεύσω τις πολύ χρήσιµες αλλά 

αδηµοσίευτες εισηγήσεις του Συνεδρίου για την Ανεργία στις Παραµεθόριες Νησιώτικες 

Περιοχές, καθώς και άλλο υλικό.  

Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον το δεύτερο τεύχος. Βέβαια, είχε και τα … ελαττωµατάκια του. 

Τα διαγράµµατα των ερωτηµατολογίων για την έρευνα της ανεργίας των νέων σε Ικαρία και 

Αθήνα δεν φαίνονται στην ιστοσελίδα και πρέπει να κάνεις «κλικ» πάνω στην εικόνα για να 

εµφανιστούν. Τελικά, νοµίζω ότι διόρθωσα το ηλεκτρονικό αυτό πρόβληµα και τώρα τα κείµενα 

είναι κανονικά. Ζητώ συγνώµη για ατέλειες τέτοιου είδους.  

Τέλος, σας ενηµερώνω ότι µε χαρά µου δέχτηκα την πρόταση της ιστοσελίδας www.ikaria.gr να 

αναδηµοσιεύει (δωρεάν) την έκδοση αυτή, ώστε να φτάνει σε περισσότερους αναγνώστες. 

Παρακαλώ στείλτε µου παρατηρήσεις, άρθρα σας, σχόλιά σας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

ενδιαφεροµένων για την ηλεκτρονική αυτή έκδοση. Μόνο τότε έχει αξία. Μέσα από τη 

συµµετοχή και την ανταλλαγή απόψεων αλλά και µε τη διάδοσή της. 

  
Επιστροφή στην αρχή 
 



(σ.τ.σ. Το παρακάτω κείµενο είναι αναδηµοσίευση από την Ελευθεροτυπία και έχει ενδιαφέρον για την 

Ικαρία για δυο λόγους. Όπως θα διαβάσετε στο κείµενο, ο πρώτος είναι η συµµετοχή του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Αγ. Κηρύκου στο πρόγραµµα καθαρισµού των ακτών [µπράβο στους δασκάλους τους-µπράβο 

στα παιδιά!]. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε το ίδιο το θέµα. Όπως ξέρουµε, η Ικαρία δέχεται τεράστια 

πίεση στις ακτές λόγω έργων. Σηµαντικές αλλαγές στις ακτές και απώλεια ακτών έχουµε  από λιµενικά έργα 

(ξέρουµε τα εξής παραδείγµατα: Λιµάνι Ευδήλου, δρόµος παράκαµψης Ευδήλου, Καραβόσταµο, Άγιος 

Κήρυκος, ηµιτελής µαρίνα Αγ. Κηρύκου στη Λευκάδα. Αν ξέρετε και άλλα στείλτε τα µας για δηµοσίευση 

στο igiann@tee.gr ). Το καλύτερο λιµενικό έργο το έχω δει στην ακτή του Σκουρδουλιάρη, που έγινε από 

τον τοπικό σύλλογο του Χρυσοστόµου, αφού ρώτησε ειδικούς και µελέτησε τα ρεύµατα της θάλασσας 

(∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Χρυσοστόµου).   

Όµως, εκτός από λιµενικά έργα έχουµε έργα για βιολογικούς καθαρισµούς, για διευθέτηση ρεµάτων και 

ακτών, αυθαίρετη δόµηση σε παραλίες και µαντρότοιχους που επηρεάζουν τις ακτές, έργα παράκτιας 

οδοποιίας, τσιµεντώµατα των εκβολών των ρεµάτων, την επέκταση του αεροδροµίου προς τη θάλασσα, κλπ. 

Ακόµη και η χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων επιχειρήθηκε να γίνει στη θέση 

Κουρελό του Καρκιναγρίου, που ευτυχώς αποφεύχθηκε.  

Γενικά, τα έργα γίνονται στο (ανοιχτό) Ικάριο Πέλαγος µε κακές ή ηµιτελείς  µελέτες και συχνά  χωρίς 

µελέτες των θαλασσίων ρευµάτων. Πολλές φορές, πρώτα γίνονται οι µελέτες των έργων συχνά τα έργα 

ξεκινούν  και µετά γίνονται  οι … περιβαλλοντικές µελέτες, πράγµα που είναι επικίνδυνο (αλλά και 

παράνοµο που όµως χάνεται στους λαβυρίνθους µιας ιδιότυπης homerta, όπως έγινε και στο 

Καραβόσταµο).  

Το αποτέλεσµα συχνά είναι να επηρεάζονται  οι ακτές µε καταστροφικά αποτελέσµατα. Οι τοπικές αρχές 

πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και να επιδιώκουν την πολύ καλή γνώση των επιπτώσεων, την καλή εξέταση 

των εναλλακτικών λύσεων πριν αποφασίσουν µε ποιο τρόπο θα γίνει (και αν πρέπει να γίνει) το τάδε ή το 

δείνα έργο. Το θέµα είναι σηµαντικότατο γιατί η Ικαρία δεν έχει και πάρα πολλές παραλίες.  Επίσης, έχει 

σηµαντικούς παράκτιους βιότοπους που πρέπει εµείς οι ίδιοι να προστατεύουµε. 

Το βέβαιο είναι ότι πρέπει κάποιος φορέας να ανοίξει το θέµα των ακτών µε µια ηµερίδα, συνέδριο, 

συνάντηση ή ότι άλλο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει γίνει τεράστια δουλειά µε το Integrated Coastal Zone 

Management (ICZM). Η Ελλάδα πρέπει να συντάξει το δικό της σχέδιο διαχείρισης των ακτών. Γιατί όχι 

και η Ικαρία το δικό της; Πρέπει να σκεφτούµε όλοι µαζί ποιο είναι το συµφέρον της Ικαρίας, ποιο είναι το 

συλλογικό συµφέρον. Πριν να είναι αργά.Η.Γ.) 
  

Χάνουµε ακτές λόγω... έργων 
Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ 

Προ µιας πενταετίας περίπου 7.600 χιλιόµετρα ευρωπαϊκής ακτογραµµής ήταν ενταγµένα 

σε προγράµµατα αντιµετώπισης της παράκτιας διάβρωσης. 

Οι χρήσεις αποκατάστασης ήταν τσιµεντένιες κατασκευές και βράχοι για να σχηµατιστούν 
κυµατοθραύστες, λιµενοβραχίονες ή επιχωµατώσεις και ήπιες µηχανικές µέθοδοι για τη 
συντήρηση άµµου. Αυτή η προσπάθεια όµως, ενώ λύνει τοπικά το πρόβληµα, επιδεινώνει ή 
δηµιουργεί άλλα σε άλλες περιοχές - ακόµα και σε απόσταση δεκάδων χιλιοµέτρων. 
Για το λόγο αυτό «η οποιαδήποτε απόφαση για το αν χρειάζονται έργα, τι είδους έργα είναι 
αυτά, πώς και πού χωροθετούνται, πώς κατασκευάζονται κ.λπ. πρέπει να λαµβάνεται µέσα στο 
πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης», επισηµαίνει η Ξένια Ι. Λοϊζίδου, πολιτικός 
µηχανικός, σε θέµα της σχετικά µε «τα παράκτια τεχνικά έργα και την ολοκληρωµένη 
διαχείριση της παράκτιας ζώνης». 
Το παράδειγµα µε τους παράλληλους κυµατοθραύστες στη Λάρνακα είναι διδακτικό: 
Λίγους µήνες µετά την κατασκευή τους συσσωρεύτηκε µεγάλη ποσότητα άµµου ανάµεσα στα 
έργα και στην ακτή. (Εκεί όπου ακριβώς προοριζόταν για χρήση από τους λουόµενους). Το νερό 
δεν ξεπερνά σε βάθος τα 30 εκατοστά όποτε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ούτε για κολύµπι 
ούτε για άλλο είδος θαλάσσιας αναψυχής. 
Η προσπάθεια των ιδιωτών να σκάβουν κάθε χρόνο την περιοχή αφαιρώντας µεγάλες ποσότητες 
άµµου δεν έχει επιλύσει το πρόβληµα. Στο µεταξύ, οι γειτονικές ακτές έχασαν την άµµο που 
συγκεντρώθηκε µετά την κατασκευή των κυµατοθραυστών. Το χειρότερο ήταν η διάβρωση που 
ήρθε ως συνέπεια της νέας πραγµατικότητας απειλώντας τα παραλιακά κτίσµατα, κυρίως τα 
ξενοδοχεία. Αποφασίστηκε λοιπόν να κατασκευαστούν άλλοι τέσσερις κυµατοθραύστες όπως 
και έγινε. 
Ετσι το πρόβληµα µεταφέρθηκε πιο πέρα, κι έγιναν άλλοι τέσσερις, και µετά άλλοι, και ούτω 



καθεξής. Από την κατασκευή των πρώτων δύο (πέρασαν δέκα χρόνια) φτιάχτηκαν 12 
παράλληλοι κυµατοθραύστες αλλά η περιοχή δεν έχει καταφέρει να «ανακτήσει ακόµα και 
σήµερα τη χαµένη ισορροπία της». 
Οι προσπάθειες πλέον παγκοσµίως, όπως τονίζει το δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, εστιάζονται στην 
αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παράκτιες περιοχές µε φιλικές µεθόδους ενταγµένες στο 
πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. 
Μια πιο προχωρηµένη προσέγγιση για το θέµα της διάβρωσης είναι η «εγκατάλειψη γης». 
Αυτή η τακτική έχει «υποκινηθεί» από το πρόγραµµα EUROSION της Κοµισιόν, που έδωσε 
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία στην προστασία από τη διάβρωση στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 
παράκτιας διαχείρισης: 
«Μια τέτοια προσέγγιση έχει υλοποιηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο (Εσεξ και Σάσεξ) και στη 
Γαλλία (Crier sur Mer). Εδώ, το κόστος της παραδοσιακής τεχνικής προστασίας θα είχε κατά 
πολύ ξεπεράσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων, µακροχρόνια (σύµφωνα µε τη διάρκεια 
ζωής των περιουσιακών αυτών στοιχείων) κάνοντας την επανατοποθέτησή τους πιο λογική 
επιλογή από οικονοµική σκοπιά. Επιπλέον, η πρακτική αυτή µπορεί να αποτελεί πιο σωστή 
περιβαλλοντική επιλογή καθώς η διάβρωση πετρωµάτων δεν µπορεί να σταµατήσει, µ' 
αποτέλεσµα να συνεχίζεται η απόσπαση υλικού». 
Ανακεφαλαιώνοντας υπογραµµίζουµε πως «κάθε έργο που κατασκευάζεται στην παράκτια ζώνη 
αποτελεί εµπόδιο στη φυσική εκτόνωση των παράκτιων µηχανισµών επί της ακτής κσι 
µεταβάλλει την παράκτια κίνηση των ιζηµάτων», παρατηρεί η κ. Λοϊζίδου. Παράλληλα 
διαταράσσεται «η ισόρροπη κατανοµή των ιζηµάτων». Ετσι έχουµε ανεπιθύµητα έντονες 
προσχώσεις στα υπό προστασία τµήµατα της ακτής και έντονες έως (και) καταστροφικές 
διαβρώσεις στις γειτονικές ακτές. 
Η ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, αν κι έχει αναγνωριστεί ως η πιο 
αποτελεσµατική µέθοδος διαχείρισης για την ενσωµάτωση της προστασίας και βιώσιµης χρήσης 
της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας στη διαδικασία του σχεδιασµού, ακόµα δεν 
εφαρµόζεται ευρέως. 
Τα αντικρουόµενα συµφέροντα κυριαρχούν, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, µε τα γνωστά 
αποτελέσµατα. 
 

Οι νέοι φορείς που δήλωσαν συµµετοχή στο πρόγραµµα «καθαρίστε τις ακτές» είναι: Οι Fresh 

magazine, Big Blue Diving School, Hotel Afrodite στο Ηράκλειο, ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλοθέης, 

∆ήµος Τήλου, Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Αττικής, Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο 

Βαρνάβα, Γυµνάσιο Καπανδριτίου, ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κήρυκου Ικαρίας, The 

Body Shop Καλλιθέας. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/06/2006 

 
Επιστροφή στην αρχή  
 



(σ.τ.σ. Θερµά συγχαρητήρια στο ∆ήµο Αγίου Κηρύκου! Η.Γ. Για ενίσχυση αυτής της πρότασης 

δηµοσιεύουµε ανασκόπηση πληροφοριών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για την Ικαρία. Να 

συµπληρώσουµε ότι οι και οι Φούρνοι, που ανήκουν στην Επαρχία Ικαρίας, έχουν τεράστιας 

σηµασίας και µοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. Τέλος, υπάρχει πληθώρα σηµειακών 

αρχαιοτήτων που δεν έχουν αναδειχτεί, αλλά και σηµαντικότατες προφορικές µαρτυρίες που πρέπει 

να ερευνηθούν). 

   

Την δηµιουργία Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών χρόνων ζητά ο ∆ήµος 
Αγίου Κηρύκου 

Συντάκτης: Πηγή :ΕΡΑ 
Ηµ/νία καταχώρησης : 14/3/2006 
Ωρα καταχώρησης : 3:15:00 µµ 
 Την δηµιουργία Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών χρόνων ζητά µε επιστολή του προς 
την ∆ιευθύντρια της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κ. Μαρθαρή, 
την οποία κοινοποιεί και προς τον Υπουργό Πολιτισµού κ. Γιώργο Βουλγαράκη, ο 
Αντιδήµαρχος Αγίου Κηρύκου Γιώργος Λάρδας προκειµένου να µην µείνουν στην αφάνεια τα 
αρχαιολογικά ευρήµατα της προϊστορικής Ικαρίας.  
http://aegeantimes.atcomweb.gr/article.asp?id=14164&type=4 
 
Επιστροφή στην αρχή 
 
 

Ανασκόπηση των επίσηµων πληροφοριών για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς 
τόπους της Ικαρίας  

 
Πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισµού http://www.culture.gr 

 
Αρχαιολογική Συλλογή Αγίου Κηρύκου 

 

Η Αρχαιολογική Συλλογή Αγίου Κηρύκου περιλαµβάνει ευρήµατα από τις περιοχές 
Ανεµοτάφια, Μαυρικάτο, Καµάρι Φούρνων, Φυρή ΄Ασπα, Εύδηλος, ∆ράκανο, Καταφύγι, 
Σπήλαιο Χρυσοστόµου, Μονοκάµπι και άλλες.  
Στη Συλλογή εκτίθενται ειδώλια ζώων, µυθικών όντων (Ερµαφρόδιτου), ενσφράγιστοι κέραµοι 
και λαβές αµφορέων, µία µεγάλη συλλογή ακέραιων οξυπύθµενων αµφορέων από ναυάγια, 
γυάλινα µυροδοχεία, εργαλεία, καλλωπιστικά σκέυη, όπλα, νοµίσµατα, πήλινα και χάλκινα 
αγγεία και άλλα ευρήµατα.  
Το σηµαντικότερο έκθεµα της Συλλογής είναι το "ανάγλυφο του καταφυγίου", επιτύµβιο 
ανάγλυφο των αρχαϊκών / πρώιµων κλασικών χρόνων, έργο µεγάλου Παριανού καλλιτέχνη. Το 
ανάγλυφο απεικονίζει το θέµα του αποχαιρετισµού της νεκρής από την οικογένειά της και 
ξεχωρίζει για τον ανάλαφρο νησιωτικό ρυθµό και τις οι πλούσιες πτυχώσεις των ενδυµάτων.  

 
Αρχαιολογικό Μουσείο Κάµπου Ικαρίας 

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείου Κάµπου βρίσκεται µέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Κάµπου 
(αρχαία Οινόη).  
Περιλαµβάνει ευρήµατα από τις περιοχές Κάµπος (αρχαία Οινόη), Νας (ναός Ταυροπόλου 
Αρτέµιδος), Αρέθουσα, Χριστός Ραχών, Προεσπέρα, Φραντάτο και άλλες.  
Στα εκθέµατα του Μουσείου περιλαµβάνονται αγγεία, αγάλµατα, κτερίσµατα τάφων, 
σαρκοφάγους, ειδώλια και αρχιτεκτονικά µέλη.  
Ανάµεσα στα ευρήµατα ξεχωρίζει µία µαρµάρινη σαρκοφάγος της ύστερης αρχαιότητας. 
∆ιακοσµείται µε ανάγλυφες γιρλάντες, ρόδακες και οπώρες, ανήκει πιθανότατα στα έργα ενός 
µικρασιατικού εργαστηρίου.  



 
Κάµπος 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Κάµπου καταλαµβάνει την περιοχή της αρχαίας Οινόης, που 
κατοικήθηκε από την µυκηναϊκή εποχή έως την ύστερη ρωµαϊκή / πρώιµη βυζαντινή περίοδο.  
Τον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου αποτελούν το Ωδείο, το υστερορρωµαϊκό υδραγωγείο και 
ένα πρωτοβυζαντινό κοσµικό κτίριο µε το όνοµα "Παλάτια".  
Το Ωδείο είναι ένα εξαιρετικής κατασκευής αρχιτεκτόνηµα της ύστερης αρχαιότητας, 
οικοδοµηµένο µε κτιστή τοιχοδοµία και µε χαρακτηριστικά τα µεγάλα τόξα. Αναστηλώθηκε από 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την διετία 1978-1980.  
Πρόσφατα ο αρχαιολογικός χώρος Κάµπου επεκτάθηκε και χαρτογραφήθηκε. Παράλληλα, 
κηρύχθηκαν και χαρτογραφήθηκαν 10 αρχαιολογικοί χώροι στην Ικαρία και τους Φούρνους. 
 

Περιοχή 

Κάµπος Ικαρίας 

Νοµός 

Σάµου 

Περιφέρεια 

Ανατολικού Αιγαίου  

Εφορεία 

ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Μέρες-Ωρες λειτουργίας 

Χώρος διαρκώς ανοικτός 

Τηλέφωνο 

2275 31300 

 
∆ράκανο 

 

΄Ενας από τους χώρους που, σύµφωνα µε τον Οµηρικό ΄Υµνο για την γέννηση του ∆ιονύσου, 
ερίζουν για το λίκνο του θεού.  
Λείψανα αρχαίου ναού, πιθανότατα του ∆ιονύσου, εντοπίστηκαν στον όρµο Ιερό, στο ανατολικό 
άκρο της Ικαρίας, ενώ στο κοντινό ∆ράκανο σώζεται αρχαίος περίβολος µε ίχνη γωνιαίων 
πύργων, αλλά και κυκλικός πύργος ύψους 15µ. (ο "πύργος του ∆ράκανου"), ο οποίος 
χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή.  
Ο πύργος αποτελεί κηρυγµένο µνηµείο και έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα του Υπουργείου Αιγαίου 
για την αποτύπωση, στερέωση και αναστήλωσή του (1997). Μαζί µε τους πύργους του Αγίου 
Πέτρου ΄Ανδρου και του Χειµάρρου στη Νάξο είναι οι ψηλότεροι πύργοι στον χώρο των 
Κυκλάδων.  
 

Περιοχή 

Φανάρι Ικαρίας 

Νοµός 

Σάµου 

Περιφέρεια 

Ανατολικού Αιγαίου  

Εφορεία 

ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 



Μέρες-Ωρες λειτουργίας 

Χώρος διαρκώς ανοικτός 

Τηλέφωνο 

2275-31300, 31286 

 
Νας 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Να βρίσκεται στην δυτική Ικαρία. Στις όχθες του ποταµού Χάλαρη 
σε ένα ειδυλλιακό τοπίο λατρεύτηκε η θεά ΄Αρτεµις από τα κλασικά χρόνια έως την 
ρωµαιοκρατία. Ο αρχαίος ναός της Ταυροπόλου Αρτέµιδος (το "Ταυροπόλιον¨) αποτελεί το 
κυριότερo µνηµείο του χώρου.  
Οι ανασκαφές του αρχαιολόγου Ν. Πολίτη το 1932 επιβεβαίωσαν την άποψη για την ύπαρξη 
ενός ναού της Αρτέµιδος στο Να. Και των αρχαίου πολίσµατος των Ιστών στο γειτονικό Χριστό 
των Ραχών. Οι ανασκαφές στον χώρο επαναλήφθηκαν από την αρχαιολόγο Σ. Σαµαρτζίδου την 
περίοδο1989-1991.  
 

 Περιοχή 

Νας Ικαρίας 

Νοµός 

Σάµου 

Περιφέρεια 

Ανατολικού Αιγαίου  

Εφορεία 

ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Μέρες-Ωρες λειτουργίας 

Χώρος διαρκώς ανοικτός 

Τηλέφωνο 

2275-31300 

http://www.culture.gr 
 

 
Πληροφορίες για Λαογραφικά Μουσεία από το  http://www.island-ikaria.com/culture/ 

 

FOLKLORE MUSEUM OF VRAKADES 

The Folklore Museum of Vrakades is located in the scenic village of Vrakades, 650 meters above 

sea level on the north-western side of the island. The village was founded in the 17th century and 

contains old stone houses and captains' villas of architectural note. The museum houses an 

interesting collection of itemsrelated to the history and people of the region. Of particular interest 

are documents and memorabilia from the Free State of Ikaria.  

Vrakades sports a folklore museum which contains a remarkable collection of traditional and 

historical exhibits including various clay and wooden objects used by the housewife, the 

beekeeper, and the farmer. Ecclesiastical relics from Profit Elias in Vrakades and the convent of 

Evagelistrias Mavrianou, books by Ikarian writers, Ikarian records and documents over 500 years 



old, exhibits from the Ikarian Struggle for Freedom and the Free Nation of Ikaria. Very 

interesting is the cutter, "lanari" in Greek, used for the processing of wool and goat hairs from 

which the primative local clothing was made. The primative tool used for making ropes,"lisgos" 

an old diggin tool, and many other tools belonging to the first inhabitants of the island.  

 

FOLKLORE MUSEUM OF PERDIKI 

Located in the village of Perdiki, 13 km from Agios Kirikos, The Ikarian Folklore Museum 

features over 400 items from Ikarian life dating back to the 17th C. Usually open daily during the 

summer from 10:00 am to 3:00 pm.,except Monday 

http://www.island-ikaria.com/culture/ 

 

Πληροφορίες και συνδέσεις από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού 

 

• ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF KAMBOS  

• ARCHAEOLOGICAL & FOLKLORE COLLECTION OF AGIOS KIRIKOS  

• THE CASTLE OF NIKARIA  

• THE CHURCH OF AGIOS KIRIKOS  

• THE TEMPLE OF ARTEMIS  

• THERMAL SPRINGS OF THERMA  

http://www.hri.org/infoxenios/english/aegean/ikaria/sights.html under the auspices of the Greek 

National Tourism Organization  (G.N.T.O.) Περισσότερα για την ιστοσελίδα στο 

http://www.hri.org/infoxenios/intro.html 

 

Πληροφορίες για τον Φάρο του Κάβο Πάπα ή Κάβο Τσικνιά 

 

ΦΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣ (ΙΚΑΡΙΑ) - LIGHTHOUSE PAPAS (IKARIA ISL.) 

Ο φάρος αυτός πρωτολειτούργησε το 1890 από την Γαλλική εταιρεία φάρων. Το ύψος του 

κυλινδρικού του πύργου είναι 11 µέτρα και τό εστιακό του ύψος είναι 65 µέτρα. 

Η παράδοση λέει ότι οφείλει το όνοµά του στον πάπα που κάποτε κινδύνεψε να ναυαγήσει στην 

θαλάσσια περιοχή της Ικαρίας απέναντι από τον φάρο. Εντάχθηκε στο Ελληνικό φαρικό δίκτυο 

µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-13 

http://www.qsl.net/sv2ael/sv2ael.files/faroi/details/papas.htm 

 
Επιστροφή στην αρχή 



 

Ένα σχόλιο για το ενεργειακό ζήτηµα των νησιών 
 

Τάσος Κρεµµύδας 
 
(σ.τ.σ.: Ο φίλος Τάσος Κρεµµύδας είναι ειδικός για ενεργειακά-περιβαλλοντικά ζητήµατα και 

επιπλέον είναι µέλος του Πανελλαδικού Συµβουλίου των Οικολόγων Πράσινων. Πήραµε την 

πρωτοβουλία να δηµοσιεύσουµε ένα δικό του σχόλιο που γράφτηκε για ευαισθητοποίηση και 

κάποια δράση του οικολογικού χώρου)  

 

Για τέταρτη -νοµίζω- συνεχόµενη χρονιά η ∆ΕΗ θα ενοικιάσει Η/Ζ για την κάλυψη των αιχµών 

στα νησιά.... 

Το κόστος αγοράς τους είναι ~2,5 φορές το κόστος ενοικίασης και βέβαια πρόκειται απλά για 

την πιο πρόχειρη και εύκολη λύση αλλά πολύ ακριβή και σίγουρα όχι καλή για το περιβάλλον. 

∆εν είναι και κανα µεγάλο µυστικό ότι σε τέτοιες "συµβάσεις ενοικίασης" πέφτει τρελό 

φαγοπότι και µίζες. Άλλωστε σύµφωνα µε τον νόµο το πλεονάζον κόστος της ∆ΕΗ από την 

κάλυψη των αναγκών των νησιών (~200 εκ ευρώ πέρσι) καλύπτεται από ειδικό λογαριασµό 

καταναλωτών. Ότι και να πληρώσει η ∆ΕΗ δηλ θα το πάρει πίσω, δεν έχει τίποτα να χάσει ούτε 

κανένα κίνητρο βελτιστοποίησης. 

Η ∆ΕΗ επίσης αρνείται από το 2001 να δηµοσιοποίησει στοιχεία κόστους και φορτίου για τα 

νησιά. Όλοι της πιάτσας ξέρουµε πως δεν είναι απίθανο σε αρκετά νησιά να αποδεικνυόταν πως 

οι ΑΠΕ θα έβγαιναν ως η φτηνότερη λύση! Επίσης χωρίς τα στοιχεία αυτά δεν µπορεί να 

σχεδιαστεί και κανένα υβριδικό. (σ.τ.σ. Όπως αυτό των Ραχών) 

Στην 2ετή σχετική έκθεση που έγινε το χειµώνα, η ∆ΕΗ ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περιθώριο 

εγκατάστασης νέων µονάδων ΑΠΕ σε κανένα νησί! (από 2008 και βλέπουµε δηλαδή) ενώ η 

ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) την πιέζει να κάνει ειδική έκθεση για τα φωτοβολταϊκά 

(χρονική συσχέτιση µέγιστης παραγωγής και αιχµής κατανάλωσης) µπας και βγει κανα κιλοβάτ 

απο δω κι απο κει.... (γι αυτό βέβαια χρειάζεται η δηµοσιοποίηση των στοιχείων φορτίου των 

δικτύων...) 

Η ∆ΕΗ επίσης χρόνια (µέχρι πέρσι) κωλυσιεργεί τις µελέτες διασύνδεσης των νησιών γιατί τότε 

εν δυνάµει θα έχανε πελάτες (Θεωρητικά ανταγωνισµός στο ηπειρωτικό σύστηµα ενώ στα νησιά 

θεσµικό µονοπώλιο προµήθειας στην ∆ΕΗ) 

Κάποια επιπλέον στοιχεία στο  

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=705468&lngDtrID=251 

 

Επιστροφή στην αρχή 
 



(σ.τ.σ. Από το 1995 έχει τεθεί στην αυτοδιοίκηση, µε το εγχείρηµα ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 

ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ, το θέµα της αρχής της νησιωτικότητας. Όµως αγνοήθηκε η δύναµη αυτού του 

επιχειρήµατος. Για παράδειγµα, όταν δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ο σχεδιασµός 

προέβλεπε ένα νοµαρχιακό νοσοκοµείο ανά νοµό. Τότε υποβαθµίστηκε το Νοσοκοµείο Ικαρίας σε 

…Κέντρο Υγείας και ενισχύθηκε  το Νοσοκοµείο …Σάµου!. Βέβαια, µετά από µια δεκαετία 

θανάτων των Ικαρίων στο νησί και στα καράβια, µετά από µερικές τραγικές πτώσεις ελικοπτέρων 

και πληθώρα περιπτώσεων όπου ο κόσµος υπέφερε, και µετά από διαδηλώσεις, διαµαρτυρίες και 

υποµνήµατα για τον κόσµο που πεθαίνει, οι αρµόδιοι κατάλαβαν το λάθος τους. Αργά και 

βασανιστικά ξανασυστάθηκε το Νοσοκοµείο Ικαρίας ως αυτοτελής οργανισµός, όπως άλλωστε 

έγινε και στη Λήµνο. Η αρχή της Νησιωτικότητας δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Το ίδιο επιχείρηµα 

ισχύει και για τις µεταφορές και τη ναυσιπλοΐα. Το ίδιο και για την ανεργία. Και για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Ακόµη και για τις …ποδοσφαιρικές οµάδες και τη συµµετοχή τους στο 

τοπικό πρωτάθληµα. Σήµερα δηµοσιεύουµε δυο κείµενα που δείχνουν τις απόψεις της Κυβέρνησης 

της Ν∆ και της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Συµφωνούν. Εσείς;  Η.Γ.)    

 

Συνταγµατική Αναθεώρηση και Νησιωτικότητα: «Εγγύηση η κατοχύρωση της 
νησιωτικότητας» 

13/5/2006  

Έµφαση στη συνταγµατική αναθεώρηση έδωσε ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, κηρύσσοντας χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης την έναρξη των 
εργασιών της 26ης Γενικής Συνελεύσεως των µελών της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών 
Περιοχών. ∆ίχως να παραλείψει να αναφερθεί στο «πρόγραµµα για τα µικρά νησιά», ο κ. 
Παυλίδης επισήµανε την αξία που προσλαµβάνει για τις νησιωτικές περιοχές η συνταγµατική 
κατοχύρωση της νησιωτικότητας, την οποία και χαρακτήρισε εγγύηση για το αύριο της 
νησιωτικής χώρας.  

«Eίχα την τιµή να ενηµερώσω τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, τον κ. Κώστα 
Καραµανλή – είπε ανοίγοντας τις εργασίες της Συνέλευσης – για ένα µεγάλο πρόγραµµα που θα 
αρχίσει να εφαρµόζεται στη χώρα µας, αφού περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο µετά από 
λίγες ηµέρες, το πρόγραµµα της στήριξης της ανάπτυξης των µικρών νησιών και των 
αποµακρυσµένων νησιωτικών µας περιοχών. Μια προσπάθεια, ώστε προβλήµατα υποδοµών που 
επί χρόνια συζητούσαµε, να αντιµετωπισθούν στο σύνολό τους».  

 

 «Συγκεκριµένες λύσεις» 
Η υπόθεση των νησιών είναι για τη χώρα µας, σύµφωνα µε τον Υπουργό Αιγαίου, κυρίαρχο 
ζήτηµα  και ήδη, όπως επισήµανε: «Έχει κατατεθεί ειδική πρόταση, η οποία είναι σε συντονισµό 
προς εκείνη που καταφέραµε να εντάξουµε στο Ευρωσύνταγµα, ώστε να περιληφθεί στις 
αναθεωρητέες  διατάξεις του Συντάγµατός µας».     
«Πιθανώς να θεωρείται αυτονόητο –συνέχισε ο κ. Παυλίδης– ότι κάθε χώρα, η Κυβέρνηση της 

Από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την νέα αναθεώρηση του Συντάγµατος 

 

Άρθρο 101 του Συντάγµατος 
Προτείνεται η αναθεώρηση του άρθρου 101 του Συντάγµατος προς την 
κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθµισης των νησιωτικών περιοχών της Χώρας. 
Ειδικότερα, προτείνεται η ένταξη της ερµηνευτικής δήλωσης ως αυτοτελούς 
παραγράφου στο άρθρο 101, µε την περαιτέρω πρόβλεψη ότι ο κοινός 
νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν δρα κανονιστικώς, λαµβάνουν υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, καθιερώνοντας ειδική µέριµνα 
για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξή τους. 
 



κάθε χώρας, πρέπει να επιδεικνύει ειδικό ενδιαφέρον στις δυσπρόσιτες περιοχές, στις  περιοχές 
που επικρατούν ειδικές συνθήκες διαβιώσεως. Η συνταγµατική κατοχύρωση, όµως, αποτελεί 
ισχυρότερη εγγύηση. Τονίζει την υποχρέωση, χωρίς να υποβάλλεται αίτηµα, να δοθούν 
συγκεκριµένες λύσεις στα καθηµερινά µας νησιωτικά προβλήµατα.  Και αυτό θα επιχειρήσουµε 
να το κάνουµε, εντονότερα από ό,τι υπάρχει στο σηµερινό Ελληνικό Σύνταγµα, στην προσεχή 
Συνταγµατική Αναθεώρηση». 
Όπως είπε ο Υπουργός, µνηµόνευσε τα σχετικά µε την αναθεώρηση προκειµένου να 
παρουσιάσει ευκρινώς, ότι: «H προσπάθεια που συνήθως αναπτύσσουµε στις Βρυξέλλες, δεν 
παραµένει µόνο στα πλαίσια των Βρυξελλών.  Αναπτύσσεται παράλληλα, και αυτό είναι 
συνέπεια, και στον κύκλο των Εθνικών µας Κοινοβουλίων και τοπικών Κυβερνήσεων.». 

Και στην πράξη 
Στη συνέχεια ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη, σε όλη την Ευρώπη «να γίνει 
συνείδηση  ότι οι νησιωτικοί πληθυσµοί της, έχουν ανάγκη ειδικής µεταχείρισης. Αυτό, 
άλλωστε, επιβάλλει η έννοια της συνοχής στους κανόνες διαβιώσεως όλων των Ευρωπαίων.». 
Ως εργαλείο για το στόχο αυτόν, ο Υπουργός Αιγαίου χαρακτήρισε την «ισχυρή πολιτιστική 
δύναµη που έχουµε. Μπορούµε να την αξιοποιήσουµε και να συµβάλλουµε µε ιδιαίτερη 
συµµετοχή στην καλλιέργεια των όσων προηγουµένως ανέφερα.». 
Προβάλλοντας ως επιχείρηµα τη νησιωτική του καταγωγή και την εκπροσώπηση ως βουλευτής 
νησιωτικού νοµού, ο κ. Παυλίδης τόνισε για τη συµµετοχή του στη συνέλευση, ότι: «Έχω 
εντολή από τους συµπατριώτες µου νησιώτες, όπως έχετε και εσείς, ασχέτως θέσεως σε  
Κυβέρνηση, είτε είµαι Yπουργός, είτε όχι, να κάνω καθηµερινά ό,τι επιτελείτε εσείς µε την 
παρουσία σας εδώ και µε τη συµµετοχή σας στην κοινωνική εξέλιξη της περιοχής που 
εκφράζετε και της χώρας που ζείτε.  Και είµαι εδώ για να ενώσω και εγώ τη φωνή µου µε τη 
δική σας τη φωνή, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες ισότιµα να προχωρήσουν. Με αλληλοκατανόηση 
και µε ισοκατανοµή πόρων, ώστε να µη µένει µόνο στη θεωρία η αναγνώριση της 
νησιωτικότητας.». 
 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Αιγαίου, την παρούσα περίοδο ολοκληρώνεται η διαδικασία έγκρισης 
κανονισµών, βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν τα κοινοτικά ταµεία.  

«Μεγάλη υπόθεση για όλους µας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παυλίδης, «γιατί χωρίς τους 
συγκεκριµένους οικονοµικούς πόρους, όποιο πρόγραµµα και αν σχεδιάσουµε, θα παραµένει µια 
φιλοδοξία και τίποτε περισσότερο. Και εµείς είµεθα άνθρωποι που φιλοδοξούν να επιτύχουν δια 
της πράξεως».  
Καταλήγοντας ο Υπουργός Αιγαίου σηµείωσε, ότι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης 
βρίσκονται στις Βρυξέλλες, ώστε µεταξύ των θεµάτων που συζητούνται εκεί, ιδιαίτερα να 
συζητηθεί και η ειδική αντιµετώπιση των νησιωτικών προβληµάτων, ενώ πρότεινε η Συνέλευση 
να εκπέµψει µήνυµα στους αρµόδιους Επιτρόπους, ότι:  

«Eµείς δεν εγκαταλείψαµε ό,τι αρχίσαµε κατά τη συζήτηση του Ευρωσυντάγµατος. Συνεχίζουµε 
να αξιώνουµε την ισοτιµία στη µεταχείριση, καταρχήν, και µετέπειτα την ειδική αντιµετώπιση 
των Ευρωπαίων νησιωτών πολιτών.».  

ΠΗΓΗ: http://www.emprosnet.gr/emprosnet/news/article.asp?cid=85&uid=2006051326533 

Επιστροφή στην αρχή 



 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ. 

 Η ΑΓΝΟΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. 

Ηλίας Γιαννίρης 
 (Στις 26.1.1997 η Πανικαριακή Αδελφότητα Αθήνας πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει 

ανοιχτή συγκέντρωση φορέων και συλλόγων του νησιού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

των ναρκωτικών στην Ικαρία, µετά την κλοπή όπλων από το τοπικό στρατόπεδο στον Άγιο 

Κήρυκο, και µια διένεξη που αποκάλυψε ένα ευάριθµο δίκτυο νεαρών χρηστών. Καταθέτω εδώ, 

ορισµένες απόψεις  που διατύπωσα στη συνάντηση αυτή και που τότε δηµοσιεύτηκαν στον τοπικό 

τύπο. Το κείµενο, αν και κοντεύει να κλείσει δεκαετία, θεωρώ ότι είναι επίκαιρο. Η.Γ.) 

1. Πρέπει να δηµιουργήσουµε, όλοι οι Ικάριοι έναν ΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ένα 

φορέα της Αυτοδιοίκησης που φυσικά να εδρεύει στην Ικαρία, να σκέφτεται, να προγραµµατίζει 

και να οργανώνει, να υλοποιεί. Μιά Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης όλης της Ικαρίας 

που να έχει αρµοδιότητες και για πολιτιστικά-αθλητικά ζητήµατα µπορεί να παίξει έναν τέτοιο 

ρόλο. Σήµερα η Ικαρία είναι διαιρεµένη θεσµικά σε Βόρειους και Νότιους, υψοµετρικά σε 

παράκτιους και ορεινούς, αναπτυξιακά σε "Αγιώτες-Ευδηλιώτες-Ραχιώτες", γεωγραφικά σε 

Καριώτες και Αθηναίους ή Αµερικάνους, σε νέους και µεγάλους, σε επιστήµονες και τους 

"υπόλοιπους", σε αριστερούς και δεξιούς ή πασόκους κλπ-κλπ. Μάλιστα, συνεχώς 

εφευρίσκουµε και νέες διαιρέσεις. 

Οσο δεν έχουµε, όσο δεν δηµιουργούµε τον ΝΟΥ της Ικαρίας, οι όποιες ενέργειες και δράσεις 

(όχι αντιδράσεις) για το πρόβληµα των ναρκωτικών αλλά και γιά πολλά άλλα προβλήµατα δεν 

θα µπορούν να είναι συστηµατικές και κυρίως να φέρνουν αποτέλεσµα και οφέλη για όλη την 

Ικαρία. 

2. Πρέπει να καταστρώσουµε ένα πρόγραµµα τόνωσης της τοπικής υπερηφάνειας σε όλους 

µας. Σήµερα πιστεύουµε ότι η Ικαρία είναι γεµάτη µειονεκτήµατα και καθυστερηµένη. Ωστόσο, 

οι ιδιαιτερότητές της είναι ασυστηµατοποίητες και άγνωστες και σε εµάς τους Καριώτες αλλά 

και στην ευρύτερη κοινωνία. ∆εν είναι µόνο η ιδιαιτερότητα της γλώσσας. Ευτυχώς αυξάνει ο 

αριθµός των Ικαρίων που όλο και περισσότερο πείθεται ότι αυτές ακριβώς οι ιδιαιτερότητες 

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και όχι η µίµηση του µοντέλου του παράκτιου µαζικού 

ξενοδοχειακού τουρισµού των γύρω νησιών.  

3. Τις ξέρουµε όµως τις ιδιαιτερότητες µας; Να µια πρόχειρη και ενδεικτική καταγραφή: Η 

Ικαριακή φύση έχει πάνω από 12 ενδηµικά είδη φυτών και ζώων που δεν υπάρχουν πουθενά 

αλλού, και δεν ξέρουµε πόσα άλλα θα βρεθούν γιατί είναι γενικά ανεξερεύνητη. Γεωλογικά έχει 

περίπου από όλα. Το αιολικό δυναµικό της Ικαρίας είναι από τα ελάχιστα της Ευρώπης µε 

τέτοιες δυνατότητες και περιµένει την αξιοποίησή του από την αυτοδιοίκηση. Οι γεωθερµικές 

δυνατότητες είναι σε αναµονή. Η αρχαία Ικαρία που ήταν το σταυροδρόµι του Αιγαίου, µε 

σηµαντικό πλούτο και πολιτισµό (είναι γεµάτη από ευρήµατα του νεολιθικού και του λεγόµενου 

"κυκλαδίτικου" πολιτισµού), είναι θαµένη κακοδιατηρηµένη και άγνωστη, αντί να προβάλεται 

ως η Πατρίδα του Θεάτρου, η Πατρίδα του πρώτου αεροπόρου αλλά και η Πατρίδα του 



∆ιόνυσου και του Κρασιού (όπως µαρτυρεί και η επιγραφή στο αρχαιολογικό Μουσείο του 

Κάµπου). Ποιος άλλος τόπος έχει τέτοια πλεονεκτήµατα; 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτά.  Η Ικαριακή κοινωνία έχει δηµιουργήσει ιδιόµορφη γραφή (τσιγκριά 

ή τσίγκρικα γράµµατα που δεν υπάρχουν αλλού), ιδιόµορφη οίκηση (αραιή και διάσπαρτη 

κατοίκηση που δεν υπάρχει αλλού), ιδιόµορφη αρχιτεκτονική στα σπίτια και στις εκκλησίες 

(κάθε χρόνο έρχονται φοιτητές και την σπουδάζουν), ιδιαίτερους τρόπους διασκέδασης 

(πανηγύρια, έθιµα πρωτοχρονιάς κλπ), δική της ιδιαίτερη λύρα (την καριώτικη που µοιάζει µε τη 

λύρα της Καρπάθου αλλά είναι ιδιαίτερη), δική της βράκα (µε σχέδιο που δεν συναντάται σε 

άλλα νησιά), δικά της ωράρια, δική της τσαµπουνοφυλάκα, δικό της παραδοσιακό κτηνοτροφικό 

σύστηµα που κατέρρευσε, δική της ράτσα σταφυλιού (φωκιανό), δική της ράτσα προβάτου 

(πρόβατο Ευδήλου), καταπληκτική και µοναδική φύση, για να µην καταλήξουµε στην γνωστή 

ιδιαιτερότητα των ιαµατικών νερών της, αλλά και την τεράστια και σπουδαία και συχνά 

µοναδική ιστορική- αγωνιστική-κοινωνική της παρουσία που εκδηλώνεται µε την περήφανη 

στάση της απέναντι στους κατακτητές κάθε είδους (Γενοβέζους, Τούρκους, Ιταλούς, κλπ). 

Ακόµη, η Ικαρία αποτελεί σταθµό στο συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας, διατηρεί τη µοναδική 

ειδίκευση των καµινιών που τη φέρνει σήµερα σε µονοπωλιακή θέση σε όλη την Ελλάδα, 

διατηρεί την εξαφανιζόµενη ελιά "χουρµάδα" ή "φλασκολιά", διατηρεί ακόµη τα σπουδαία 

µονοπάτια της, την καταπληκτική της φιλοξενία, το υπέροχο χιούµορ και θυµοσοφία της. 

Σήµερα, σε κάθε σηµείο της, σε κάθε χωριό, καθηµερινά δηµιουργούνται αξιόλογες 

πρωτοβουλίες και δράσεις που όµως δεν µεταδίδονται στην υπόλοιπη Ικαρία, και κυρίως δεν τις 

ξέρουν οι νέοι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτές, κανείς δεν τις συγκεντρώνει για να τις κάνει 

πρόγραµµα και γιά άλλες περιοχές του νησιού. Ο καθένας έχει µάθει να κρύβει τις πρωτοβουλίες 

του από τον άλλον.   

4. Για όλα αυτά υποστηρίζω ότι ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ αλλά ούτε και 

κινούµαστε στην κατεύθυνση ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 

ΝΑ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ΤΟ ΝΟΥ 

ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, τον φορέα που θα ψάχνει, θα µελετά, θα προβάλει, θα επιχειρεί. 

Τον ΠΑΝΙΚΑΡΙΟ πολιτισµό πρέπει να τον γνωρίσουµε και να τον προσφέρουµε στους νέους 

µας, µαζί µε σύγχρονες δράσεις και εργασιακές ευκαιρίες, µε ευκαιρίες δουλειάς σε νέες 

οικονοµικές δραστηριότητες όπως στην αιολική ενέργεια, στις βιολογικές καλλιέργειες, στις 

ήπιες µορφές τουρισµού, στη µικρή βιοτεχνική παραγωγή. Η Ικαρία έχει τις δυνατότητες να 

γίνει µοντέλο αξιοζήλευτο σε όλο τον κόσµο, αρκεί να βασιστεί στις φυσικές, ιστορικές και 

κοινωνικές της ιδιαιτερότητες. Οι νέοι µπορούν να νοιώθουν σύγχρονοι και δηµιουργικοί, να 

νοιώθουν ότι βρίσκονται στην πρωτοπορία, και ταυτόχρονα να εργάζονται και να δηµιουργούν 

ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ. 



Επιπλέον, µιά τέτοια αυθεντική Ικαρία, που οργανώνει το χώρο της, αξιοποιεί τις ευκαιρίες της, 

µπορεί να αντλήσει και επιπλέον χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, που σήµερα την 

αξιοποιούµε µόνο για την επιδότηση των κατσικιών, που όµως βόσκουν σε εκτάσεις που 

νοικιάζουν κάθε χρόνο από την αυτοδιοίκηση της Ικαρίας (πάλι δηλαδή φταίει η ανοργανωσιά 

µας και το στραβό µας το κεφάλι). Την ξέρουµε την Ευρωπαϊκή ένωση και για τα µεγάλα έργα 

του νησιού. Αλλά και αυτά αν αφεθούν χωρίς άλλες δράσεις µάλλον θα έχουν περισσότερες 

αρνητικές επιπτώσεις παρά οφέλη. 

5. Σαν συµβολή σε έναν τέτοιο προβληµατισµό κατέθεσα στην Πανικαριακή Αδελφότητα το 

πρώτο αντίτυπο που πήρα από το τυπογραφείο, του βιβλίου που µόλις εκδίδεται και που 

περιέχει τα πρακτικά του Εγχειρήµατος "Ποιό µέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;". Αναφέροµαι στο 

εγχείρηµα προβληµατισµού, αρκετά γνωστό σε πολλούς Ικάριους αλλά πάντως σε όλους τους 

Ικαριακούς φορείς, που ξεκίνησε το 1995 και έκλεισε µε τη δηµοσίευση αυτού του βιβλίου 

φέτος τον Γενάρη. Πιστεύω ότι πολλά συµπεράσµατα και δράσεις µπορεί να βγάλει κανείς από 

αυτό το βιβλίο για να προσφέρει διέξοδο στη νεολαία. 

6. Πρέπει όµως να µην αγνοούµε ότι οι νέοι δεν "πλησιάζονται" απλά από κάποιους επιτήδειους 

που τους δίνουν ναρκωτικά λές και οι νέοι είναι άβουλοι ή αδρανείς µάζες.  Οι νέοι "δεν έχουν" 

από εµάς σήµερα, κι ας έχουν όλα τα υλικά αγαθά.  ΕΜΕΙΣ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

ΤΙΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΩΣ ∆ΙΕΞΟ∆Ο, γιατί και πολλοί από εµάς είµαστε σε απόγνωση ή 

έχουµε βρεί οικονοµική επιβίωση "ρίχνοντας µπετά".  Και επειδή πάντα οι νέοι αναζητούν, είναι 

αναµενόµενο να βρούν διέξοδο και να πάρουν ότι χειρότερο, αφού δεν νοιώθουν ούτε 

περήφανοι, ούτε κοινωνικά θωρακισµένοι µε αυτοπεποίθηση για να αντιµετωπίσουν το µέλλον 

και να εργαστούν για αυτό. 

7. Η µεγαλύτερη απόδειξη της ευθύνης µας είναι το γεγονός ότι ΟΛΟΙ ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΤΗΚΑΜΕ 

µόλις µάθαµε για το µέγεθος της διάδοσης που έχει το χασίς στη νεολαία µας. Αυτό και µόνο 

σηµαίνει ότι ∆ΕΝ ΞΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ, δεν ξέρουµε τα προβλήµατά της, τις αγωνίες της, δεν έχουµε επαφή µε τα 

παιδιά µας, δεν είχαµε αντιληφθεί την απόσταση που µας χωρίζει από αυτά. Αλλά το κυριώτερο, 

είµαστε εντελώς άσχετοι και ανενηµέρωτοι εµείς οι ίδιοι για το πρόβληµα των ναρκωτικών. 

Ας ανασκουµπωθούµε λοιπόν σήµερα όλοι µας, γιατί το πρόβληµα που υπάρχει σήµερα µε το 

χασισάκι πολύ γρήγορα µπορεί να µετατραπεί σε πρόβληµα ηρωϊνης, αφού σηµασία έχει ο 

λόγος που κάποιος καταφεύγει (και δεν του "προσφέρονται" απλά ή τάχα "τα βρίσκει εύκολα") 

στα ναρκωτικά. Και ο λόγος που καταφεύγει στα ναρκωτικά είναι γιατί δεν του "προσφέρεται" ή 

δεν βρίσκει εξίσου "εύκολα" βιώσιµες λύσεις, διεξόδους και κυρίως περηφάνεια και πολιτισµό, 

από εµάς τους ίδιους. 



Επιστροφή στην αρχή 

 
(σ.τ.σ. ∆ηµοσιεύουµε ένα εξ ίσου παλιό κείµενο µε το προηγούµενο, γιατί αποτελεί, εκτός των 

άλλων και  µια χρήσιµη καταγραφή των αναγκών της Ικαρίας. Μετά από αυτό το αίτηµα το 

Υπουργείο Αιγαίου ενίσχυσε το Συνέδριο για την Ανεργία (έγινε το 1999) και είχε εγκρίνει πίστωση 

για χρηµατοδότηση µιας οµάδας επιστηµόνων µε στόχο τη σύνταξη έκθεσης για προϊστορικά 

ευρήµατα στην Ικαρία. ∆υστυχώς, µετά την αποµάκρυνσή µου από την θέση του άµισθου  

∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Ικαρίας, η αυτοδιοίκηση της 

Ικαρίας δεν στάθηκε ικανή να απορροφήσει την σχετική πίστωση του Υπ. Αιγαίου, και δεν έγινε 

τίποτε. ∆εν έγινε τίποτε σχετικό µέχρι σήµερα, από όσο ξέρω. Πολλές άλλες ανάγκες έγινε 

προσπάθεια  να καλυφθούν µέσω του έργου TERRA/LORE της DG XVI της Ε.Ε. που εν τω µεταξύ 

εγκρίθηκε.  Η.Γ.)     

 

Αίτηµα για υποστήριξη των προσπαθειών της Ικαρίας προς το Υπουργείο Αιγαίου 
Από Ηλία Γιαννίρη ∆ρ. Πολεοδόµο-Χωροτάκτη 
Προς την Υπουργό Αιγαίου κα Ελ. Παπαζώη 

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1998 
 

Ενηµερωτικό Σηµείωµα Πρόσφατων Πρωτοβουλιών 
 
1. Το 1995 πραγµατοποιήθηκε µιά Ηµερίδα (Αθήνα) και ένα Συνέδριο (Ικαρία). Τα πρακτικά 

εκδόθηκαν σε ένα τόµο τον Ιανουάριο 1997 από το Κέντρο Έρευνας και Τεκµηρίωσης και 
το ΕΜΠ. 

2. Το Χειµώνα-Άνοιξη 1996 έγιναν ενηµερώσεις (εισηγητές από Αθήνα, προβολή βίντεο, 
έντυπο υλικό) της αυτοδιοίκησης της Ικαρίας για το ΠΕΠ Β. Αιγαίου, τον αγροτοτουρισµό 
και για την αναγκαιότητα δηµιουργίας Αναπτυξιακής Εταιρείας. 

3. Το  Καλοκαίρι 1996 φιλοξενήθηκαν στην Ικαρία 3 ειδικοί που περπάτησαν τα κεντρικά 
µονοπάτια της Ικαρίας και συνέταξαν µία προµελέτη. Η Προµελέτη αυτή διαβιβάστηκε από 
τον Έπαρχο Ικαρίας στην Υπουργό Αιγαίου µε αποτέλεσµα να εγκριθεί χρηµατοδότηση 
µελέτης 6,5 εκατ. δρχ. Το έργο βρίσκεται στη φάση της επιλογής αναδόχου.  

4. Το Καλοκαίρι 1996 έγινε ενηµέρωση στην Κοινότητα Χρυσοστόµου για την δυνατότητα 
ανάπτυξης βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας και τυποποίησης. 

5. Το Καλοκαίρι 1996 συγκεντρώθηκαν υπογραφές στην Κοινότητα Καραβοστάµου προς την 
∆ΕΗ και ΟΤΕ για την αποµάκρυνση των εναέριων καλωδίων από την παραλία. Εν µέρει τα 
καλώδια αποµακρύνθηκαν. 

6. Τον Ιούνιο 1996 υποβλήθηκε πρόταση για το Πρόγραµµα TERRA της Γ.∆. ΧVI µε αρχηγό 
Προγράµµατος την Επαρχία Ικαρίας και εταίρους τις περιοχές ΑΝ. Πήλιο, Μεσσαρά-
Κρήτης, Alcamo kai Ragusa της Σικελίας. Το Πρόγραµµα εγκρίθηκε (Φεβ. 1997) ανάµεσα 
σε 15 από το σύνολο 142 Προτάσεων που Υποβλήθηκαν από όλη την Ε.Ε. Σήµερα 
βρίσκεται στη φάση έναρξης. 

7. Το 1997 έγινε µία µεγάλη προσπάθεια για την ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρείας στην 
Επαρχία που να διαχειριστεί το Πρόγραµµα TERRA αλλά και να παίξει γενικότερο 
αναπτυξιακό ρόλο. Ελήφθησαν οµόφωνες αποφάσεις το Σεπτέµβρη (Αναπτυξιακός 
Σύνδεσµος ∆.&Κ Ικαρίας-Φούρνων, Νοµαρχιακό Συµβούλιο, Κοινότητα Αρέθουσας) και η 
Εταιρεία τελεί υπό ίδρυση.  

8. Το 1996-1997 οργανώθηκε η δράση του «Συνδέσµου οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και 
της Θάλασσας» για την Ικαρία. Πραγµατοποιήθηκε έκθεση Παιδικής ζωγραφικής στην 
Ικαρία (Μάρτιος-Απρίλιος 1997), και τριήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Απρίλιος 1997). 
Έγιναν δωρεές βιβλίων και χρηµάτων. Υπάρχουν συνεχιζόµενες δράσεις, όπως η 
προσπάθεια ίδρυσης Μουσικού Σχολείου στον Εύδηλο. 

9. Το Φθινόπωρο 1997 υποβλήθηκε συµµετοχή του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆&Κ Ικαρίας-
Φούρνων στο Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας ως φορέας υποδοχής 
και αποστολής εθελοντών. Οι δύο πρώτοι Ικάριοι εθελοντές στάλθηκαν στη ∆ανία. Το 
Μάρτιο 1998 αναµένονται 4 εθελοντές για σήµανση-καταγραφή του κεντρικού µονοπατιού 
της Ικαρίας. 

10. Το Φεβρουάριο 1998 υποβλήθηκε πρόταση προς τον ΓΓΝΓ για τη χρηµατοδότηση ενός 
σταθµού ενηµέρωσης νέων. Η πρόταση εξετάζεται. 



11. Το Φεβρουάριο 1998 υποβλήθηκαναπό τον Αναπτ. Σύνδ. ∆&Κ Ικαρίας-Φούρνων δύο 
προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Η πρώτη αφορά την υποδοχή 4 
εθελοντών για υποστήριξη 16-24 ηλικιωµένων σε αποµακρυσµένες περιοχές (αγορές, 
µαγείρεµα, προµήθεια φαρµάκων, συνοδεία στο γιατρό). Η δεύτερη τη στελέχωση του 
Σταθµού Ενηµέρωσης Νέων Ικαρίας που πρόκειται να στηθεί. 

12. Τον Φεβρουάριο 1998 διαµορφώθηκε πρόταση του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆&Κ 
Ικαρίας-Φούρνων για συµµετοχή στο LEADER II, σχετικά µε την σήµανση µε πινακίδες 
και µε καθαρισµούς των µονοπατιών της Ικαρίας. Προτείνεται επίσης η δηµιουργία 
Υπηρεσίας Στήριξης Οδηγών Βουνού (Συνοδών). 

 
Αιτούµενη υποστήριξη από το Υπουργείο Αιγαίου 

 
Με αυτό το ενηµερωτικό σηµείωµα επιδιώκεται: 
• Η απευθείας σχέση µε την κα Υπουργό, για την ενηµέρωσή της και µεγαλύτερη εµπλοκή του 

Υπουργείου σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην Επαρχία. 
• Επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση της Κας Υπουργού και η συνδροµή του Υπουργείου σε 

κρίσιµες φάσεις της υλοποίησης πολλών πρωτοβουλιών. Συχνά παρουσιάζεται η απαίτηση 
της άµεσης εξεύρεσης σχετικά µικρών ποσών (συνήθως 300-500 χιλ δρχ). Θα ήταν 
σηµαντικό το Υπουργείο Αιγαίου να εκφράσει τη διαθεσιµότητά του να συµβάλει σε τέτοιες 
κρίσιµες φάσεις. 

• Υπάρχουν πολλές δράσεις που τις φανταζόµαστε αλλά δεν τολµάµε να τις εκφράσουµε, γιατί 
δεν µπορούν να υλοποιηθούν. Ωστόσο, πολλές από αυτές θα µπορούσαν να αποκτούν αµέσως 
αυτονοµία µε τη χορήγηση σχετικής υποστήριξης. Θα ήταν σηµαντικό, µετά από 
συννενόηση, να σχεδιάζουµε από κοινού τέτοιες δράσεις. 
 

Η Ικαρία σήµερα έχει ανάγκη (ιεραρχηµένη παράθεση): 
 

• από την ύπαρξη τακτικών µέσων ενηµέρωσης (εφηµερίδα, περιοδικό, ραδιόφωνο) 
• από τεχνική-επιστηµονική στήριξη, µε στόχο την εγκατάσταση νέων τεχνικών-επιστηµόνων 

στην Επαρχία και ανατροφοδότηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 
• από παροχή φροντίδας σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 
• από αναγνώριση του ιδιαίτερου οικιστικού της προτύπου της αραιής κατοίκησης 
• από ειδικές έρευνες, όπως  
• για την απασχόληση-ανεργία σε παραµεθόριες νησιώτικες περιοχές,  
• για ενδηµικά είδη (έχει ήδη 13),  
• για ανασκαφές-αναστήλωση σηµαντικών µνηµείων,  
• από έκδοση αφιερωµένη στο νησί την κοινωνία και την αρχιτεκτονική του. 

• από τόνωση των δράσεων της ενδοχώρας και ενίσχυση της παρουσίας των κατοίκων στην 
ενδοχώρα 

• από υποστήριξη στην τυποποίηση και προώθηση σηµαντικών αγροτικών προϊόντων που είναι 
µοναδικά 

• από µελέτη και προστασία των περιοχών του ΦΥΣΗ 2000 
• από τόνωση ορισµένων παραδοσιακών εθίµων, χαρακτηριστικών και προϊόντων που 

χάνονται. 
• από δηµιουργία ικανοποιητικού συστήµατος συγκοινωνιών-µεταφορών. 
• από δηµιουργία µικρού µουσείου φυσικής ιστορίας, και µουσείου του Ικάρου.  
• από τόνωση πρωτοβουλιών των νέων, των πολιτιστικών συλλόγων, της αλληλοενηµέρωσης 

για τις πρωτοβουλίες της Επαρχίας.  
 
Επιστροφή στην αρχή 
 

Καλή αντάµωση στο επόµενο τεύχος. 
Στείλτε µας τη γνώµη σας για την ηλεκτρονική έκδοση. igiann@tee.gr 

Στείλτε µας ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν το ηλεκτρονικό 
περιοδικό. 

Στείλτε µας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δηµοσίευση. 
Η.Γ. (10-6-06) 
 


