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Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας
εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης

Νέα Περίοδος Τεύχος 8, Μάιος-Ιούνιος 2007
προηγούµενα τεύχη
Περιεχόµενα
Σηµείωµα της Σύνταξης
Στρατιωτικό καθεστώς νησιών Ανατολικού Αιγαίου
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ;
Φάλαινες κατά καλαµαριών στα ανοιχτά του …Καραβοστάµου!

Αφιέρωµα: Για το αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό έργο της Β∆
Ικαρίας
Ναυαγεί το πρωτοποριακό (για την Ελλάδα) υβριδικό έργο στην Ικαρία
Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον για ένα τέτοιο πρωτοποριακό έργο στην Ικαρία
1977: για την ορθολογική αξιοποίηση της Λιµνοδεξαµενής στο Πέζι
1977: Σχετικά µε το ενδιαφέρον της ∆ΕΗ για την αξιοποίηση των νερών στο Πέζι
1968: ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΩΝ
Τέλος αφιερώµατος

Αφιέρωµα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ και Επαρχία Ικαρίας
1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ
2. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ: Ο µελετητής του Χωροταξικού για τον Τουρισµό
διαχωρίζει τη θέση του από το τελικό σχέδιο
3. Ηµερίδα του ΣΕΠΟΧ για τις τρείς µελέτες ΣΧΟΑΠ της Ικαρίας
4. Η Ικαρία χρειάζεται δύο σωστά λιµάνια
Τέλος αφιερώµατος
Η τηλεϊατρική και οι Φούρνοι: Ιστορίες καθηµερινής …τρέλας; ή πολιτικής απάτης; ή εθνικής
µειοδοσίας;
ΤΡΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 400 ωρών ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΙΚΑΡΙΑΣ (ΙΚΑΡΙΑ 2, ΦΟΥΡΝΟΙ 1)
Χρήσιµες πληροφορίες και νέα
Για 30η συνεχή χρονιά οργανώνονται οι Σκακιστικές Εκδηλώσεις «Ίκαρος»
Από τη ναυπηγική ιστορία της Επαρχίας Ικαρίας: Ο ΒΑΡΚΑΛΑΣ
Για τις ανακαλύψεις και το έργο του Άρη Πουλιανού
Η Επαρχία Ικαρίας στην Ελληνική Λογοτεχνία-Νέες εκδόσεις
Η Ικαρία και οι Φούρνοι στην Ελληνική Μουσική
Το Σουφικό της Ικαρίας
το τεύχος αναρτήθηκε 18/6/07

επιστροφή

Σηµείωµα της σύνταξης
Φτάσαµε στο τεύχος 8 της ηλεκτρονικής µας έκδοσης για τους µήνες Μάιο-Ιούνιο.
Ευχόµαστε το ηλεκτρονικό µας περιοδικό να σας αρέσει. Να το βρίσκετε χρήσιµο.
Έχουµε επιλέξει έναν δρόµο αντίθετο των «life style» περιοδικών: Κείµενα
µεγάλα, απουσία φωτογραφιών, θεµατολογία αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Είναι αλήθεια ότι το περιοδικό µας απευθύνεται σε αυτούς που θα καθίσουν και θα
το διαβάσουν, θα σκεφτούν πάνω σε αυτά που διάβασαν, θα ενδιαφερθούν
περισσότερο για το µέλλον της Επαρχίας Ικαρίας. ∆ηλαδή, είναι ένα περιοδικό
γνώµης και διαλόγου.
Αν πετυχαίνουµε σε αυτό το στόχο, τότε αξίζει τον κόπο όλη αυτή η εθελοντική
προσπάθεια.
Στο άµεσο µέλλον (µέσα στους επόµενους 3 µήνες) θα αναδιοργανώσουµε αυτή
την προσπάθεια. Όλα τα τεύχη θα αποκτήσουν εικόνα περιοδικού και θα
διατίθενται σε PDF. Θα έχουµε περισσότερο «χώρο». Θα βάλουµε και ξεχωριστή
ενότητα φωτογραφιών.
Τα δικά µας «θα» δεν µοιάζουν µε αυτά που θα ακούσετε στις επόµενες εκλογές,
που κατά τα γραφόµενα θα γίνουν στα τέλη Σεπτέµβρη.
Μάλιστα, το επόµενο τεύχος (Νο 9) Ιουλίου-Αυγούστου, θα είναι … προεκλογικό!
Ουσιαστικά θα αναφέρεται σε αυτά που έχουν διατυµπανιστεί ότι θα γίνουν και
δεν έγιναν. Αυτά που έχει ανάγκη η Επαρχία µας. Αυτά που θα θέλαµε να
ακούσουµε ως δεσµεύσεις για τους Φούρνους και την Ικαρία.
Οι καλά ενηµερωµένοι πολίτες είναι πάντα εγγύηση για τη δηµοκρατία και το
µέλλον. Ιδιαίτερα οι νέοι.
Εµείς θα τα καταθέσουµε και εσείς, που θα διαβάσετε τα προεκλογικά
προγράµµατα και θα ακούσετε τις προεκλογικές οµιλίες, θα έχετε πολύ υλικό και
ερωτήσεις για να διατυπώσετε στους πολιτικούς που θα θέλουν την ψήφο σας.
Ευχή είναι να ψηφίσει ο καθένας «αντικειµενικά», για το συµφέρον του τόπου και
όχι υποκειµενικά, δηλαδή ανάλογα µε τα προσωπικά ρουσφέτια.
∆ηλαδή, το προσωπικό συµφέρον πρέπει να φτάσουµε στο σηµείο ώστε να
σχετίζεται µε το συµφέρον του τόπου. Όλες οι δυνάµεις να δουλεύουν για το
µέλλον που µας ταιριάζει. Να µη σχετίζεται η ψήφος µε καταλήστευση δηµόσιου
χρήµατος, ανοχή της υποεξυπηρέτησης των τοπικών υπηρεσιών και τα στενά
ιδιοτελή συµφέροντα που ιδιωτικοποιούν το δηµόσιο πλούτο, το δηµόσιο χώρο,
και το δηµόσιο χρήµα.
Και µην ξεχνάτε: Προσπαθούµε, αλλά θέλουµε και τη δική σας βοήθεια.
1.
Να συµµετέχετε µε δικά σας κείµενα και παρατηρήσεις. (στο
igiann@tee.gr )
2.
Να µας στείλετε και άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να τους
στέλνουµε ειδοποίηση κάθε φορά που αναρτάται στο διαδίκτυο το νέο
τεύχος.
3.
Να
συστήνετε
την
διεύθυνση
του
Περιοδικού
µας
www.asda.gr/ikariaka όπου µπορείτε.
Καλή ανάγνωση!

επιστροφή
Στρατιωτικό καθεστώς νησιών Ανατολικού Αιγαίου
(βλ. αναλυτ. κείµενο)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Το στρατιωτικό καθεστώς των ελληνικών νησιών του Αν. Αιγαίου δεν είναι ενιαίο και διέπεται
από διαφορετικές ∆ιεθνείς Συµφωνίες:
Για τα νησιά Λήµνο και Σαµοθράκη από τη Σύµβαση της Λωζάννης για τα Στενά του 1923, η
οποία αντικαταστάθηκε µε τη Σύµβαση του Montreux του 1936,
Για τα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο και Ικαρία από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923
Για τα ∆ωδεκάνησα από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
Η Τουρκία είναι η µόνη χώρα που ζητεί την αποστρατικοποίηση των “νήσων του Ανατολικού
Αιγαίου”, χωρίς καµία διάκριση, παραβλέποντας σκοπίµως ότι τα ελληνικά αυτά νησιά
διέπονται από διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά στους εξοπλισµούς.
Ειδικότερα:
2. Το καθεστώς των νησιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάµου και Ικαρίας
Όσον αφορά τα προαναφερόµενα νησιά, πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν
προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποιήσεως. Η Ελληνική Κυβέρνηση
αναλαµβάνει µόνον την υποχρέωση, σύµφωνα µε το Aρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης της
Λωζάννης, να µην εγκαταστήσει εκεί ναυτικές βάσεις ή οχυρωµατικά έργα.
Από την άλλη πλευρά, το ίδιο άρθρο επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί συνήθη αριθµό
καλουµένων για τη στρατιωτική θητεία στρατιωτών, οι οποίοι δύνανται να εκπαιδεύονται επί
τόπου, καθώς επίσης και δυνάµεων Χωροφυλακής και Αστυνοµίας.
Πέραν των ανωτέρω, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η Ελλάδα, όπως
οποιαδήποτε χώρα στον κόσµο, δεν παραιτήθηκε ποτέ από το φυσικό της δικαίωµα για άµυνα σε
περίπτωση απειλής στρεφοµένης κατά των νησιών της ή οποιουδήποτε άλλου µέρους της
επικράτειας της, τη στιγµή µάλιστα που υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι, κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δεκαετιών, η Τουρκία ενεργεί κατά τρόπον ασυνεπή και κατά παράβαση των
διατάξεων του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
Γενική επισκόπηση ελληνο-τουρκικών σχέσεων: ερωτήσεις και απαντήσεις
επιστροφή
Ανησυχητικό και περίεργο δηµοσίευµα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ;
Αλήθεια, ΓΙΑΤΙ και µε ΤΙ µας ψεκάζουν από ψηλά;
Χηµικές ουρές η chemtrails όπως είναι γνωστές παγκοσµίως. Ένας όρος που µπήκε στη ζωή του
πλανήτη γη πριν από εννέα χρόνια. Θεωρίες συνωµοσίας η πραγµατικότητα; Ωστόσο, οι
καταγγελίες απ' όλες τις γωνιές του πλανήτη ακολουθούν η µία την άλλη. Τι λένε; Άγνωστης
προέλευσης αεροσκάφη πετούν πάνω από πόλεις και όχι µόνο αφήνοντας πίσω τους τις ουρές
των καυσίµων τους που όλοι έχουµε δει, κοιτάζοντας κάποια στιγµή τον ουρανό. Η διαφορά,
από τις κανονικές ουρές των καυσίµων, µε τις χηµικές ουρές που αφήνουν πίσω τους τα
συγκεκριµένα αεροσκάφη, έγκειται στο γεγονός ότι αυτές δεν διαλύονται στον αέρα µετά από
λίγο αλλά αντίθετα εξαπλώνονται και γίνονται σύννεφα που απλά στέκονται στον ουρανό. Και
δεν είναι µόνο αυτό. Οι καταγγελίες πάνε ακόµα πιο πέρα και γίνονται εφιαλτικές. Κατά τη
διάρκεια των πτήσεων αυτών, αυξάνονται στο έδαφος τα προβλήµατα υγείας των κατοίκων.
Κεφαλαλγίες, τάση για εµετό, κατάθλιψη, γαστρεντερολογικά προβλήµατα είναι ορισµένα από
όσα έχουν αναφερθεί. Αλήθεια ή ψέµα; Αν δεν υπήρχαν καταγγελίες ακόµα και για την Αίγινα,
ίσως να µην είχαµε ασχοληθεί καθόλου µε το θέµα.
Του ∆ηµήτρη Τερζή
Η πρώτη αναφορά - καταγγελία για την ύπαρξη των chemtrails και στην Ελλάδα έγινε στη
Γλυφάδα το 1999. Αεροσκάφος µε κανένα διακριτικό πάνω του, πετούσε πάνω από την περιοχή
αφήνοντας πίσω του ουρές οι οποίες δεν διαλύονταν στον αέρα, απλά στέκονταν εκεί σαν

κρεµασµένα σύννεφα. Οι πτήσεις συνεχίστηκαν για 3 4 µέρες. Κατά το ίδιο διάστηµα πολλοί
ήταν οι Γλυφαδιώτες που παραπονέθηκαν για έξαρση πονοκεφάλων, ατονίας, αλλά και άσχηµης
ψυχολογικής διάθεσης. Ακολούθησαν άλλες καταγγελίες από Κόρινθο, Καλαµπάκα, Εύβοια,
Αθήνα και εσχάτως Αίγινα.
Οι µαρτυρίες συγκλίνουν σε πολλά. Όλοι όσοι έγιναν µάρτυρες του φαινοµένου µιλούν για
αεροσκάφος ή αεροσκάφη που πετούν πολύ κοντά το ένα µε το άλλο και τα οποία δεν φέρουν
διακριτικά. Τα αεροσκάφη πετούν συγκεκριµένες ώρες της µέρας ή πολύ νωρίς το πρωί ή αργά
το απόγευµα. Αφήνουν ουρές καπνού οι οποίες δεν διαλύονται αλλά αντίθετα εξαπλώνονται στο
στερέωµα και στη συνέχεια µένουν εκεί ακίνητες. Αµέσως µετά το πέρασµά τους οι µαρτυρίες
συµφωνούν σε πονοκεφάλους, αλλεργίες, γαστρεντερολογικά προβλήµατα, κακή ψυχολογική
διάθεση.
Τελικά ποια είναι η σχέση αν όντως υπάρχει τέτοια µεταξύ του τροµακτικού προγράµµατος των
Η.Π.Α. και των περίεργων ουρών που αφήνουν πίσω τους τα αεροσκάφη σε όλο τον κόσµο;
Σύµφωνα µε επιστήµονες που ασχολήθηκαν µε το θέµα σε Αµερική και Ευρώπη, είναι δυνατόν
τα χηµικά που αφήνουν τα αεροσκάφη πίσω τους να έχουν ρόλο υποστήριξης στις πειραµατικές
λειτουργίες του υπερόπλου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία ανθρώπου σ.σ. τα στοιχεία του
βρίσκονται στη διάθεση του περιοδικού ο οποίος είδε τον προηγούµενο Σεπτέµβριο chemtrails
πάνω από τη νησί της Ικαρίας. Το ίδιο βράδυ στην Ικαρία έγινε σεισµός. Σύµπτωση; Έτσι λένε
οι επιστήµονες. Η Ελλάδα είναι όντως µια σεισµογενής περιοχή. Ωστόσο ο οποιοσδήποτε που
θα ήθελε να δοκιµάσει ένα όπλο το οποίο µπορεί να προκαλέσει σεισµούς, δεν θα το δοκίµαζε
σε περιοχή που δεν έχει ιστορικό σεισµών ώστε να µην τραβήξει την προσοχή. Και φέτος το
Φθινόπωρο, το Αιγαίο ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς σεισµούς.
Περισσότερα: Αρκεί να πληκτρολογήσετε τη λέξη H.A.A.R.P. ή CHEMTRAILS σε κάποια
µηχανή αναζήτησης του Ίντερνετ. Οι µαρτυρίες καταγγελίες αναφορές επιστηµονικές αποδείξεις
είναι άπειρες.
Το κείµενο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Strange memorymaker
ΠΗΓΗ: Chemtrails στην Ελλάδα
επιστροφή

Φάλαινες κατά καλαµαριών στα ανοιχτά του …Καραβοστάµου!
Οι φυσητήρες, είδος φαλαινών των ελληνικών θαλασσών, δίνουν επίσης σταθερά ραντεβού µε τους
ερευνητές τα τελευταία χρόνια, νοτίως της Κρήτης, στο ανατολικό Αιγαίο, στο βαθύ φαράγγι ανάµεσα
στη Χίο και την Ικαρία, στην περιοχή µεταξύ Χαλκιδικής και Βορείων Σποράδων, καθώς και στην
περιοχή που ορίζεται από τα παράλια της Τουρκίας, τη Ρόδο, και τις νότιες ακτές της Πελοποννήσου.
Οι φυσητήρες µεταναστεύουν από τις ελληνικές θάλασσες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου,
αναζητώντας τροφή - τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά µε τα µεγάλα βαθύβια καλαµάρια που ζουν σε
αφθονία στα βαθιά νερά του Αιγαίου και του Λιβυκού Πελάγους.
Είναι ένα είδος πραγµατικά εντυπωσιακό, αφού ξεπερνά τα 18 µέτρα µήκος και τους 50 τόνους βάρος.
Χαρακτηριστικό τους, το πτερύγιο που έχουν στη ράχη, το οποίο φτάνει και τα 2 µέτρα. H όρκα είναι
ιδιαίτερα κοινωνικό ζώο. Αν και δεν είναι σαν τα δελφίνια που παίζουν µε τον άνθρωπο και τα κύµατα
πίσω από τα σκάφη, εντούτοις η κοινωνική τους οργάνωση είναι σύνθετη. Αναπτύσσουν δική τους
διάλεκτο, διαφορετική σε κάθε κοινότητα, φροντίζουν µε σχεδόν ανθρώπινο τρόπο τα µικρά τους, στα
οποία διδάσκουν τους κανόνες συµβίωσης στην οµάδα.
Όσο για τις µεσογειακές φώκιες, παρ' όλο που ο πληθυσµός του είδους µειώνεται σηµαντικά
παγκοσµίως, στις ελληνικές θάλασσες εµφανίζονται σε σηµαντικούς πληθυσµούς. Καταγράφονται σε
περιοχές όπως οι Βόρειες Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα, καθώς
και τα νότια παράλια της Θάσου. Τα σπάνια αυτά θηλαστικά συχνάζουν στις περιοχές αυτές
αναζητώντας τροφή στους πλούσιους ψαρότοπους. Όπως αναφέρουν ωστόσο οι επιστήµονες ο
πληθυσµός κινδυνεύει και από τον ανθρώπινο παράγοντα. H µείωση των ιχθυαποθεµάτων ωθεί τις
φώκιες να αναζητούν την τροφή τους ολοένα και συχνότερα στα δίχτυα των ψαράδων τα οποία και
καταστρέφουν. Παρ' όλο που η ελληνική νοµοθεσία ορίζει αποζηµιώσεις, αυτό δεν συµβαίνει στην
πράξη και οι παράκτιοι αλιείς έχουν επωµιστεί αποκλειστικά να καλύπτουν το κόστος προστασίας της
µεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ , 24/06/2006. Το βρήκαµε στο: Φιλοζωϊκός Όµιλος Σερρών - Μαθαινω για τα ζωα

επιστροφή

Αφιέρωµα: Για το αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό έργο της Β∆
Ικαρίας
∆υστυχώς τα πράγµατα δεν πάνε καλά µε το πρωτότυπο υβριδικό έργο της ∆ΕΗ στο Πέζι Ικαρίας.
Ήδη γράψαµε για αυτό µια πρώτη πληροφορία στο προηγούµενο τεύχος Νο 7. (Σηµείωµα της
έκδοσης). Αναδηµοσιεύουµε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το τεύχος.
Κατ’ αρχήν, ας εξηγήσουµε στους µη ειδικούς αναγνώστες µας περί τίνος πρόκειται: Το Υπουργείο
Γεωργίας κατασκεύασε µε κοινοτικά και εθνικά χρήµατα τη λιµνοδεξαµενή στο Πέζι. Η ιδέα που
διατυπώθηκε το 1995 είναι η εξής: Να κατασκευαστεί ένας υδροηλεκτρικός σταθµός που θα
αξιοποιεί την υδατόπτωση από το φράγµα. Στη συνέχεια, τα νερά θα συγκεντρώνονται σε µια
δεύτερη δεξαµενή σε χαµηλότερο υψόµετρο. Εκεί, µε τη βοήθεια της αιολικής ενέργειας το νερό θα
αντλείται από τη µικρότερη δεξαµενή και θα στέλνεται πάνω, στην αρχική λιµνοδεξαµενή.
Εποµένως, το νερό θα ανακυκλώνεται συνεχώς και ταυτόχρονα θα παράγεται ηλεκτρικό
ρεύµα.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη τέτοια πρωτοποριακή εφαρµογή. Η αξία του έργου είναι
προφανής, όχι µόνο για µικρά νησιά, αλλά και για όλη την Ελλάδα, µε δεδοµένο το ανερχόµενο
παγκόσµιο πρόβληµα του νερού.
Αρχικά αναδηµοσιεύουµε την είδηση για το ναυάγιο του υβριδικού έργου στο Πέζι.
Στη συνέχεια θα αναφέρουµε τρία παλιότερα κείµενα στο ιστορικό της υπόθεσης. Πώς, δηλαδή,
δηµιουργήθηκε το ενδιαφέρον για ένα τέτοιο πρωτοποριακό έργο στην Ικαρία.

Ναυαγεί το πρωτοποριακό (για την Ελλάδα) υβριδικό έργο στην Ικαρία
Οµολογία της ∆ΕΗ για Λάθος Αξιολόγηση σε ∆ιαγωνισµό
(19/04/2007) Του Μιχάλη Καϊταντζίδη
Προδιαγραφές «α λα καρτ» έχουν πολλοί από τους διαγωνισµούς της ∆ΕΗ, µε αποτέλεσµα να
γίνεται αδύνατη η αξιολόγηση των προσφορών και να µπλέκει η επιχείρηση µε ενστάσεις και
προσφυγές των διαγωνιζοµένων.
Πλέον πρόσφατο παράδειγµα ο διαγωνισµός για ένα πρωτότυπο υβριδικό έργο στην Ικαρία, που
περιλαµβάνει αιολικό πάρκο και 2 µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Όπως αποκαλύπτει
σήµερα η «Ε», στις 26 Μαρτίου η διοίκηση της ∆ΕΗ αναγκάστηκε να προτείνει στο ∆.Σ. τη
µαταίωση του διαγωνισµού, στον οποίο ήδη είχε προκηρυχθεί µειοδότης, επειδή διαπιστώθηκαν
«σφάλµατα στην αξιολογική κρίση της επιτροπής», αλλά και αβεβαιότητες ως προς τη νοµική
προσβολή της διαδικασίας.
Στον συγκεκριµένο διαγωνισµό, προϋπολογισµού 20 εκατοµµυρίων ευρώ, συµµετείχαν οι
εταιρείες Iberdrola (ισπανική), ΕΝΕΤ (το τµήµα µηχανολογικών της κατασκευαστικής ΑΕΓΕΚ
το οποίο αποτελεί πλέον χωριστό νοµικό πρόσωπο), ΜΕΤΚΑ και ΤΕΡΝΑ.
Πρώτος µειοδότης ανακηρύχθηκε η Iberdrola. Ωστόσο ένσταση κατά της σειράς αξιολόγησης
έκανε η ΕΝΕΤ, η οποία έγινε αποδεκτή και ανακηρύχθηκε πρώτη µειοδότρια, για να
ακολουθήσει νέα ένσταση από την Iberdrola.
Έτσι η ∆ΕΗ, προκειµένου να αποφύγει τις εµπλοκές, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η επιτροπή
αξιολόγησης έσφαλε. Όπως αναφέρει η εισήγηση προς το ∆.Σ. της ∆ΕΗ, το Συµβούλιο Έργων
και Προµηθειών «διαπίστωσε ότι, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εντοπίστηκαν σφάλµατα στην αξιολογική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού
στην εκτίµηση των αποκλίσεων και ελλείψεων τεχνικών προσφορών διαγωνιζοµένων ειδικότερα αυτών που καθιστούσαν αδύνατη την οικονοµική αξιολόγηση συγκεκριµένης
προσφοράς- µετά το πέρας του σταδίου της τεχνικής αξιολόγησης και εντός αυτού της
οικονοµικής αξιολόγησης, και δεδοµένης, εκ του λόγου αυτού, της αβεβαιότητας σχετικά µε το
νοµικώς απρόσβλητο της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας κ.λπ.» προτείνει τη µαταίωση του πιο
πάνω διαγωνισµού. (ΠΗΓΗ: Energia.gr)

επιστροφή

Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον για ένα τέτοιο πρωτοποριακό έργο στην Ικαρία
Η υπόθεση αυτή άνοιξε δώδεκα (!) χρόνια πριν, το 1995, µε την Ηµερίδα και το Συνέδριο που
έγινε υπό τον τίτλο «ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ;», στο οποίο ο γράφων είχε
πρωτοστατήσει. Όλο το υλικό της Ηµερίδας και του Συνεδρίου είχε κυκλοφορήσει σε οµότιτλο
βιβλίο από το ΕΜΠ-ΚΕΤ και είχε διατεθεί επί σειρά ετών σε όλη την Ικαρία..
Εκεί ακούσαµε τον «πατριάρχη» και πρωτοπόρο της Αιολικής Ενέργειας κ. Ρήγα Ρηγόπουλο,
Οµοτ. Καθηγητή Παν/µίου Πάτρας, να εισηγείται τα εξής:
“Βλέπω… µέσα από την αιολική ενέργεια και µέσα από την ενέργεια των υδατοπτώσεων
µεγάλα εισοδήµατα για τους ∆ήµους και τις Κοινότητες της Ικαρίας. …Μάλιστα εδώ θα
µπορούσαµε να κατασκευάσουµε όσα έργα υδροηλεκτρικά µπορούµε συν το φράγµα το οποίο
τώρα γίνεται [σ.τ.σ. στο Πέζι] και να φροντίσουµε ώστε αυτά τα έργα να είναι αντλητικά
ώστε όταν µας περισσεύει η αιολική ενέργεια να µπορούµε να αντλούµε νερό και εποµένως να
αποθηκεύουµε νερό σε ψηλότερα σηµεία και να έχουµε διαθέσιµη όποτε τη χρειαζόµαστε
υδροηλεκτρική ενέργεια. …Εποµένως εδώ χρειάζεται µία οµάδα η οποία να κάτσει
συστηµατικά και για αρκετό καιρό, να βάλει κάτω όλα τα κοµµάτια του πάζλ και να βρει την
πραγµατική λύση της εκµετάλλευσης σε µεγάλη έκταση της αιολικής και της υδροηλεκτρικής
ενέργειας.
Πρέπει να γίνουν µελέτες, πρέπει να γίνουν νόµοι, να δούµε που µπορούν να µπουν αιολικές
µηχανές και που υδροηλεκτρικά έργα, να δούµε που µπορεί να γίνει η συνεργασία µεταξύ
αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων κλπ κλπ…
Τα υδροηλεκτρικά και αιολικά συστήµατα είναι τα φτηνότερα από πλευράς παραγωγής
ενέργειας. …Παραδείγµατος χάρη για το ύψος του ανέµου σε περιοχές όπως η Ικαρία, σε
τρία τέσσερα χρόνια οι µηχανές αυτές αποδίδουν τα λεφτά τους πίσω. Και κανένας δεν
µπορεί να ισχυριστεί ότι τα µικρά υδροηλεκτρικά δεν είναι αποδοτικά. Έχουν χρόνο ζωής
τριάντα χρόνων και ότι και να κάνουµε µπορούµε να το αποπληρώσουµε, ιδιαίτερα αφού η
φτηνότερη ενέργεια σήµερα είναι η υδροηλεκτρική”
(βιβλίο «Ποιο µέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;» σελίδα 127-128).
Ένας από τους ακροατές εκείνου του εγχειρήµατος ήταν ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ηλίας
Κουλουλίας, ο οποίος πήρε την υπόθεση αυτή και την προώθησε όπου και όπως µπορούσε.
Αγωνίστηκε µάλιστα να δηµιουργήσει ειδική αναπτυξιακή ή δηµοτική εταιρεία για το
«αναστρέψιµο» φράγµα.
Στη συνέχεια, οφείλουµε να επισηµάνουµε την ολιγωρία ή αδυναµία της αυτοδιοίκησης (Νοµαρχία,
Επαρχείο, ∆ήµοι) να αξιοποιήσει την πρωτοποριακή αυτή ιδέα προς όφελος της Ικαρίας. Κάποια
στιγµή η πρόταση υποβλήθηκε για χρηµατοδότηση από την ίδια τη ∆ΕΗ (µε συνχρηµατοδότηση
από το ΚΠΣ). Η απαίτηση της ∆ΕΗ για να προχωρήσει, ήταν να της παραχωρηθεί το έργο από την
αυτοδιοίκηση. Η έγκριση δόθηκε, ταυτόχρονα όµως ή Ικαρία έχασε την υπόθεση από τα χέρια της.
Στη συνέχεια η ∆ΕΗ φαίνεται ότι έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον µε αυτό που έχουµε δει µε τις 7
ανεµογεννήτριες της Ικαρίας, που άφησε στην ιδιωτικοποίηση την αιολική ενέργεια. Σήµερα που
επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ δεν αποκλείεται να υλοποιηθεί στο µέλλον το υβριδικό
υδροηλεκτρικό έργο στο Πέζι από κάποιον ιδιώτη. Πάντως, σήµερα, όλα δείχνουν ότι η ∆ΕΗ
«έκαψε» µια πολύ σηµαντική υπόθεση για το δηµόσιο συµφέρον, για την Ικαρία και για το µέλλον
της.
επιστροφή
Στη συνέχεια δηµοσιεύουµε µια επιστολή που είχε σταλθεί το 1977 (∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ) στον
Πρόεδρο της Κοινότητας Ραχών για την ορθολογική αξιοποίηση της Λιµνοδεξαµενής στο Πέζι.
Για την κατανόηση του κειµένου, οι αναγνώστε πρέπει να συνυπολογίσουν τις εξής επισηµάνσεις:

1. Το Φράγµα στο Πέζι δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί, και το φράγµα δεν είχε γεµίσει ακόµη µε
νερό.
2. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας που αναφέρεται στο κείµενο δεν είχε ακόµη
δηµιουργηθεί
3. Το Κοινοτικό Έργο TERRA/LORE της Ικαρίας δεν είχε ακόµη εγκριθεί από την Γ∆ 16 της
Ε.Ε.
4. Η Επαρχία Ικαρίας είχε τότε 13 ∆ήµους και Κοινότητες και µόλις είχε αποκτήσει τον
πρώτο εκλεγµένο της Έπαρχο (Σίµωνας Τριπόδης).

1997: για την ορθολογική αξιοποίηση της Λιµνοδεξαµενής στο Πέζι
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ραχών
Ηλίας Γιαννίρης
∆ρ Πολεοδόµος Χωροτάκτης
Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ραχών κ. Κώστα Κόχυλα
Αθήνα 10.9.1997
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε
∆υστυχώς δεν ήταν δυνατό να παραστώ στην ηµερίδα που διοργανώθηκε στους Βρακάδες το
περασµένο Σάββατο, σχετικά µε την αξιοποίηση της λιµνοδεξαµενής στο Πέζι, προκειµένου να
εκφράσω την άποψή µου για την αξιοποίηση του νερού. Επιτρέψτε µου µε αυτή την επιστολή να
εκφράσω την άποψή µου ώστε να συµβάλλω στον προβληµατισµό σας.
Α. Στην Ηµερίδα και το Συνέδριο του 1995 µε θέµα “Ποιο Μέλλον Ταιριάζει στην Ικαρία;”, που
έχει εκδοθεί σε βιβλίο, η Οργανωτική Επιτροπή στην οποία είχα την τιµή να διατελέσω
Πρόεδρος, είχε εκφράσει στην εισήγησή της τις επιφυλάξεις της για το µέγεθος του έργου του
Φράγµατος στο Πέζι, αλλά και για το γεγονός ότι για να αποκτήσει δίκτυο ποτίσµατος και να
αποβεί παραγωγικό χρειάζονται δισεκατοµµύρια για δίκτυα και σωληνώσεις (σελίδα 15).
Ωστόσο, το βασικό σηµείο κριτικής δεν ήταν για το αν έπρεπε να κατασκευαστεί ή όχι το
φράγµα, αλλά για το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία ήταν ανέτοιµη να διασφαλίσει ώστε µαζί
µε το φράγµα (µελέτη και έργο) να υπάρχουν οι µελέτες για την χρήση του νερού και οι
πόροι για την ολοκλήρωση του έργου ώστε αυτό να αποβεί χρήσιµο.
Όπως ίσως γνωρίζετε ένα φράγµα έχει µία συγκεκριµένη διάρκεια ζωής. συνήθως η διάρκεια
ζωής είναι τα 40-50 χρόνια. εµείς, σήµερα έχουµε χάσει τα δύο πρώτα χρόνια και µέχρι να
ολοκληρωθούν οι µελέτες που έχει εξαγγείλει η Νοµαρχία θα περάσουν τουλάχιστον άλλα δύο
χρόνια. Κατόπιν θα πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι και να ακολουθήσει η κατασκευή των
σωληνώσεων. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι θα χαθεί πολύτιµος χρόνος (ίσως και δεκαετία) ώστε να
ολοκληρωθεί το έργο και να φανεί η χρησιµότητα του Φράγµατος. Αυτό ήταν από τα βασικά
σηµεία της κριτικής µας. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι όσο γρηγορότερα αξιοποιηθεί το νερό
τόσο το καλύτερο, και γι αυτό θεωρώ ότι παρόµοιοι προβληµατισµοί όπως αυτοί της
ηµερίδας των Βρακάδων θα πρέπει να συνεχιστούν.
Β. Στο Συνέδριο του 1995 στον Εύδηλο (12.8.1995) αναφέρθηκαν τα εξής από έγκριτους και
ειδικούς επιστήµονες σχετικά µε το Φράγµα στο Πέζι, το οποίο τότε δεν είχε ακόµη γεµίσει µε
νερό:
Ρήγας Ρηγόπουλος, Οµοτ. Καθηγητής Παν/µίου Πάτρας:
“Βλέπω… µέσα από την αιολική ενέργεια και µέσα από την ενέργεια των υδατοπτώσεων µεγάλα
εισοδήµατα για τους ∆ήµους και τις Κοινότητες της Ικαρίας. …Μάλιστα εδώ θα µπορούσαµε να
κατασκευάσουµε όσα έργα υδροηλεκτρικά µπορούµε συν το φράγµα το οποίο τώρα γίνεται [σ.τ.σ.
στο Πέζι] και να φροντίσουµε ώστε αυτά τα έργα να είναι αντλητικά ώστε όταν µας περισσεύει η
αιολική ενέργεια να µπορούµε να αντλούµε νερό και εποµένως να αποθηκεύουµε νερό σε
ψηλότερα σηµεία και να έχουµε διαθέσιµη όποτε τη χρειαζόµαστε υδροηλεκτρική ενέργεια.
…Εποµένως εδώ χρειάζεται µία οµάδα η οποία να κάτσει συστηµατικά και για αρκετό καιρό,

να βάλει κάτω όλα τα κοµµάτια του πάζλ και να βρει την πραγµατική λύση της
εκµετάλλευσης σε µεγάλη έκταση της αιολικής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Πρέπει να γίνουν µελέτες, πρέπει να γίνουν νόµοι, να δούµε που µπορούν να µπουν αιολικές
µηχανές και που υδροηλεκτρικά έργα, να δούµε που µπορεί να γίνει η συνεργασία µεταξύ αιολικών
και υδροηλεκτρικών έργων κλπ κλπ…
Τα υδροηλεκτρικά και αιολικά συστήµατα είναι τα φτηνότερα από πλευράς παραγωγής ενέργειας.
…Παραδείγµατος χάρη για το ύψος του ανέµου σε περιοχές όπως η Ικαρία, σε τρία τέσσερα
χρόνια οι µηχανές αυτές αποδίδουν τα λεφτά τους πίσω. Και κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί
ότι τα µικρά υδροηλεκτρικά δεν είναι αποδοτικά. Έχουν χρόνο ζωής τριάντα χρόνων και ότι και
να κάνουµε µπορούµε να το αποπληρώσουµε, ιδιαίτερα αφού η φτηνότερη ενέργεια σήµερα είναι η
υδροηλεκτρική” (σελίδα 127-128)
Ηλίας Λιγνός, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος-Ήπιες µορφές ενέργειας της ∆ΕΗ:
“∆εν είναι δυνατή η ορθολογική και προς το συµφέρον των κατοίκων του νησιού αξιοποίηση του
αιολικού δυναµικού …εάν η Τοπική Αυτοδιοίκηση …δεν συµµετέχει και δεν κατευθύνει την
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στο νησί.
…Απαιτείται άµεσα η Τοπική Αυτοδιοίκηση του νησιού να δηµιουργήσει φορέα-επιχείρηση
µε σκοπό την αξιοποίηση των Ήπιων Μορφών Ενέργειας και µε πρώτο βήµα την
εγκατάσταση και λειτουργία ανεµογεννητριών για την απόκτηση εµπειρίας, γνώσης και
οικονοµικού κέρδους…
∆εν είναι σωστό να πάει δηλαδή ο Βασίλης ο Μαυρογιώργης ο Πρόεδρος του Ευδήλου, ή ο
∆ήµαρχος Αγίου Κηρύκου µόνος του και να συζητήσει προτάσεις µε το Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας ή άλλους φορείς.
Αυτός ο φορέας που θα αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είναι ενιαίος για την
Ικαρία. Αυτές οι δουλειές πρέπει να γίνονται ενιαία για όλο το νησί. Τοπικισµοί νοµίζω ότι δεν
χωρούν σε αυτή την περίπτωση, ούτε και λογικές του τύπου “εµείς έχουµε τις περιοχές αιολικών
πεδίων στην έκταση της κοινότητάς µας”. Είναι γνωστές οι διαφορές που έχουµε αλλά ο φορέας
αυτός θα πρέπει να είναι ενιαίος.
[Στο Πέζι] µπορεί να γίνει µία συνεργασία αιολικών πάρκων και φράγµατος µε σκοπό την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες που υπάρχει αιχµή φορτίου… Η ύπαρξη ενός φράγµατος
µε νερό στο Πέζι που θα µπορούσε να λειτουργήσει για 5 ηµέρες ή µία εβδοµάδα και θα µπορούσε
να καλύψει άνετα τα φορτία αυτά… Αυτό όµως για να το κάνουµε θα πρέπει να υπάρχει µια
µελέτη για την άντληση του νερού από κάποιο χαµηλότερο σηµείο σε µία ψηλότερη δεξαµενή και
να το αφήσουµε εκεί να περιµένει σαν στοκ για υδατόπτωση και παραγωγή ενέργειας όταν το
ζητήσουµε…
Να σας επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή ότι τις περιοχές αυτές πρέπει να τις φυλάξουµε σαν
κόρη οφθαλµού. Νοµίζω ότι θα είναι πολύ ανόητο να πουλήσει κανείς ή να νοικιάσει τις περιοχές
αυτές σε ενδεχόµενες εταιρείες που θα έρθουν εδώ, και που µπορούν να δελεάσουν, πράγµα που
έγινε στην Κρήτη. Αυτό το πράγµα δεν πρέπει να επαναληφθεί στην Ικαρία.” (σελίδες 129-137)
Ρήγας Ρηγόπουλος:
“Πρέπει να γίνει επιπλέον µία περιβαλλοντική µελέτη να δει οι συµπληρωµατικές κατασκευές, οι
οποίες δεν είναι µεγάλες ίσως, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει µελέτη να εξεταστεί αν συµφέρει να
αξιοποιηθεί και ως υδροηλεκτρικό το φράγµα και να αποθηκεύουµε ενέργεια ή όχι;” (σελίδα 145)
Μαρία Γιαουτζή, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ:
“Το φαράγγι της Χάλαρης επιδιώκουµε να το ανάγουµε σε εθνικό δρυµό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Η Χάλαρη είναι ένα κοµµάτι αναπνοής για την Ικαρία, µε ότι αυτό συνεπάγεται. …δεν
θα πρέπει τόσο εύκολα να µιλάµε για υδροηλεκτρικά έργα της ∆ΕΗ µέσα στο φαράγγι της
Χάλαρης” (σελίδα 144)
Προεδρείο (Ηλίας Γιαννίρης):
“…είναι σηµαντικό να την προσέξουµε τη Χάλαρη, γιατί οι δυνατότητές της είναι πολύ µεγάλες.
Πρέπει να µελετηθεί ο υδρολογικός κύκλος της Χάλαρης, και να δούµε πόσο νερό χρειάζεται
οικολογικά για να στέκεται ως οικοσύστηµα. Αν αυτό είναι αποτρεπτικό για κάποιες άλλες
ενεργειακές εντάσεις, σε σχέση µε το φράγµα, ασφαλώς και δεν θα πρέπει να επιτραπούν. Η

αφετηρία όµως θα πρέπει να είναι η προστασία του σπάνιου αυτού οικοσυστήµατος. Το οποίο
σηµειωτέον ότι δεν έχει µελετηθεί ακόµη” (σελίδα 145)
Γ. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω τοποθετήσεις υπάρχουν τρεις παράµετροι που θα πρέπει
να υπολογίζει κανείς σχετικά µε το φράγµα στο Πέζι και την αξιοποίησή του:
• Το νερό για άρδευση-ύδρευση,
• το νερό για άντληση και υδροηλεκτρική ενέργεια, και
• το νερό που απαιτείται για να λειτουργεί το οικοσύστηµα της Χάλαρης τόσο σε κανονικές
συνθήκες όσο και σε ακραίες συνθήκες (π.χ. ξηρασία).
Οποιαδήποτε επιµέρους ή αποσπασµατική αξιοποίηση του νερού χωρίς να υπολογιστούν
πλήρως οι απαιτήσεις των άλλων δύο παραµέτρων θα ήταν καταστροφική. Εποµένως η
αρδευτική-υδρευτική χρήση θα πρέπει να εκτιµηθεί και να µελετηθεί παράλληλα µε την
υδροηλεκτρική χρήση και φυσικά παράλληλα µε την προστασία του οικοσυστήµατος της
Χάλαρης. Μάλιστα αυτή η τελευταία, δηλαδή η οικολογική περιβαλλοντική ανάδειξη µπορεί
να αποβεί πιο κερδοφόρα από τις άλλες δύο δράσεις, και µάλιστα χωρίς ηµεροµηνία λήξης
αφού δεν θα έχει τεχνικά έργα, σωληνώσεις και µηχανήµατα.
∆. Επίσης, είναι σηµαντικό να µην αντιµετωπιστεί το ενεργειακό ζήτηµα αξιοποίησης του
Φράγµατος αποσπασµατικά στα πλαίσια των τριών µόνο Κοινοτήτων (Ράχες, Αγ. Πολύκαρπος,
Καρκινάγρι), όσο και αν η αξιοποίηση του συγκεκριµένου Φράγµατος θα αποφέρει περισσότερα
οφέλη στις τρεις αυτές Κοινότητες, αλλά συνολικά µέσα από έναν ενιαίο σχεδιασµό για όλο
το νησί. Υπάρχουν τέτοια ζητήµατα και δυσκολίες, όπως θεσµικές αλλαγές, η διασύνδεση µε
την Στερεά Ελλάδα και όχι µόνο µε τα ∆ωδεκάνησα, τα τεχνικά ζητήµατα συντήρησης και
λειτουργίας των ανεµογεννητριών, και άλλα, που απαιτούν την ενεργοποίηση όλων των
Ικαριακών δυνάµεων. Επίσης, διάφορα άλλα φράγµατα που κατασκευάζονται σε άλλες
Κοινότητες της Ικαρίας, οι τεράστιες δυνατότητες της γεωθερµίας, αλλά και η πληθώρα των
υδρόµυλων οδηγούν στην κατεύθυνση µίας ενιαίας οργάνωσης και διαχείρισης των ήπιων
µορφών ενέργειας για όλο το νησί, µε τη συµµετοχή όλων των αυτοδιοικήσεων του νησιού.
Ε. Αυτή τη στιγµή έχει προκηρυχθεί µία µελέτη από τη Νοµαρχία για την άρδευση του
Φράγµατος. Παράλληλα, έχει διατυπωθεί η πρόταση για τη δηµιουργία µίας ειδικευµένης
εταιρείας για την ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγµατος από τις τρεις αυτοδιοικήσεις της
περιοχής (Ράχες-Άγ. Πολύκαρπος-Καρκινάγρι). Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρέµβετε άµεσα
ώστε να πραγµατοποιηθεί µία ενιαία διεπιστηµονική µελέτη για όλο το νησί σχετικά µε την
ενεργειακή- υδρολογική- περιβαλλοντική αξιοποίηση των πόρων του νησιού. Η µελέτη
αυτή, που θα µπορούσε να στηριχθεί στον αναπροσανατολισµό της µελέτης που έχει
προκηρυχθεί από τη Νοµαρχία Σάµου, θα πρέπει να έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως µελέτηπλαίσιο, ως άξονας για την επιµέρους αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων όλου του
νησιού.
ΣΤ. Σήµερα η ευρύτερη περιοχή που περιλαµβάνει τη Χάλαρη, το Πέζι και την νότια
πλευρά µέχρι το Καρκινάγρι έχει περιληφθεί στο σύστηµα προστατευόµενων οικοτόπων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πρόγραµµα ΦΥΣΗ 2000. Εποµένως, κάθε σκέψη για αξιοποίηση του
νερού του Φράγµατος στο Πέζι, όπως και άλλες σχεδιαζόµενες δραστηριότητες στην περιοχή,
θα πρέπει να είναι συµβατή µε την προστασία του σπάνιου αυτού οικοσυστήµατος. Στην πράξη
αυτό υπογραµµίζει ακόµη περισσότερο την ανάγκη για συνολική ορθολογική αντιµετώπιση,
γιατί είναι κρίµα να βαδίζουµε απρογραµµάτιστα και αποσπασµατικά µε ενδεχόµενο να
καταστρέψουµε σηµαντικούς και διαρκείς πόρους για βραχυχρόνια ή αµφιλεγόµενα οφέλη.
Ζ. Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράµµατος TERRA/LORE του οποίου αναµένεται η τελική
έγκριση αυτό το Φθινόπωρο, θα χρηµατοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν, µεταξύ άλλων, δύο
κρίσιµες µελέτες: Μία µελέτη σκοπιµότητας για την αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού της
Ικαρίας, και το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ικαρίας που θα αποτελέσει τη βάση για
έναν µακροχρόνιο προγραµµατισµό και σχεδιασµό στο νησί. Αυτές οι µελέτες, αλλά και
διάφορα άλλα έργα που θα γίνουν µέσα από την χρηµατοδότηση του TERRA, θα υλοποιηθούν
από µία Πανικάρια Αναπτυξιακή Εταιρεία που αυτή τη στιγµή είναι υπό σύσταση. Στα πλαίσια

της συγκρότησης του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος, η Ικαριακή Αυτοδιοίκηση θα έχει
τον πρώτο λόγο. Εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι προτάσεις
για την ύπαρξη µίας εξειδικευµένης ενεργειακής εταιρείας της αυτοδιοίκησης, ή ακόµη και ενός
φορέα διαχείρισης του νερού. Εκεί επίσης θα πρέπει να αντιµετωπιστεί αν τέτοιες
επιχειρηµατικές µορφές θα πρέπει να είναι πανικάριες ή τοπικές, όπως προτείνεται στην
περίπτωση της λιµνοδεξαµενής στο Πέζι.
Η. Σε καµία περίπτωση δεν είµαι αντίθετος στην αξιοποίηση του νερού της Λιµνοδεξαµενής στο
Πέζι. Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι:
α) δεν πρέπει να γίνουν µελέτες αποσπασµατικές
β) δεν πρέπει να γίνουν µελέτες για τις µελέτες
γ) δεν πρέπει να γίνουν έργα για τα έργα δηλαδή η κατασκευή άχρηστων έργων. Για παράδειγµα
κατασκευή ενός εκτεταµένου δικτύου άρδευσης που όµως να µην χρησιµοποιείται γιατί δεν
υπάρχει επάρκεια νερού.
δ) δεν πρέπει να εξαφανιστούν µε κάποια άστοχη ενέργειά µας ορισµένα ενδηµικά είδη φυτών
και ζώων που υπάρχουν µόνο στην Ικαρία και πουθενά αλλού (η Ικαρία έχει 14 τέτοια ενδηµικά
είδη και δεν έχει µελετηθεί πλήρως). Προέχει η πλήρης µελέτη της Χάλαρης από
περιβαλλοντική-οικολογική άποψη ώστε να ξέρουµε πλήρως τον πλούτο της και τις δυνατότητές
της.
ε) δεν πρέπει να γίνει αφορµή η Λιµνοδεξαµενή στο Πέζι για µία ακόµη διαίρεση της Ικαρίας
και για αντιπαραθέσεις µεταξύ των αυτοδιοικήσεων µέσα από τοπικιστικές λογικές.
στ) Η αξιοποίηση του νερού της Λιµνοδεξαµενής στο Πέζι πρέπει να γίνει η αφορµή για να
ωφεληθεί µε την τεχνογνωσία, µε την εµπειρία, µε τα έργα, µε την πλήρη αξιοποίηση των ήπιων
µορφών ενέργειας και των νερών όλη η Ικαρία. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει να έχουν ιδιαίτερα
οικονοµικά οφέλη οι περιοχές εκείνες που έχουν τους πόρους και αυτό είναι θέµα εσωτερικής
ρύθµισης. Ωστόσο, οι πόροι της Ικαρίας είναι πολλοί και είναι διάσπαρτοι σε όλο το νησί ώστε
εν τέλει όλοι µπορούν να ωφεληθούν, αρκεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, όπως κάνετε εσείς µε
την ενεργοποίησή σας για την ορθολογική αξιοποίηση της Λιµνοδεξαµενής στο Πέζι.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Για οτιδήποτε επιπλέον πληροφορία είµαι στη διάθεσή σας.
µε εκτίµηση
Ηλίας Γιαννίρης
επιστροφή

Σχετικά µε το ενδιαφέρον της ∆ΕΗ για την αξιοποίηση των νερών στο Πέζι
«Το Έργο να ανήκει στην αυτοδιοίκηση της Ικαρίας και όχι στη ∆ΕΗ»
1997: Ενηµερωτικό Σηµείωµα
Σε συνέχεια της προηγούµενης επιστολής ο γράφων ετοίµασε ένα ενηµερωτικό σηµείωµα
προκειµένου να υποστηρίξει την αυτοδιοίκηση της Ικαρίας στο δύσκολο έργο της
διαπραγµάτευσης µε τη ∆ΕΗ. ∆ηµοσιεύεται εδώ γιατί περιέχει σηµαντικές πληροφορίες και
θέσεις για το έργο. ∆υστυχώς, οι εξελίξεις που µαθαίνουµε από τους χειρισµούς της ∆ΕΗ
επιβεβαιώνουν εκείνες τις εκτιµήσεις και κατευθύνσεις που είχαν πρωτοδιατυπωθεί δέκα
χρόνια πριν.
Ηλίας Γιαννίρης, 6.10.1997
Στις 10.9.1997 έστειλα ένα σηµείωµα στον Πρόεδρο της Κοινότητας Ραχών [σ.τ.σ. πρόκειται για
το προηγούµενο κείµενο].
Στις 18.9.1997 και στις 3.10.1997 ήλθα σε προσωπική συνεργασία µε την ∆/νση της ∆ΕΗ ∆ΑΥΕ
(∆/νση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων) (Βρίσκεται Αγησιλάου 56-58 και Μυλλέρου).

Α. Οι πληροφορίες που έχω στη διάθεσή µου µετά από την ενηµέρωση της ∆ΕΗ-∆ΑΥΕ είναι οι
εξής:
1. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του Υπουργείου Γεωργίας για την λιµνοδεξαµενή στο
Πέζι η λεκάνη απορροής είναι 10 τετρ. χλµ. και η µέση ετήσια απορροή περί τα 2,6 εκατ.
κυβ. µέτρα.
2. Η Λιµνοδεξαµενή στο Πέζι έχει ωφέλιµο νερό 750.000 κυβ. µέτρα/χρόνο τα οποία
καταµερίζονται από την Μελέτη του Υπ. Γεωργίας σε 250.000 κυβ. µέτρα/χρόνο για
ύδρευση και 500.000 κυβ. µέτρα/χρόνο για άρδευση.
3. Η εκτίµηση της ∆ΕΗ είναι ότι περί τα 2 εκατ. κυβ. µέτρα/χρόνο θα υπερχειλίζουν από την
λεκάνη απορροής των 10 τετρ. χλµ. και θα χύνονται στη Χάλαρη.
4. Μέρος από αυτό το περίσσευµα έχει ως στόχο να χρησιµοποιήσει για παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας ∆ΕΗ.
5. Η ∆ΕΗ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργεια στο τέλος
Οκτωβρίου 1997 ύψους 2 δίς δρχ περίπου.
6. Η πρόθεση είναι να κατασκευαστεί από τη Λιµνοδεξαµενή (Υψόµετρο περίπου 720 µ.)
αγωγός 2,8 χλµ µε κατεύθυνση την Προεσπέρα. Στην απόληξή του θα υπάρξει απότοµη κλίση
µέχρι το υψόµετρο των 310 µ. περίπου, Υδροηλεκτρικός Σταθµός ισχύος 4,5 MW και µικρός
ταµιευτήρας 100.000 κυβ. µ.
7. Μέρος της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιµοποιείται για άντληση νερού σε έναν
δεύτερο ταµιευτήρα 100.000 κυβ. µ. σε υψόµετρο 540 µ. περίπου. Ο Ταµιευτήρας αυτός θα
συνεργάζεται στο σύστηµα υδατόπτωσης ώστε να υπάρχει σταθερή παροχή ρεύµατος.
8. Και οι δύο αυτοί ταµιευτήρες θα βρίσκονται προς την περιοχή της Προεσπέρας και
πάντως έξω από την Χάλαρη.
9. Επίσης, στην ηµερίδα που έγινε στους Βρακάδες στις 6.9.97 υπήρξαν δύο οµιλητές εκ µέρους
της ∆ΕΗ που είναι σπουδαστές και που ανέφεραν ότι µέσα στη Χάλαρη θα γίνουν
ταµιευτήρες 400.000 κυβ. µ. Αυτό, µε διαβεβαίωσαν από την ∆ΕΗ-∆ΑΥΕ ότι είναι ανακριβές
και ότι ήταν οι πρώτες δικές τους προσωπικές απόψεις που σε καµµία περίπτωση δεν
αντιστοιχούν µε τον προσανατολισµό της ∆ΕΗ-∆ΑΥΕ.
10.Το Υδροηλεκτρικό σύστηµα των δύο ταµιευτήρων της Προεσπέρας των 100.000 κυβ. µ. ο
καθένας, θα µπορεί να παρέχει 7 GWH, δηλαδή το 50% περίπου της ενεργειακής
κατανάλωσης της Ικαρίας σήµερα. Πρακτικά, ο Υ/Η σταθµός της Προεσπέρας και οι
Ανεµογεννήτριες (που όταν λειτουργούν παρέχουν περί το 10-12% της κατανάλωσης
ενέργειας της Ικαρίας) θα µπορούσαν να παρέχουν ενεργειακή αυτονοµία τον Χειµώνα, όταν
οι καταναλώσεις είναι χαµηλές. Τότε ο Πετρελαϊκός Σταθµός θα µπορούσε να µην δουλεύει,
µε σηµαντικά οφέλη (αποτροπές ρύπανσης της Θάλασσας και του αέρα, µεγαλύτερη
ενεργειακή ευελιξία, δυνατότητες καλύτερης συντήρησης όλου του ενεργειακού
συστήµατος).
11.Στις 1.10.1997 η ∆ΕΗ-∆ΑΥΕ είχε συνάντηση µε τοπικούς παράγοντες (Νοµάρχης, Νοµ.
Σύµβ., ∆/ντης Τεχν. Υπηρ. Νοµαρχ. κλπ) και συζήτησαν λεπτοµέρειες της πρότασης που θα
υποβάλει η ∆ΕΗ.

Β. ΑΝΟΙΧΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
1. Όπως διαµορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της ∆. Ικαρίας υπάρχουν:
• δύο µικρά φράγµατα στον Αγ. Πολύκαρπο, για άρδευση.
• η Λιµνοδεξαµενή στο Πέζι. Για αυτή την Λιµνοδεξαµενή θα πρέπει επίσης να υπάρχει
και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και κάποια επιβολή
Περιβαλλοντικών Όρων, γιατί αλλοιώς δεν θα ήταν δυνατό να κατασκευαστεί
• η µελέτη για άρδευση και ύδερευση, που µόλις φέτος ανατέθηκε για το “τι θα ποτίζει”
(ανάθεση από την Νοµαρχία στον µηχανικό Σ. Τσιµπίδη). Και για αυτή την µελέτη θα
πρέπει να υπάρξει ΜΠΕ.
• η Ρεµατιά της Χάλαρης και η ένταξη µιάς ευρύτερης περιοχής που περιλαµβάνει την
Χάλαρη, το Οροπέδιο του Πεζιού και την Νότια περιοχή µέχρι το Καρκινάγρι στο

σύστηµα προστασίας οικοτόπων ΦΥΣΗ 2.000 που χειρίζεται το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Για τον
καθορισµό του Οικότοπου αυτού προηγήθηκε µελέτη του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Επίσης, για τη ρεµατιά, την οικολογική της αξία και την ανάδειξή της υπάρχει η
σχετική µελέτη του ΕΜΠ (Καθηγήτρια Μ. Γιαουτζή).
• η νέα σχεδιαζόµενη παρέµβαση της ∆ΕΗ µε τους δύο ταµιευτήρες στην Προεσπέρα.
Για αυτή την παρέµβαση η ∆ΕΗ οφείλει να παρουσιάσει ΜΠΕ, όπως επίσης και για
την έκταση της περιοχής της Προεσπέρας που θα αρδεύεται. Σε συνεργασία µε τη
δυνατότητα άρδευσης της περιοχής, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί και το φαινόµενο
της απορροής µέρους των νερών της Χάλαρης µέ λάστιχα για ύδρευση και άρδευση,
ώστε σταδιακά να µήν παροχετεύεται µε λάστιχα το νερό του φαραγγιού, αλλά οι
σηµερινοί χρήστες να εξυπηρετούνται µε άλλο τρόπο.
Όλα αυτά συνηγορούν προς την κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων που βρίσκονται
σπαρµένοι σε διάφορους φορείς (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΕΗ, Νοµαρχία, Υπ. Γεωργίας) και που θα
διατεθούν για επιπλεόν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να γίνει µιά ευρύτερη
Περιβαλλοντική Μελέτη που να περιλαµβάνει όλη την ∆υτική Ικαρία. Σηµαντική
δυνατότητα µπορεί να δοθεί µε την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (εθνικό σκέλος)
για συνολική µελέτη µέσω του ΦΥΣΗ 2.000.

2. Το ζήτηµα της διαχείρισης είναι σηµαντικότατο. Κατά την άποψή µου πρέπει να υπογραφεί
στο άµεσο µέλλον, και πριν την έγκριση της πρότασης της ∆ΕΗ στο Επιχ. Πρόγραµµα
Ενέργειας, µε πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης της Ικαρίας µια Προγραµµατική Σύµβαση µε την
∆ΕΗ, τη Νοµαρχία, κάποιο ΑΕΙ, κάποια Τράπεζα, και την αυτοδιοίκηση της Ικαρίας (όλες οι
Κοινότητες ή ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος) που να στοχεύει στη δηµιουργία µιάς Πανικάριας
Αναπτυξιακής Εταιρείας για την Ενέργεια, υπό τον έλεγχο της Αυτοδιοίκησης, µε στόχο την
παραγωγή ρεύµατος από ήπιες µορφές µέσω της µεταβίβασης τεχνογνωσίας σε επίπεδο
Επαρχίας και την εξειδίκευση ή επανειδίκευση τοπικών τεχνικών και προσωπικού. Παράλληλα,
θα πρέπει στα πλαίσια αυτά να δηµιουργηθεί ένας άλλος αυτόνοµος ή ηµιαυτόνοµος φορέας για
την ∆ιαχείριση των Νερών, που να ασχολείται κυρίως µε την λειτουργία των συστηµάτων
άρδευσης-ύδρευσης όταν τα έργα ολοκληρωθούν.
Σε µιά τέτοια Ενεργειακή Εταιρεία θα πρέπει να συµπεριληφθούν σαν σκοποί:
• η
αξιοποίηση
των
Υδροηλεκτρικών-αιολικών-ηλιακών-γεωθερµικών
κλπ.
δυνατοτήτων της Ικαρίας. Σε αυτή την εταιρεία θα πρέπει να ενταχθεί η διαχείριση
των υπαρχουσών ανεµογενητριών, ο Πετρελαϊκός Σταθµός και να γίνει µελέτη για την
δυνατότητα τηλεθέρµανσης, θερµοκηπίων µε γεωθερµία, ενέργεια από γεωθερµία.
• η ολοκληρωµένη συνεργασία µεταξύ ενεργειακών-αρδευτικών-υδρευτικώνθερµοκηπιακών-τηλεθερµαντικών κλπ πλευρών της ενέργειας
• η εξαγωγή ρεύµατος εκτός Ικαρίας σε άλλες περιοχές, µέσω του διασυνδεδεµένου
“και διασυνδέσιµου” δικτύου.
• η υλοποίηση ειδικής τιµολογιακής πολιτικής για την ενίσχυση ή προσέλκυση
βιοτεχνικών κλπ. δραστηριοτήτων, και για µείωση των δηµοτικών τελών.

3.

Η συνεργασία µεταξύ της υπό ίδρυση Ικαριακής Αναπτυξιακής Εταιρείας και της
προτεινόµενης Ενεργειακής Εταιρείας της Επαρχίας Ικαρίας θα πρέπει να είναι εκ των
προτέρων εξασφαλισµένη. Επίσης, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα και η διαθεσιµότητα
για συνεργασία µε την υπάρχουσα Νοµαρχιακή Αναπτυξιακή Εταιρεία, παρ’ όλο που σε αυτή
δεν υπάρχουν Ικάριοι φορείς ως µέτοχοι και δεν συµµετέχει κανένας εκ µέρους της Ικαρίας στο
∆.Σ.

4.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συνεργασιµότητα µεταξύ του πετρελαϊκού
σταθµού και του Υ/Η Σταθµού που σχεδιάζεται, αλλά και µε τις 7 ανεµογεννήτριες της ∆ΕΗ.
Σε γενικές γραµµές, η αξιοποίηση της Λιµνοδεξαµενής στο Πέζι χρειάζεται τη συνεργασία
της ∆ΕΗ, της Νοµαρχίας, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΕΜΠ, άλλων φορέων και φυσικά της

Ικαριακής Αυτοδιοίκησης ώστε να αντιµετωπιστεί συνολικά η ανάπτυξη της ∆. Ικαρίας,
αλλά και η συνολική ανάπτυξη των ενεργειακών δυνατοτήτων του Νησιού.
Θα είναι λάθος να επικρατήσει η λογική του “η µισή Ικαρία να θεωρεί ότι έχει τα Ιαµατικά
Νερά-και η άλλη µισή το Πέζι” .
Επίσης, δεν θα πρέπει η όποια ενεργειακή ανάπτυξη να µένει στα χέρια της ∆ΕΗ και να µην
ανήκει κατά κύριο λίγο στην Αυτοδιοίκηση, που οφείλει να αναπτυξει εταιρικές σχέσεις
και µε τη ∆ΕΗ, αλλά και να χρησιµοποιεί για πολλαπλούς αναπτυξιακούς σκοπούς τόσο την
παραγόµενη ενέργεια όσο και τους ίδιους τους ταµιευτήρες.
επιστροφή

Αναδηµοσιεύουµε από τη ΣΑΜΙΑΚΗ ένα σηµαντικό κείµενο για την εξέλιξη της υπόθεσης του
υβριδικού έργου στο Πέζι. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια προσπάθεια του Νοµαρχιακού
Συµβούλου κ. Ηλία Κουλουλία που τελικά δεν υποστηρίχθηκε µέχρι τέλους από την ίδια τη
Νοµαρχία [πιθανώς λόγω ενδοκοµµατικών διαµαχών της εποχής].

1968: ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΩΝ
Στα πλαίσια της υπ' αριθ. 69/12-11-1997 απόφαση του Νοµ/κού συµβουλίου που όρισε
εκπροσώπους του τους Νοµ/κους Συµβούλου Νίκο Γ. Κουλουλία και Γιάννη Σάµιο για τη
σύσταση φορέα αξιοποίησης των υδάτινων πόρων του λιµνοφράγµατος Πεζίου και την
κατασκευή πιλοτικού αναστρέψιµου υδροηλεκτρικού έργου στην Ικαρία έγιναν οι απαραίτητες
διεργασίες. που κατέληξαν στα παρακάτω αποτελέσµατα:
'Έγιναν στο κοινοτικό κατάστηµα Ραχών και στα γραφεία του Συλλόγου των χωριών της
Κοινότητας Καρκιναγρίου πολλές συσκέψεις µε αντικείµενο το εν λόγω θέµα.
Στις συσκέψεις αυτές συµµετείχαν Από τη Νοµ/κη Αυτ/ση Σάµου o Νοµ/κος Σύµβουλος Νίκος
Γ. Κουλουλίας που είχε σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του Νοµ/κου Συµβουλίου και τον
γενικό συντονισµό της όλης πρoσπάθειας και ο Νοµ/κος Σύµβουλος Γιάννης Σάµιος. Από την
Τοπική Αυτ/ση οι Πρόεδροι της κοινότητας Ραχών Κώστας Κόχυλας του Καρκιναγρίου Στέλιος
Βατούγιος και οι κοινοτικοί σύµβουλοι ∆άνος Σπανός Καρούτσος Φανούρης Γιώργος
Παναγιώτου Β Ζαούτης και ο κοινοτικός σύµβουλος του Αγ. Πολυκάρπου Λευτέρης
Κουτούφαρης. Από τους κοινωνικούς φορείς οι πρόεδροι των συλλόγων Καρκιναγριωτών
Ανδρέας Μαγγούρας, Ραχιωτών Ξ. Κοχυλας Καρυδιών- Προφήτη Ηλία Ηλ. Κόχυλας και πολλοί
σύµβουλοι. Από τους επιστήµονες οι δικηγόροι Αν Μαγγούρας Στ Σταυρινάδης Γ. Τσακαλίας
και Γ. Λοµβαρδάς οι οικονοµολόγοι Κ. Γαγλίας, Κωστής ∆. Σπανός και Ελ Βατούγιου, οι
µηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Ηλ. Λιγνός και Κ. Βατούγιος οι µηχανολόγοι-µηχανικοί Θ.
Παπασηµάκης και η Αθ. Γ. Γαγλία ο αρχιτέκτονας µηχανικός Β Θεοδώρου κ.α.
Έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις και αναλύσεις όλων των διαστάσεων του θέµατος που
διάρκεσαν δέκα περίπού µήνες αποφασίστηκε η σύσταση µεικτής Α.Ε. των Ο Τ.Α. Ραχών
Καρκιναγρίου, Αγ Πολυκάρπού και της Νοµ/κης Αυτ /σης Σάµου µε την επωνυµία ΙΚΑΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΩΝ" Ι.Α.Ε.Ε Τ.Υ. .
Μεταξύ των βασικών στόχων της εταιρείας σύµφωνα µε το υπό έγκριση καταστατικό της,
συµπεριλαµβάνονται:
• η επισήµανση, µε τη συνεργασία των τοπικών ΟΤΑ, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα
τρία νησιά µας Ικαρία Σάµο και Φούρνους.
• Η εγκατάσταση υδροηλεκτρικών σταθµών, αιολικών πάρκων και n κατασκευή µε τη
συνεργασία της ∆ΕΗ ή µε άλλους κρατικούς φορείς ή και χωρίς αυτούς πιλοτικού
αναστρέψιµου υδροηλεκτρικού έργου στην Ικαρία.
• H σωστή διανοµή, των υδάτινων πόρων του λιµνοφράγµατος στην ύδρευση των τριών
παραπάνω κοινοτήτων και στην άρδευση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων.

•
•
•

•
•

Η µέριµνα για βελτίωση και κατασκευή νέων έργων αποχέτευσης και βιολογικών
καθαρισµών.
Η υγειονοµική προστασία των υδάτων του λιµνοφράγµατος για παροχή άριστης ποιότητα
πόσιµου νερού.
Η οικολογική προστασία ολόκληρης της Ικαρίας και των Φούρνων σε συνεργασία µε το
περιβαλλοντικό παρατηρητήριο Σάµου ή και µε άλλους φορείς οικολογικής προστασίας του
Νοµού µας.
H εκµετάλλευση του φαραγγιού της Χάλαρης ή και άλλων βιότοπων.
Η προβολή και αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε ολόκληρο το Νοµό µας
µε στόχο, την τουριστική αναβάθµιση και την παράταση της τουριστικής περιόδου στα τρία
νησιά µας lκαρία Σάµο Φούρνους, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατοµµύρια δρχ
που διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων δρχ. η καθεµία. Το µετοχικό
κεφάλαιο θα καλύπτεται από τους ιδρυτές µετόχους της εταιρείας κοινότητες Ραχών,
Καρκιναγρίου και Αγ. Πολυκάρπου ή τον µελλοντικό ∆ήµο Ραχών µε ποσοστό 51% που
ισοδυναµεί µε έντεκα εκατοµµύρια δρχ. ή έντεκα χιλιάδες ονοµαστικές µετοχές και τη Νοµ/κή
Αυτ/ση Σάµου µε ποσοστό 49% που ισοδυναµεί µε εννιά εκατοµµύρια δρχ. ή εννιά χιλιάδες
ονοµαστικές µετοχές.
Η αυξηµένη πλειοψηφία της Γ.Σ. σε θέµατα µεγάλης σηµασίας, η κατοχύρωση των δικαιωµάτων
της µειοψηφίας ο αυτοέλεγχος η αξιοκρατία, π ευέλικτη λειτουργική δοµή σε συνδυασµό µε τη
σηµατοδότηση σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και τη θέσπιση κινήτρων παραγωγικότητας που
συµπεριλαµβάνονται στο καταστατικό, εγγυώνται τη βιωσιµότητα τη εταιρείας και συν8έτουν
ένα δυναµικό εργαλείο ανάπτυξης που θα διανοίξει νέες προοπτικές στην πρόοδο των Ραχών της
Ικαρίας των Φούρνων και ολόκληρου του Ν. Σάµου.
Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας είναι λύση αναγκαία και µονόδροµη για τους πιο κάτω
κυρίαρχους λόγους.
H µελέτη υδροδότησης και άρδευσης ολοκληρώθηκε.
Το έργο είναι έτοιµο για δηµοπράτηση και κατασκευή και ο υπό σύσταση φορέας θα πρέπει να
αναλάβει τη διανοµή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που θα χρπσιµοποιη8ούν yια το
σκοπό αυτό.
Το πιλοτικό αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό έργο για παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
προωθήθηκε µε σκληρές προσπάθειες από τους εκπροσώπους της Νοµ/κης Αυτ/σης. µε πρόταση
της ∆ΕΗ και της Ιταλικής εταιρείας ΑΝΣΑΛΤΟ προτά8ηκε για επιδότηση στο διακρατικό
πρόγραµµα ΘΕΡΜΗ της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης µε ποσοστό 40% και ίδια συµµετοχή 60%.
Το έργο βρίσκεται στην πρώτη σειρά των υπό επιδότηση έργων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Εποµένως η υπό ίδρυση αναπτυξιακή µας εταιρεία θα πρέπει να είναι πανέτοιµη για να
διαπραγµατευτεί εκ µέρους των ΟΤΑ και τη Ν.Α. τους όρους κατασκευής και εκµετάλλευσης
του έργου και παράλληλα να προστατεύσει τα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
Η πιλοτική µορφή του εν λόγω έργου από τους τεχνικούς της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (παρόµοια
έργα υπάρχουν σε άλλες χώρες) αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στην επίλυση του ενεργειακού
µας προβλήµατος .
Το έργο θα διευρύνει την τεχνογνωσία, θα δηµιουργήσει νέε θέσεις εργασίας και 8α συµβάλλει
στην πολύπλευρη ανάπτυξη.
ΣΑΜΙΑΚΗ 26/9/1998

Τέλος αφιερώµατος
επιστροφή

Αφιέρωµα: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ και Επαρχία Ικαρίας

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ
TOYΣ ΟΡΟΥΣ και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων µπορούν να αναπτύσσονται τουριστικές
δραστηριότητες στη χώρα καθορίζει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισµού, που έδωσε
χθες στη δηµοσιότητα ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, Γιώργος Σουφλιάς, το οποίο, µετά από
διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς που θα διαρκέσει περίπου δύο µήνες, θα προωθηθεί για
γνωµοδότηση στο Συµβούλιο Χωροταξίας και στη συνέχεια για έγκριση από την Επιτροπή
Συντονισµού της Κυβερνητικής Επιτροπής.
Στην δεύτερη οµάδα εντάσσονται 35 νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ παράλληλα
διαθέτουν και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσιµους πόρους. (π.χ. Αµοργός,
Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάλυµνος, Κύθηρα, Λήµνος, Μήλος, Νάξος, Πάτµος, Σπέτσες,
Χίος).
Στα νησιά αυτά πρέπει να δοθεί έµφαση σε δράσεις που σκοπό έχουν την αντιµετώπιση των
συγκρούσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή της εξάρτησής τους από τη
µονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη.
Ο σχεδιασµός των χρήσεων γης πρέπει να διερευνά τη σκοπιµότητα καθορισµού ζωνών
τουριστικής ανάπτυξης στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές και να τις ορίζει
κατά περίπτωση.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ www.eber.gr
επιστροφή

2. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ: Ο µελετητής του Χωροταξικού για τον Τουρισµό
διαχωρίζει τη θέση του από το τελικό σχέδιο
(αναδηµοσίευση: από άρθρο του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ, Καθηµερινή 10-6-2007)
«Πρόκειται για χωροταξικό κατασκευών και real estate, όχι τουρισµού». Eίναι η άποψη όχι
οποιουδήποτε επιστήµονα, αλλά του χωροτάκτη της εταιρείας που ανέλαβε - για λογαριασµό
του ΥΠΕΧΩ∆Ε- την µελέτη για την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού του Τουρισµού. «∆εν
αναγνωρίζουµε τη δουλειά µας στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Xωροταξικό», λέει ο
χωροτάκτης Νικηφόρος Μπαλατσινός. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και γιατί η επιστηµονική
µελέτη πήγε για... ανακύκλωση.
Ποια είναι η θέση σας για το Eιδικό Xωροταξικό του Tουρισµού όπως δηµοσιεύθηκε
τελικά;
Είναι ασφαλώς προτιµότερο να υπάρχει ένα χωροταξικό για τον τουρισµό από το να µην
υπάρχει. Οµως από το συγκεκριµένο απουσιάζει η χωροταξική προσέγγιση, η κατηγοριοποίηση
του χώρου είναι αποσπασµατική και συχνά άστοχη, ενώ σε πολλά σηµεία εµφανίζεται
ασυνέπεια µεταξύ στόχων και διατάξεων. Αυτά µπορούν να βελτιωθούν στην τελική
διαµόρφωση. Το σηµείο όµως όπου έχω τη σηµαντικότερη επιστηµονική αντίρρηση είναι η
προώθηση της παραθεριστικής κατοικίας. Πρόκειται για εσφαλµένη επιλογή. Και φοβάµαι ότι
είναι το µόνο που θα µείνει από το Xωροταξικό.
Τι είναι η «παραθεριστική κατοικία»;

Αλλο η παραθεριστική κατοικία που ξέρουµε (εξοχικό) και άλλο αυτό που εισάγεται. Πρόκειται
για µια σύζευξη τουρισµού και real estate, που παρουσίασε άνθηση σε χώρες όπως στην
Ισπανία, αλλά τώρα βρίσκεται ήδη σε κρίση. Με το σχέδιο προωθείται το µοντέλο των condo
hotels, όπου µέσα στην ξενοδοχειακή µονάδα κατασκευάζονται αυτόνοµες κατοικίες, που
πωλούνται σε ιδιώτες. Αυτοί µπορεί να τις νοικιάζουν στο ξενοδοχείο.
∆εν υπάρχει ζήτηση για τέτοια κατοικία στη Μεσόγειο;
Υπάρχει ζήτηση που γεννά και την αντίστοιχη πίεση από το «κύκλωµα» της αγοράς ακινήτων.
Εµείς, στη µελέτη, προτείναµε να αξιοποιηθεί πρωτίστως το αδιάθετο οικιστικό δυναµικό των
εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων εγκαταλελειµµένων ή φθινόντων οικισµών της Ελλάδας.
Προτείναµε και 40% προσαύξηση της δοµηµένης επιφάνειας των οικισµών, σε συγκεκριµένες
ζώνες, σαν κίνητρο για τις επιχειρήσεις. Αυτή η επιλογή δεν είναι τόσο δελεαστική όµως προς
τους επενδυτές που θέλουν άµεσο κέρδος. Θα µπορούσε ωστόσο η πολιτεία να τους υποχρεώσει.
∆υστυχώς, δεν υιοθετήθηκε η πρότασή µας και δόθηκε η δυνατότητα να χαρακτηρίζεται
τουριστική επένδυση µια δραστηριότητα διαχείρισης ακινήτων.
Τι προβλήµατα δηµιουργεί;
Καταρχήν δεν µπαίνουν όρια. Επιτρέπεται παντού, µε µόνη εξαίρεση τον ορεινό χώρο. ∆εν
αποκλείει τα µικρά ούτε τα ακατοίκητα νησιά. Και επειδή αυτές οι επενδύσεις χρειάζονται
µεγάλες εκτάσεις, δεν µπορούν να υλοποιηθούν σε ακριβή γη. Θα κατευθυνθούν σε περιοχές
που διαθέτουν αναξιοποίητους τουριστικούς πόρους και γεωργική γη που εγκαταλείπεται. Θα
αντληθούν τεράστιες υπεραξίες από τη γη.
Γιατί µια εταιρεία να φτιάξει έτσι ένα χωριό για πώληση και όχι µέσω ιδιωτικής πολεοδόµησης;
Η ιδιωτική πολεοδόµηση υπάγεται στην κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εκεί δύσκολα
περνάει, καθώς το ΣτΕ έχει την άποψη ότι δεν χρειάζονται νέοι οικισµοί. Και είναι αλήθεια ότι
δεν µπορεί κανείς βάσιµα να επιχειρηµατολογήσει ότι χρειάζονται 100, 200 νέοι οικισµοί στην
Ελλάδα. Η τουριστική επένδυση δεν περνά από τέτοιες διαδικασίες. Επιπλέον η τουριστική
εγκατάσταση έχει ήδη µια πελατεία και ένα διαµορφωµένο περιβάλλον που λειτουργεί
ελκυστικά στον αγοραστή.
Εσείς είχατε εντάξει στη µελέτη σας αντίστοιχη πρόταση;
Με το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα πώλησης του 20% της συνολικής δοµηµένης
επιφάνειας στις µεγάλες τουριστικές επενδύσεις (ΠΟΤΑ). Αρχικά προτείναµε ένα 30% και
ύστερα από κατευθύνσεις της υπηρεσίας φτάσαµε στο 40%, το οποίο όµως το θεωρήσαµε
ανώτατο όριο, ώστε ο επιχειρηµατίας να µην ενδιαφέρεται µόνο για την πώληση των κατοικιών
αλλά για την επένδυση συνολικά. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε πήγε στο 70%! Η παραθεριστική κατοικία
όµως είναι ανταγωνιστική του τουρισµού, γιατί καταναλώνει τους ίδιους πόρους. Επιπλέον, µε
βάση τις προτεινόµενες διατάξεις η τουριστική κατοικία κτίζει τα διπλά τετραγωνικά απ' ό,τι τα
ξενοδοχεία.
Θα πήξουµε στο τσιµέντο δηλαδή. Και θα µπουν στο µάτι παρθένες περιοχές, όπου είναι
ακόµα φθηνή η γη;
Eνα παράδειγµα είναι η Μονή Τοπλού, η οποία σηµειώστε έχει αδειοδοτηθεί µε το ισχύον
θεσµικό καθεστώς. Η εκκλησιαστική περιουσία θα «αξιοποιηθεί»...
∆εν είναι «τρελό» ο µελετητής του Xωροταξικού να κριτικάρει έντονα το τελικό σχέδιο; ∆εν
αναγνωρίζω την πατρότητα του τελικού κειµένου του Σχεδίου. Εκτιµώ ότι η κατεύθυνση
στήριξης της τουριστικής κατοικίας είναι αποτέλεσµα πολιτικών ζυµώσεων παρά επιστηµονικής
προσέγγισης. ∆εν υπάρχει νοµικό πρόβληµα. Το υπουργείο µπορεί να αποφασίσει ποια πολιτική
θα προωθήσει. Απλά εµένα µου φαίνεται περισσότερο χωροταξικό... κατασκευών.

Ποιοι ωφελούνται απ' αυτή την επιλογή;
Σίγουρα πάντως ζηµιώνεται ο πραγµατικός ιδιοκτήτης και φορέας διαχείρισης αυτού του
πλούτου, η κοινωνία. Και η σηµερινή γενιά και οι επερχόµενες. Παραχωρείται ένας πλούτος,
ανεξάρτητα από την τιµή, σε µια δραστηριότητα στα οικονοµικά αποτελέσµατα της οποίας δεν
συµµετέχει η κοινωνία. Είναι µια κατεύθυνση µη αναστρέψιµη. Προχωράµε δηλαδή στην
εφάπαξ πώληση σηµαντικών πόρων αντί να εξασφαλίσουµε τη δυνατότητα διαρκούς πώλησης
υπηρεσιών και άυλων αξιών. Είναι µια κλειστή υπόθεση, ανάµεσα σε επιχειρηµατίες, τράπεζες
και ιδιοκτήτες γης.
Yπάρχει άλλος δρόµος για τον ελληνικό τουρισµό ή το µέλλον µας είναι η τσιµεντοποίηση
και η υποβάθµιση των πάντων;
Τον τουρισµό στην Ελλάδα τον σχεδιάζουν οι tour operators. Αυτοί κάνουν χωροταξία και
ωθούν στη συγκεντροποίηση. ∆ιευκολύνονται από λίγους και µαζικούς προορισµούς, λίγες
πτήσεις και εντατική εκµετάλλευση. Εάν πάψει να συµφέρει κάπου, πάνε αλλού... Μόνο που
εµείς µένουµε... Η δική µας πρόταση επιχειρούσε να θέσει τις κατευθύνσεις για τη χωρική,
χρονική και θεµατική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, ακόµα και µε ένα δηµόσιο
συντονισµό των tour operators, όπως στη Γαλλία. Κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται από την ΚΥΑ.
Το προσόν της Ελλάδας είναι η ποικιλία και η ποιότητα των τουριστικών πόρων. Oχι µόνο στην
παραλία, αλλά και στην ενδοχώρα. Η µονοκαλλιέργεια είναι πρόβληµα.
Μπορούµε όµως να µιλάµε για τουριστική µεγέθυνση;
Εάν συνεχίσουµε έτσι, η εποχή του «rooms to let» θα φαίνεται… αγροτοτουρισµός. Ωστόσο,
υπάρχει και άλλος δρόµος: της ποιοτικής αναβάθµισης και της ολοκλήρωσης του τουριστικού
προϊόντος. Υπάρχουν µονάδες στην Κρήτη που έχουν διαµορφώσει τοπικά σύµφωνα ποιότητας,
χρησιµοποιούν τοπικά προϊόντα και απευθύνονται σε απαιτητικότερους επισκέπτες. Ετσι όχι
µόνο προσελκύουν τουρίστες, αλλά κρατούν και αγρότες στην περιοχή. Αλλωστε ο επισκέπτης
που έχει συνείδηση της αξίας και της σπανιότητας των τουριστικών πόρων είναι και ένας
ασφαλής σύµµαχος για την προστασία και την προβολή τους...
Αυτόν τον τουρισµό µας επιφυλάσσει το νέο χωροταξικό του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τον θέλουµε;
επιστροφή

3. Ηµερίδα του ΣΕΠΟΧ για τις τρεις µελέτες ΣΧΟΑΠ της Ικαρίας
Ηµερίδα διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολεοδόµων-Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) πριν από περίπου ένα
χρόνο. Για την ιστορία παραθέτουµε εδώ πληροφορίες που αφορούν τους µελετητές των τριών
πολεοδοµικών µελετών {ΣΧΟΑΠ) της Ικαρίας. Αντιλαµβανόµαστε πλήρως τα θεσµικά-νοµικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο µελετητής κ. Τσεκούρας και οι συνεργάτες του (βαθύς γνώστης
και επί χρόνια µελετητής των πολεοδοµικών προβληµάτων του νησιώτικου χώρου) 1. λόγω των
αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων της Ικαρίας (δασικά, κατηγορίες οικισµών), αλλά και 2. λόγω της
έλλειψης έγκαιρου συσχετισµού και αλληλοτροφοδότησης µε τον αναπτυξιακό και επιχειρησιακό
προγραµµατισµό. Ας δώσουµε µια ερµηνεία για το καθένα από αυτά τα δυο σηµεία:
1. Στην Ικαρία (και σε ελάχιστες άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως ορεινές) οι οικισµοί και
τα σπίτια είναι εδώ και αιώνες µέσα στα δάση. Οι Καριώτες ήξεραν να συµβιώνουν µε το
δάσος. ∆υστυχώς ένας από τους παράγοντες καταστροφής των δασών εκεί που βρίσκονται
οικισµοί στην ορεινή Ικαρία οφείλεται στην ηλίθια εθνική νοµοθεσία που δεν µπόρεσε να
προσαρµοστεί στο ιδιαίτερο οικιστικό πρότυπο της αραιής κατοίκησης της Ικαρίας και έχει
καταφέρει να µεταστρέψει τους Καριώτες κατά του πευκοδάσους που υπάρχει κοντά στα

σπίτια τους, κυρίως για να µην έχουν µπελάδες µε το δασαρχείο και την Πολεοδοµία. Ας
υπενθυµίσουµε ότι ακριβώς αυτή η διαφορά είχε οδηγήσει την δασική υπηρεσία της
Νοµαρχίας Σάµου στο να σύρει παλιότερα τον υπεύθυνο της Πολεοδοµίας Αγίου Κηρύκου
Γ. Κόκκινο σε δικαστικές περιπέτειες, επειδή, ως Καριώτης, καταλάβαινε το άκαµπτο του
νόµου και την άγνοια που έχει ο νόµος για την αραιή κατοίκηση της Ικαρίας. Ας
υπενθυµίσουµε επίσης ότι ο πρώτος εκλεγµένος Έπαρχος Ικαρίας Σίµωνας Τριπόδης είχε
προωθήσει µέσω του Υπουργείου Γεωργίας ειδική δασολογική νοµοθετική ρύθµιση για την
Ικαρία και την αραιή κατοίκηση που όµως δεν προχώρησε γιατί ζήτησαν να προστεθούν σε
αυτή και διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας-γεγονός που το Υπουργείο Γεωργίας
θεώρησε ότι θα ήταν καταστροφικό για τα δάση σε άλλες περιοχές. ∆υστυχώς, µέχρι
σήµερα η καταστροφή του δάσους συνεχίζεται από τους ίδιους τους κατοίκους των ορεινών
περιοχών της Ικαρίας, συνοδευόµενη µε µια νέα πρωτόγνωρη για την Ικαρία διείσδυση της
κουλτούρας της προτεραιότητας του ατοµικού συµφέροντος απέναντι στον πατρογονικά
αναγνωρισµένο περιβαλλοντικό ρόλο του δάσους.
2. Η έλλειψη έγκαιρου συσχετισµού και αλληλοτροφοδότησης µε τον αναπτυξιακό και
επιχειρησιακό προγραµµατισµό είναι γνωστή στην Επαρχία Ικαρίας. Έχουµε ξαναγράψει
[από το 1995, µε το Συνέδριο «ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΙΑΚΡΙΑ;»] ότι από
την π.χ. ορεινή Ικαρία µέχρι την Ε.Ε. υπάρχουν τα εξής γεωγραφικά επίπεδα αντιθέσεων
που τελικά την αποµονώνουν: 1. Ορεινή Ικαρία απέναντι στην πεδινή Ικαρία. 2. Περιοχή
της πρωτεύουσας του νησιού απέναντι στην υπόλοιπη Ικαρία. 3. Όλη η Επαρχία Ικαρίας
απέναντι στη Σάµο-πρωτεύουσα του Νοµού. 4. Όλος ο Νοµός Σάµου απέναντι στην
Περιφέρεια Β. Αιγαίου (Μυτιλήνη). 5.Περιφέρεια Β. Αιγαίου απέναντι στην κεντρική
διοίκηση (Αθήνα). 6. Η κεντρική (γραφειοκρατική και πολυδιασπασµένη) διοίκηση της
Αθήνας απέναντι στην Ε.Ε. Παράλληλα, η ίδια η Ικαρία έχει τις εξής χωροταξικέςκοινωνικές-οικονοµικές αντιθέσεις: Αντίθεση µεταξύ ορεινής και παράκτιας Ικαρίας.
Αντίθεση µεταξύ πρωτεύουσας και της υπόλοιπης Ικαρίας. Αντίθεση µεταξύ των κατοίκων
της Ικαρίας και των Ικαρίων της Αθήνας. Αντίθεση όλων των Ελλαδιτών Ικαρίων µε τους
απόδηµους Ικάριους. Αυτές οι αντιθέσεις και τα επίπεδα αποµόνωσης φέρνουν κενά
µεταξύ άλλων και στον έγκαιρο συσχετισµό και και αλληλοτροφοδότηση µε τον
αναπτυξιακό και επιχειρησιακό προγραµµατισµό. Αυτά τα κενά προσπάθησε να καλύψει το
εγχείρηµα «Ποιο µέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;» που οδήγησε στο εργαλείο που έλλειπε
από την Ικαρία: Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας [περισσότερα] .Αυτό το
πολύτιµο εργαλείο, που δούλευε αποτελεσµατικά και αποτελούσε σηµαντική γέφυρα µεταξύ
της Ικαρίας και του «έξω κόσµου»µέχρι το 1999-2000, το έκαψαν οι ίδιοι οι Καριώτες για να ακριβολογούµε η ίδια η αυτοδιοίκηση της Ικαρίας- όταν µοιράστηκαν οι καρέκλες
του ∆Σ της Αναπτυξιακής Εταιρείας και ο γράφων εκδιώχθηκε από το ∆Σ, µετά από 5
χρόνια εργασίας ως ΑΜΙΣΘΟΣ ∆ιευθύνων Σύµβουλος. [Η αναίτια αποποµπή µου το
καλοκαίρι του 1999 έγινε από το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Στ. Παµφίλης, Σπ. Τέσκος, Θ.
Θεοδωράκης, Στ. Σταµούλος, Κ. Γλαρός, Κ. Αγγελουδάκης, ∆. Βούλγαρης, Αντ. Καρνέρης,
Μ. Πορής, Η. Σκάβδης)]. Ακολούθησε η πρόσληψη ∆ιευθυντή µε 550.000 δρχ το µήνα, το
πλήρες ναυάγιο όλων των έργων και προγραµµάτων που είχαν επιτυχώς δροµολογηθεί και
τελικά η αποµάκρυνση του νέου ∆ιευθυντή και η ουσιαστική παράδοση των Ικαριακών
συµφερόντων στον προαιώνιο εναγκαλισµό της Σάµου. Ευλόγως λοιπόν ο µελετητής κ
.Τσεκούρας αναφέρει ότι υπάρχει σηµαντικό ζήτηµα µε τους εµπλεκόµενους φορείς µε τους
οποίους έρχεται σε επαφή ο µελετητής. Η «γέφυρα» µεταξύ Ικαρίας και του έξω κόσµου, η
Αναπτυξιακή Εταιρεία που συνεργάστηκε µε όλους τους ∆ήµους της Επαρχίας, τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσµο, τη ΓΓΝΓ, τη ΓΓΕΤ, την Περιφέρεια, τη Νοµαρχία, µε ΑΕΙ,
υπουργεία, τις Γ∆ XVI και XXII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ είναι πια κοµµένη!.
Ακολουθεί το τµήµα της περίληψης της Ηµερίδας που αφορά την Ικαρία, της ανταποκρίτριας του
ΣΕΠΟΧ κας Ρέας Καλοκάρδου.

«Χωρικός Σχεδιασµός και Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός των ΟΤΑ: O ρόλος των ΓΠΣΣΧΟΟΑΠ» (Αθήνα 31-5-06)
Ρέα Καλοκάρδου, Συντονίστρια Μόνιµης Επιτροπής Πολεοδοµικής, Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΣΕΠΟΧ
…
3η Ενότητα: Παρουσιάσεις µελετών-εµπειρίες µελετητών µε 9 εισηγήσεις [από διαφορετικές
περιοχές της χώρας].
6. Enviplan- Γ.Θ. Τσεκούρας και Συνεργάτες, “Ο σχεδιασµός σε επίπεδο νησιού: η περίπτωση
τριών ΣΧΟΟΑΠ στην Ικαρία”.
Την εισήγηση παρουσίασε ο Γ.Πολίτης
Τόνισε τα εξής:
> Εναρµόνιση ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ µε τον αναπτυξιακό-οικονοµικό προγραµµατισµό
> Τι προηγείται ; πολεοδοµικός/ χωροταξικός/ αναπτυξιακός σχεδιασµός
> Πρόταση: βελτίωση-απλούστευση νοµικού πλαισίου …
Παράρτηµα:
Γ. Τσεκούρας (Enviplan- Γ.Θ.Τσεκούρας & συνεργάτες) «Ο σχεδιασµός σε επίπεδο νησιού:
η περίπτωση τριών ΣΧΟΟΑΠ στην Ικαρία»
Το νοµικό πλαίσιο: Ασάφειες και αποσπασµατικότητα του νοµικού πλαισίου, πολυνοµία
(π.χ. δάση και δασικές εκτάσεις, κατηγορίες οικισµών), έχουν δυσµενείς συνέπειες στην
πρόοδο, τον χαρακτήρα και την διάρκεια των µελετών.
Ο σχεδιασµός του χώρου: έλλειψη έγκαιρου συσχετισµού και αλληλοτροφοδότησης µε τον
αναπτυξιακό και επιχειρησιακό προγραµµατισµό (ΚΠΣ, ΠΕΠ, τοµεακά προγράµµατα)
Οι εµπλεκόµενοι φορείς: ∆ιαφορετικός βαθµός ανταπόκρισης των υπηρεσιών της
κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία), της Περιφέρειας και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε
θέµατα εισροών και έκφρασης γνώµης.
ΠΗΓΗ: Η ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ «Χωρικός Σχεδιασµός και Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός στο
www.sepox.gr/imerides/imerides_erg/parousiasi.pdf
επιστροφή

4. Η Ικαρία χρειάζεται δύο σωστά λιµάνια
Αν χορτάσατε χωροταξία, ρυθµίσεις και απαντήσεις σε προβλήµατα από τις προηγούµενες
δηµοσιεύσεις, στην επόµενη δηµοσίευση που ακολουθεί θα σας αποκαλύψουµε πώς γίνεται η
χωροταξία στην Ελλάδα.
Εδώ και καιρό το ΥΕΝ (και το Μεταφορών; και το ΥΠΕΧΩ∆Ε; δεν έχουµε πληροφορίες) προωθεί
την ιδέα στην τοπική κοινωνία της Ικαρίας ότι το ένα από τα δύο λιµάνια θα πρέπει να καταργηθεί.
Ιδού πως υποκινείται αυτή η πολιτική: Ανακαλύψαµε κάποιον έξω από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Την
Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοϊας. Το επιχείρηµα τους: Αντί να έχουµε ένα σωστό λιµάνι σε κάθε
νησί, τελικά σήµερα έχουµε δύο προβληµατικά! ∆ηλαδή: Μας λένε ότι λεφτά δεν υπάρχουν ώστε
να έχουµε δυο σωστά λιµάνια-να κάνουµε περικοπές!
Έ τότε πέφτουµε στη λογική που ξέρουµε ήδη καλά από το πρόσφατο παρελθόν: Τη λογική του
ενός Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου ανά νοµό, λογική που κατάργησε επί µια δεκαετία το Νοσοκοµείο
της Ικαρίας, καταταλαιπώρησε τους Καριώτες και τους Φουρνιώτες (αρκετοί πέθαναν στο δρόµο),
για να καταλάβει τελικά η πολιτεία ότι έπρεπε να ξανασυστήσει από την αρχή το Νοσοκοµείο της
Ικαρίας. Κι όµως, έτσι γινόταν επί χρόνια η χωροταξική πολιτική και όλες οι µελέτες!

Αυτή η λογική θα οδηγούσε επίσης, και γιατί όχι, στην κατάργηση και του αεροδροµίου της
Ικαρίας. Κάποιος αύριο µπορεί να βρεθεί να πει: Ένα αεροδρόµιο σε κάθε νοµό-άρα φτάνει το
αεροδρόµιο της Σάµου. Να καταργηθεί το αεροδρόµιο της Ικαρίας! Ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι
αυτό είναι αδιανόητο. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα λιµάνια. Για να µην πούµε ότι η Ικαρία
έχει ανάγκη και για τρίτο λιµάνι στο Καρκινάγρι.
Η Ικαρία έχει ανάγκη και τα δυο της λιµάνια. Και τα θέλει και τα δύο σωστά λιµάνια.
Από τη µια του Ευδήλου έχει ασύγκριτα τη µεγαλύτερη εµπορική και επιβατική κίνηση από του
Αγίου Κηρύκου. Άρα, αν µπούµε σε αυτή τη λογική, το λιµάνι του Αγίου Κηρύκου θα πρέπει να
καταργηθεί. Άσε που ο Άγιος έχει και το αεροδρόµιο. Ναι, αλλά, λέει ο αντίλογος, ο Άγιος Κήρυκος
είναι η πρωτεύουσα, και εκεί πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε λιµάνι. Άρα να καταργηθεί του
Ευδήλου.
Πριν γίνει σκοτωµός ας σκεφτούµε: Πόσο θα κοστίζει (σε καύσιµα και χρόνο), σε ένα νησί µε
αραιή κατοίκηση και χωρίς συγκοινωνίες, για την πλειοψηφία των Καριωτών η µεταφορά τους
από τον Άγιο Κήρυκο σε αποστάσεις 35 και 60 και 75 χιλιοµέτρων στην υπόλοιπη Ικαρία; Ένα
κόστος που θα συσσωρεύεται αυξητικά. Μήπως αυτό κοστίζει όλο και περισσότερο από το να
δώσουν χρήµατα εφ άπαξ για την ολοκλήρωση δύο σωστών λιµανιών; Που θα βρει το Κράτος τα
λεφτά; Από τους ικαριακούς φόρους που εισπράττει. Ας το αντιστρέψουµε: Οι χιλιάδες Καριώτες
που θα τα βρίσκουν τα λεφτά για να καλύπτουν όλα τα επόµενα χρόνια αποστάσεις 35 και 60 και
75 χιλιοµέτρων; Στο δρόµο;
Ας καθήσει κάποιος (το Επαρχείο; ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος; η Αναπτυξιακή Εταιρεία;) να
υπολογίσει πόσο θα κοστίζει στους Καριώτες κάθε χρόνο µια απόφαση για κατάργηση του ενός
λιµανιού και πόσο θα κοστίσει η εφ’ άπαξ ολοκλήρωση δυο σωστών επιβατικών λιµανιών. Ας
δηµοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία. Και φυσικά, να µην δεχτεί κανένας Καριώτης αυτή την
προοπτική (∆υστυχώς άκουσα στα µέρη του Αγίου ορισµένους να µισοδέχονται την κατάργηση του
ενός λιµανιού, αφού υποθέτουν ότι το δικό τους θα µείνει).
Σύσσωµη η Ικαρία θα πρέπει να πει (µαζί µε τη Σάµο, γιατί και εκεί θέλουν να καταργήσουν το
λιµάνι Καρλοβάσου): Τα νησιά µας έχουν ανάγκη από δυο σωστά λιµάνια το καθένα.
Απολαύστε το σχετικό κείµενο:
Ο Μιχάλης Σακέλλης και το λιµενικό ζήτηµα
«Καλές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δεν νοούνται χωρίς καλά λιµάνια στο νησιωτικό µας
σύµπλεγµα». Τούτο τόνισε ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοϊας Μιχάλης
Σακέλλης, ο οποίος είναι και διευθύνων σύµβουλος της «Blue Star Ferries». Η οµιλία του έγινε
στο πλαίσιο «Ηµερίδας» για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιµανιών, για την οποία γράφουµε
εκτενώς στις σελίδες 20 έως 23. Ο κ.Σακέλλης χαρακτήρισε το όλο ζήτηµα «εθνική υπόθεση
που ζητά τη συστράτευση όλων, προκειµένου ν’αλλάξει η κατάσταση στα λιµάνια µας, η οποία
κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι σήµερα». Αναφερόµενος στο θέµα των καθυστερήσεων που
κατά καιρούς παρατηρούνται στην ακτοπλοϊα, αλλά και στις ζηµιές τις οποίες παθαίνουν τα
πλοία της Γραµµής, ο κ.Σακέλλης τα απέδωσε κυρίως στις ανεπαρκείς λιµενικές εγκαταστάσεις.
Μιλώντας «µε το χέρι στην καρδιά», ο πρόεδρος της Ε.Ε.Α. έθεσε και ένα άλλο λιµενικό
ζήτηµα: «∆εν είναι δυνατόν, είπε, να λειτουργούν δύο λιµάνια στο ίδιο νησί, όταν αυτό δεν
δικαιολογείται από το µέγεθός του, αλλά και την µιλιοµετρική απόσταση του ακτοπλοϊκού
δροµολογίου”. »Νησιά, όπως η Αµοργός και η ιδιαίτερη πατρίδα µου, η Κάρπαθος, αλλά και η
Ικαρία και η Σάµος δεν είναι δυνατόν να έχουν δύο λιµάνια εν λειτουργία µε αποτέλεσµα να
έχουµε δύο προβληµατικά, αντί ένα σωστό.
Πηγή: Ελλάς και ∆ιεθνείς Μεταφορές - Μηνιαίο Οικονοµικό Περιοδικό
επιστροφή

Τέλος αφιερώµατος

επιστροφή

Η τηλεϊατρική και οι Φούρνοι
Ιστορίες καθηµερινής …τρέλας; ή πολιτικής απάτης; ή εθνικής µειοδοσίας;
Όπως είναι γνωστό, στους Φούρνους λειτουργεί εδώ και χρόνια στο ∆ηµοτικό Σχολείο τηλεϊατρική
µονάδα που έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και είναι συνδεδεµένη µε το Σισµανόγλειο στην Αθήνα.
Έτσι, οι τοπικοί γιατροί (που συνήθως κάνουν το αγροτικό τους) µπορούν να επικοινωνούν µε
ειδικευµένους γιατρούς της Αθήνας, να στέλνουν (κυρίως µέσω του internet) εξετάσεις ασθενών
και να λαµβάνουν ιατρικές οδηγίες για το χειρισµό τακτικών και έκτακτων περιστατικών. Ο στόχος
είναι η άµεση, αποτελεσµατική και επιτόπια αντιµετώπιση κάθε περιστατικού χωρίς να είναι
αναγκαία η µεταφορά του κάθε ασθενούς στην Αθήνα. Παραθέτουµε τρία δηµοσιεύµατα.
• Στο πρώτο (2003) παρουσιάζονται θριαµβευτικά οι δυνατότητες τηλε-συνδιάσκεψης µέσω
του ελληνικού δορυφόρου Hellas Sat που δίνει δυνατότητες άµεσης ζωντανής επικοινωνίας
µε αποµακρυσµένες περιοχές. Είναι προφανές ότι τέτοιες τηλε-συνδιασκέψεις µπορούν να
εξυπηρετούν πολύ καλύτερα και την τηλε-ιατρική.
• Στο δεύτερο (2003), για του λόγου το αληθές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός (τότε ο κ. Κ.
Σηµίτης) επικοινωνεί, µεταξύ άλλων, και µε το δήµαρχο Φούρνων και το γιατρό των
Φούρνων. Ο γιατρός ζητά από τον πρωθυπουργό κάποιας µορφής εκπαίδευση προκειµένου
να µπορεί να χειρίζεται αποτελεσµατικά τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό της τελε-ιατρικής. Τότε
ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Βεβαίως, καταγράφεται αυτό αµέσως».
• Που καταγράφτηκε το αίτηµα του τοπικού γιατρού αλλά και όλο το εγχείρηµα της
τηλεϊατρικής στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο τρίτο δηµοσίευµα (29-4-2007) µε το
χαρακτηριστικό τίτλο: Σε πέντε χρόνια κατέρρευσε η τηλεϊατρική. Αναφέρεται ότι σε
πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη τεχνικής υποστήριξης στην περιφέρεια, µε την έννοια
της µη διόρθωσης βλαβών που προέκυψαν στην πορεία, αλλά και το γεγονός ότι η Μονάδα
δεν µπορεί να τους υποστηρίξει σε 24ωρη βάση! Η Μονάδα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ (στην
Αθήνα) λειτουργεί πλέον έως τις 2.30 µ.µ. αφού στο δυναµικό της είναι µόλις δύο γιατροί
και ένας υπάλληλος Πληροφορικής του νοσοκοµείου.
Μάλιστα, καταλάβαµε που γράφουν οι πρωθυπουργοί τα αιτήµατα της περιφέρειας. Καταλάβαµε
ότι το ΕΣΥ δεν µπορεί πλέον να στηρίξει την τηλεϊατρική. Καταλάβαµε ότι αντί να επεκτείνεται το
σύστηµα της τηλε-ιατρικής συρρικνώνεται.
Κι ας υπάρχουν ακόµη και «εθνικοί λόγοι» όπως ισχυρίζονται όλοι. Ειδικά δε για τους Φούρνους,
που η γειτονική Τουρκία τους θεωρεί «γκρίζα ζώνη», αναρωτιόµαστε: «Μήπως και το κράτος
των Αθηνών θεωρεί, όπως η Τουρκία, ότι οι Φούρνοι είναι «γκρίζα ζώνη»;. Έ;

1. Eγκαίνια του δορυφόρου Hellas Sat
Mε τηλεδιάσκεψη µεταξύ του πρωθυπουργού κ. K. Σηµίτη και του προέδρου της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας κ. T. Παπαδόπουλου, που θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου µε µέσα του
ελλαδοκυπριακού δορυφόρου Hellas Sat, θα αρχίσει η τελετή παράδοσης αναµεταδοτών του
δορυφόρου στην ελληνική κυβέρνηση. O κ. Σηµίτης θα συνδεθεί από το υπουργείο Mεταφορών
και Eπικοινωνιών της Eλλάδας µε το Προεδρικό Mέγαρο στη Λευκωσία στις 12.40 το µεσηµέρι
της ∆ευτέρας. O Eλληνας πρωθυπουργός θα συνδεθεί επίσης µέσω του Hellas Sat κατά τη
διάρκεια της τελετής µε τον επικεφαλής του στρατιωτικού αποσπάσµατος της Eλλάδας στην
Kαµπούλ του Aφγανιστάν, όπως και µε κατοίκους της νησίδας Φούρνοι κοντά στην Iκαρία.
Oπως αναφέρεται σε τηλεγράφηµα του AΠE, οι δορυφορικές συνδέσεις που επέλεξε ο Eλληνας
πρωθυπουργός υπογραµµίζουν την επιτυχία του ελλαδοκυπριακού δορυφορικού εγχειρήµατος,
ενώ αναδεικνύουν και ορισµένες σηµαντικές του δυνατότητες, όπως είναι η κάλυψη µε
υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά µέσα όλων των περιοχών της Eλλάδας αλλά και µεγάλου
µέρους του υπόλοιπου κόσµου.

Πηγή: Καθηµερινή Hµεροµηνία δηµοσίευσης: 13-09-03

2. Τέλος, ο Πρωθυπουργός συνδέθηκε µέσω του ελληνικού δορυφόρου µε τους Φούρνους
Ικαρίας και συνοµίλησε µε το δήµαρχο Γιάννη Μανούση.
∆ήµαρχος Φούρνων: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα σας.
Πρωθυπουργός: Γεια σας, κύριε ∆ήµαρχε.
∆ήµαρχος Φούρνων: Γνωρίζετε, ασφαλώς, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι οι Φούρνοι αποτελούν ένα
νησιωτικό σύµπλεγµα στην καρδιά του Αιγαίου, στις παρυφές των ελληνικών συνόρων, άρα και
της Ενωµένης Ευρώπης. Τέτοιες κινήσεις σαν τις σηµερινές αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, γιατί και εµείς αισθανόµαστε ότι είµαστε µέσα στις εξελίξεις. Με την
προηγούµενη επίσκεψή σας στους Φούρνους της Ικαρίας, κύριε Πρωθυπουργέ, το 2000 είχατε
εξαγγείλει ορισµένα έργα. Οφείλω να σας πληροφορήσω ότι τα έργα αυτά έχουν δροµολογηθεί
και πιστεύω πως στο τέλος του χρόνου θα δηµοπρατηθούν. Θα θέλαµε, όµως, κύριε
Πρωθυπουργέ, για το 2004 να προγραµµατίσουµε µερικές αλλαγές στο λιµάνι των Φούρνων και
περισσότερες συγκοινωνίες για το νησί µας. Είναι τιµή για µας τους Φουρνιώτες που
συµµετέχουµε στη σηµερινή εκδήλωση και εύχοµαι ο ελληνικός δορυφόρος να βοηθήσει τα
µέγιστα στις επικοινωνίες, στην ιατρική περίθαλψη, στην υγεία και σε όλα αυτά που θα κάνουν
τη ζωή των κατοίκων στο νησί ακόµη ευκολότερη.
Πρωθυπουργός: Ευχαριστώ, κύριε δήµαρχε. Όπως ανέφερες, πριν µερικά χρόνια επισκέφθηκα
τους Φούρνους και διαπίστωσα ότι πράγµατι το νησί έχει µία αξιοθαύµαστη ζωτικότητα, χάρη
στην αλιεία, χάρη στον τουρισµό. Παρ’ όλο που βρίσκεται στην άκρη της ελληνικής
επικράτειας, αυξάνει τον πληθυσµό του και γι’ αυτό πιστεύω ότι εσείς οι κάτοικοι των Φούρνων
διεκδικείτε και πολύ σωστά καλύτερες συνθήκες ζωής για να συνεχίσετε αυτή τη θετική πορεία.
Αυτός ο δορυφόρος, τον οποίο εγκαινιάζουµε σήµερα, όχι µονάχα εξασφαλίζει αυτή τη
διασύνδεση (γιατί η διασύνδεση µπορούσε να υπάρχει και υπό άλλες συνθήκες), αλλά την
καθιστά πολύ πιο εύχρηστη, ώστε στους Φούρνους και αλλού στην Ελλάδα να υπάρχουν
σύγχρονες υπηρεσίες, όπως η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεϊατρική και η καλύτερη συνεργασία µε
όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή ακριβώς η εικόνα του νησιού
είναι η εικόνα ενός νησιού που τραβάει µε δύναµη µπροστά –και θα «σπρώξω» γι’ αυτό το θέµα
του Λιµανιού, όπως θα προχωρήσουν οι συνεργάτες µου όλα τα άλλα θέµατα- θέλουµε πάντα οι
Φούρνοι να δείχνουν, παρ’ όλο που βρίσκονται στην άκρη της επικράτειας, ότι είναι από τις
περιοχές της χώρας που έχουν την πιο γρήγορη ανάπτυξη.
Στο σηµείο αυτό παρενέβη και ο γιατρός του νησιού, ο οποίος απευθυνόµενος στον
Πρωθυπουργό, είπε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα σας. Με την αρωγή του HELLAS SAT
η περιφέρεια είναι πλέον δίπλα στο κέντρο. Σε εµάς τους γιατρούς προσφέρει µια πολύτιµη
συνεργασία µε ειδικούς σε πολύπλοκα περιστατικά, τα οποία από µόνοι µας δεν θα µπορούσαµε
να αντιµετωπίσουµε. Αυτό που θα θέλαµε θα ήταν µια εκπαίδευση στον τοµέα της τηλεϊατρικής,
η οποία γίνεται στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο και κατά κάποιο τρόπο θα µπορούσε να µας
βοηθήσει να χειριστούµε καλύτερα αυτό το µέσο που µας προσφέρεται.
Πρωθυπουργός: Βεβαίως, καταγράφεται αυτό αµέσως.
Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

3. Σε πέντε χρόνια κατέρρευσε η τηλεϊατρική- Φυτοζωεί, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού,
η µοναδική µονάδα του ΕΣΥ, στο Σισµανόγλειο
Της Πεννυς Μπουλουτζα
Σε µαρασµό έχει περιπέσει η µοναδική Μονάδα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ που βρίσκεται στο
Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο, ως αποτέλεσµα της ελλιπούς στελέχωσής της, αλλά και της γενικότερης
αποδυνάµωσης του νοσοκοµείου –όπως άλλωστε και όλου του ΕΣΥ– από ιατρικό προσωπικό, το
οποίο ανάµεσα στ’ άλλα εξυπηρετεί και την τηλεϊατρική. Αυτήν τη στιγµή, η Μονάδα Τηλεϊατρικής
είναι συνδεδεµένη µε 42 περιφερειακές µονάδες –κυρίως Κέντρα Υγείας της νησιωτικής Ελλάδας–
ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης στην περιφέρεια, µε την έννοια της µη
διόρθωσης βλαβών που προέκυψαν στην πορεία, αλλά και το γεγονός ότι η Μονάδα δεν µπορεί να

τους υποστηρίξει σε 24ωρη βάση, έχει ως αποτέλεσµα οι κλήσεις που δέχεται να έχουν φθίνουσα
πορεία.
Η Μονάδα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ λειτουργεί πλέον έως τις 2.30 µ.µ. αφού στο δυναµικό της είναι
µόλις δύο γιατροί και ένας υπάλληλος Πληροφορικής του νοσοκοµείου. Το γεγονός αυτό «αναιρεί»
την έννοια της τηλεϊατρικής που πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του γιατρού της «άλλης άκρης» διά
παν ενδεχόµενο. Ωστόσο, δεν ήταν πάντα έτσι, αφού στο παρελθόν η µονάδα είχε έως και πέντε
ιατρούς προσωπικό και εφήρµοζε ακόµα και προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών και
νοσηλευτών της περιφέρειας. Πάντως, και σήµερα οι γιατροί των Κέντρων Υγείας γνωρίζουν ότι
µπορούν να απευθύνονται στην Καρδιολογική του Σισµανογλείου σε περίπτωση που αντιµετωπίσουν
ασθενή µε οξύ καρδιακό επεισόδιο.
Το ιστορικό
Ο υπεύθυνος της Μονάδας Τηλεϊατρικής, αναπληρωτής διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής στο
Σισµανόγλειο, κ. Μιχάλης Τσαγκάρης, µιλώντας στην «Κ» …επισηµαίνει: …«Εχουµε εξυπηρετήσει
περίπου 9.000 περιστατικά από το 1992 έως σήµερα»… Ωστόσο, υπάρχει πλέον φθίνουσα πορεία
στον αριθµό των κλήσεων και εξυπηρετούµενων περιστατικών». Και αυτό παρά τα οφέλη που µπορεί
να αποφέρει η τηλεϊατρική, ειδικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων αποµονωµένων περιοχών. Οπως
τονίζει, «η τηλεϊατρική µπορεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς, όπως τα εξωτερικά ιατρεία ενός
νοσοκοµείου, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις: ότι το νοσοκοµείο «βάσης» θα είναι σε πλήρη
δραστηριότητα, ότι το δίκτυο θα συνεργάζεται µε άλλα νοσοκοµεία για συµπληρωµατικές ειδικότητες,
ότι το Κέντρο Υγείας έχει τη δυνατότητα παραγωγής ιατρικών δεδοµένων (εξοπλισµό για βασικές
εξετάσεις). Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η τηλεϊατρική µε τη συνεργασία των
εξειδικευµένων γιατρών µπορεί να εξυπηρετήσει οξέα, αλλά και χρόνια περιστατικά. Είναι
χαρακτηριστικό ότι όλοι οι διαβητικοί του χωριού Εχίνου (σ.σ. Ποµακοχώρι), αλλά και της γύρω
περιοχής, εξυπηρετούνται έως και σήµερα µέσω της τηλεϊατρικής, από το ∆ιαβητολογικό Κέντρο του
Σισµανογλείου».
Ο κ. Τσαγκάρης προσθέτει: «Η τηλεϊατρική συµβάλλει και στην εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης
προς τις τοπικές υγειονοµικές υπηρεσίες, δεδοµένου ότι οι κάτοικοι γνωρίζουν τη δυνατότητα των
γιατρών τους να µεταφέρουν το πρόβληµα στους ειδικούς ενός νοσοκοµείου. Αυτό το γεγονός
συµβάλλει –σε κάποιο βαθµό– σε ανάσχεση εσωτερικής µετανάστευσης, όταν το αίτιο αυτής είναι
προβλήµατα υγείας.
Κατ’ επέκταση είναι και λόγοι εθνικοί που θα έπρεπε η τηλεϊατρική να τύχει καλύτερης
«µεταχείρισης». Ακόµα και στην τουριστική ανάπτυξη µπορεί να συµβάλει όταν ευπαθείς οµάδες
τουριστών θα γνωρίζουν τη δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης τυχόν προβλήµατός τους, µέσω
τηλεϊατρικής στον τόπο παραθερισµού».
Απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά για τις περιπτώσεις των επειγόντων περιστατικών είναι η 24ωρη
λειτουργία της Μονάδας και η δυνατότητα πλήρους ανταπόκρισης των ειδικών του νοσοκοµείου στο
οποιοδήποτε αίτηµα. «Για να µπορεί να επιτευχθεί αυτό», επισηµαίνει ο κ. Τσαγκάρης «χρειάζεται
στελέχωση της µονάδας, ώστε να ανταποκρίνεται σε 24ωρη λειτουργία καθώς επίσης και ενίσχυση
καίριων τµηµάτων του νοσοκοµείου όπως είναι η Καρδιολογική». Καταλήγοντας ο κ. Τσαγκάρης, λέει
µε πικρία «ωστόσο, µας θυµούνται µόνο όταν πέφτει κάποιο ελικόπτερο (σ.σ. αναφέρεται στα
ελικόπτερα του ΕΚΑΒ) ή όταν πρέπει να απαντήσουν στις επερωτήσεις βουλευτών της εκάστοτε
αντιπολίτευσης».
«Προσφέρει µεγάλες δυνατότητες»
Στη δική της εµπειρία από την εφαρµογή της τηλεϊατρικής αναφέρεται µιλώντας στην «Κ», η κ.
Αρχοντούλα Φράγκου, παθολόγος στο Κέντρο Υγείας Πάρου, η οποία εκφράζει παράλληλα την
πικρία της για τη «συρρίκνωση» της Μονάδας Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ. … «θα πρέπει η τηλεϊατρική να
γίνει πραγµατικότητα, να επεκταθεί παντού. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί συρρικνώνεται».
Συµβουλές και σε υπαλλήλους του υπ. Εξωτερικών
Τις υπηρεσίες της τηλεϊατρικής απολαµβάνουν και οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, είτε
βρίσκονται στην Ελλάδα είτε υπηρετούν σε ελληνικές πρεσβείες και προξενεία σε άλλες χώρες.
…Οπως είπε στην «Κ» η κ. Πετρούλα Χατζηπανταζή, γιατρός παθολόγος ∆ηµόσιας Υγείας στο
ιατρείο του υπ. Εξωτερικών, αυτή τη στιγµή 150 άτοµα παρακολουθούνται µέσω του
προγράµµατος…
Καθηµερινή 29-04-07
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_29/04/2007_225048

επιστροφή

ΤΡΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 400 ωρών
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
Μορφή αρχείου: Microsoft Excel - Προβολή ως HTML
ΓΙΑ ΙNFO
www.pepba.gr/Documents/ΜΕΤΡΟ_1.4
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Χρήσιµες πληροφορίες και νέα

1. Τι λέει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κωδικός
Ε.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002. ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007. ΠΗΓΗ:
Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013 [PDF]

επιστροφή

2.Πληροφορίες για το NATURA Ικαρίας-Φούρνων (ΙΚΑΡΙΑ-ΦΟΥΡΝΟΙ · GR4130001) θα
βρείτε στο ∆ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝΤΟΣ, στη διεύθυνση
http://natura.minenv.gr/natura/server/user/region.asp?lng=GR&id=6
επιστροφή

3. Νέο Ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στο Αιγαίο: ∆ιαβάσαµε µε χαρά ότι υπάρχει από το
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ περιφερειακή τηλεόραση και ραδιόφωνο µε εµβέλεια σε όλο το Βόρειο Αιγαίο
και στα Νησιά Λέσβος, Λήµνος, Χίος, Σάµος, Ικαρία). Τώρα το Αιγαίο έχει την δική του εικόνα
και ήχο. Το βρίσκετε στο http://www.archipelagos.tv
επιστροφή

4. Ο Γύρος της Ικαρίας από την Εργατική Εστία: Εγκρίθηκε το πρόγραµµα 7ήµερων και
8ήµερων εκδροµών του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης θερινού
εκδροµικού προγράµµατος, για δικαιούχους παροχών νοµού Αττικής. 31 Μαΐου 2007. Το
πρόγραµµα συνολικής διάρκειας 14 εβδοµάδων θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστηµα από 23/06 –
30/09/07 και θα καλύπτει 46 προορισµούς ανά εβδοµάδα µε 52 λεωφορεία. Απευθύνεται σε
33.180 άτοµα και η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 4.541.753,00 €.
Το πρόγραµµα καλύπτει και 7ήµερες εκδροµές κάθε Κυριακή – ∆ευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη –
Πέµπτη – Παρασκευή – Σάββατο, από 24/6 – 29/9/07 στην Ικαρία (γύρος νησιού)
Ξεκινούν οι προεγγραφές για τις 7ηµερες και 8ηµερες εκδροµές της.
www.capital.gr/news.asp?Details=278770

επιστροφή

Για 30η συνεχή χρονιά οργανώνονται οι Σκακιστικές Εκδηλώσεις «Ίκαρος»
-Μια διαρκής τιµή για την Ικαρία
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ «ΙΚΑΡΟΣ 2007»
(Άγιος Κήρυκος 4-17 Ιουλίου 2007)
http://www.chess.gr/ikaros
Γενική περιγραφή
Οι Σκακιστικές Εκδηλώσεις «Ίκαρος» οργανώνονται για 30η συνεχή χρονιά στον Άγιο Κήρυκο
Ικαρίας. Το ισχυρότερο και µαζικότερο τουρνουά θα είναι και φέτος το Ανοιχτό ∆ιεθνές
Πρωτάθληµα Αιγαίου (7-15 Ιουλίου). Θα προηγηθούν ατοµικά τουρνουά Γυναικών, Βετεράνων,
Νέων (4-6/7), ατοµικό και οµαδικό τουρνουά ράπιντ (4-6/7). Κατά τη διάρκεια του Ανοιχτού
Πρωταθλήµατος Αιγαίου θα διεξαχθεί τουρνουά µπλιτς (11/7). Θα ακολουθήσει το καθιερωµένο
διεθνές τουρνουά µπλάιντ – ράπιντ (16/7) και οι εκδηλώσεις θα κλείσουν στις 17 Ιουλίου µε
υπαίθριο σιµουλτανέ. Τα συνολικά έπαθλα όλων των εκδηλώσεων ανέρχονται σε € 3300.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις στην Ικαρία
• Την Τετάρτη 4 Ιουλίου θα αρχίσουν: ένα τουρνουά για σκακίστριες, ένα για βετεράνους
σκακιστές (55 ετών και άνω) και ένα για νέους (κάτω των 20). Και τα τρία θα γίνουν µε
ελβετικό σύστηµα 5 γύρων ή πουλ και χρόνο σκέψης µία ώρα ανά παίκτη για όλη την παρτίδα
µε προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση. Ταυτόχρονα θα διεξαχθεί και το ανοιχτό
ατοµικό τουρνουά ράπιντ µε χρόνο σκέψης 15 λεπτά για κάθε παίκτη και προσθήκη 10

δευτερολέπτων σε κάθε κίνηση. Το 10% κατά βαθµολογική σειρά, από κάθε τουρνουά, θα
φιλοξενηθεί για το διάστηµα 4-15 Ιουλίου στον Άγιο Κήρυκο.
Παράλληλα, θα διεξαχθεί και το οµαδικό νεανικό πρωτάθληµα ράπιντ Αιγαίου. Το πρωτάθληµα
θα διεξαχθεί σε δύο κατηγορίες: Παµπαίδων -για παιδιά κάτω των 12 ετών- και παίδων –για
παιδιά κάτω των 16 ετών- µε τετραµελείς νεανικές οµάδες. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν
νεανικές οµάδες από σωµατεία του Αιγαίου. Ο χρόνος σκέψης θα είναι 15 λεπτά για κάθε παίκτη
µε προσθήκη 10 δευτερολέπτων σε κάθε κίνηση και τα τουρνουά θα είναι διάρκειας από 5 έως 7
γύρων. Η νικήτρια οµάδα σε κάθε κατηγορία θα φιλοξενηθεί µέχρι 15 Ιουλίου, για να
συµµετάσχει και στο Ανοιχτό Πρωτάθληµα Αιγαίου.
• Την Τετάρτη 11 Ιουλίου στις 11.00 π.µ. θα γίνει ανοιχτό τουρνουά µπλιτς µε έπαθλα € 150
(1ος: € 75, 2ος: € 45, 3ος: € 30).
• Από Σάββατο 7 µέχρι Κυριακή 15 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Ανοιχτό ∆ιεθνές Πρωτάθληµα
Αιγαίου (επιταχυνόµενο ελβετικό 9 γύρων µε χρόνο σκέψης 1,5 ώρα ανά παίκτη για όλη την
παρτίδα και προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση. Παράβολο συµµετοχής € 30). Τα
έπαθλα είναι € 3000 (1ος: € 800, 2ος: € 500, 3ος € 200, 4ος: € 160, 5ος: € 130, 6ος: € 100, 7ος: €
80, 8ος: € 60, 9ος: € 40, 10ος: € 30, 1η γυναίκα: € 300 2η γυναίκα: € 160, 3η γυναίκα: € 100, 4η
γυναίκα: € 60, 5η γυναίκα: € 30, 1ος βετεράνος: € 130, 2ος βετεράνος: € 80, 3ος βετεράνος: €
40). Στους καλύτερους νέους και νεανίδες (ηλικίες 20, 18, 16, 14, 12, 10) θα δοθούν µετάλλια.
Ο καλύτερος Έλληνας σκακιστής µέλος σκακιστικού σωµατείου του Αιγαίου και η καλύτερη
Ελληνίδα σκακίστρια µέλος σκακιστικού σωµατείου του Αιγαίου ανακηρύσσονται πρωταθλητής
και πρωταθλήτρια Αιγαίου και αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής στα αντίστοιχα ανοιχτά
πρωταθλήµατα Ελλάδας.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που κάποια γυναίκα ή κάποιος βετεράνος, εκτός από το έπαθλο της
κατηγορίας τους, καταλάβουν και κάποια από τις θέσεις της γενικής κατάταξης που δικαιούται
χρηµατικό έπαθλο, τότε λαµβάνουν και τα δύο χρηµατικά έπαθλα (ειδικής κατηγορίας και
γενικής κατάταξης) αθροιστικά.
• Την εβδοµάδα από 9 έως 13 Ιουλίου θα διεξαχθεί σεµινάριο διαιτησίας.
• Τη ∆ευτέρα 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί το διεθνές τουρνουά µπλάιντ – ράπιντ, µε έπαθλα: € 150
(1ος: € 75, 2ος: € 45, 3ος: €30).
• Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Τρίτη 17 Ιουλίου µε υπαίθριο σιµουλτανέ. Έπαθλα:
Σκακιστικά βιβλία
Επισκεφτείτε το Site: http://www.chess.gr/ikaros/2007/announgr.html για Πληροφορίες –
∆ηλώσεις Συµµετοχής, Φιλοξενίες, Προσφορές σε µη φιλοξενούµενους, Συνοπτική
περιγραφή αγώνων, Απολαβές διεθνών τιτλούχων σκακιστών
Επικοινωνία: Σάββας Κυριάκου (Αθήνα) τηλ. 210-5010871, 6932-478386. Γιώργος Ιωακειµίδης
(Θεσσαλονίκη) τηλ. 2310-293411 (πρωί), 2310-276716 (απόγευµα). E-mail: ikaros@chess.gr
επιστροφή

Από τη ναυπηγική ιστορία της Επαρχίας Ικαρίας: Ο ΒΑΡΚΑΛΑΣ
Ο «Βαρκαλάς» ανήκει σε ένα από τα δύο µεγαλύτερα σκαριά της εποχής µαζί µε το
καραβόσκαρο. Ήταν και αυτός ένας τύπος σκαριού που χρησιµοποιήθηκε κυρίως στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου τον 19ο αιώνα, ενώ περιστασιακά έπλεαν στο Β. Αιγαίο από το 1915. Η
ονοµασία του θα πρέπει να συνδέεται µε την λέξη "Barque" που τη συναντάµε και στην ναυτική
παράδοση και άλλων χωρών.
Η πρύµνη του Βαρκαλά σταµατά απότοµα σε ένα ξύλινο επίπεδο το οποίο βρίσκεται σε
εγκάρσια θέση ως προς τον άξονα του σκάφους. Το ξύλινο αυτό επίπεδο ονοµάζεται «τάκος» ή
«καθρέπτης» και εκτός από κατακόρυφη θέση που τον βλέπουµε σε πολλές περιπτώσεις,
κατασκευάζονταν και µε µία µικρή κλίση προς τα πίσω.
Το στοιχείο του «τάκου» στην πρύµνη του Βαρκαλά, εξασφάλιζε στο σκάφος αυτό πλατύτερο
κατάστρωµα στην πρύµνη σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα Ελληνικά παραδοσιακά σκάφη της
εποχής. Παλαιότερο χαρακτηριστικό του "καθρέφτη" αυτού, ήταν να φέρει διάφορες ανάγλυφες
διακοσµήσεις µε συνήθως γεωµετρικά σχήµατα - θέµατα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του

Βαρκαλά ήταν το ίσιο και λοξό προς τα εµπρός πλωριό ποδόσταµα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
δεν κατασκευάζονταν και µε διάφορες άλλες παραλλαγές ανάλογα µε την τοποθεσία
κατασκευής τους.
Τα κυριότερα µέρη όπου κατασκευάζονταν µεγάλοι Βαρκαλάδες, ήταν η Σάµος, η Ικαρία,
οι Φούρνοι, η Μυτιλήνη, η Σκιάθος και στα ∆ωδεκάνησα η Σύµη, η Κάλυµνος, η Κάσος
και η Ρόδος. Στις Σπέτσες είχε κατασκευαστεί προπολεµικά ένας Βαρκαλάς χωρητικότητας
περίπου 250 τόνων. Τις ηµέρες µας, µεγάλοι Βαρκαλάδες είναι ιδιαίτερα σπάνιοι.
Η συνήθης ιστιοφορία τους, ήταν όπως αυτή των δίστηλων Τρεχαντηριών και Περαµάτων,
δηλαδή αυτή της "Μπρατσέρας" και αργότερα αυτή του "Ραντοψάθι". Τροποποίηση δηλαδή της
ιστιοφορίας ("Μπρατσέρας") του πρυµνιού ιστού σε "µπούµα-ράντα". Κατα κύριο λόγο
χρησιµοποιείτο κυρίως ως γενικό µεταφορικό-εµπορικό και για αυτό τους βρίσκουµε σε αρκετά
µεγάλα µεγέθη. Σήµερα, δυστυχώς συναντάµε µόνο µικρούς «Βαρκαλάδες» ή «παπαδιές» όπως
έτσι αποκαλείται κάθε σκάφος µε "καθρέφτη".
Πηγές - Σχετική Βιβλιογραφία:
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - Κώστας Α. ∆αµιανίδης
• ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΪΚΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ _ Κ. ∆αµιανίδης, Τ.
Λεοντίδης
http://www.naftotopos.gr/ShipsHistory/80_Traditional/HD_Varkalas.php
επιστροφή

Για τις ανακαλύψεις και το έργο του Άρη Πουλιανού
Στο περιοδικό ∆ΑΥΛΟΣ βρήκαµε περιεκτικές πληροφορίες και συνέντευξη του Ικάριου-Ευδηλιώτη
Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού. Παραθέτουµε ένα απόσπασµα. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα
συσχετίσει αυτές τις πληροφορίες µε αυτές που παραθέσαµε στο 1ο τεύχος αυτής της έκδοσης για
ένα παλαιοανθρωπολογικό εύρηµα στην Ικαρία (περισσότερα).
Εντύπωση πάντως προκαλεί το συστηµατικό ενδιαφέρον του ∆ΑΥΛΟΥ για τις ανακαλύψεις του κ.
Άρη Πουλιανού. (Σηµείωση: Έχουµε κρατήσει την ορθογραφία του αρχικού κειµένου)
«Στο σπήλαιο των Πετραλώνων βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο ηλικίας περίπου 70.000 ετών.
Ακολούθησαν και άλλες έρευνες στο ίδιο σπήλαιο µε αποτέλεσµα να βρεθούν ίχνη φωτιάς και
κρανίο Πρώιµου Έµφρονος Ανθρώπου (Pro Homo Sapiens) ηλικίας εως 500.000 ετών, ο οποίος
χρησιµοποιούσε φωτιά και λίθινα εργαλεία.
Το 1981 ο Άρης Πουλιανός ανακοινώνει την εύρεση δύο ανθρώπινων σκελετών ηλικίας 800.000
ετών.
Τον άνθρωπο αυτό τον ονοµάζει "Αρχάνθρωπο" και αποδυκνείεται ότι είναι ο αρχαιότερος
Homo Sapiens της Ευρώπης. Αρχαιότερος απο τον Άνθρωπο της Χαϊδελβέργης (250.000 ετών),
τον Άνθρωπο του Πίλταουν (εως 100.000 ετών) και τον Ορθό Άνθρωπο στην Κεντρική Ευρώπη
(500.000 ετών).
Ο Πουλιανός όµως συνέχισε τις έρευνες και κατέληξε σε µια συγκλονιστική ανακάλυψη στην
Τρίγλια της Μακεδονίας. Ανακάλυψε τον αρχαιότερο άνθρωπο επι της γής, ηλικίας 11.000.000
ετών!!! Βρέθηκε στο ανώτερο Μειόκαινο στρώµα και δίπλα του βρέθηκαν εργαλεία απο
χαλαζία.
Ο Πουλιανός και η Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία έχουν πρεοβεί και σε άλλες σηµαντικές
ανακαλύψεις στην Ικαρία, τη Μήλο, την Χαλκιδική και στη Μάνη».
Πηγές: "Αυτοί είµαστε οι Έλληνες-Η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία καταρρίπτεται" Θεόδωρος
Πετρόπουλος, Περιοδικό ∆αυλός, Ιανουάριος ΄97, συνέντευξη του Άρη Πουλιανού
(περισσότερα στο: Η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία)
επιστροφή

Σε σχέση µε το προηγούµενο κείµενο, παραθέτουµε αυτό το ωραίο κείµενο για τον συµπατριώτη
µας Άρη Πουλιανό, που βρήκαµε στο διαδίκτυο. Είναι προφανώς γραµµένο από κάποιον
συνεργάτη του, φέρει ηµεροµηνία την 13 Νοεµβρίου 2006, αλλά δεν αναφέρει το όνοµά του. Η
αφορµή είναι ένα νέο βιβλίο που αναφέρεται στον Άρη Πουλιανό µε τίτλο:
Άρης Ν. Πουλιανός: Ανατροπες Εκδοσεις Ανθρωπολογικης Εταιριας Ελλαδος
...Μια και θ’ ασχοληθούµε µε τη ζωή ενός ανθρωπολόγου, θα πάµε πίσω στις ρίζες του, µε
παρόµοιο τρόπο που κι εκείνος ερευνά τις απαρχές του ανθρώπινου γένους. Ο ανθρωπολόγος
βέβαια φτάνει κάµποσα εκατοµµύρια χρόνια πριν. Εµείς θα πάµε πίσω µερικούς µόνο αιώνες,
ξετυλίγοντας το γενεαλογικό του δέντρο. Θα εξερευνήσουµε το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσε και
ανδρώθηκε, αυτό που τον επηρέασε στα πρώτα του βήµατα. Περπατώντας µαζί το µονοπάτι της
ζωής του, θα κάνουµε κοινό µας κτήµα το τεράστιο επιστηµονικό του έργο, που τίµησε την Ελλάδα
και την ανέβασε ακόµα περισσότερο.
Για τον Άρη έχω ακούσει πολλές αφηγήσεις από φίλους, συνεργάτες, αλλά και συγγενείς, όπως τον
∆ηµήτρη και τον Αλέξη Πουλιανό, από τους γονείς του, αλλά και από τον ίδιο. Έτσι, δεν είναι λίγα
αυτά που έχω να εξιστορήσω, µαζί βέβαια και µε όσα έχω «τραβήξει» µισό αιώνα κοντά του.
Ήµουνα δίπλα του σ’ όλες τις στιγµές της ζωής του. Με τις ιατρικές µου γνώσεις τον βοηθούσα
στην καταγραφή των επιστηµονικών δεδοµένων κατά τη διάρκεια των ανθρωποµετρικών ερευνών.
Συµµετείχα ενεργά στις ανασκαφές και, σχεδόν πάντα, πήγαινα µαζί του στα ∆ιεθνή επιστηµονικά
Συνέδρια. Συζητούσε µαζί µου ώρες ολόκληρες για τα ευρήµατά του, τις ανακαλύψεις και τα νέα
του επιστηµονικά συµπεράσµατα. Αφουγκραζόµουν τις ανησυχίες, τα όνειρά του. Μοιραζόµουν
µαζί του τις επιτυχίες των ανακοινώσεων που έχει παρουσιάσει στα Συνέδρια σε διάφορα µέρη του
κόσµου, αλλά ενίοτε και τα ξεσπάσµατά του µετά από έντονη, κοπιαστική εργασία. ∆ιάβαζα τα
χειρόγραφά του και µου έδινε απαντήσεις στις απορίες µου. Με τη συζήτηση τον βοηθούσα έµµεσα
να επεξεργαστεί καλύτερα το θέµα. Με τη σειρά µου του έλεγα κάποιες µακεδονίτικες λέξεις, και
υιοθετούσε αυτές στις οποίες εύρισκε ενδιαφέρον. Π.χ. το «σβηστό» µάγουλο του προσώπου, για
την περιγραφή του αντίστοιχου ανθρωπολογικού γνωρίσµατος (βλ. «Σαρακατσάνοι», Α. Ν.
Πουλιανός 1993, σελ. 32).
Κρατούσα σηµειώσεις όταν ανακοίνωνε κάτι καινούριο, πρωτότυπο. Ταυτόχρονα προσπαθούσα να
αµβλύνω τις εντυπώσεις, όταν στις οµιλίες καυτηρίαζε τους «άσπονδους φίλους» τού καθηγητικού
κατεστηµένου ή εκείνους που προέρχονταν από τον πολιτικό χώρο. Σε µια οµιλία του στον
Πολύγυρο Χαλκιδικής, στη φράση «οι καθηγητές στέκονται εµπόδιο στις έρευνές µου», «µερικοί
καθηγητές» τού ψιθύρισα από τη θέση µου. Τότε προσθέτει από το µικρόφωνο: «η κ. Πουλιανού µε
διορθώνει, πράγµατι µερικοί µόνο είναι οι πολέµιοι του έργου µου, γιατί συνεργάζοµαι και µε
πολλούς καθηγητές Παν/µίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό». Σε µια άλλη οµιλία του στα
Τρίκαλα τον είχε συνεπάρει το θέµα, ήταν µοναδικός, κι εγώ σε ένα σηµειωµατάριο που κρατούσα,
έγραψα: «ποίηµα η οµιλία σου αυτή»...
Τώρα µελετά συχνά τα νέα του ευρήµατα µαζί µε τον γιο µας Νίκο, που έγινε και αυτός διδάκτορας
ανθρωπολόγος. Γοητευµένος από τις µελέτες τού πατέρα του και γενικότερα την επιστηµονική
έρευνα, δεν µε άκουσε όταν σαν µάνα τον συµβούλευα να γίνει γιατρός, µε εξασφαλισµένη εργασία
και θέση σε µεγάλο νοσοκοµείο της Αθήνας, για να µην υποφέρει στη ζωή σαν τον πατέρα του. Τον
κέρδισε όµως η επιστηµονική έρευνα, η Ανθρωπολογία. Είναι το αντικείµενο που του άρεσε από
µικρός. Έτσι, µέρος της διήγησης αφορά και το γιο.
Θα µιλήσω για τα παιδικά χρόνια του Άρη, για την Ικαρία εκείνης της εποχής. Θα σταθώ στις
ανησυχίες της νιότης του και στις µεγάλες αποφάσεις από την εποχή της ιταλογερµανικής Κατοχής.
Στις σπουδές και στον αγώνα κατά την παραµονή του στις Η.Π.Α., αλλά και όταν µετά πήρε µέρος
στον «Εµφύλιο» ενάντια στους νέους κατακτητές αγγλοαµερικάνους, για µια καλύτερη λεύτερη και
ανεξάρτητη Ελλάδα. Θα ασχοληθώ και µε το επιστηµονικό του έργο, που είναι τεράστιο και
ασύλληπτο. Εδώ έσκυψε µε ζήλο και σκληρή εργασία. Έχει εκδώσει 5 ανθρωπολογικά βιβλία, 13
τόµους του επιστηµονικού περιοδικού «Άνθρωπος» και δηµοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες.
∆εν προωθήθηκε όµως το έργο του. Εσκεµµένα; Μερικοί αντίπαλοι καθηγητές Παν/µίου, µη
ανθρωπολόγοι, δίνουν µάχη εναντίον του Πουλιανού και τις νέες επιστηµονικές θέσεις του. Ο
Άρης υπήρξε στη ζωή του επαναστάτης, αγωνιστής σε όλα του τα βήµατα. Τη µεγαλύτερη βέβαια

επανάσταση έκανε στην επιστήµη της Ανθρωπολογίας. Ανήσυχο πνεύµα. Μελετάει σε βάθος και
άλλους κλάδους, που τον βοήθησαν στη λύση των ανθρωπολογικών προβληµάτων. Άνθρωπος µε
πλατειά µόρφωση. Ακόµα και τώρα αντιµετωπίζει τους µισθοφόρους λεγεωνάριους, αφού το
χρήµα είναι ο µόνος θεός τους και όχι η προώθηση της γνώσης. Έτσι τραβάει ο Πουλιανός την
ανηφόρα.
Το βιβλίο αυτό, είναι το πρώτο που κυκλοφορεί για τη µυθιστορηµατική ζωή του µεγάλου Έλληνα
επιστήµονα ∆ρα Άρη Ν. Πουλιανού, παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσε όταν έµαθε για τη
συγγραφή του. Πολύ πιθανό να κυκλοφορήσουν κι άλλα, ίσως από ακόµα πιο αµερόληπτους
συγγραφείς. Ωστόσο πολλά από τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ για πρώτη φορά, ήταν
δυσεύρετα, αν όχι αδύνατον να συγκεντρωθούν διαφορετικά. Τα δεδοµένα αυτά συνεισφέρουν,
πιστεύω, σηµαντικά στους µελλοντικούς µελετητές του έργου του. Ούτως ή άλλως εδώ είναι µια
κατάθεση ψυχής.
Παράκληση προς τον καλόπιστο αναγνώστη να ληφθεί υπόψη ότι, αν τα χρόνια που αφιερώθηκαν
για τη συγγραφή του βιβλίου, είχαν χρησιµοποιηθεί για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, θα
απέφεραν πολλαπλάσια έσοδα από την οποιαδήποτε κυκλοφορία του βιβλίου. Εξάλου, τα
περισσότερα από αυτά, ανέκαθεν αναλώνονται για τους σκοπούς της Ανθρωπολογικής Εταιρείας
Ελλάδος.
Επ’ ευκαιρία διάφορων γεγονότων, ένα µέρος του κειµένου καταπιάνεται επίσης µε εθνογραφικές
αναφορές των ελληνικών λαϊκών παραδόσεων, που χάνονται σιγά – σιγά µε το πέρασµα του
χρόνου. Περισσότερο στέκοµαι στα ήθη και έθιµα της Ικαρίας.
Έδωσα στη βιογραφία του Άρη Πουλιανού ένα ύφος, που θεωρώ ότι διευκολύνει την ανάγνωση µε
πιο ανάλαφρο τρόπο από την ξερή ηµερολογιακή παράθεση γεγονότων. Αυτό το στοιχείο
ελαττώνεται κάπως στο τελευταίο κεφάλαιο. Κυρίως ό,τι αφορά τα τελευταία 30 περίπου χρόνια,
τα οποία αντιστοιχούν στην περίοδο που η κοινωνία µας στενάζει από µια «εξευρωπαϊσµένη»
φάση άκρατου ατοµικισµού και προσωπικών συµφερόντων. Οι αντίπαλοι του Πουλιανού
οργανώνονται στο µέγιστο της συκοφαντικής τους εκστρατείας, παραπέµποντάς τον σε εκατοντάδες
δίκες και µόνο για λόγους άµυνας ανταπαντά. Π.χ. τον Μάιο του 2006 είχε πέντε ∆ικαστήρια, στις
3, 4, 18, 26 και 30 του µηνός και άλλα τρία τον Ιούνιο (7, 14 και 30). Συνήθως δικαιώνεται ήδη
από τον πρώτο βαθµό. Αναπόφευκτα τα γεγονότα που περιγράφονται για αυτή την 30ετία είναι πιο
συµπυκνωµένα, χωρίς όµως να χάνεται, νοµίζω, η ουσία και το µέγεθος της τεράστιας προσφοράς
ενός από τους µεγαλύτερους επιστήµονες που υπήρξαν ποτέ.
Τύχη, αλλά και ατυχία µαζί, που εργάστηκε από τη µια για το πιο ένδοξο έθνος του κόσµου, κι από
την άλλη έζησε κατά τη διάρκεια µίας από τις χειρότερες στιγµές του, των έντεχνα χαµένων
ευκαιριών, µε απώλειες δυστυχώς για όλη την ανθρωπότητα... ∆εν παύει βέβαια να αισιοδοξεί και
να εµπνέει µε αυτή την αισιοδοξία του.
Πηγή: Seirios Media and PR Services - Άρης Ν. Πουλιανός: Ανατροπες
επιστροφή

Η Επαρχία Ικαρίας στην Ελληνική Λογοτεχνία
Νέες εκδόσεις

1. TΣAPNA HPΩ, AΛEΞAN∆PEIA ΓENTI ΣKAPI, εκδόσεις ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ
Αναφέρεται στις αρχές του 20ού αιώνα, στην Αλεξάνδρεια και στην Ικαρία.
Πληροφορία από το ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Τιµή Εκδότη:, 9,4 €. Τιµή ΕΣΤΙΑΣ:,
8,46 €.
www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_Eidh.asp?pg=118&searcheidos=11

2. Ελευθέριος Τσιµπίδης, ∆όξα και ∆άφνες, 1941-1954.

Ένας παλαίµαχος της µάχης του Ρίµινι θυµάται... 9 Μαρτίου 2007
Ο Ελευθέριος Τσιµπίδης αποτελεί µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση απόστρατου
αξιωµατικού. Γεννήθηκε το 1923 στην Ικαρία και διέφυγε στη Μέση Ανατολή προκειµένου να
καταταγεί εθελοντής στις ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις. Έζησε τη µάχη του Ελ Αλαµέιν,
διακρίθηκε κατά την ιστορική µάχη του Ρίµινι και συµµετείχε στα ∆εκεµβριανά, στον Εµφύλιο
Πόλεµο και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο το 1964-65. Τις αναµνήσεις και τις εµπειρίες του από
τη συµµετοχή του στον αγώνα κατά των δυνάµεων του Άξονα αφηγείται µε µυθιστορηµατικό
τρόπο στο βιβλίο του «∆όξα και δάφνες, 1941-1945» (Θεσσαλονίκη, 2005). Το βέβαιο είναι ότι
τέτοιου είδους βιβλία, που βασίζονται στην πραγµατική µαρτυρία, ζωντανεύουν µε τρόπο
µοναδικό σηµαντικές πτυχές της ιστορίας µας.
Ρωτήθηκε ο συγγραφέας: Ποιο είναι το περιεχόµενο του βιβλίου σας «∆όξα και ∆άφνες»;
Απάντηση: Eίναι µια βιωµατική ιστορία ενός νέου, γραµµένη σε ύφος µυθιστορήµατος, των
πολυσυζητηµένων χρόνων της Eθνικής Aντίστασης.
ΠΗΓΗ: City Press, όπου δηµοσιεύεται και φωτογραφία του.

3. Κάθε τόπος προσπαθεί να πάρει αίγλη από την αρχαία ελληνική µυθολογία. Έτσι και ο Χρ.
Σιδέρης, προσπαθεί να ενισχύσει την άποψη ότι ο αρχαίος θεός ∆ιόνυσος ήταν από τη Νάξο, µε
το βιβλίο του «ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΥΘΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ» - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ , Εκδόσεις Αµόνι. Έλα όµως που δεν του βγαίνει. Όπως αναφέρει η περίληψη της
βιβλιοπαρουσίασης «Ένας πολύ γνωστός µύθος που συνδέει τον ∆ιόνυσο µε τη Νάξο αναφέρει ότι
ο ∆ιόνυσος µίσθωσε ένα καράβι Τυρρήνων πειρατών για να τον µεταφέρουν από την Ικαρία στη
Νάξο. Αυτοί παρακάµπτοντας τη Νάξο επιχείρησαν να τον µεταφέρουν στην Ιωνία για να τον
πουλήσουν. Ο ∆ιόνυσος µετέτρεψε τα κουπιά και το κατάρτι σε φίδια, ένας κισσός έπνιξε το
καράβι και µία βοή από αυλούς έσπασε την ησυχία. Οι πειρατές µόλις κατάλαβαν πως ήταν θεός
έπεσαν στη θάλασσα να γλιτώσουν και µεταµορφώθηκαν σε δελφίνια. Μόνο ο πηδαλιούχος
γλίτωσε γιατί επέδειξε σεβασµό.».
Αυτά µεταξύ άλλων µύθων, για να καταλήξει ο συγγραφέας ότι ο ∆ιόνυσος ήταν από τη
…Νάξο!
Εµείς οι Ικάριοι ξέρουµε (ξέρουµε;) ότι η διάδοση της αµπέλου από την ανατολή προς τη δύση
έγινε από τη µοναδική θαλάσσια διαδροµή µε τις µικρότερες αποστάσεις µεταξύ των νησιών,
που σαν πρώτο σταθµό στο Αιγαίο έχει την Ικαρία; (Ανοίξτε το χάρτη να το δείτε). Ξέρουµε
(ξέρουµε;) ότι ο Γ. Κατσαρός έχει γράψει και ξαναγράψει ότι σύµφωνα µε στοιχεία και
αρχαιολογικά ευρήµατα ο ∆ιόνυσος «γεννήθηκε» στον κόλπο του Ιερού. Ξέρουµε ότι ο
Πράµνιος οίνος είναι …αρχέγονος. Και ξέρουµε ότι πολλές περιοχές προσπαθούν να
καπηλευτούν αυτή την εκπληκτική κληρονοµιά της Ικαρίας. Θυµηθείτε τα τρία άρθρα της
Κουράκου στην Καθηµερινή, πριν από µερικά χρόνια, που ισχυριζόταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι
ο οµηρικός Πράµνιος οίνος …δεν είναι από την Ικαρία!
Είναι να …εξεγείρεται κανείς.

4. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Μάντης, Εκδόσεις Μελίχρυσος
Η Αγγελική Κονταξοπούλου στο δεύτερο βιβλίο της παντρεύει άψογα τον µύθο µε την
πραγµατικότητα, το παρελθόν µε το παρόν, ήρωες φανταστικούς και σύγχρονους µε ιστορικά
πρόσωπα και γεγονότα. Ένα µυθιστόρηµα για τον έρωτα, τη µαγεία, την αθανασία της ζωής και
το πραγµατικό νόηµα της διαιώνισής της. Τη θεία βούληση και τις ανθρώπινες επιλογές… «Η
ζωή κερδίζεται µε θυσίες. Εσύ επιλέγεις αν αξίζει να θυσιαστείς και για τι!».
Η ίδια η συγγραφέας αναφέρει: «Γεννήθηκα στο Μαλάουι της Αφρικής, αλλά µεγάλωσα στην
Αθήνα. Κατάγοµαι από την Ικαρία, γεγονός που µε κάνει ιδιαίτερα υπερήφανη.»
επιστροφή

Η Ικαρία και οι Φούρνοι στην Ελληνική Μουσική

1.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Ο ∆ηµήτρης Θέµελης κατάγεται από τον Εύδηλο Ικαρίας. Παραθέτουµε εδώ ένα βιογραφικό του
σηµείωµα. από την ιστοσελίδα http://parodos.net.gr/themelis/themelis.htm. Τα υπογραµµισµένα
σηµεία του κειµένου οδηγούν σε συνδέσεις. Μπορείτε να ακούσετε π.χ. Καριώτικη λύρα παιγµένη
από τον ίδιο το µουσικό, που είναι µεταξύ άλλων και µουσικολόγος αλλά και συνθέτης. Θεωρούµε
το CD «Τραγούδια της Ικαρίας» στο οποίο ο ∆ηµήτρης Θέµελης παίζει νησιώτικη λύρα, το
σηµαντικότερο σταθµό στην µουσική Ιστορία της Ικαρίας µετά την ιστορική καταγραφή σε δίσκο
µερικών τραγουδιών από την Ικαρία που είχε κάνει ο γίγαντας της ελληνικής µουσικής λαογραφίας
Σίµωνας Καρράς (που ήταν συνδεδεµένος µε την Ικαρία λόγω συζύγου) τη δεκαετία του 1950. Ας
αναφέρουµε εδώ ότι απαίτηση όλων µας είναι να κυκλοφορήσουν σε CD ή να διατεθούν στο
κοινό όλες οι καταγραφές που είχε κάνει ο Σίµωνας Καρράς για την Ικαρία και τους
Φούρνους, που σήµερα περιλαµβάνονται στο κολοσσιαίο ιστορικό του Αρχείο. Αυτές οι
καταγραφές ανήκουν στην Ικαρία και στους Φούρνους και δεν πρέπει να µένουν κλεισµένες
µέσα στις ιστορικές «µποµπίνες» του Αρχείου του.
Φυσικά, η ίδια η αυτοδιοίκηση της Επαρχίας Ικαρίας (Νοµαρχία, Επαρχείο, 4 ∆ήµοι) πρέπει
να συνδράµει ώστε να γίνει πραγµατικότητα ένα τέτοιο έργο. Αλήθεια, ο Πολιτιστικός
Οργανισµός του ∆ήµου Ευδήλου δεν θα έπρεπε να πρωτοστατήσει για τον Ευδηλιώτη
∆ηµήτρη Θέµελη;.
∆ηµήτρης Θέµελης – ∆ιαδροµές Μουσών
Θεσσαλονίκη - Ικαρία - Μόναχο - Θεσσαλονίκη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο ∆ηµήτρης Θέµελης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1931 και είναι γιος του ποιητή Γιώργου
Θέµελη. Καθοριστικό για τη σταδιοδροµία του υπήρξε το γεγονός ότι πέρασε ένα µέρος των
παιδικών του χρόνων στην Ικαρία –τόπο καταγωγής της µητέρας του–, µάλιστα κατά τη
δύσκολη χρονική περίοδο 1940-44, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να µάθει να παίζει νησιώτικη
λύρα από λυράρηδες εκείνης της εποχής και να γνωρίσει τη ζωντανή πράξη της παραδοσιακής
µας µουσικής.
Απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης –βιολί και θεωρητικά–, συνέχισε µε υποτροφία
τις σπουδές του στο Μόναχο, βιολί µε τον καθηγητή Kurt Stiehler και Μουσικολογία,
Βυζαντινολογία και Αρχαία Ιστορία στο Πανεπιστήµιο, από όπου αποφοίτησε ως διδάκτωρ της
Φιλοσοφικής Σχολής.
1971-1985 : διετέλεσε διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
1985-1998 : Καθηγητής Μουσικολογίας στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρός του επί τέσσερις θητείες, επίσης κοσµήτορας της
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
Από το Σεπτέµβριο του 1998 είναι οµότιµος καθηγητής του ΑΠΘ. ∆ιετέλεσε επίσης πρόεδρος
της καλλιτεχνικής επιτροπής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Είναι µέλος της Ένωσης
Ελλήνων Μουσουργών, εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Παραδοσιακής Μουσικής
(ICTM), από το 1994 τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών της Νέας Υόρκης. Το 1990
τιµήθηκε µε το «χρυσό βραβείο» µουσικής προσφοράς από τη Μουσική Εταιρεία Βορείου
Ελλάδος.
∆ηµοσίευσε µεταξύ άλλων µελέτες για την ελληνική µουσική –αρχαία, δηµοτική και έντεχνη–,
για τη διδακτική του βιολιού, για τη µουσική µορφολογία και ανάλυση κ.ά. Έχει επιµεληθεί
επιστηµονικές-καλλιτεχνικές εκδόσεις όπως το δίσκο «Τραγούδια του Τριλόφου» και το CD
ήχου «Τραγούδια της Ικαρίας» στο οποίο παίζει νησιώτικη λύρα.
Από τα νεανικά του χρόνια ασχολείται επίσης µε τη σύνθεση, ωστόσο τις δύο τελευταίες
δεκαετίες συνέθεσε το µεγαλύτερο µέρος των έργων του, διαµορφώνοντας µια προσωπική

µουσική γλώσσα. Έχει γράψει µεταξύ άλλων : Συµφωνικό ∆ίπτυχο, 4 Συµφωνίες (απόσπασµα
από την 3η συµφωνία) 2 Συµφωνιέτες για ορχήστρα εγχόρδων, 5 Κονσέρτα µε ορχήστρα (για
βιολί, για βιολοντσέλο, για βιόλα, για κοντραµπάσο, για φαγκότο), 17 Κουαρτέτα εγχόρδων,
Κουϊντέτο εγχόρδων, Κουαρτέτο για φλάουτο, όµποε, κόρνο και φαγκότο, 3 Κουαρτέτα
εγχόρδων, χορωδιακά, κοµµάτια για διάφορα όργανα κ.ά.
Ο ∆ηµήτρης Θέµελης στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (7-3-2007)
Πηγή: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ - ∆ιαδροµές Μουσών

2.
ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Μιχάλης Νικολούδης "Απόψε θα διαρρήξω τη σελήνη"
είναι η νέα µουσική πρόταση του πλέον καταξιωµένου δηµιουργού, Μιχάλη Νικολούδη, που
έρχεται να «ταράξει» τα νερά της Ελληνικής µουσικής σκηνής, γεµίζοντας την µε ροκ ήχους,
υπερασπιζόµενος για πρώτη φορά το ρόλο του ερµηνευτή σε δώδεκα ποιητικά σενάρια του
Νίκου Σταθόπουλου. Κυκλοφορεί απο την POLYMUSIC.
Γεννηµένος στον Πειραιά µε καταγωγή από Χίο και Ικαρία , Ο Μιχάλης Νικολούδης
σπούδασε θεωρητικά στο Conservatory της Ζυρίχης µε δάσκαλο τον Max Stiefel.Επέστρεψε
στη Ελλάδα και εργάστηκε σαν session µουσικός, ενορχηστρωτής, παραγωγός και ηχολήπτης.
Έµπειρος µουσικός, εµπνευσµένος οραµατιστής ενός σύγχρονου ήχου που πατάει γερά στην
παράδοση και βλέπει σε ανατολή και δύση. Ξεκίνησε να παίζει ηλεκτρική κιθάρα σε ηλικία 14
χρόνων. Αργότερα ήταν µέλος του rock συγκροτήµατος Sounds.
Ως παραγωγός έχει στο ενεργητικό του δίσκουs όπως «Παραλογές – Γιώτα Βέη», «Χαϊνηδες»,
«Duo Epigonos», «Opus of the Lizard-Nor dar», «Balkan Voices».Σαν ηχολήπτης
ηχογράφησε µουσικούς όπως Lakshmi Shankar, Djivan Gasparian, Eberhart Weber.
Με σαφείς µουσικούς επηρεασµούς από τα ταξίδια του στην Αµερική και την Ευρώπη στις
αρχές του 80, ξεκίνησε µια πορεία που τον έφερε από το Jazz club της Πλάκας σε διεθνή
φεστιβάλ.
Παίζει, ειδικής κατασκευής mandola, µαντολίνο, αναγεννησιακό λαούτο, πολίτικο λαούτο. Το
µουσικό στίγµα του είναι εύκολα αναγνωρίσιµο, απλό, λιτό και καθαρό.
Εµπνευσµένος από ήχους ανατολής και δύσης συνέθεσε και ηχογράφησε το 1995 το πλατινένιο
άλµπουµ «Aeolia», ένα έργο πού περιείχε το άρωµα και τούς ήχους τής Μεσογείου. Το δεύτερο
άλµπουµ του Μιχάλη Νικολούδη κυκλοφόρησε το 1997, µε τίτλο «Chrismos»,
αντλώντας ήχους του παρελθόντος και παρουσιάζοντας ένα αισιόδοξο µέλλον.Το 1997 έρχεται
το τρίτο άλµπουµ, µε τίτλο «Melissokipos», µε 10 τραγούδια, σε στίχους Ηλία Κατσούλη που
ερµηνεία Σοφίας Τσέρου. Το single «Terra musica» κυκλοφόρησε το 1998, περιέχοντας τρεις
συνθέσεις του, «τρεις όψεις, τρεις απόψεις».
Με τον τίτλο «Gaia» κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά άλµπουµ, πού περιείχε έντεκα παραλογές .
Νέα ηχητική άποψη, πού ακολούθησε ανεξάρτητα και παράλληλα την µοναδική ερµηνεία τής
τραγουδίστριας Γιώτας Βέη. Το 1999 κυκλοφορεί την δισκογραφική δουλειά µε τίτλο «1922
From Asia to Europe», ή οποία είχε σαν κεντρικό θέµα της τον παράγοντα άνθρωπο, την
περιπέτεια τής απόδρασης και την επανένταξή του σε νέες χώρες. Ακολούθησαν τα άλµπουµ
«déjà vu» (2001 το οποίο κυκλοφόρησε σε
Ευρώπη- Ιαπωνία- Κορέα και Κίνα), , «Γύρω µου και εντός»(2003- ερµηνεύει ο Γιάννης
Χαρούλης) και «Γυναίκες» (2005 µε τραγούδια ερµηνευµένα από την Σωτηρία Λεονάρδου
και τη Φωτεινή Βελεσιώτου ).
Ο Μιχάλης Νικολούδης έχει συνεργαστεί µε πολύ σηµαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Ross Daly
, o Arto Tuncboyaciyan, o Haig Yazdjian,ο Hossam Ramzy, o Dragan Dautovski, ο
Γιώργος Μαγκλάρας και άλλοι. Ενώ έχουν µένει πλέον στην ιστορία οι µεγάλες συναυλίες που
είχε δώσει µαζί µε τον Omar Faruk Tekbilek στην Ελλάδα, στα Σκόπια και στο Ισραήλ.
Μελωδία 106,6 FM Ηράκλειο Κρήτης - Μιχάλης Νικολούδης CD Απόψε θα ...
επιστροφή

3.
Ρένα Ντάλια
Η Ρένα Ντάλια (πραγµατικό όνοµα Ελευθερία Παπακώστα) γεννήθηκε στην Πάτρα το 1934 ή
1935 και απεβίωσε στον Πειραιά το 2000. Ήταν το τελευταίο από τα 18 παιδιά των γονιών της,
από τα οποία επέζησαν µόνο τα δύο τελευταία, ένα αγόρι και η ίδια.
Τα φωνητικά της προσόντα τα έδειξε σε µικρή ηλικία, συµµετέχοντας στη σχολική χορωδία του
Γυµνασίου της στην Πάτρα. Γνήσια ρεµπέτικη και κοντράλτα φωνή, από τις καλύτερες του
ρεµπέτικου και του λαϊκού µας τραγουδιού. Στην Αθήνα ήρθε σε ηλικία 18 ετών για σπουδές,
αλλά επειδή ο πατέρας της κι ο αδελφός της ήταν εξόριστοι στην Ικαρία λόγω πολιτικών
φρονηµάτων, η µητέρα της και η ίδια, µόνες και απροστάτευτες, είχαν µεγάλες οικονοµικές
ανάγκες. Η Ελευθερία, για να σταθεί στα πόδια της, αναγκάστηκε να πιάσει δουλειά ως
δακτυλογράφος στη ∆ηµαρχία Αθηνών. Το 1951 µένανε µε τη µητέρα της στο Παγκράτι και
κάτω από το σπίτι τους ήταν µια οικογενειακή ταβέρνα ενός Κεφαλονίτη, του Αντωνάτου, που
την αγαπούσε σαν παιδί του. Στην ταβέρνα αυτή που κατέβαινε συχνά, γνώρισε το Τρίο Ατενέ,
καθώς και τον Κώστα Ζαφείρη, που ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός των εκποµπών της τότε
Βασιλικής Αεροπορίας.
Ένα βράδυ ο Κώστας Ζαφείρης την ακούει να τραγουδάει ερασιτεχνικά µε το Τρίο Ατενέ, του
αρέσει η φωνή της και της προτείνει να πάρει µέρος σε ένα διαγωνισµό ταλέντων στο
ραδιόφωνο. Της δίνει τότε και το καλλιτεχνικό ψευδώνυµο Ρένα Ντάλια. Έρχεται πρώτη µεταξύ
25 συνυποψήφιων κοριτσιών. Σε λίγες µέρες ο Ζαφείρης της κάνει πρόταση να εµφανιστεί ως
τραγουδίστρια στην κοσµική ταβέρνα του Ορφανού, στη γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας και
Ιπποκράτους. ∆έχεται και ξεκινάει την καριέρα της στο τραγούδι µε 25 δραχµές µεροκάµατο.
Στην ταβέρνα την ακούει ο Ηλίας Ποτοσίδης, στενός συνεργάτης και δεύτερο µπουζούκι του
Παπαϊωάννου. Ενηµερώνει τον Παπαϊωάννου, ο οποίος σπεύδει να την ακούσει, εντυπωσιάζεται
από τη φωνή και την οµορφιά της και της προτείνει να εργαστεί µαζί του στην Τριάνα του
Χειλά. Η Ρένα δέχεται και έτσι άρχισε η µεγάλη της καριέρα. Έµελλε να γίνει η µούσα του
Παπαϊωάννου και ο µεγάλος έρωτας της ζωής του. Ένας έρωτας που την ταλαιπώρησε πολύ και
δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Ο Παπαϊωάννου ήταν ήδη παντρεµένος µε παιδιά, µε διπλάσια χρόνια
στην πλάτη του, αφόρητα ζηλιάρης και ιδιαίτερα πιεστικός.
Πηγή: Ρεµπέτικο
επιστροφή

4.
Ο τουµπανάς της Χρυσοµηλιάς
Η ταµπουτσά ή ταµπουτσιά είναι ένα µεγάλο κόσκινο ( µε δέρµα χωρίς τρύπες ), που
χρησιµοποιείται στην Κύπρο και ως µουσικό όργανο. Έχουµε δηλαδή ένα αντικείµενο, ένα
οικιακό σκεύος, που λειτουργεί , περιστατικά, και ως ρυθµικό µουσικό όργανο, µε ακαθόριστης
τονικής οξύτητας ήχο.
Το δέρµα της ταµπουτσάς είναι συνήθως κατσικίσιο και διάµετρος της δερµάτινης επιφάνειας
γύρω στα 50 µε 55εκ., κάποτε όµως και µικρότερη. Με την ταµπουτσά συνοδεύουν κυρίως το
βιολί όταν δεν υπάρχει λαγούτο ή το τραγούδι και τον χορό όταν δεν υπάρχουν άλλα µουσικά
όργανα. Παίζεται µε τα δυο χέρια ή µε δυο µικρά ξυλά, ακουµπισµένη όρθια, στον αριστερό
µηρό του καθισµένου παίχτη.
Κόσκινο είναι και ο τουµπανάς ή τουµπανιδάκι, που χρησιµοποιούσαν ως ντέφι στην
Χρυσοµηλιά των Φούρνων, για να συνοδέψουν το χορό ή το τραγούδι όταν δεν υπήρχαν
µουσικά όργανα. Το κόσκινο χρησιµοποιούσαν παλιότερα και τα παιδιά στα Μέγαρα – όταν δεν
είχαν ντέφι - για να συνοδέψουν τα κάλαντα.
Πηγή: Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
επιστροφή

5.
Έτσι, γιατί εσύ δεν χάθηκες, φίλε Αλµπάνο, τουλάχιστον στη δική µας µνήµη.
Βρήκαµε τον παρακάτω διάλογο στο
www.anemologio.gr/modules.php?name=News&file=comments&sid=2139&pid=1603&mo
de=&order=, µε αφορµή τη δηµοσίευση φωτογραφιών για το Νοέµβρη του 1973 και τα
γεγονότα στο Πολυτεχνείο στο anemologio - Φωτογραφίες του Νοέµβρη.
• από rigo (anagennisi2000@yahoo.gr) Μάθε τι απέγινε εκείνο το παλικάρι που ανεµίζει
τη σηµαία πάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου. ∆ιακρίνεται καθαρά. Το όνοµα του
Γιώργος Κυρίκος. Από την Ικαρία. O Γιώργος Κυρίκος µετά από τα γεγονότα και την
πτώση της χούντας πήγε στο χωριό του. Και σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη ήτανε
µπροστάρης. Έτσι όταν πριν κάποια χρόνια έπιασε η µεγάλη πυρκαγιά στην Ικαρία
πρώτος έπεσε µέσα στις φλόγες για να τη σβήσει. ∆εν βγήκε από εκείνες τις φλόγες.
Αυτό για όσους αναρωτιόνται που πήγαν κείνα τα παιδιά. Γιατί οι ελάχιστοι που
εξαργυρωσαν τη συµµετοχή τους στους αντιδικτατορικούς αγώνες µε το να γίνουν
βουλευτές ή γραµµατείς σε κάποια υπουργεία ή αργοµισθοι υπαλληλοι σε κρατικές
εταιρίες δεν είναι ο κανόνας. Οι πιο πολλοί συνεχίζουν να παλεύουν µε τις φωτιές.
Κάποιοι χάνονται. Και δεν το µαθαίνει κανείς.
επιστροφή

Το Σουφικό της Ικαρίας
Υλικά: 4 µελιτζάνες κοµµένες σε ροδέλες, 3-4 πράσινες πιπεριές, 4 µέτρια κολοκυθάκια
κοµµένα σε ροδέλες, αλάτι, 1 ½ φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ½ κιλό µέτρια κρεµµύδια
(περίπου 4) κοµµένα σε φέτες, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες, φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι,
3 µεγάλες ώριµες ντοµάτες κοµµένες σε φέτες, 2 πατάτες κοµµένες σε λεπτές ροδέλες.
Εκτέλεση: Αλατίζουµε ξεχωριστά τις µελιτζάνες, τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια και τα
αφήνουµε για 1 περίπου ώρα να στραγγίξουν. Σε ένα µεγάλο, βαρύ τηγάνι τηγανίζουµε τα
λαχανικά κατά είδος, διατηρώντας τα ξεχωριστά. Τσιγαρίζουµε επίσης το κρεµµύδι και τις
πατάτες (πάντα ξεχωριστά) έως ότου µαλακώσουν. Στρώνουµε τα λαχανικά σε µια φαρδιά,
σχετικά ρηχή κατσαρόλα ως εξής: λίγη ντοµάτα και λίγο κρεµµύδι, από πάνω τις µισές πατάτες,
τις πιπεριές, λίγα κρεµµύδια και 1 κουταλιά ντοµάτα, λίγες µελιτζάνες και τα κολοκύθια.
Αλατοπιπερώνουµε και, αν θέλουµε, προσθέτουµε λίγη ρίγανη και σκόρδο. Συνεχίζουµε να
στρώνουµε µε τον ίδιο τρόπο µέχρι να τελειώσουν όλα τα υλικά. Κλείνουµε την κατσαρόλα και
σιγοµαγειρεύουµε για 30-45 λεπτά, χωρίς όµως τα λαχανικά να µαλακώσουν τόσο ώστε να
χάσουν την όψη τους. Κόβουµε το σουφικό σαν πίτα και σερβίρουµε.
ΠΗΓΗ: Τέλειος Γάµος > ∆εξίωση > Catering > Μενού > Σας άνοιξε η όρεξη ...
επιστροφή
Καλή αντάµωση στο επόµενο τεύχος.
Στείλτε µας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δηµοσίευση.
Στείλτε µας τη γνώµη σας για την ηλεκτρονική έκδοση. igiann@tee.gr
Στείλτε µας ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν το ηλεκτρονικό
περιοδικό.
επιστροφή

