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αφιέρωμα

στην μακροζωία 

και την προβολή της.

free [your] press

Ίκαρε, καλά,
εσύ μας άφησες νωρίς�
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
Κ. Πλέτσας - Ζ. ΚΑραδάρη Ο.Ε.

Επικοινωνία:
syllogos@kavopapas.gr για τον σύλλογο
press@kavopapas.gr για την εφημερίδα
advert@kavopapas.gr για το διαφημιστικό τμήμα 
της εφημερίδας και της ιστοσελίδας

Λαγκάδια 2001. Δρώμενο στην πίστα της 
Λαγκάδας. Ο Αλκιβιάδης και ο Πελεκάνος 
με μαύρα πρόσωπα, παλιόρουχα και μαντίλια 
να κρέμονται από πάνω τους, χορεύουν και 
αναπαριστούν τον «αράπη». Η ορχήστρα τούς 
συνοδεύει. Γύρω τους, οι γέροντες ντυμένοι με 
τις παραδοσιακές στολές μια που μόλις χόρεψαν 
τον καριώτικο ξεσηκώνοντας το κοινό, χτυπούν 
παλαμάκια. Τριγύρω κόσμος πολύς παρακολουθεί 
ρουφώντας με τα μάτια του την δράση. Η 
ενέργεια ανεβαίνει. Αντιλαμβάνομαι πως κάτι 
συμβαίνει. Ξαφνικά η κυρα–Σοφία βουτάει 
μερικά κλαδάκια που είχε κόψει, πετάγεται μέσα 
στην πίστα και τους συντροφεύει εκτελώντας 
ένα απίστευτα σπασμωδικό τελετουργικό. Αυτό 
ήταν� Κυριολεκτώ: Βλέπω ένα πυκνό ωστικό κύμα 
να σκάει και να απλώνεται από το κέντρο της 
πίστας σε όλον τον χώρο. Ο αέρας πυκνώνει και 
κατακλύζει μια μια τις σειρές των όρθιων θεατών 
κάνοντας τον κόσμο να χτυπά εκστασιασμένος 
παλαμάκια και να φωνάζει. Η Λαγκάδα βακχεύει 
… με ένα πανάρχαιο δρώμενο.

Δεν γνωρίζω ούτε έναν φίλο, συγγενή, 
συγχωριανό που να μην αναζητεί τους Γέροντές 
μας προσπαθώντας να καθίσει μαζί τους, να του 
ακούσει, να κουβεντιάσουν. Και νομίζω ότι όλοι 
μας πια το καταλαβαίνουμε πως το μυστικό που 
μύχια λαχταρούμε να μας πουν, δεν είναι άλλο 
από την ζωή που έζησαν.

Αυτόν τον καιρό, χωρίς υπερβολή, όλος ο 
κόσμος στράφηκε στην Ικαρία για να ανακαλύψει 
το μυστικό της μακροζωίας. Κι εμείς καμαρώναμε 
για το νησί και τους γέροντες. Και καλά κάναμε. 
Μακριά η μιζέρια, μακριά. Οι Γέροντές μας 
βεβαίως και είναι άξιοι θαυμασμού. Καθόλου 
βέβαιο όμως δεν είναι πως θα επαληθευτεί 
εκείνο το συναίσθημα – ελπίδα που, μοιραία, 
καλλιεργήθηκε σε όλους μας αυτήν την περίοδο: 
ότι θα φτάσουμε τα χρόνια τους. Διότι, για 
παράδειγμα, ο Γέρος μπορεί να διασκέδαζε όσο 
ή και περισσότερο από εμάς, πήγαινε όμως στις 
δουλειές του – ή στον καφενέ – με τα πόδια. 

Τα πράγματα προχωρούν. Η ζωή καλπάζει. 
Και καλά κάνει. Ευτυχώς� Επομένως, το άνοιγμα 
που πρέπει να κάνουμε εμείς προς την ζωή 
είναι – ίσως- πολύ μεγαλύτερο από εκείνο 
των προηγούμενων γενεών. Ή τουλάχιστον 
μεγαλύτερη χρειάζεται να είναι η προσπάθεια 
μας να ανοιχτούμε στην ζωή. Για να μείνουν 
ανοιχτές και οι ζωτικές εκείνες  αρτηρίες που 
κρατούν αθάνατο αυτό το μυστικό:

Να παραμείνει ζωντανός αυτός ο Τόπος, να 
μπορούν τα παιδιά να ονειρεύονται, ελεύθερο το 
μυαλό να σχεδιάζει και να δημιουργεί, να βοηθά 
ο ένας τον άλλον, να βρισκόμαστε και να τα λέμε, 
να γλεντούμε όλοι μαζί, να αγαπήσουμε αυτόν 
τον περίεργο τόπο και την φύση του, να ορίσουμε 
ξανά την στάση μας απέναντι στις ανάγκες, τα 

θέλω και την ζωή μας. Ο άνεμος ελευθερίας της 
Νικαριάς να δροσίσει το βλέμμα, το μυαλό και 
τις καρδιές μας. 

Οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή και πεθαίνουν 
για να πάνε στον Παράδεισο. Οι Καριώτες δεν 
έχουν κανέναν λόγο… γιατί Τον κατοικούν� Έστω 
κι αν μερικοί δεν το καταλαβαίνουν�

Εμείς πρέπει ν’ αντέξουμε τη θλίψη
του άρρωστου καιρού μας.

Οι γέροι τράβηξαν πολλά. Εμείς οι νέοι
ούτε θα δούμε όσα είδαν οι παλιοί

ούτε θ’ αντέξουμε εμείς τόσο πολύ.
Βασιλιάς Ληρ, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ 

Κωνσταντίνος Χ. Βατούγιος
konstantinos@kavopapas.gr

υγ. Κλείνουμε δυο χρόνια (του 2ου κύκλου) 
της εφημερίδας μας. Προσωπικά ευχαριστώ το 
Διοικητικό Συμβούλιο του «Κάβο Πάπα» για την 
στήριξη του, την συντακτική επιτροπή για την 
αγάπη και την συνεργασία, καθώς και όλους τους 
συνεργάτες για την πολύτιμη βοήθεια τους. 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 
Γιώργος Βιτσαράς, Ηλίας Κλαρέβας, Βένια Νιουνιούσκου, 
Ποπηρένα Φραδέλη, Αθηνά Μάγγουρα, Αθηνά Γαγλία, Μελίνα 
Πλάκα, Γιούλη Φραδέλου.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: 
Γιάννης Κουτελίδας, Γιάννης Κέφαλος, Λίνα Τσιγγερλιώτη, 
Λευτέρης Τρικιριώτης, Γιώργος Ρούσσος, Δημήτρης 
Φιλιπποπολίτης, Γιάννης - Πάστης Γλαρός, Σούλα Φραδέλη, 
Αλεξάνδρα Παπαδάκη.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Μενέλαος Μανώλης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: 
Μποφάντης Χάρης

TEYXOΣ 09 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
Διανέμεται Δωρεάν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ο 
ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Σύλλογος Ικαρίας  Ο ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ  
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Γιώργος Παράλαιμος, Πρόεδρος του Συλλόγου.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ: 
Κωνσταντίνος Βατούγιος, Αφροδίτη Τσαμουδάκη, Βασίλης 
Θεοδώρου, Μενέλαος Μανώλης, Μόνικα Μάγγουρα.

Πες μου το μυστικό … 
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δράσειςσυλλόγου

Καλοκαίριασε ...

της Αθηνάς Μάγγουρα

Λοιπόν, ο μήνας Ιούνιος βρίσκει το σύλλογο μ' ένα ακόμα τεύχος της 
εφημερίδας μας με πλούσια θέματα και απόψεις. Στο διάστημα από 
το προηγούμενο τεύχος μέχρι σήμερα, ο Σύλλογος με την οικονομική 
συνδρομή του Συλλόγου των ψαράδων Καρκιναγρίου (500 ευρώ) και της 
επιτροπής πανηγυριού του Αμάλου (500 ευρώ) τελείωσαν τις εργασίες 
στο ιατρείου που περιλάμβαναν αλλαγή των πορτοπαραθύρων και ολικό 
βάψιμο του ιατρείου (συνολικό κόστος: 6.820 ευρώ).  Σημαντική ήταν και 
η 4ωρη συνάντηση με το Δήμαρχο Ραχών στην Αθήνα στα γραφεία μας 
στις 12 Μαΐου 2009 όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα που απασχολούν 
το νησί μας αλλά και συγκεκριμένα τα χωριά μας. Για την συνάντηση αυτή 
θα διαβάσετε αναλυτικότερα παρακάτω. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε 
την συμμετοχή μας στη πορεία για την Υγεία στην Ικαρία, στις 11 Μαΐου 
2009 στο κέντρο της Αθήνας 

>  Η αντίδραση των Ελλήνων να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στο 
δικομματισμό με αποχή.

>  Στην Ικαρία τα χρόνια δεν είναι μόνο πολλά αλλά και καλά�

>  Δε θέλω να ζω καθημερινά σε μια «παιδική χαρά». Είμαι ο μετανάστης, 
ο «ντόπιος», ο ενήλικας, το μωρό που μόλις γεννήθηκε, αυτός που ξέρει 
τι θέλει, αυτός που ψάχνει ακόμα στα πατώματα, είμαι εσύ αλλά πιο  
πολύ ΕΓΩ�

>  Γεμάτες παραλίες… >  Άδειες κάλπες...

>  www.kavopapas.gr/press >  10/5/09 Ο αποχαιρετισμός του Ευγένιου Σπαθάρη.
Γειά σου μπαμπάκο … απόψε θα κοιμηθούμε νηστικοί�

>  Εκλογές στην Ικαρία σε συνδυασμό με καφέ στο πρώην μαγαζί
του Τζάκσον και νυν Μαρουλά.

μέρα... νύχτα...

>  Νύχτα: Κάποιες φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως θα 
θέλαμε…�

>  Μέρα: Γιατί έρχονται καλύτερα�

>  Θέλω παιδική χαρά, να παίζω σαν να ήμουνα παιδί�

η μέρα με τη νύχτα
Γιώργος

Μαριλιάνα

Αθηνά

Ποπηρένα

Κωνσταντίνος

>  Χάθηκαν οι ελπίδες μου για το πολυπόθητο 3ημεράκι και η καρδιά μου 
ράγισε� Αχ, βαχ, ήμουν μέλος εφορευτικής επιτροπής���

>   Μεγάλωσε η μέρα… ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά μας όνειρα και 
ξύπνησαν οι παιδικές μας αναμνήσεις. Αχ, αχ� Και όλα αυτά μυρίζουν 
… Ικαρία�

στη στήλη αυτή, τα μέλη του ΔΣ γράφουν ό,τι ακούν και σκέφτονται
που ρίχνει φώς στη μέρα τους ή τους ρίχνει στα μαύρα σκοτάδια�

>  Πω πω διαφήμιση στη Νικαριά μας εφέτος… Είμαστε λέει πλέον η 
4η περιοχή στον κόσμο με τους μακροβιότερους κατοίκους� (Μια από 
τις αιτίες: το σεξ ακόμη και σε μεγάλη ηλικία).    

>   Πω πω κοσμοσυρροή… να δούμε πού θα φιλοξενηθούν όλοι αυτοί 
που θα έρθουν φέτος για να ανακαλύψουν το μυστικό της μακροζωίας… 
(στη δουλειά με ρωτούν συνεχώς για το τι έκαναν οι παππούδες μας τις 
νύχτες� Πού να ξέρω κι εγώ…)� � �

>  Σπλις, σπλας, τα πρώτα μπάνια. >  Σπλις, σπλας, άλλοι 2 μήνες ακόμα για τα Σωστά Μπάνια, στα Σωστά 
Νερά�

Ιορδάνης >  Μας κούρασαν οι “νύχτες”� Όχι αρνητικά με το ξεκίνημα του 
Καλοκαιριού...

Χάρης>  Η κοινωνική αδικία εκμετάλλευση, η φτώχεια και όσα ακόμα βιώνουμε 
καθημερινά σε αυτό το άδικο κράτος ως Έλληνες πολίτες.

>  Τα τραγούδια του Τσιτσάνη που με την μουσική και τους στίχους τους μας 
συντροφεύουν πάντα σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας.

Ανδριάνα

Μελίνα

Στέλιος

Αφροδίτη Λαμπ.>  Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στους Δήμους Ραχών και 
Ευδήλου Ικαρίας.

>  Η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος στην ελλάδα

Τα σχέδια μας για το καλοκαίρι είναι φυσικά ένα επόμενο τεύχος 
γεμάτο... έρωτα�  Ξεκινούμε την αναμόρφωση της παιδικής χαράς στο 
Καρκινάγρι και πιστεύουμε ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί 
σε μεγάλο βαθμό. Θεωρούμε πως είναι ένα πολύ όμορφο μέρος το οποίο 
πρέπει να αναδειχθεί και να αποκτήσει ξανά ζωή. Εκεί, το καλοκαιράκι 
θα γίνουν δυο εκδηλώσεις: μία για τους μικρούς μας φίλους με προβολή 
ταινίας και μια ακόμα με την οργάνωση χοροεσπερίδας και προβολή 
ταινίας για τους μεγαλύτερους ώστε να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση 
της παιδικής χαράς. Στόχος μας, όπως έχουμε δείξει και πρόσφατα 
με την αναπαλαίωση του Σχολείου – Μουσείου στο Αμάλου, είναι να 
αναμορφώνουμε μικρές και σημαντικές «γωνιές» στα χωριά μας και να 
δίνουμε ζωή ξανά σε αυτά τα μέρη. 

Στηρίξτε μας� 

[ΣΥΛΛΟΓΟΣ]
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Πριν από λίγες μέρες, ένας 
αγαπημένος συγχωριανός και παλαιό 
μέλος του ΔΣ του συλλόγου, ο Μάτθος 
Βατούγιος, έφυγε ξαφνικά από κοντά 
μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο 
Σύλλογος Κάβο Πάπας εκφράζουν τα 
θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά 
του και αντί στεφάνου, καταθέτουν στην 
μνήμη του το ποσό των 50 ευρώ στο 
Γηροκομείο Αγίου Κηρύκου. 
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[ΣΥΛΛΟΓΟΣ]

Στις 12/05/09 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του ΔΣ του Συλλόγου «Κάβο Πάπα» με τον 
Δήμαρχο Ραχών, κ. Φανούρη Καρούτσο και τον 
Αντιδήμαρχο, κ. Στέλιο Βατούγιο. Στην 4ωρη 
συζήτηση συμμετείχαν μέλη από τα προηγούμενα 
ΔΣ, καθώς και η συντακτική ομάδα της εφημερίδας 
του Συλλόγου. Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε για 
όλα τα τρέχοντα θέματα καθώς και για τις κινήσεις 
του Δήμου. Από την μεριά του ο Σύλλογος, έκανε 
ξεκάθαρες τις θέσεις του για τα προβλήματα των 
χωριών μας και ζήτησε την στήριξη του Δήμου στις 
μελλοντικές δράσεις του. 
Συγκεκριμένα:

- Για την Υγεία: Ο Δήμαρχος έκρινε ως μη 
ικανοποιητική την προσέλευση (κυρίως της 
Παροικίας των Αθηνών) στην πορεία αλλά 
δήλωσε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. 
Όσο αφορά στην κατάσταση στο νησί, σημείωσε 
πως είναι χρόνιο αίτημα να γίνει πολυδύναμο το 
κέντρο, όπως και να ενισχυθεί με ασθενοφόρο και 
δεύτερο ιατρό το Αγροτικό Ιατρείο Καρκιναγρίου. 
Τώρα πια, συνέχισε, οι ανάγκες έχουν αλλάξει 
και διεκδικούμε κάθε Δήμος να έχει και Κέντρο 
Υγείας, όμως η κατάσταση δεν βελτιώνεται παρά 
τις υποσχέσεις των αρμοδίων.

- Για την Συγκοινωνία: Μας ενημέρωσε ότι 
υπάρχει το σχετικό πρόγραμμα της Ε.Ε και του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών το οποίο υλοποιεί η 
ΚΕΔΚΕ και επιδοτεί μη βιώσιμες συγκοινωνιακές 
χερσαίες γραμμές. Έχει διάρκεια 14 μηνών 
(01/09-02/10) και το ποσό επιδότησης ανέρχεται 
στα 120.000 ευρώ. Στόχος είναι να υπάρχει ένα 
καθημερινό δρομολόγιο Ράχες – Καρκινάγρι. 
Προς το παρόν πραγματοποιείται μόνο Δευτέρα, 
Τρίτη και Πέμπτη (ανταπόκριση με συγκοινωνία Αγ. 
Κηρύκου). Γίνεται προσπάθεια τους καλοκαιρινούς 
μήνες να εξασφαλίσουν ανταπόκριση με το καράβι 
(Ράχες – Εύδηλο). Δεν προβλέπεται όμως να 
συνεχίζει το δρομολόγιο από Ράχες για Καρκινάγρι 
εξαιτίας του δρόμου.

- Για τα έργα: Ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε 
για την προσπάθεια να ενταχθεί το Φράγμα 
στην περιοχή ΟΤΕΣ (Μουντέ) στο ανάλογο 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς το Υπουργείο έχει 
υποσχεθεί 1.200.000 ευρώ σε κάθε Δήμο που θα 
ανταποκριθεί εγκαίρως και θα  παρουσιάσει μια 
πλήρη διεκδίκηση. Για τον δρόμο Νας – Κάλαμος 
επισήμανε πως είναι η 1η φορά που εξασφαλίζεται, 
από εθνικούς πόρους, ένα τόσο υψηλό πόσο 
και πως θεωρούν ότι οι ρυθμοί υλοποίησης θα 
εντατικοποιηθούν. 

- Για την Ανακύκλωση: Ήρθε κλιμάκιο της ΕΕΑΑ, 
το οποίο έμεινε ικανοποιημένο από τις μέχρι τώρα 
κινήσεις των Δήμων. Έθεσε όμως θέμα ευθύνης 
συγκέντρωσης των συλλεχθέντων σκουπιδιών. 
Τα θέλουν στο λιμάνι. Έτσι όμως, όπως δήλωσε 
ο Δήμαρχος, αναστέλλονται οι υποσχέσεις που 
είχαν δοθεί από την ΕΕΑΑ (διαβάστε σχετικό 
άρθρο στις ΕΙΔΗΣΕΙΣ του παρόντος τεύχους) και 
δημιουργείται κόλλημα με την Διεύθυνση Δασών. 
Αναφορικά με τα Χυτά, σημείωσε ότι μέσα στο 
Μάιο αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την 
ανάθεση της μελέτης στην Έξω Πλαγιά.

- Για την Υπερβόσκηση: Ο Δήμαρχος υποστήριξε 
πως γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης και 
συνεννόησης μεταξύ του Δήμου και του Συλλόγου 
των Κτηνοτρόφων. Ο Δήμος διεκδικεί την 
επαναλειτουργία του προγράμματος απόσυρσης. 
Εν τω μεταξύ, ακούγεται πως θα ξαναξεκινήσει το 
πρόγραμμα για το Σφαγείο.    Ο Δήμος, παράλληλα, 
προχωρά στην συντήρηση των περιφράξεων, την 
κατάργηση των εκμισθώσεων των βοσκοτόπων 
και θα επιδιώξει την επαναλειτουργία τους με 
επαγγελματίες που θα έχουν μπει όμως στο 
πρόγραμμα απόσυρσης. 

- Επίσης, ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι προχωρά 
η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Ραχών 
και πως ο δήμος πήρε την απόφαση για φέτος 
να μην εκμισθώσει τις καντίνες και τις ομπρέλες 
στις παραλίες.

Ο Σύλλογος: 
- Έχοντας καταθέσει εδώ και ένα χρόνο μελέτη 
στον Δήμο Ραχών για την ανάπλαση της πλατείας 
του Καρκιναγρίου δήλωσε πως περιμένει το 
έργο να προχωρήσει. Η Δημοτική Αρχή δήλωσε 
πρόθυμη και πρότεινε να γίνει μια συνέλευση με 
τους κατοίκους στο Καρκινάγρι προκειμένου να 
ενημερωθούν και  συζητηθούν οι αλλαγές που 
χρειάζεται να γίνουν. 

- Για το έργο στην Λαγκάδα: ο Σύλλογος επανέλαβε 
την ξεκάθαρη θέση του για την Λαγκάδα την 
οποία δεν θεωρεί μόνο χώρο διεξαγωγής των 
πανηγυριών και δήλωσε πως χρειάζεται να γίνει 
μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας, έστω και 
μετά την τοποθέτηση των κιουγκιών. 
-  Στο τεύχος 6 (Αύγουστος 2008), στη στήλη «στην 
ράχη … του Δήμου Ραχών» όπου φιλοξενούμε τα 
νέα του Δήμου, είχαμε δημοσιεύσει την κατανομή 
του προγράμματος «Θησέας» για το υπόλοιπο 
χρήσεως του 2009, όπως διαμορφώθηκε από την 
Δημοτική Αρχή. Μεταξύ άλλων, προέβλεπε ένα 
κονδύλι ύψους 100.000 ευρώ για τους Παιδότοπους 
Ραχών και Καρκιναγρίου. Ερωτηθείς ο Δήμαρχος, 
μας ενημέρωσε για ένα κονδύλι 20.000 ευρώ 
για τις παιδικές χαρές του Δήμου Ραχών, μέρος 
το οποίου θα διατεθεί για την κατασκευή νέου 
παιδότοπου (δίπλα στο σιντριβάνι), περιοχή μάλιστα 
που έχουν υποδείξει τα παιδιά του σχολείου. Ο 
Σύλλογος επισήμανε πως δεν πρέπει παράλληλα 
να εγκαταλειφθεί ο χώρος της ήδη υπάρχουσας 
παιδικής χαράς (για την κατάστασή του διαβάστε 
την στήλη «επιτόπου», τεύχος 7, Δεκέμβριος 08) 
και ζήτησε από τον Δήμο της συνδρομή του, καθώς 
ένα από τα άμεσα σχέδια του Συλλόγου είναι η  
αναμόρφωση της και η ανάδειξη της με όμορφες 
εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 
Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος δεσμεύθηκαν να 
συνδράμουν όπου χρειαστεί.    

12/05/09

Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου «Κάβο Πάπα» 
με Δήμαρχο & Αντιδήμαρχο Ραχών�
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[ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ]

Μπράβο�
Βρε, που ημαζευτήκατε ούλοι αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι παρέα και μας κάνετε να ντρεπούμαστε οι 
Ευδηλιώτες που παίζουμε ξύλο και έχουμε βασική προτεραιότητα να γεμίζουμε το τόπο με τσιμέντα; 
Μας κάνετε περήφανους που ‘μαστε Καριώτες και μας χαρίζετε μια ελπίδα για το μέλλον του τόπου 
μας. Η υπερβόσκηση είναι και στα δικά μας μέρη καταστροφική και λίγα λέω. Κι αν πούμε καμιά 
κουβέντα θαρρούνε πως είμαστε κακοί. Αν έχουμε υπογράψει και για την προστασία του μώλου στον 
Εύδηλο, γράψε αλίμονο� Συνεχίστεεεεε�
Δέσποινα Σιμάκη

Επιστολή (α΄ μέρος)
του Πάρη Παράλαιμου

Συμμετείχα στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου. Η συμμετοχή ήταν από μέτρια έως κακή. Το θετικό 
είναι ότι είχε αρκετά νέα παιδιά, όπως και οι περισσότεροι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. Η συζήτηση που 
έγινε ήταν μάλλον υποτονική. Δεν υπήρξε ζωντανό ενδιαφέρον και προβληματισμός. Δεν γκρινιάζω. 
Υποτονική είναι και η κατάσταση γενικότερα. 

Θέλω να σταθώ σε δύο ζητήματα που καταπιάστηκε η συνέλευση. Και τα δύο είναι κατά τη γνώμη 
μου αρκετά σοβαρά, και νομίζω ότι δεν είχαν την αποδοχή που τους άξιζε. Δε θέλω να πιστέψω ότι 
υποτιμήθηκε η αξία τους και η σημασία τους. Ψηφίστηκαν, βέβαια, θετικά αλλά, λίγο βιαστικά. Δε 
γκρινιάζω. «Βιαστική» είναι και η εποχή που ζούμε σήμερα. 

Το πρώτο ζήτημα αφορά την ελεύθερη κτηνοτροφία στην Ικαρία. Οι αρνητικές συνέπειες στο φυσικό 
περιβάλλον απ’ την υπερβόσκηση, είναι πλέον τραγικές. Σχεδόν ολόκληρο το νησί έχει γίνει πια 
κρανίου τόπος. Η δραστική μείωση του αριθμού των ζώων είναι απολύτως απαραίτητη. Συνυπογράφω 
και εγώ το κείμενο που κυκλοφόρησε. Πρέπει να το υπογράψουν και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. 

Η κτηνοτροφία για την Ικαρία είναι ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ. Ο «Κάβο Πάπας» πρέπει να πάρει 
πρωτοβουλίες και να έλθει σε επαφή με όλους τους συλλόγους της Ικαρίας (το θέμα αφορά όλο το 
νησί), για τη λύση του θέματος. Είναι απαραίτητο, βέβαια, να είμαστε σε επαφή με τους κτηνοτρόφους. 
Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, όχι απλά χωρίς τη συνεργασία τους, αλλά πρέπει να πάρουν και 
οι ίδιοι αυτή την πρωτοβουλία. Είναι γνωστό, σε όλους νομίζω, ότι τα ζώα τρέφονται πια μόνο με 
ζωοτροφές. Και οι ίδιοι, απ’ όσο ξέρω, έχουν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να μειώσουν τον αριθμό των 
ζώων. Υπάρχουν και ορισμένοι που έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα, ασκούν άλλο κύριο επάγγελμα, 
αλλά διατηρούν ένα (μικρό ή μεγάλο) αριθμό ζώων. Δεν επιχειρώ να κάνω καμία εκ βαθέων ανάλυση. 
Άλλωστε, οι γνώσεις μου είναι λειψές για το ζήτημα. Θέλω απλώς να εκφράσω την ανησυχία μου και 
τον προβληματισμό μου. Πιστεύω ότι το θέμα θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. 

Συνεχίζεται...

Γιορτάζουμε���

Τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας του 
Πάπα στήθηκαν σε ένα δώμα στο Γαλάτσι. Ο 
περιορισμένος χώρος, το ασανσέρ που δεν 
έφτανε στο δώμα, οι βραδινές συναντήσεις, 
η αγωνία και η λαχτάρα για μια δικιά μας 
εφημερίδα, ο υπολογιστής που δε «σήκωνε» και 
«έπεφτε» συχνά - ενώ εμείς  θέλαμε να κάνουμε 
πολλά και γρήγορα - μας έδιναν μια αίσθηση 
παρανομίας. 

Σήμερα, όσοι ασχολήθηκαν με αυτή την 
προσπάθεια, κατανοούν αυτό το σύνδρομο 
της «γιάφκας» που είχαμε τότε. Οι ιδέες μας, 
μας πήγαιναν από την αρχή πολύ μακριά, 
θέλαμε να σπάσουμε τα όρια των χωριών μας, 
να ανοιχτούμε στις διπλανές κοινότητες, σε 
ολόκληρη την Ικαρία. Θέλαμε να ακουστούμε 
αλλά και να ακούσουμε. Τίποτα από όλα αυτά 
όμως δεν ήταν αυτονόητα τότε. Τότε οι διπλανές 
κοινότητες ήταν κάτι σαν «εχθρική ζώνη»�

Το πρώτο δοκιμαστικό τεύχος βγήκε σε 
φωτοαντίγραφα Α3 τα Χριστούγεννα του 1998. 
Ακολούθησαν δεκάδες τεύχη που εκδόθηκαν 
με πολύ κόπο αλλά και πολύ μεράκι, μέχρι που 
τυπώθηκε το 25ο τεύχος και έκλεισε ο 1ος 
κύκλος της εφημερίδας (2004).

Τα 25 τεύχη όμως φαίνεται ότι έκαναν τη 
δουλειά τους. Ο κόσμος του Πάπα και όχι μόνο, 
ζητούσε την επανέκδοση της εφημερίδας. Το 
καθοριστικό όμως για την επανέκδοση ήταν το 
κέφι και οι φρέσκες ιδέες, που αυτή τη φορά τα 
‘χαν σε περίσσια οι νέοι του συλλόγου.

Εδώ και 3 μήνες λειτουργεί η ιστοσελίδα 
της εφημερίδας μας. Εκεί θα βρείτε όλα μας 
τα τεύχη, θα διαβάσετε επιλεγμένα άρθρα και 
θα ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εξελίξεις 
σε όλο το νησί. Η ιστοσελίδα, ενημερώνεται 
συνεχώς με ειδήσεις αλλά και άρθρα ελεύθερα 
και ψυχαγωγικά. Τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα, στέλνουμε με e-mail σε όσους έχουν 
γραφτεί στο kavopapas.gr/press, ενημέρωση 
για τα καινούργια άρθρα. 

Μέχρι τώρα η ανταπόκριση είναι εξαιρετική 
καθώς η ιστοσελίδα μας έχει δεχθεί χιλιάδες 
επισκέψεις από εκατοντάδες μοναδικούς 
επισκέπτες. To ειδησεογραφικό μας site, σκοπό 
έχει να παρακολουθεί, κατά το δυνατόν, όλες 
τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην 
Ικαρία, την Διοίκηση και τους ανθρώπους της. 
Πηγή πληροφόρησης μας είστε εσείς, γι’ αυτό 
και σας καλούμε να γίνετε ενεργά μέλη σε 
αυτήν την προσπάθεια μας για συνεχή on-line 
ενημέρωση (στέλνοντας μας το υλικό σας στο 
press@kavopapas.gr). 

Από τις πρώτες συναντήσεις για το στήσιμο της 
νέας εφημερίδας φάνηκε το τι θα ακολουθούσε. 
Το καινούργιο ήταν ήδη παλιό, το σήμερα ήταν 
χτες, η νέα εφημερίδα έπρεπε να αγγίζει και να 
εκφράζει το αύριο. Μεγάλες κουβέντες θα πείτε, 
όμως εμείς έτσι νιώθαμε όταν ξεκινήσαμε το 
καλοκαίρι του 2007 τη νέα έκδοση� Στόχος μας 
ήταν ένα ελεύθερο έντυπο, με σημεία διανομής, 
με πολλούς συνεργάτες, ανεξάρτητο για να 
χωράει όλες τις απόψεις, τολμηρό για να αγγίζει 
τα προβλήματα χωρίς αναστολές. Αν καταφέραμε 
τελικά να δώσουμε στα χέρια σας μια εφημερίδα 
φρέσκια, φιλική και ανοικτή σε όλους εσάς, οι 
μόνοι που μπορούν να το κρίνουν είσαστε μόνο 
εσείς οι αναγνώστες. 

Αν εσείς, κάθε φορά που ανοίγετε την 
εφημερίδα, νιώθετε μια κάποια περηφάνια ή 
θέλετε να συζητήσετε τα θέματα ή ακόμη και 
να απαντήσετε γράφοντας τη γνώμη σας ή/και 
την κριτική σας, τότε φαίνεται ότι πάμε καλά. Δε 
συζητάμε τώρα για κάτι υπερβολικούς τύπους 
που χαϊδεύουν και μυρίζουν το χαρτί – γιατί 
υπάρχουν και τέτοιοι - για εσάς τους κανονικούς 
αναγνώστες μιλάμε και ζητάμε τη συμμετοχή 
σας, τις απόψεις σας, τις ιδέες σας. Το ζητάμε 
γιατί έτσι θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να 
δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των χωριών 
μας, να ομορφαίνουμε τον τόπο μας και τη ζωή 
μας. Δείτε το σαν μια συνάντηση, μια φορά στους 
τρεις μήνες, μια ευκαιρία για κουβέντα, αληθινή 
και θαρραλέα�  

www.kavopapas.gr/press

Συνεργασία Εφημερίδας 
«Κάβο Πάπας» και myikaria.gr

Η εφημερίδα «Κάβο Πάπας» προχωρά σε 
συνεργασία με το myikaria.gr. Το www.myikaria.
gr είναι η Νο1 σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδα 
για την Ικαρία στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με 
χιλιάδες επισκέπτες στον ένα χρόνο λειτουργίας, 
το myikaria.gr είναι δίγλωσσο και παρέχει την 
δυνατότητα κράτησης σε ξενοδοχεία και πλοία 
για την Ικαρία. Προσφέρει επίσης χρήσιμες 
πληροφορίες για την διανομή, την διασκέδαση και 
τις υπηρεσίες στο νησί, αγγελίες, φωτογραφίες, 
χρήσιμους χάρτες και εξελιγμένες εφαρμογές 
για το νησί και τους επισκέπτες του. Στο εξής, ο 
επισκέπτης της ιστοσελίδας θα μπορεί να βρει 
όλα τα τεύχη της εφημερίδας «Κάβο Πάπας».

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]

Με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, 
κ. Αθανάσιο Μπούρα συναντήθηκαν στις 12/05/09 
ο Βουλευτής του Νομού Σάμου, κ. Θαλασσινός 
Θαλασσινός, ο Νομάρχης, κ.  Κάρλας, ο 
Αντινομάρχης, κ. Ζάχαρης και ο Γενικός Γραμματέας 
της Νομαρχίας, κ. Βασιλειάς. Αντικείμενο της 
συνάντησης ήταν το κλείσιμο ορισμένων έργων 
υποδομών, τα οποία είχαν προγραμματιστεί και 
εκτελεστεί στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης.

Την ίδια μέρα έγινε συνάντηση με τον Ειδικό 
Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο 
Θεσσαλό, με θέμα τον προγραμματισμό έργων 
(ΟΠΑΑΧ, φράγματα και αρδευτικά έργα) στα πλαίσια 
του προγράμματος του Υπουργείου «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» για την περίοδο 2007 – 2013. Στη 
συνάντηση μετείχαν ο Βουλευτής του Νομού 
Σάμου, κ. Θαλασσινός Θαλασσινός, ο Νομάρχης, 
κ. Κάρλας, ο Αντινομάρχης, κ. Ζάχαρης, ο Γενικός 
Γραμματέας της Νομαρχίας, κ. Βασιλειάς καθώς και 
οι Δήμαρχοι Βαθέος, κ. Πετρούσκας, Πυθαγορείου, 

κ. Γεωργιάδης, Ευδήλου, κ. Σταμούλος,  ο 
Διευθυντής της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ν.Α. Σάμου, κ Καλομοίρης, και ο αρμόδιος επί 
θεμάτων υδατικών πόρων, κ Μιχαλιάδης. 

Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη συναντήθηκαν  
στις 13/05  ο Βουλευτής του Νομού Σάμου, 
κ. Θαλασσινός, ο Νομάρχης, κ. Κάρλας, ο 
Αντ ινομάρχης,  κ.  Ζάχαρης,  ο Δήμαρχος 
Πυθαγορείου, κ. Γεωργιάδης και ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Καλομοίρης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ένταξη 
των ταμιευτήρων και των μεγάλων αρδευτικών 
έργων του Νομού, στα πλαίσια του προγράμματος 
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο κ. Υπουργός 
σημείωσε ότι η ένταξη στο πρόγραμμα θα αφορά 
αρδευτικά έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 
Ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζηγάκης ζήτησε να 
κατατεθεί πίνακας προτεραιοτήτων ώστε τα έργα να 
προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Σημείωσε 
παράλληλα ότι το Υπουργείο προτίθεται να αναλάβει 
το κόστος των αντίστοιχων μελετών.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν στον κ. Υπουργό 
την ανάγκη χρηματοδότησης ενός, τουλάχιστον, 
μεγάλου αρδευτικού έργου ανά Δήμο. Για μικρότερου 
προϋπολογισμό αρδευτικά έργα, ο κ. Υπουργός 
συνέστησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενταχθούν 
στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου, τα οποία χρηματοδοτούν κάθε 
Δήμο με 1.200.000 Ευρώ. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη το ζήτημα της 
εξεύρεσης πόρων για την ολοκλήρωση της μελέτης 
και την κατασκευή του φράγματος Καρβούνη, η 
δημιουργία Σφαγείου στη νήσο Ικαρία, η αποίμενη 
κτηνοτροφία στη Ικαρία, η πρόταση του Νομού για 
το Leader Αλιείας και γενικά θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
που αφορούν τα νησιά του Νομού.

Κορυφώθηκαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου οι 
κινητοποιήσεις για την υγεία στην Ικαρία με 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μουσείο στη 
Πατησίων και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ανταπόκριση 
του κόσμου ήταν μεγάλη και φυσικά το παρών 
έδωσαν οι δήμαρχοι της Ικαρίας Στ. Σταμούλος, 
Φ. Καρούτσος, και Σ. Τέσκος, ο Νομάρχης Σάμου 
Μ. Κάρλας, ο νομαρχιακός σύμβουλος Σάμου της 
ΝΑΣ Γιώργος Τσακαλίας, αλλά και ο αντιπρόεδρος 
του Εργατικού Κέντρου Σάμου Λ. Καρούτσος. Την 
συμπαράστασή της μετέφερε και  η βουλευτής του 
ΚΚΕ Εύα Μελά.

Μεταξύ των άμεσων διεκδικήσεων του 
Συντονιστικού Φορέα για την Υγεία ήταν και 
εξακολουθεί να είναι η επαρκής κάλυψη με 
μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων 
των μονάδων υγείας σε Ικαρία και Φούρνους, 
το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα 

Υγείας και Πρόνοιας και η άμεση κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της υγείας. 
Η αναγκαιότητα της κινητοποίησης ήταν μεγάλη, 
καθώς οι ελλείψεις που παρατηρούνται τα τελευταία 
χρόνια στα ιατρικά κέντρα των δύο νησιών, τόσο 
σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, 
έχουν θέσει επανειλημμένα σε κίνδυνο την υγεία 
των κατοίκων.

Αν και το Υπουργείο είχε ενημερωθεί εγκαίρως 
για τη συγκεκριμένη πορεία, καμία απάντηση δεν 
δόθηκε στην πρόσκληση για διάλογο. Η πορεία 
έληξε ομαλά με την υπόσχεση των συντονιστικών 
φορέων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Αισθητή 
έγινε η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην 
είσοδο του Υπουργείου. 

Η συγκέντρωση της 11ης Μαΐου υπήρξε 
συνέχεια πολλών αλλεπάλληλων κινητοποιήσεων 
για την υγεία που έχουν πραγματοποιηθεί από 
τις αρχές του χρόνου σε Ικαρία και Αθήνα. 
Μάλιστα, η πορεία αποφασίστηκε μετά την 
άκαρπη  συνάντηση που είχε στις 13/4/2009 το 
Συντονιστικό για την Υγεία στην Ικαρία και τους 
Φούρνων (Εργατικό Κέντρο Σάμου-Συνδικάτο 
Οικοδόμων-Σωματείο Επισιτισμού-Σύλλογος 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-Ένωση Δημοκρατικών 
Γυναικών Ικαρίας, Δήμος Αγίου Κηρύκου-Δήμος 
Ευδήλου-Δήμος Ραχών) με τον υφυπουργό Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εκεί υπόμνημα που 
κατατέθηκε επισημαίνει τα προβλήματα που 
εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν οι Ικαριώτες 
ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και 
αιτείται η άμεση επίλυση τους. Ο υφυπουργός 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεσμεύτηκε 
για τη σταδιακή ικανοποίηση των αιτημάτων αν και 
προσωρινά όλα μένουν στα λόγια.

Μέσα στον Απρίλιο είχε επίσης πραγματοποιηθεί 
συνάντηση του Συντονιστικού με εκπροσώπους των 
κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ 
(με το ΠΑΣΟΚ δεν κατέστη δυνατόν). 

Τέλος, στις 15/6 το Συντονιστικό Φορέων για την 
Υγεία προχώρησε σε ανακοίνωση χαιρετίζοντας 
τους Ικαριώτες και Φουρνιώτες που έλαβαν 
μέρος στην πορεία  καλώντας τους σε αγωνιστική 
ετοιμότητα.

Τα της υγείας

Συναντήσεις Φορέων
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Η Ικαρία και οι Φούρνοι βραβεύονται για 
2η συνεχόμενη χρονιά μαζί με τη Σαμο,
για τη συμμετοχή τους  στην 3η έκθεση 
“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”.

Ο Βουλευτής του Νομού Σάμου, κ. Θαλασσινός 
Θαλασσινός, κατέθεσε (29/01/2009), στα πλαίσια 
του Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
συνδιοργάνωσε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Πανεπιστήμιο Θράκης και τη Νομαρχία Πειραιά 
, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, 
για 3η συνεχή χρονιά στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας  τη μεγαλύτερη στη χώρα συνάντηση για 
τον Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό στις  20,  21 και 
22 Μαρτίου 2009, με στόχο την ανάδειξη του 
αυθεντικού λαϊκού πνεύματος, της δημιουργίας και 
της τοπικής παράδοσης. Στο πλαίσιο της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκε και Ημερίδα με θέμα «Λαϊκός 
Πολιτισμός και Παιδί».

Δέκα επτά (17) Σύλλογοι της Επαρχίας Ικαρίας 
(Σύλλογος  Ικαρίων Επιστημόνων, Πανικαριακή 
Αδελφότητα, Πανικάριος Σύλλογος  «Άρτεμις 
Ταυροπόλος», Φεστιβάλ Ικαρίας, Σύλλογος Νεολαίας 
Ικαρίας, Σύλλογος Φουρνιωτών, Εταιρεία Ικαριακών 
Μελετών, Σύλλογος Ραχιωτών, Προοδευτικός 
Σύλλογος Βρακάδων, Σύλλογος «Η ΕΝΩΣΗ», 
Σύλλογος Ικαριωτών Περάματος, Σύλλογος 
Μεσσαριτών, Σύλλογος Μαγγανιωτών, Σύλλογος 
«ΚΑΒΟ ΠΑΠΑΣ», Σύλλογος «ΟΙΝΟΗ», Σύλλογος 
Περαμεριτών και Σύλλογος Χρυσοστομιτών) 

ένωσαν για δεύτερη φορά τις δυνάμεις τους για 
τη συμμετοχή της Ικαρίας και των Φούρνων στην 
Έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» με ένα δικό 
τους περίπτερο, δίπλα στο περίπτερο της Σάμου, υπό 
την αιγίδα και οικονομική στήριξη της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Σάμου.

Το περίπτερο, που αποτέλεσε αναπαράσταση 
του παραδοσιακού πέτρινου Ικαριακού σπιτιού 
διακοσμημένου με παραδοσιακά αντικείμενα-σκεύη, 
αξιοποίησε και φέτος με απόλυτη επιτυχία τη μακέτα 
της σκηνογράφου κας Κ. Μήλιου, στοχεύοντας στην 
ανάδειξη και προβολή της παραδοσιακής Ικαριακής 
οικιστικής αρχιτεκτονικής. Στο χώρο του περιπτέρου, 
καθ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, γινόταν προβολή 
των νησιών με οπτικο-ακουστικό και έντυπο υλικό 
και προσφερόταν στους επισκέπτες παραδοσιακά 
προϊόντα (κρασί, τσίπουρο, μέλι, παραδοσιακά 
γλυκά, τυροκομικά, καθώς και παραδοσιακά 
καριώτικα και φουρνιώτικα φαγητά – σουφικό, 
χταποδάκι κα.).  

Η επιτυχημένη παρουσία των νησιών μας 
στηρίχτηκε στην ομοψυχία των συμμετεχόντων 
Συλλόγων, και υλοποιήθηκε με την αδιάκοπη εργασία 
τόσο του προεδρείου της Οργανωτικής Επιτροπής 
και συγκεκριμένα, του κ. Σ. Πολίτη  (Προέδρου του 
Συλλόγου «Άρτεμις Ταυροπόλος»), του κ. Ι. Γαγλία 
(Προέδρου του Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων) 
και της κας Μ. Μουλά (Ειδικής Γραμματέως του 
Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων) όσο και των 
επιμέρους Ομάδων Εργασίας που δημιουργήθηκαν 
από τους Συλλόγους για την καλύτερη οργάνωση και 
προετοιμασία της συμμετοχής τους.

Η προσπάθεια των Ικαριακών Συλλόγων και της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου αναγνωρίστηκε 
από τους διοργανωτές της έκθεσης. Τα περίπτερα  
Ικαρίας-Φούρνων  και Σάμου τιμήθηκαν με το  
«Βραβείο Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στον 
Πολιτισμό». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 140 
περιπτέρων που συμμετείχαν στην έκθεση δόθηκαν 
μόλις 13 βραβεία. 

Για μία ακόμα φορά η συνεργασία των Συλλόγων 
της Επαρχίας Ικαρίας, με κοινό στόχο και όραμα,  
οδήγησε στην επιτυχημένη προβολή της Ικαρίας 
και των Φούρνων σε μία σημαντική έκθεση με πάνω 
από 30.000 επισκέπτες. Αμοιβαία επωφελής ήταν 
και η κοινή παρουσία με τη Σάμο, υπό την αιγίδα 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου. Η πλούσια 
αυτή εμπειρία αποτελεί παρακαταθήκη πολλών 
μελλοντικών κοινών προσπαθειών για την προβολή 
και ανάπτυξη των νησιών μας. 

Εξαιρετικά σημαντική ήταν η οικονομική στήριξη 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και του 
Δήμου Φούρνων, χωρίς τη βοήθεια των οποίων η 
συμμετοχή μας στην έκθεση θα ήταν ανέφικτη.

Και του χρόνου «ούλοι εμείς εφέντη» 
Οι συμμετέχοντες Σύλλογοι

περισσότερες πληροφορίες καθώς και όλοκληρη την 
ανακοίνωση θα την βρείτε στο δικτυακό τόπο των 

Ικαριακών Συλλόγων: www.ikarianet.gr

Για δεύτερη και τελευταία φορά ανάψαμε την φλόγα την Κυριακή 31/5 στις 12 το μεσημέρι στον Άγιο 
Κήρυκο που μεταφέρεται στην πόλη της Ιταλίας, στο Τορίνο, για τους τρίτους Παγκόσμιους Αεραθλητικούς 
Αγώνες. Στον αντίποδα όμως αυτής της ευχάριστης είδησης, βρίσκεται η πραγματικά λυπηρή είδηση από 
την κυβέρνηση της χώρας μας ότι καταργείται η Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία� 
Η τελευταία αυτή τελετή πραγματοποιήθηκε στο βωμό αφής στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και περιλάμβανε 
ομιλία της προέδρου της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Ικάριας Αεραθλητικής Ακαδημίας και 
καθηγήτριας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, κυρίας Μαρίας Γιαουτζή καθώς και ομιλίες των 
υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τουριστικής Ανάπτυξης, του προέδρου της Ελληνικής 
Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, Εκπροσώπου FAI, εκπροσώπου της Ιταλικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, του 
νομάρχη Σάμου και του Επάρχου Ικαρίας. Παράλληλα, η τελετή πλαισιώθηκε με ύμνους από τη χορωδία 
του Συλλόγου Παραδοσιακής Μουσικής και Ελληνικών Τεχνών. Έγινε επίσης απονομή αναμνηστικών 
και τοπικά συγκροτήματα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν των 
προσκεκλημένων και αναχώρηση των αεροσκαφών που θα μεταφέρουν τη φλόγα στο Τορίνο.
Ιστορικό 

Το 2002 με τον νόμο 3082 και στα πλαίσια της προσπάθειας να συνδεθεί η Ικαρία με τους Παγκόσμιους 
Αεραθλητικούς Αγώνες και να αποτελέσει το επίκεντρό τους αναβιώνοντας το μύθο του Ικάρου, 
κατασκευάστηκε ο Βωμός αφής της Ικαρίου Φλόγας και αποφασίστηκε η ίδρυση της Διεθνούς Ικαρίου 
Αεραθλητικής Ακαδημίας. Σκοπός ήταν να δοθεί μία ώθηση στην παγκόσμια προβολή, ανάδειξη και 
ανάπτυξη του νησιού της Ικαρίας μέσα από τις εκδηλώσεις διοργάνωσης της αφής της φλόγας, ενώ 
η Ακαδημία προοριζόταν να φιλοξενεί συνέδρια, συμπόσια και άλλους είδους εκδηλώσεις ευρύτερου 
αθλητικού ενδιαφέροντος που θα προσέλκυαν επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον 
κόσμο.

Το 2003, με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Πολιτισμού, όπως 
προέβλεπε ο ν. 3082/2002, διορίσθηκε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Αεραθλητικής Ακαδημίας, η 
οποία ανέλαβε να συντάξει το καταστατικό λειτουργίας της Ακαδημίας, τον κανονισμό προμηθειών και το 
οργανόγραμμα, να βρει χώρους για τις ανάγκες τις Ακαδημίας και γενικά να προετοιμάσει τη λειτουργία 
της, όπως και έκανε ξεκινώντας εργασία από το 2003.

Με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Πολιτισμού (ΦΕΚ 451/05-03-04), αποφασίστηκε επιχορήγηση 305.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2004, 
ποσό που έπρεπε να εκταμιευθεί από τον προϋπολογισμό της ΥΠΑ. Επίσης, αποφασίστηκε ότι και για τα 
επόμενα έτη η επιχορήγηση θα επανακαθορίζεται με παρόμοια υπουργική απόφαση.

Ωστόσο, δεν δόθηκαν ποτέ χρήματα στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποίας μάλιστα 
δεν ανανεώθηκε από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ούτε και αντικαταστάθηκε ως όφειλε 
βάσει του Ν. 3082/2002. 

Η κατάληξη
Μόλις πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι η Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία 

θα είναι ανάμεσα στους 255 οργανισμούς που θα καταργηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009. Η 
εκπαραθύρωση αυτή αποτελεί συνέπεια του κυβερνητικού προγράμματος συγχώνευσης ή κατάργησης 
δημόσιων οργανισμών που προέκυψε μετά από μελέτη που έγινε -και στη συνέχεια ελήφθησαν οι 
σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Έπαρχος Ικαρίας, κ. Νικόλαος Ρουζίνος, δήλωσε 
στην εφημερίδα μας πως έχει ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς την Πολιτεία και δήλωσε 
αποφασισμένος η Ακαδημία να συνεχίσει το έργο της. 

Η Ικαρία «ανάβει» τη φλόγα 
για τελευταία φορά…
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«Ναυάγιο» για ακόμα μια φορά η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
με την Επαρχία της Ικαρίας.

Για μια ακόμα χρονιά το δράμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Επαρχίας Ικαρίας με το λιμάνι του Πειραιά 
δεν έχει τέλος� Μετά την –από χειμώνα- έντονη και έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των τοπικών 
φορέων (Δήμων, Επαρχίας, Βουλευτή) προς το Υπουργείο Εμπορικές Ναυτιλίας, η κατάσταση φαίνεται 
να χειροτερεύει καθώς από τις αρχές Μαίου δεν πραγματοποιείται ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα δύο από 
τα τρία λιμάνια (Άγιος Κήρυκος – Φούρνοι) της Επαρχίας μας. Όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο 
τεύχος μας (Μάρτιος 09), οι τοπικοί φορείς είχαν επισημάνει με συνεχή έγγραφα στο προς τον Υπουργό 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί ο τόπος 
μας σχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων και ζητούσαν την άμεση και οριστική λύση του προβλήματος.

Η κατάσταση:  
Ενώ από τις αρχές Μαΐου δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια προς τα 2 προαναφερθέντα λιμάνια, οι 
τοπικοί φορείς κατήγγειλαν πως η εταιρεία Kallisti Ferries συνεχίζει να εκδίδει εισιτήρια για το «Sardinia 
Vera», αν και οι 23 ναυτικοί του πλοίου πραγματοποιούσαν επίσχεση εργασίας για μη καταβολή 
δεδουλευμένων αποδοχών, γεγονός που επαναλήφθηκε και στις 9 Ιουνίου. 

Οι Δήμοι:
Με επιστολή τους (14/5) στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριο Αναστάσιο Παπαληγούρα, τις 
κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, στον βουλευτή Σάμου, κύριο Θαλασσινό Θαλασσινό, 
που κοινοποιήθηκε και στον Νομάρχη Σάμου, κύριο Μανώλη Κάρλα, αναφέρουν, μεταξύ άλλων τα 
εξής:
«Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας που ουδέποτε απαντήσατε, επανερχόμαστε για να θέσουμε υπ’όψιν 
σας τις εξελίξεις που βιώνουμε και τη σημερινή κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στην Νότιο 
Ικαρία και τους Φούρνους . Σήμερα 14/05/2009 μόλις 16 μέρες πριν το καλοκαίρι και την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου, δυστυχώς η κατάσταση στα ακτοπλοϊκά δεδομένα για το τόπο μας – παρά τα όσα 
λέγονται από κυβερνητικούς παράγοντες – βρίσκεται για μια ακόμα φορά σε αδιέξοδο λόγω της πολιτικής 
που ακολουθείται εδώ και χρόνια από όλες της κυβερνήσεις. 
      Σήμερα επαναλαμβάνετε το συνηθισμένο έργο των τελευταίων χρόνων, του αποκλεισμού των δυο εκ 
των τριών λιμανιών της επαρχίας Ικαρίας .»
Σημειώνουν επίσης πως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην μετακίνηση των 
Κατοίκων όσο και στην εμπορική κίνηση των εμπορευμάτων αλλά και στην αύξηση κόστους μετακίνησης 
καθώς η εξυπηρέτηση όλων πια γίνεται μόνο μέσω του λιμανιού του Ευδήλου. Επισημαίνεται φυσικά και 
η αβεβαιότητα που προκαλείται για την κίνηση της ερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Οι Δήμαρχοι συνεχίζουν προς τον κ. Υπουργό:   
«Επιμέρους διορθωτικές κινήσεις στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος που εσείς δημιουργήσατε 
κατατέθηκαν εγγράφως και στην συνεδρίαση του  Συμβούλιου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών  24/4/ 2009 
( Σας καλέσαμε να επανεξετάσετε την έγκριση των δρομολογίων έτσι ώστε να προσεγγίζουν και τα δυο 
λιμάνια του νησιού πλοία σύγχρονα με χρόνο ταξιδιού όχι μεγαλύτερο από αυτόν που αποδεδειγμένα τα 
δυο τελευταία χρόνια δημιούργησε μια διαφορετική κατάσταση στην επισκεψημοτητα του νησιού. Όλα αυτά 
να συνδυάζονται με ώρες άφιξης στην Ικαρία που δεν θα λειτουργούν ως αντικίνητρο για την τουριστική 
οικονομία του νησιού ) της οποίες επίσης δεν λάβατε υπ οψιν σας και επίσης δεν απαντήθηκαν καν.»
Τέλος οι Δήμαρχοι ζητούν να ληφθούν επειγόντως μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η σύνδεση του Αγίου 
Κηρύκου και των Φούρνων με τον Πειραιά καθώς και να εξασφαλιστεί η τακτική σύνδεση του λιμανιού της 
Νοτίου Ικαρίας και των Φούρνων σε πάγια βάση ανεξαρτήτως των σχεδιασμών των ακτοπλοϊκών εταιριών 
αλλά και καλούν την τοπική κοινωνία σε αγωνιστική ετοιμοτητα για το ζήτημα της ακτοπλοϊας.

Το Υπουργείο:
Καταρχάς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας απαντά ότι «παρακολουθεί το θέμα». Για τους Φούρνους 
υπογραμμίζει ότι υπάρχει η σύνδεση με τη Σάμο (υπενθυμίζουμε πως το ταξίδι Πειραιάς – Φούρνοι, μέσω 
Σάμου, είναι 24 ωρών).  
Όσο αφορά στις τιμές των εισιτηρίων  –που πέρσι αυξήθηκαν λόγω πετρελαίου και δεν μειώθηκαν ποτέ 
μετά- ο κ. ΥΕΝΑΝΠ Αν. Παπαληγούρας παγώνει τις τιμές ναύλων τρίτης θέσης στο επιδοτούμενο τμήμα 
των δρομολογίων.  Δηλαδή, μετά την αύξηση του 2008 στα ναύλα ύψους 8% , τώρα μένουν σταθερές οι 
ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων της οικονομικής ή ενιαίας θέσης για όλες τις ακτοπλοϊκές 
συνδέσεις, στις οποίες ισχύει το κρατικό ναυλολόγιο (για επιβάτες, Ι.Χ. μέχρι 4,25 μέτρα και ανά μέτρο 
μήκους φορτηγών οχημάτων). 
Όμως οι γραμμές είναι μεικτές� Εάν θες να πας για παράδειγμα σε ένα νησάκι της άγονης γραμμής, 
πληρώνεις κανονικά το εισιτήριο για το μεγαλύτερο κοντινό νησί και έπειτα ακολουθεί το τμήμα της 
διαδρομής εκείνο στο οποίο το εισιτήριο δεν θα αυξηθεί περισσότερο.  

Αντιπυρική 
Προστασία�

Το καλοκαίρι είναι ήδη πολύ κοντά και οι 
ελλείψεις για την αντιπυρική προστασία της 
Επαρχίας Ικαρίας παραμένουν και για το 2009 
τεράστιες. Τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και οι 
καλλιέργειες που πρέπει να προστατευθούν 
φτάνουν τα 233180 στρέμματα με πρόσθετες 
δυσκολίες το έντονο ανάγλυφο του εδάφους 
και την ιδιαίτερη ένταση των ανέμων. Την ίδια 
στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία παραμένει 
αδύναμη και με ελάχιστες πιστώσεις. Ειδικά 
στη βόρειο Ικαρία (κλιμάκιο Ραχών) υπηρετούν 
μόνο 2 υπάλληλοι, ενώ στους Φούρνους δεν 
υπάρχει καν κλιμάκιο�

Επισημαίνοντας τα παραπάνω και το ότι η 
Ικαρία βρίσκεται στην Α’ ζώνη επικινδυνότητας, 
οι 3 Δήμοι του νησιού έστειλαν - όπως και 
τα προηγούμενα χρόνια - έγγραφο στον 
Πρωθυπουργό, στο Υπ. Εσωτερικών, στη ΓΓ 
Πολιτικής Προστασίας, στο Υπ. Εμπορικής 
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, 
στο βουλευτή, στην Περιφέρεια και την 
Πυροσβεστική, ζητώντας:

-   Τη διάθεση πιστώσεων ύψους 500.000,00€ 
στους ΟΤΑ της Επαρχίας Ικαρίας για σχετικές 
παρεμβάσεις (150.000,00€ ανά Δήμο στην 
Ικαρία & 50.000 στους Φούρνους).

-   Την άμεση επάνδρωση των πυροσβεστικών 
κλιμακίων της Επαρχίας με μόνιμο προσωπικό 
– καθώς και δημιουργία κλιμακίου στους 
Φούρνους μονιμοποιώντας τους ήδη 
υπάρχοντες συμβασιούχους.

-   Τη μόνιμη παρουσία στην Επαρχία Ικαρίας 
εναέριων μέσων κατά τους θερινούς μήνες 
τουλάχιστον στην Ικαρία.

Επίσης, για να μπορούν να εκτελεσθούν 
εργασίες πρόληψης (καθαρισμοί – αντιπυρικές 
ζώνες – συντήρηση οδικών δικτύων, κ.λ.π), 
οι Δήμοι ζητούν να κατευθυνθούν όλες οι 
σχετικές  πιστώσεις στη Δασική Υπηρεσία 
καθώς και να αυξηθούν οι σχετικές δαπάνες 
σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
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Έργα Ικαρίας� 

Για πρώτη φορά μετά τη δημοπράτησή του (2006), 
για το έργο «Οδικό δίκτυο Ικαρίας-Δρόμος Κάλαμος-
Νας», συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 7 
εκ. ευρώ, εγγράφεται πίστωση, από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, με ένα σημαντικό ετήσιο 
ποσό, ύψους 2.400.000 ευρώ, για το  2009. Το 
ποσό αυτό θεωρείται κρίσιμο αφ’ ενός διότι είναι 
αρκετό για να υποστηρίξει την εγκατάσταση και 
αποδοτική λειτουργία ενός σοβαρού εργοταξίου 
στην περιοχή και αφ’ετέρου διότι πλησιάζει το 
κόστος των εργασιών που μπορεί να πετύχει ένα 
τέτοιο συνεργείο δουλεύοντας με ικανοποιητικούς 
ρυθμούς ολόκληρο το 2009 στην Ικαρία. Όλα 
αυτά είχαν κατ’ επανάληψη αναλυθεί και τονιστεί 
στις ομόφωνες αποφάσεις του Επαρχιακού και 
Νομαρχιακού Συμβουλίου που ζητούσαν επίμονα και 
επί έτη την σοβαρή χρηματοδότηση του έργου από 
το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 
για να προχωρήσει επιτέλους η υλοποίησή του.

Μετά τις θετικές αυτές εξελίξεις έγινε σύσκεψη στο 
γραφείο Νομάρχη με τους εργολάβους του έργου 
κ.κ. Δ. Τσακουμάγκο και Ν. Δημητρίου, παρουσία του 
Επάρχου κ. Ρουζίνου, του Αντινομάρχη κ. Ζάχαρη 
και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών κ. Βασιλείου, για την επαναδρομολόγηση 
και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που 
καρκινοβατούσαν στην αρχή και στη συνέχεια 
σταμάτησαν εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης 
του έργου. Η εντολή προς τους εργολάβους είναι 
η άμεση έναρξη των εργασιών και η κατασκευή 
ολοκληρωμένων, λειτουργικών, συνεχών και 
αυτοπροστατευόμενων οδικών τμημάτων με στόχο 
την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από την όσο 
το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των Εθνικών 
Πόρων.

Το έργο Γεμέλια-Βρακάδες-Κουνιάδοι , 
προϋπολογισμού 3.740.000 ευρώ, στο Δήμο Ραχών 
Ικαρίας, βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και 
θα έχει παραληφθεί εντός του Ιουνίου 2009.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη ανάδειξης και 
αξιοποίησης για το «Σπίτι με τους σκορπιούς», στους 
Βρακάδες Ραχών Ικαρίας όπου έζησε εξόριστος ο 
μεγάλος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης τα 
πέτρινα χρόνια του εμφυλίου. Η δημοπράτηση του 
αντίστοιχου έργου, προϋπολογισμού 260.000 ευρώ 
προγραμματίζεται εντός του Μαΐου 2009.

Η Ανακύκλωση… 
ανακυκλώνεται�

Το θέμα της διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων της Ικαρίας 
φαίνεται να μην προχωρά με ρυθμούς ικανοποιητικούς, ακόμα και μετά τα θετικά 
αποτελέσματα που καταγράφηκαν στην συνάντηση που έγινε στις 18/2 μεταξύ της 
αντιπροσωπείας των ΟΤΑ Ικαρίας, της Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης) και του ΥΠΕΧΩΔΕ.                             

Υπενθυμίζουμε πως η Ε.Ε.Α.Α είχε αναλάβει την υποχρέωση ενημέρωσης 
και προβολής  για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, την 
παραχώρηση στους ΟΤΑ Ικαρίας του απαιτούμενου εξοπλισμού για το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης των αποβλήτων  συσκευασίας, το κόστος της μεταφοράς των 
ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων στην Αθήνα και την οικονομική συμβολή στο 
λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας με το μοντέλο 
χρηματοδότησης που εξαγγέλθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι ΟΤΑ Ικαρίας ανέλαβαν 
την συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και τον αρχικό διαχωρισμό τους, 
έτσι ώστε να παραδίδονται στην ΕΕΑΑ  δεματοποιημένα ανά είδος.

Στις 8/5 οι Δήμαρχοι της Ικαρίας, απαντούν στην επιστολή (10/4) της Ε.Ε.Α.Α. 
που αφορούσε το ζήτημα της ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων στο νησί. 
Προσδιορίζουν, λοιπόν, ως χώρο παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών από 
την ΕΕΑΑ, τις εγκαταστάσεις της ΣΙΔΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., πλησίον του λιμένα 
Ευδήλου.

Σε ό,τι αφορά την διαδικασία συλλογής, σημειώνουν πως  θα πρέπει να γίνεται 
σε τρία ρεύματα (Χαρτί-χαρτόνι / Αλουμίνιο - Μέταλλο / Γυαλί), και υπογραμμίζουν 
πως σε διαφορετική περίπτωση και με ευθύνη της Ε.Ε.Α.Α., δεν θα ανακυκλώνεται 
το γυαλί στην Ικαρία γιατί δεν είναι δυνατόν να συλλέγονται από ένα όχημα από 
κοινού όλα τα υλικά, χωρίς να δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα στην 
διαδικασία διαχωρισμού και δεματοποίησης. Οι Δήμαρχοι προτείνουν, κατόπιν 
και της επίσκεψης του τεχνικού συμβούλου της Ε.Ε.Α.Α. να τοποθετηθούν δυο 
τουλάχιστον κάδοι τύπου καμπάνας  σε κάθε δήμο  για την ξεχωριστή συλλογή 
του γυαλιού. Σε ό,τι αφορά τους κάδους, οι περισσότεροι  από αυτούς (100) θα 
εξασφαλισθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, συνεπώς θα χρειαστούν περίπου 50 ακόμα 
να παραχωρηθούν από την ΕΕΑΑ. 

Σημειώνουν επίσης πως όλα αυτά, μαζί με τα ήδη συμφωνηθέντα σημεία, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο των συμβάσεων, προτείνουν μια 
συγκεκριμένη κατανομή του εξοπλισμού και καλούν η εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πωλητών να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν 
και ανεξάρτητα από τον χρόνο παράδοσης του υπόλοιπου εξοπλισμού. Τέλος 
επισημαίνουν την σοβαρότητα της κατάστασης στο νησί και καλούν την Ε.Ε.Α.Α. να 
μην προβάλει και νέα εμπόδια αλλά να οριστικοποιήσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα 
τόσο της υπογραφής των τριών συμβάσεων όσο και της έναρξης της ανακύκλωσης 
αποβλήτων συσκευασίας στην Ικαρία.

Το πλοίο “Pavel”,  η αλληλεγγύη της 
τοπικής κοινωνίας και η επιστολή των 
Δημάρχων

Στις 27 Φεβρουαρίου Στις 09/03/2009 το Φ/Γ 
πλοίο «PAVEL», σημαίας Μολδαβίας, το οποίο 
είχε αναχωρήσει από το λιμάνι AZOV της Ρωσίας 
με προορισμό το λιμάνι MERSIN της Τουρκίας 
φορτωμένο με 3.000 τόνους σιτηρά, προσάραξε σε 
βραχώδη ακτή στην περιοχή Χρυσομηλιά Φούρνων 
Ικαρίας με αποτέλεσμα να προκληθούν δύο  
ρήγματα εκατέρωθεν των πλευρών της πλώρης.

Στις 17 Μάρτη, το καράβι ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι 
του Αγίου Κηρύκου. Με την άδεια των λιμενικών 
αρχών της Ικαρίας, η πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια 
εταιρεία πήραν το φορτίο, εγκαταλείποντας  το 
πλοίο και τους απλήρωτους ναυτεργάτες, οι οποίοι 
πλέον ζουν από την αλληλεγγύη των κατοίκων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του νησιού και του 
Δήμου Αγίου Κηρύκου. Εν όψει όμως τουριστικής 
περιόδου, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον 
να συνεχιστεί καθώς μάλιστα η παραμονή ενός 
πλοίου με προβλήματα σε ένα λιμάνι ήδη ανεπαρκές 
κρίνεται επισφαλής.

Με επιστολή τους (05/05)  προς τον Υπουργό 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κύριο Αναστάσιο Παπαληγούρα, οι 
Δήμαρχοι της Ικαρίας ενημερώνουν για τα μέχρι 
τώρα γεγονότα και ζητούν να ληφθούν επειγόντως 
μέτρα ώστε το πλοίο να απομακρυνθεί άμεσα από 
το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου και  οι εγκαταλειμμένοι  
ναυτεργάτες να πληρωθούν και να προωθηθούν 
στην πατρίδα τους.

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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Ανάφλεξη… 
στον Δήμο Αγίου Κηρύκου.

Στις 18 Μαΐου ο ΧΑΔΑ (Χώρος Απόθεσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων) Αγίου Κηρύκου πήρε 
φωτιά. Μαζί του και η κατάσταση για το θέμα των 
σκουπιδιών στον Δήμο. Ό,τι ακολούθησε είναι μια 
συνεχή ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Δήμο, 
τους εμπλεκόμενους φορείς και κατοίκους του 
Δήμου. Παράλληλα διεξήχθησαν συνελεύσεις και 
διενεργήθηκαν προσπάθειες αντιμετώπισης αλλά 
και χειρισμού του όλου προβλήματος. Ας δούμε 
μαζί τα σημεία αιχμής όλου αυτού του επεισοδίου 
το οποίο ακόμα δεν έχει λάβει τέλος:

Υπόνοιες ή συκοφαντίες;
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δήμου Αγίου 

Κηρύκου, την Τρίτη 19/5, ομάδα πολιτών κατέλαβε, 
τον ΧΑΔΑ και διένειμε ανακοίνωση-καταγγελία 
σύμφωνα με την οποία υποστήριζε πως ύστερα μια 
σειρά ενδείξεων υπάρχουν αμφιβολίες για το τυχαίο 
της πυρκαγιάς. Στο κείμενο αυτό, που διένειμαν οι 
εξωραϊστικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι Καταφυγίου, 
Οξέ και Φάρου, καταγγέλλουν την Δημοτική Αρχή 
ως τον κύριο υπεύθυνο για την τωρινή κατάσταση, 
ουδέποτε υλοποίησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 
(επιχωμάτωση των σκουπιδιών και διάθεση φυλάκων 
για την επιτήρηση του χώρου). Οι κάτοικοι αυτοί 
σημειώνουν χαρακτηριστικά πως το γεγονός ότι 
η φωτιά ξεκίνησε στις 22:45 το βράδυ ενώ στην 
περιοχή επικρατούσε υγρασία και ψιλόβροχο και 
ενώ όλο το προηγούμενο καλοκαίρι δεν σημειώθηκε 
καμία πυρκαγιά παρά τις υψηλές θερμοκρασίες,   
επιτρέπει την σκέψη «ότι η φωτιά μπήκε, για άλλη 
μια φορά, για να λύσει το πρόβλημα του κορεσμού 
του ΧΑΔΑ».

Ο δήμος δήλωσε σχετικά πως ελπίζει ότι δεν 
υπονοείται ότι η Δημοτική Αρχή κρύβεται πίσω από 
την ανάφλεξη καθώς είναι η τελευταία - που κατόπιν 
των εξελίξεων και των προσπαθειών των τελευταίων 
ετών για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου 
προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων – 
θα είχε λόγους να προχωρήσει σε αυτή την ενεργεία. 
Σημείωσε επίσης ότι οι συνθήκες που οι δημότες 
επικαλούνται, δημιουργούν και στον Δήμο τις ίδιες 
ανησυχίες. Για όλα αυτά ο Δήμος προχώρησε στις 
21/5 στην κατάθεση σχετικής  μηνύσεως σχετικά 
με την ανάφλεξη.

Σε επιστολή τους (25/5) προς το kavopapas.
gr/press, κάτοικοι των χωριών Καταφυγίου, Οξέ, 
Μαυρικάτου και Φάρου, θέλησαν να απαντήσουν 
στους ισχυρισμούς του Δήμου Αγίου Κηρύκου και 
να ξεκαθαρίσουν πως γνωρίζοντας τις δραματικές 
συνέπειες που έχει στην υγεία η πολύωρη 

έκθεση στις διοξίνες και τα μικροσωματίδια που 
απελευθερώνονται από αυτή παράνομη καύση, 
ουδέποτε προχώρησαν κατά τις προηγούμενες 
ημέρες σε κατάληψη του ΧΑΔΑ. 

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και δημιουργία 
νέου ΧΑΔΑ. Οι θέσεις του Δήμου.

Με επιστολή του (25/5) προς τον Υπουργείο 
Εσωτερικών, το ΥΠΕΧΩΔΕ, την Γ.Γ. Περιφέρειας 
Β. Αιγαίου και την Νομαρχία Σάμου, ο Δήμαρχος 
Αγίου Κηρύκου, κ. Σπύρος Τέσκος, ζήτησε από 
τους αρμόδιους φορείς να κηρύξουν τον Δήμο 
Αγίου Κηρύκου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος σημειώνει πως καμία 
ενέργεια δεν δρομολογήθηκε στην κατεύθυνση 
αντιμετώπισης του προβλήματος από την τελευταία  
γνωστοποίηση της σοβαρότητας της κατάστασης 
τον Απρίλιο του 2009. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να φτάσουμε στο σημείο από τις 19/5/09 (λόγω 
ανάφλεξης του ΧΑΔΑ) να σταματήσει η αποκομιδή 
των απορριμμάτων.

Ο  Δήμος σημειώνει πως για τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από την λειτουργία του ΧΑΔΑ στην 
περιοχή του Κάστρου,  έχει αναλάβει συγκεκριμένες 
θέσει και ενέργειες, χρειάζεται όμως να γίνει 
κατανοητό πως δεν μπορεί να δώσει λύση από μόνος 
του καθώς αντιμετωπίζει οικονομική και  κυρίως 
υπηρεσιακή αδυναμία (λόγω συναρμοδιότητας και 
άλλων φορέων). Παράλληλα, υποστηρίζει πως το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που κανείς μέχρι στιγμής δεν 
τοποθετείται έναντι των προτάσεων του Δήμου (που 
έχουν διατυπωθεί επισήμως με σειρά εγγράφων 
από τον Φεβρουάριο του 2008,τουλαχιστον 5 
φορές) είναι ο προσδιορισμός του Χώρου που θα 
αποθέτονται τα απορρίμματα στον στην περιοχή 
του Αγ. Κηρύκου. Ο δήμος επανήλθε με επιστολή 
του (27/5), σε συνέχεια της σχετικής (25/5) προς 
τους αρμόδιους φορείς απευθύνοντας ύστατη 
έκκληση για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
και επισημαίνοντας τον κίνδυνο να μεταβληθεί η 
Ικαρία, όπως και άλλες περιοχές της χώρας μας στο 
παρελθόν, σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο.

Σε δημιουργία όμως νέου ΧΑΔΑ -παράπλευρα 
στον ήδη υπάρχοντα που εδώ και έναν μήνα 
σιγοκαίει - προχωρά ο Δήμος Αγίου Κηρύκου. Η 
απόφαση αυτή ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12/6 και 
πάρθηκε με δεδομένες τις επικείμενες ποινικές 
κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν εις βάρος του 
Δήμου, καθόσον τόσο ο ήδη υπάρχων ΧΑΔΑ όσο 
και ο νέος, είναι παράνομοι. «Εφόσον κανένας δεν 

ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις μας, προβαίνουμε σε 
αυτό που θεωρούμε καλύτερο με τα δεδομένα και 
τις δυνατότητες που έχουμε» σημειώνει ο Κ. Λαρδάς 
στο kavopapas.gr/press. 

Με επιστολή του (15/6), μάλιστα, προς τους 
αρμόδιου φορείς, ο Δήμος Αγίου Κηρύκου 
ανακοινώνει πως προχωρά στην εφαρμογή των 
μέτρων που πρότεινε στην λαϊκή συνέλευση της 
12/6/2009, «τα οποία και  έγιναν αποδεκτά από 
την πλειονότητα των συνδημοτών». Τα μέτρα 
περιλαμβάνουν απομάκρυνση σωρευμένων 
απορριμμάτων από τους κάδους και απόθεση 
τους στον νέο χώρο, εργασίες αδειάσματος 
του υφιστάμενου κυττάρου του ΧΑΔΑ, εργασίες 
πλήρους επιχωμάτωσης των υπολειμμάτων της 
ανάφλεξης και την επισκευή του κλωβού (πλήρους 
περίφραξης) του ΧΑΔΑ.

Παράλληλα, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή προς 
τους δημότες, συμπληρώνει πως έχοντας υπ’όψιν 
τη στάση μέρους των επαγγελματιών του Αγίου 
Κηρύκου, προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού 
με ξεχωριστή συλλογή των απορριμμάτων ανά είδος, 
επιβολή προστίμων καθώς και ανάπτυξη κάδων 
ανακύκλωσης. 

Οι αντιδράσεις δημοτών και Συλλόγων.
Σε απάντηση όσων υποστηρίζει ο Δήμος Αγίου 

Κυρήκου στις επίσημες επιστολές του προς του 
αρμόδιους φορείς, Ο Σύλλογος  Καταφυγίου με 
επιστολή του προς την εφημερίδα μας, δήλωσε 
πως οι θέσεις του Δήμου βρίθουν από ασάφειες 
και ψέματα καταγγέλλοντας πως δεν έχει κάνει 
καμία προσπάθεια για τη κατάσβεση της φωτιάς με 
σοβαρές επιχωματώσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Πυροσβεστικής, καθώς και ότι η Νομαρχία και η 
Περιφέρεια σιωπούν μπροστά σε αυτό το έγκλημα. 

Επιπλέον, στην Ανοιχτή Επιστολή για τα Σκουπίδια 
που τοιχοκολλήθηκε δίπλα στις τοιχοκολλημένες 
προσκλήσεις του Δήμου για τη γενική συνέλευση 
(12/6) και το οποίο συνυπογράφουν ως «Άνθρωποι 
των χωριών Οξέ, Καταφυγίου, Μαυρικάτου και 
Φάρο», επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους και 
υποστηρίζουν πώς δεν είναι η ώρα για απόδοση 
ευθυνών αλλά για ανάληψη τους, από όλους, 
κατοίκους, φορείς και εκπροσώπους εξουσίας 
προτείνοντας συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης 
των απορριμμάτων τόσο για τους κατοίκους όσο και 
για τους εμπόρους. 

Εξάλλου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
(11/6) των Συλλόγων Καταφυγίου, Οξέ, Φάρου 
Ικαρίας την οποία μάλιστα διένειμαν στην Λαϊκή 

Ρεπορτάζ: εφημερίδα Κάβο Πάπας



Τα «golden boys» της οικολογίας, 
το «Αρχιπέλαγος»  παίρνει θέση.

 
Σε μια οργισμένη και δυναμική ανακοίνωση 

προχώρησε το «Αρχιπέλαγος, Ι.ΘΑΠ.Ε.Α.» 
καταγγέλλοντας όσους προσπαθούν να το 
πλήξουν κινούμενοι μέσα σε ένα σύστημα 
διαπλοκής μεταξύ περιβαλλοντολογικών 
οργανώσεων και επιχειρήσεων. 

Το σύστημα αυτό, όπως αναφέρει  το 
«Αρχιπέλαγος», ενισχύει τα θεμέλια του με το 
χτίσιμο ενός πράσινου εταιρικού προφίλ, επιχειρεί 
να απομονώσει οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, 
κακοδιαχειρίζεται τεράστια ποσά από ευρωπαϊκά 
κι εθνικά προγράμματα, δραστηριοποιείται επί της 
ουσίας μόνο όταν το επιτάσσουν λόγοι προβολής, 
επιλέγει τη σιωπή όταν η χώρα αντιμετωπίζει 
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και όταν 
αγνοούνται ή ακόμα περισσότερο τρομοκρατούνται 
τοπικές κοινωνίες, καθημερινά γιγαντώνεται και 
προλειαίνει το έδαφος για τις μεγάλες συμφωνίες 
σε έργα τεράστιας σημασίας.

Ενάντια σε όλο αυτό το «οικολογικό πανηγύρι», 
όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει, 

που έχουν στήσει η αφρόκρεμα του «επιχειρείν» 
του τόπου με τους «επίσημους» φρουρούς του 
περιβάλλοντος στη χώρα μας, το «Αρχιπέλαγος» 
παίρνει θέση καλώντας σε κοινή πορεία όσους 
πιστεύουν ότι η σκέψη τους, είναι η φωνή του. 

Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Γεγονότα τον 
τελευταίο χρόνο έχουν δείξει ότι στη θέση μεγάλων 
εταιρειών, που θίχτηκαν από την ξεκάθαρη στάση 
του Αρχιπελάγους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, 
έχουν μπει πλέον οι αποδέκτες των χορηγιών τους. 
Ό, τι δεν κατάφεραν με εξώδικα, ανάλογου τύπου 
δικαιϊκές απειλές και εκφοβισμούς, ευελπιστούν 
να πετύχουν μέσω των πολυδιαφημιζόμενων 
περιβαλλοντικών οργανώσεων που, ως δούρειοι 
ίπποι επιδιώκουν να πνίξουν κάθε φωνή που 
εκφράζει μία ουσιαστική θέση στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα της χώρας

Οι υποψίες μας πλέον απέκτησαν και τα 
απαραίτητα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν 
τη συντονισμένη προσπάθεια αυτών των 
οργανώσεων να πλήξουν το Αρχιπέλαγος, μία 
Οργάνωση που στέκεται δίπλα στις τοπικές 
κοινωνίες, βρίσκεται χειμώνα – καλοκαίρι στο 
πεδίο, τις περισσότερες φορές υπό πολύ αντίξοες 
συνθήκες, και επιδιώκει με επιστημονική εργασία 
και στοχευόμενες δράσεις την ουσιαστική 
προστασία των οικοσυστημάτων».

Και αν κάποιοι θίχτηκαν από τα λόγια αυτά, 
το «Αρχιπέλαγος» προειδοποιεί, «έπεται και 
συνέχεια» …

Συνέλευση που πραγματοποίησε ο Δήμος Αγίου 
Κηρύκου (12/6) οι Σύλλογοι σημειώνουν:  «Ο 
Δήμος που έχει την ευθύνη της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, γνωρίζει χρόνια τώρα ότι ο 
Χ.Α.Δ.Α. λειτουργεί παράνομα σε αρχαιολογικό 
χώρο. Εδώ και 7 χρόνια η ίδια η Δημοτική αρχή 
είχε επιλέξει τη καύση ως λύση στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, την οποία και αναγκάστηκε 
να σταματήσει μετά τη κατάληψη του Χ.Α.Δ.Α. 
από τους Συλλόγους μας. Στο διάστημα που 
ακολούθησε ο Δήμος δε πήρε καμία πρωτοβουλία 
και κανένα μέτρο προς τη κατεύθυνση της 
μείωσης του όγκου των απορριμμάτων που 
έφταναν στον Χ.Α.Δ.Α. Αντίθετα, με την απραξία 
του ακύρωσε τις αποφάσεις που πήρε στο Δ.Σ. στις 
8/2/2008, οδηγώντας τα πράγματα στο σημερινό 
αδιέξοδο. Παράλληλα, για περισσότερο από 
ένα χρόνο η ανακύκλωση μένει κλειδωμένη στις 
αποθήκες στου Δήμου, δημιουργώντας σοβαρά 
ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την «επιλογή των 
συνεργασιών» του Δήμου, ενώ την ίδια στιγμή 
χλευάζει κάθε προσπάθεια που γίνεται προς αυτή 
τη κατεύθυνση». 

Σχετικά με την δημιουργία του νέου ΧΑΔΑ, οι 
Σύλλογοι Καταφυγίου, Οξέ και Φάρου με επιστολή 
τους υπό τον τίτλο «Κατεπείγον – Έκκληση 
για βοήθεια», εξέφρασαν την αντίδραση τους 
σε αυτήν την απόφαση χαρακτηρίζοντας την 
«εγκληματική πράξη». Εξηγούν μάλιστα ότι ο νέος 
ΧΑΔΑ πρόκειται να είναι μέσα σε καλλιέργειες, 
πολύ κοντά σε χωριά, σε περιοχή που πνέουν 
δυνατοί άνεμοι, ορατός από τη θάλασσα και τον 
κεντρικό δρόμο, σε βραχώδες και κατολισθένον 
έδαφος, βρίσκεται στον χαρακτηρισμένο από το 
1996 αρχαιολογικό χώρο «Κάστρο Καταφυγίου», 
ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη 
δημόσια υγεία. Παράλληλα, ζητούν να έρθει στη 
περιοχή επιστημονικό κλιμάκιο για επιδημιολογικές 
μελέτες καθώς οι καρκινοπάθειες στη περιοχή 
έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως επίσης και την 
στήριξη και αλληλεγγύη «όλων των σκεπτόμενων 
και ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας».

Στο επόμενο τεύχος (ν. 10 ) ανοίγουμε τον 
φάκελο «ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου».

4ο Πανελλαδικό Αντιναρκωτικό φεστιβάλ 
του ΕΣΥΝ (Ικαρίας)
 

Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών 
(Παράρτημα Ικαρίας) διοργανώνει μαζί με όλους 
τους Δήμους της Επαρχίας Ικαρίας, Πολιτιστικό 
και Αθλητικό τριήμερο από τις  26 έως και τις 28 
Ιουνίου. Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει χορευτικά 
συγκροτήματα, ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα 
και τουρνουά ποδοσφαίρου και θα διεξαχθεί 
στον Δήμο Ραχών (26/6), Αγίου Κηρύκου (27/6) 
και Φούρνων (28/6). 

Ένταξη της Επαρχίας Ικαρίας στο ενημερωτικό 
πρόγραμμα της Συμβουλευτικής Μονάδας 
Άμεσης Πρόσβασης

Σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του 
παραρτήματος του ΕΣΥΝ (Εθνικού Συμβουλίου 
κατά των Ναρκωτικών) Επαρχίας Ικαρίας, 
κύριος Νικόλαος Κ. Λαρδάς, προς το ΚΕΘΕΑ, 
ζητά η Ικαρία να ενταχθεί στις ενημερωτικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Συμβουλευτική 
Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης για το 2009, διότι, 
εκτιμάται, ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι 
ιδιαίτερα έντονο στο νησί μας χρόνο με το χρόνο 
επεκτείνεται.

Όπως μάλιστα επισημαίνει ο κ. Λαρδάς: 
«Η παρουσία της Μονάδας την Άνοιξη του 
2007 κρίθηκε με θετικότατο τρόπο από την 
συντριπτική πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας, 
και έδωσε το έναυσμα για την ουσιαστικότερη 
προσπάθεια αντιμετώπισης της ναρκοκουλτούρας 
που αναπτύσσεται ραγδαία και στο νησί μας. 
Συνεχεία σε αυτή την προσπάθεια δόθηκε 
με την δημιουργία στην Επαρχία μας του 
23ου παραρτήματος του Ε.ΣΥ.Ν, φορέα μέσα 
από τον οποίο αναπτύσσουμε δραστηριότητα 
διαμόρφωσης αντιναρκωτικής συνείδησης στην 
τοπική κοινωνία».

Ο κύριος Λαρδάς ζητά η ενημέρωση να 
πραγματοποιηθεί και στους 4 Δήμους της 
Επαρχίας και σημειώνει πως τα έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από 
το παράρτημα του Ε.ΣΥ.Ν, και τους εν λόγω 
Δήμους των νησιών που υποστηρίζουν αυτή την 
προσπάθεια.

[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2009 στην Επαρχία Ικαρίας

Ομαλά εξελίχθηκε η διεξαγωγή των Ευρωεκλογών στην Περιφέρεια Σάμου και την Επαρχία Ικαρίας την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009. Η προσέλευση πάντως δεν 
ξέφυγε από το γενικότερο κλίμα της αποχής, καθώς η Σάμος ήταν από τις Περιφέρειες που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά αποχής πανελληνίως 
φθάνοντας το 55.32% με τον μέσο όρο σε όλη την Επικράτεια να βρίσκεται στο 47,37%. Συγκεκριμένα, στην Επαρχία Ικαρίας, τα ποσοστά αποχής 
ανά Δήμο ανήλθαν: Άγιος Κήρυκος 61,35%, Εύδηλος 48,53%, Ράχες 49,93%, Φούρνων Κορσεών 49,34%.  Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα, τις 
ψήφους και τα ποσοστά  στην Επαρχία της Ικαρίας ανά Δήμο, καθώς και τα συγκριτικά στοιχεία με τις ευρωεκλογές του 2004.

Δήμος Αγ. Κηρύκου

Δήμος Ραχών Δήμος Φούρνων Κορσεών

Δήμος Ευδήλου
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[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]

Aνταπόκριση
από την Ικαρία

του Γιώργου Βιτσαρά

Πιστώσεις για δύο έργα

Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
υπογράφηκαν πιστώσεις για δυο έργα στο νησί 
της Ικαρίας: Για τα Λιμενικά Έργα Ευδήλου με 
το ποσό των 229.463,24 ευρώ (σας ενημερώνω 
ότι οι εργασίες στο λιμάνι του Ευδήλου 
προχωρούν κανονικώς με βάση τα σχέδια 
της τρίτης τροποποίησης που έγινε από τις 
τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας). Για την 
ανανέωση, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νοσοκομείου-
κέντρου Υγείας Ικαρίας με το ποσό των 45.589,85 
ευρώ.

Προστασία Δασών;
Από αποφάσεις πάμε καλά έχουμε ένα μικρό 
πρόβλημα στην εφαρμογή τους αλλά ..που θα 
πάει θα το ξεπεράσουμε όταν και οι υπηρεσίες 
κάνουν την δουλειά τους. Μετά το Επαρχιακό 
Συμβούλιο ήρθε η σειρά και του Νομαρχιακού 
να αποφασίσει για την Προστασία των δασών του 
Ράντη και της Λαγκάδας (ότι έχει απομείνει) σε 
συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία και όποιους 
άλλους επιστημονικούς φορείς ενδιαφερθούν 
για τα δυο αυτά μέρη του τόπου μας.
 

Αναζητείται χώρος σφαγείου
Προσπάθειες για την λύση του προβλήματος 
εξεύρεσης χώρου για την δημιουργία σφαγείου 
γίνονται από το Επαρχείο, το Σύνδεσμο ΟΤΑ 
Ικαρίας και τους κτηνοτρόφους μπας και την 
επόμενη φορά που βρούμε χρηματοδότηση 
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός 
σημαντικότατου έργου για το νησί μας.

Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Ιωάννης Μελάς»
Τα καλύτερα λόγια έχω να πω για τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Ιωάννης Μελάς» με το Θεατρικό του 
Εργαστήρι για τις πολύ ωραίες παραστάσεις 
που έδωσαν στο κοινό (ευχάριστη έκπληξη η 
κατάμεστη αίθουσα του Κουντουμά και τις τρεις 
ημέρες των παραστάσεων) του Αγ. Κηρύκου με 
το ανέβασμα του έργου «Ένα καπέλο γεμάτο 
βροχή» του Μάικλ Γκάτσο.

Θεατρική ομάδα DUENDE   
Τα καλύτερα λόγια και για την θεατρική ομάδα DUENDE  όπου με το ανέβασμα του έργου «Το 
ξενοδοχείο των δύο κόσμων» του Έρικ Σμιτ μας δίνουν την δυνατότητα να απολαμβάνουμε 
υψηλού επιπέδου θεατρικές παραστάσεις …. Σας ευχαριστούμε όλους�

Διαπλάτυνση δρόμου στις Αλυκές Καρκιναγρίου 
Με δαπάνες της Νομαρχίας διαπλατύνθηκε ο δρόμος που οδηγεί από την παλαιά προβλήτα 
(τον μώλο) Καρκιναγρίου στο Επαρχιακό δίκτυο, με την κατεδάφιση παροδίου οικήματος που 
περιόριζε την διέλευση των οχημάτων.  Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει, εκτός των άλλων και την 
μεταφορά υλικών για το εν εξελίξει οδικό έργο «Κάλαμος-Νας». 

Η Νέα Δικτυακή Πύλη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Τη νέα δικτυακή της πύλη (http://www.egov.northaegean.gr ) παρουσίασε  η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου με στόχο την on-line εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Πύλης για: 

•	 Υποβολή	αιτημάτων	πολιτών	προς	τις	Διευθύνσεις	της	Περιφέρειας
•	 Υποβολή	αιτημάτων	ΟΤΑ	προς	την	Περιφέρεια
•	 Διαχείριση	και	αναζήτηση	πληροφοριών	για	Προγράμματα	ΚΕΚ
•	 Συμμετοχή	στις	δημοσκοπήσεις	της	Περιφέρειας
•	 Αναζήτηση	αποφάσεων	του	Περιφερειακού	Συμβουλίου	
•	 Συμμετοχή	 στις	 ηλεκτρονικές	 διαβουλεύσεις	 για	 προκηρύξεις	 διαγωνισμών	 της	
Περιφέρειας»
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία Περιφερειακού Συστήματος 
Τηλεδιάσκεψης με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιωτικών 
περιοχών. Συγκεκριμένα λειτουργούν πλέον δύο Στούντιο Τηλεδιάσκεψης που εγκαταστάθηκαν 
στα Επαρχεία Λήμνου και Ικαρίας.   

gvitsaras@hol.gr

Ο κεκραμμένος οίνος, το κρασί, το κρασάκι που ένας άλλος αρχαίος γλεντζές μας σύστησε, 
δεν θα λείψει ούτε φέτος από την ιεροτελεστία της καλοκαιρινή περιόδου. Σαν μια σπονδή που 
μέλλεται να κρατήσει επί αιώνες και για όλες τις εποχές, με το ίδιο μεράκι που έφερε την ψυχή 
της αμπέλου ως στις μέρες μας. 

Οι πρόγονοί μας ήξεραν να πίνουν «οίνο»... Ήξεραν και να τον ξεχωρίζουν...Τον άκρατο 
οίνο, με το υψηλό οινόπνευμα, τον έπιναν το χειμώνα και μόνον στην αρχή. Το καλοκαίρι και 
στις συνεχόμενες απολαύσεις τους, έπιναν κεκραμμένο οίνο, δηλαδή νερωμένο οίνο. Αυτό 
συνεχίστηκε για χρόνια και οι παππούδες μας έλεγαν, στο μήνα που δεν έχει «ρ» το κρασί θέλει 
νερό.

Με προσήλωση στην παράδοση, η επιλογή του οίνου γίνεται με κριτήρια την αγνότητά του, 
χωρίς να περιέχει χημικά, φάρμακα ή χρώματα. Το οινόπνευμα λοιπόν αποτελούσε το βασικό 
«συντηρητικό», ώστε το κρασί να μην χρειάζεται φάρμακα. Γι’ αυτό όλοι οι πρόγονοί μας νερώνανε 
το κρασί τους, μόνο όταν το πίνανε…Καταλάβατε; Νέοκρασσάδες της Νικαριάς� Και μετά δεν 
μπορούμε να πιούμε και τσίπουρο της προκοπής�

Οίνος και... οίνοι

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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στη ράχη... του Δήμου Ραχών
στη στήλη αυτή φιλοξενούμε ειδήσεις για τις εξελίξεις και 
τα έργα που συμβαίνουν στο Δήμο Ραχών, ύστερα από 
επικοινωνία μαζί του.

Αποφάσεις για την τουριστική περίοδο 2009
Το Δ.Σ. του Δήμου Ραχών με την 8/8-4-2009 συνεδρίαση του αποφάσισε ομόφωνα για την 
τουριστική περίοδο 2009: 
•	 μη	 εκμίσθωση	 κινητών	 πραγμάτων	στις	 παραλίες	 του	Δήμου	Ραχών	όπως	 καντίνες,	 
 ομπρέλες, κανό, κ.ά. λόγω προβλημάτων που προέκυψαν τα περασμένα χρόνια με αυτές  
 τις δραστηριότητες. Ο Δήμος προτίθεται να τοποθετήσει μερικές ομπρέλες στις παραλίες  
 οι οποίες θα διατίθενται δωρεάν. 
•	 απαγόρευση	δόμησης	κάτω	από	τον	παραλιακό	δρόμο	με	Π.Δ.	ή	από	τα	ΣΧΟΟΑΠ.
•	 Αναμόρφωση	προϋπολογισμού	Δήμου	2009	με	δημιουργία	ΚΑ	 για	 ίδρυση	κάμπινγκ, 
 ενδεικτικού ποσού.
•	 Άμεση	προώθηση	βιολογικού	Γιαλισκαρίου.
•	 Στήσιμο	 ενημερωτικών	περίπτερων	σε	Αρμενιστή	 και	 Εύδηλο	 τις	ώρες	αφίξεων	 και	 
 αναχωρήσεων των πλοίων .
•	 Πρόσληψη	δύο	εργατών	καθαριότητας	για	τους	μήνες	Ιούνιο	&	Σεπτέμβριο	και	τεσσάρων 
  για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
•	 Δημιουργία	 Επιτροπής	 από	 πολίτες	 εθελοντές	 με	 σκοπό	 την	 ενημέρωση	 των	 
 παραθεριστών.

Επιστολή για την αυθαίρετη κατασκήνωση
Στις 23/3 εστάλη από τον Δήμο Ραχών επιστολή προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σάμου 
η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς του Νομού, σχετικά με την προετοιμασία για τη 
νέα τουριστική περίοδο και την αυθαίρετη κατασκήνωση στις Ράχες. Σε αυτήν αναφέρεται 
μεταξύ άλλων «…εκατοντάδες άτομα διαμένουν και διανυκτερεύουν σε αντίσκηνα στις 
παραλίες Μεσακτή, Λιβάδι και στην παραλία αλλά και στην ευρύτερη παραποτάμια περιοχή 
του Να…Άμεσος είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αφού δεν υπάρχουν οι στοιχειώδης 
προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων στην ύπαιθρο…Παρακαλούμε για 
τις κατά νόμο ενέργειες σας…».

Όχι στους δολωματικούς ψεκασμούς 
Το Δ.Σ. του Δήμου Ραχών με την 8/8-4-2009 ομόφωνη απόφαση του δεν αποδέχτηκε το 
πρόγραμμα δακοκτονίας 2009 με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών από εδάφους  
με τοπικά συνεργία ή με εργολαβική εκτέλεση λόγω μη συμμετοχής των ελαιοπαραγωγών 
στο πρόγραμμα και της άρνησης της πλειοψηφίας των ελαιοπαραγωγών να δεχτούν την 
ως άνω μέθοδο δακοκτονίας προτιμώντας να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους εναλλακτικά 
σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Για να καταστήσουμε αυτό πιο σαφές καλούμε 
τους ελαιοπαραγωγούς να υπογράψουν αν θέλουν τους ψεκασμούς ή όχι όταν προσέρχονται 
να δηλώσουν στοιχεία για την ετήσια επιδότηση. Η γεωπόνος του Δήμου είναι πάντα στη 
διάθεση όλων των ελαιοπαραγωγών για κάθε ενημέρωση και οδηγία.

Έργα
 
•	 Δημοπρατήθηκε	 και	 άμεσα	 ξεκινούν	οι	 εργασίες	 του	 έργου	 «Προστασία	Φράγματος	 
 Πεζιού» προϋπολογισμού 60.000€ από το πρόγραμμα Θησέας. 
•	 Δημοπρατήθηκε	 και	 έχουν	 ξεκινήσει	 εργασίες	 του	 έργου	 «Κατασκευή	 μονάδος 
 επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Πολυκάρπου» κόστους 192.000€ χρηματοδοτημένο από  
 ΣΑΤΑ.
•	 Δημοπρατήθηκε	και	 έχουν	 ξεκινήσει	 εργασίες	 του	έργου	 «Ύδρευση	Δήμου»	κόστους	 
 150.000€ χρηματοδοτημένο από ΥΠΕΣΔΑΑ.
•	 Δημοπρατήθηκε	και	έχουν	ξεκινήσει	εργασίες	του	έργου	«Οδοποιία	Δ.Δ.	Καρκιναγρίου 
 -Κάλαμος» κόστους 30.000€ από ΣΑΤΑ.

Ξεκίνησε η αρδευτική περίοδος από το Φράγμα του Πεζιού με την σταδιακή τοποθέτηση των 
υδρομετρητών των καταναλωτών. 

Έγινε προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου του Δήμου αξίας 80.000€, χρηματοδότηση του 
προγράμματος Θησέας.



[ΦΑΚΕΛΟΣ]

[15]

 
Μεγάλη έκταση έχει πάρει η υπόθεση σχετικά με 

το έργο του αλιευτικού καταφυγίου του Ευδήλου. 
Από τη μία μεριά, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας πολίτες-μέλη  (26 αιτούντες) της 
πρωτοβουλίας «Κίνηση Πολιτών Ευδήλου» ζητούν 
την αναστολή των εργασιών που ήδη γίνονται 
στο λιμάνι λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων 
περιβαλλοντικών και άλλων κανονισμών και από 
την άλλη εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 
δημοσιεύουν σχετικά ρεπορτάζ και τηλεοπτικά 
μέσα προβάλουν το θέμα.

Οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν το καλοκαίρι του 
2008 όταν κάτοικοι της περιοχής με επιστολή 
διαμαρτυρίας την οποία και υπέγραφαν (περίπου 
500 υπογράφοντες) καταδίκαζαν την απόφαση 
των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στο 
μπάζωμα του λιμανιού του Ευδήλου. Με τον όρο 
μπάζωμα εννοείται η επίχωση με μπετόν του 
θαλάσσιου χώρου μπροστά από τα μαγαζιά του 
Ευδήλου γύρω στα 10-30 μέτρα, έτσι ώστε να 
τριπλασιαστεί το πλάτος της περιμετρικής οδού 
προσπέλασης οχημάτων. 

Από τότε μέχρι σήμερα η υπόθεση εξέλαβε 
απρόβλεπτες διαστάσεις, καθώς ο «διάλογος» που 
άνοιξε ήταν και είναι ακόμη σκληρός, τουλάχιστον 
μεταξύ του Δημάρχου Ευδήλου κ. Στέλιου 
Σταμούλου και των μελών της Κίνησης Πολιτών 
Ευδήλου. Αποκορύφωμα της αντιπαράθεσης 
υπήρξε η λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία του Ευδήλου στις 29 Μαρτίου όπου 
θερμόαιμος νέος της περιοχής γρονθοκόπησε 
τον κ. Χρήστο Δάμαλο όταν αυτός πήρε τον λόγο 
για να υποστηρίξει τις θέσεις της Κίνησης Πολιτών 
Ευδήλου. 

Τελικά, η υπόθεση έφτασε στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας με προσφυγή της Κίνησης Πολιτών. 
Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η απόφαση από 
την οποία θα εξαρτηθεί αν τα έργα για το λιμάνι θα 
προχωρήσουν, μέχρι να πραγματοποιηθεί η τακτική 
δικάσιμος τον Σεπτέμβριο του 2010.  

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων μηνών και λόγω των πιέσεων της 
Κίνησης Πολιτών για το λιμάνι του Ευδήλου, η 
Νομαρχία Σάμου προέβη σε τροποποιήσεις των 
σχεδίων προς μείωση του θαλάσσιου χώρου που 
επρόκειτο να μπαζωθεί.  

Παράλληλα, μέσα στο Μάιο ο Δήμαρχος κ. 
Στέλιος Σταμούλος έκανε μια ακόμη - αυτή τη 
φορά εφ’ όλης της ύλης- τοποθέτηση για την 
οποία η Κίνηση Πολιτών Ευδήλου συνέταξε νέα 
ανακοίνωση. Και τα δύο αυτά κείμενα παρατίθενται 
εδώ. 

Ωστόσο, για τον Φάκελο «Λιμάνι Ευδήλου»  
δημοσιεύονται –λόγω έλλειψης χώρου- τα βασικά 
και κατά τα πιο πρόσφατα κείμενα που αφορούν στο 
θέμα και τα οποία αναδεικνύουν την αντιπαράθεση 
που έχει προκύψει. Ολόκληρα τα κείμενα καθώς 
και επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.kavopapas.gr/press/.

Συνοπτικά αναφέρουμε: 
 
Το πρώτο διάβημα της Κίνησης Πολιτών 

Στο πρώτο τους διάβημα οι κάτοικοι επεσήμαναν ότι ο κίνδυνος να μπαζωθεί και να τσιμεντοποιηθεί 
η παραδοσιακή κυκλική προκυμαία του λιμανιού, η οποία είναι κτισμένη από τη δεκαετία του 1960, 
είναι μεγάλος σημειώνοντας ότι  «η Νομαρχία Σάμου με τη συναίνεση του Δήμου Ευδήλου, χωρίς να 
ενημερώσει λεπτομερώς τους πολίτες, αποφάσισε τη διαπλάτυνση της παραδοσιακής προκυμαίας 
κατά 10 μέτρα και σε κάποια σημεία κατά 25 και πλέον μέτρα». 

Οι κάτοικοι χαρακτήρισαν το λιμάνι του Ευδήλου αναπόσπαστο τμήμα της ιστορικής κληρονομιάς 
του τόπου μας και επιπλέον υποστήριξαν ότι η επίχωση περιφερειακά τμήματος του λιμανιού και με 
τον τρόπο που αυτή θα γίνει -με μεγάλους όγκους τσιμέντου-  θα έχει σαν βέβαιο αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη μεγάλων θερμοκρασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Η απάντηση του Δημάρχου Ευδήλου
O κ. Σταμούλος δημοσιεύει άρθρο στο τεύχος 24 της εφημερίδας «Εύδηλα Νέα» όπου καταθέτει 

στοιχεία για την πορεία του έργου, τις αδειοδοτήσεις που έχουν προκύψει και κάνει σχετικές 
διευκρινήσεις ως προς το θέμα τονίζοντας ότι υπάρχει παραπληροφόρηση η οποία υποκρύπτει 
σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα αναφέρει «…Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30/6/2008 και βρίσκετε 
στη φάση του προσυμβατικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.  Αλιείας 
2000-2006. Η περιβαλλοντική μελέτη του Έργου εγκρίθηκε στις 22/7/2004 με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ 
– ΥΕΝ (Α.Π.:122967) για την οποία ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία αίτησης απόψεων (Νομαρχιακό 
Συμβούλιο  Ν.Α Σάμου, Δ/νση Λιμενικών Υποδομών του ΥΕΝ,  Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. 
Πολιτισμού, Δ/νση Χωροταξίας και Δ/νση Λιμενικών Έργων/ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). Όλοι οι ανωτέρω 
φορείς εκφράστηκαν θετικά και ειδικότερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α Σάμου με τη 46/29.4.2004, 
ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για τη ΜΠΕ του Έργου. Από την  8/4/2008 υπάρχει έγκριση εκτέλεσης 
του Έργου από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου…

…Μιλάνε για χώρο δροσισμού που υπάρχει και θα καταστραφεί από το λιμενικό έργο, που 
περιλαμβάνει και τη διαπλάτυνση της πλατείας.  Μα ζούμε στον Εύδηλο ή σε κάποιο φανταστικό 
μέρος;  Μήπως κάποιοι θεωρούν δροσιά τις εκπομπές καυσαερίων από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων 
που προχωρούν σημειωτόν μέσα στο κομφούζιο.  Ενώ αν διαπλατυνθεί η πλατεία, όπως προβλέπει 
η μελέτη μπορεί να οριοθετηθεί η κίνηση, τα τραπεζάκια να τοποθετηθούν παγκάκια να φυτευτούν 
δέντρα, να ελλιμενίζονται και να δένουν βάρκες και να αποκτήσουν οι λέξεις αναψυχή και δροσισμός 
πραγματική έννοια».

Ανταπάντηση κίνησης πολιτών για το λιμάνι του Ευδήλου
Η υπόθεση όμως δεν σταματά εκεί, καθώς η Κίνηση Πολιτών για το λιμάνι συντάσσει νέα ανακοίνωση. 

Η ανακοίνωση σχολιάζει το άρθρο του κ. Σταμούλου όπου αυτός αναφέρεται σε μια σειρά άδειες 
που εγκρίθηκαν για το έργο. Η Κίνηση Πολιτών αναφέρει ότι όλα αυτά γίνονται «…για να δείξει ότι 
το έργο είναι νόμιμο. Αποκρύπτει όμως ότι όλες αυτές αφορούν βοηθητικά λιμενικά έργα και πιο 
συγκεκριμένα βραχίονες ελλιμενισμού σκαφών, και όχι πλατεία, πεζόδρομο ή χώρο περιπάτου. Για 
όλα αυτά χρειάζονται συγκοινωνιακή, αρχιτεκτονική και πολεοδομική μελέτη που δεν υπάρχουν… 

…Ενώ ο ίδιος δημόσια λέει ότι υπάρχουν όλες οι σχετικές μελέτες, απαντά επισήμως σε σχετική 
μας αίτηση ότι ο Δήμος ΔΕΝ τις έχει και μας παραπέμπει στη Νομαρχία (αρ. πρωτ. 2995-17/09/08). Η 
Νομαρχία μας έχει απαντήσει από τον 08/2008 ότι το μόνο που υπάρχει στο φάκελο του έργου είναι 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σχέδιο�(από τη δεκαετία του 80..)».

«Λιμάνι Ευδήλου»
[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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[ΦΑΚΕΛΟΣ] «Λιμάνι Ευδήλου»

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΤΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ

Εύδηλος, 3/5/2009
ΠΡΟΣ : M.M.E

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση του Δημάρχου και της 
πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Δήμου Ευδήλου στη 
συστηματική παραπληροφόρηση που επιχειρείται 
από «αγανακτισμένους πολίτες» και Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) σχετικά με την κατασκευή 
του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΜΟΥ 
ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».

.…Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η Δημοτική 
αρχή, για μία ακόμη φορά, προβαίνει στις παρακάτω 
διευκρινήσεις (σε σχέση με το υπό κατασκευή 
αλιευτικό καταφύγιο):
1. …το αλιευτικό καταφύγιο κατασκευάζεται 
από τη Ν.Α. Σάμου με την άμεση συμμετοχή του 
Λιμενικού Ταμείου νομού Σάμου και όχι από τον 
Δήμο Ευδήλου. Βεβαίως, ο Δήμος Ευδήλου ως 
φορέας ανάθεσης των μελετών για τα «Έργα 
Ολοκλήρωσης Λιμένα Ευδήλου» και ως άμεσα 
ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με τους παραπάνω 
φορείς, αναφέροντας και προωθώντας τις απόψεις 
του. 
2. Το αλιευτικό καταφύγιο κατασκευάζεται 
σύμφωνα με το Σχέδιο 1 που επισυνάπτεται 
στην παρούσα και χορηγήθηκε από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου. 
Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί και δημοσιεύεται 
είναι στην καλύτερη περίπτωση ανακριβές και 
παραπλανητικό. 
3. Σύμφωνα με το MASTER PLAN (απόσπασμα 
του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Σχέδιο 
2 του Λιμένος Ευδήλου που έχει εκπονηθεί από 
το Λιμενικό Ταμείο του νομού Σάμου (και στην 
σύνταξη του οποίου ο Δήμος Ευδήλου έχει βέβαια 
λόγο), ο πρόσθετος χώρος που θα δημιουργηθεί 
στον παραλιακό άξονα του οικισμού του Ευδήλου, 
χαρακτηρίζεται ως «Χώρος Αναψυχής» και όχι 
βέβαια ως χώρος διέλευσης και στάθμευσης 
αυτοκινήτων όπως υποστηρίζει η «Κίνηση Πολιτών» 
(αντίστοιχη αιτίαση περιλαμβάνεται και στην 
προσφυγή κατά των έργων).

4. Όπως προκύπτει από το ίδιο το MASTER PLAN 
δεν σχεδιάζεται διαπλάτυνση του υφιστάμενου 
δρόμου που σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
προσήνεμου μόλου. Εξάλλου, μετά τη λειτουργία 
του νέου μόλου στα ανατολικά του λιμένος Ευδήλου 
και την ολοκλήρωση (εάν βέβαια το επιτρέψουν 
οι «αγανακτισμένοι πολίτες» με την προσφυγή 
τους και τις προσβάσεις τους στα Μ.Μ.Ε.) της 
οδού προσπέλασης του λιμένος, ο εν λόγω 
δρόμος καθίσταται δευτερεύον οδικός άξονας 
ήπιας, κατά βάση, κυκλοφορίας. Επισημαίνεται 
ότι ο Δήμος Ευδήλου ποτέ δεν προωθούσε 
την κατασκευή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας 
εντός του παραλιακού άξονα του οικισμού όπως 
ευρέως κυκλοφορεί και γράφεται. Που άραγε θα 
κατέληγε ο δρόμος αυτός και γιατί τόσα ψέματα 
και ανακρίβειες; 
5. Δεν υπήρξε πρόθεση από κανέναν εμπλεκόμενο 
Φορέα (Ν.Α. Σάμου, Δήμο Ευδήλου και Λιμενικό 
Ταμείο νομού Σάμου) να επιχωθεί το μικρό 
«αμμουδάκι» στα δυτικά του λιμένος Ευδήλου. 
Εξάλλου κάτι τέτοιο δεν συμπεριλαμβάνεται στα 
«Έργα Ολοκλήρωσης Λιμένος Ευδήλου» {και αν 
γινόταν θα ήταν παράνομο}.
6. Ο Δήμος Ευδήλου, με την σύμφωνη γνώμη 
του Λιμενικού Ταμείου, προωθεί την ανάθεση 
αρχιτεκτονικής μελέτης για τον εξωραϊσμό της 
χερσαίας ζώνης του λιμένα Ευδήλου και ειδικότερα 
του παραλιακού άξονα του οικισμού (πρόσθετο 
τμήμα, υφιστάμενος δρόμος κλπ). Σύμφωνα με 
την πάγια θέση της Δημοτικής αρχής, οι προτάσεις 
της συγκεκριμένη μελέτης θα γίνουν αντικείμενο 
διαβούλευσης με τους κατοίκους, τους πολίτες 
και τους διάφορους Φορείς του Δήμου Ευδήλου 
καθώς θα παρουσιασθούν σε Λαϊκή Συνέλευση 
πριν την παράδοση και έγκρισή τους. 

Όπως διαπιστώνεται, δεν γίνεται αναφορά στο 
δρόμο προσπέλασης λιμένος Ευδήλου, αν και 
όλοι (Δημοτική αρχή και κάτοικοι Δήμου Ευδήλου) 
είμαστε ακόμη αιφνιδιασμένοι δυσάρεστα με 
την κατάθεση προσφυγής και κατά του εν λόγω 
έργου…
Όσον αφορά το μεμονωμένο και από κάθε 
άποψη ατυχές περιστατικό με τον συμπατριώτη 
μας Χρήστο Δάμαλο, πρέπει να επισημανθεί 
ότι η σημερινή Δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος 
βρίσκονται στην πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ευδήλου περίπου τα έντεκα τελευταία 
χρόνια και ποτέ δεν συνέβη κάτι παρόμοιο, αν και 
έγιναν πολλές συνελεύσεις και ανοικτά δημοτικά 
συμβούλια με σοβαρά θέματα (χωροθέτηση 
Χ.Υ.Τ.Α., υπερβόσκηση και αποίμενη κτηνοτροφία, 
σφαγείο, κλπ) και με σημαντικές εντάσεις και 
αντιπαραθέσεις. 
Συνεπώς, τα όσα καταλογίζονται στον Δήμαρχο 
και την πλειοψηφεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
εξυπηρετούν άλλου είδους σκοπιμότητες 
αφού ακόμα και αυτό το από κάθε άποψη 
καταδικαστέο γεγονός χρησιμοποιήθηκε από τους 
«αγανακτισμένους πολίτες» για να εντείνουν την 
παραπληροφόρηση και την κατασυκοφάντηση της 
δημοτικής αρχής και του δημάρχου προσωπικά. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ



[17]

[ΦΑΚΕΛΟΣ] «Λιμάνι Ευδήλου» [ΙΟΥΝΙΟΣ09]

Σχετικά με την τοποθέτηση του Δημάρχου 
Ευδήλου για τα έργα επιχωμάτωσης του 
φυσικού όρμου του Ευδήλου. Στην επιστολή 
περιλαμβάνονται απαξιωτικά και συκοφαντικά 
σχόλια για την Κίνηση Πολιτών Ευδήλου και 
επιχειρείται η διαστρέβλωση της αλήθειας. Η 
Κίνηση Πολιτών Ευδήλου απαντά συνοπτικά 
ως εξής:

1. Ο δήμαρχος Ευδήλου οφείλει, όπως το απαιτεί 
η θέση που κατέχει, να φέρεται με σεβασμό 
στους συμπολίτες του, ακόμη και αν διαφωνεί 
μαζί τους… 
2. «Η όξυνση μεταξύ των πολιτών» δεν αποτελεί 
ευθύνη της Κίνησης Πολιτών Ευδήλου, αντιθέτως, 
μέλη της έπεσαν  θύματα «αγανακτισμένων 
πολιτών» και συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις 
και εκφοβισμούς. Ο δήμαρχος έχει ευθύνη γιατί 
πυροδότησε το κλίμα έντασης που οδήγησε στο 
«ατυχές περιστατικό», όπως το αποκαλεί, του 
ξυλοδαρμού του καθηγητή Χρήστου Δάμαλου…
Οι δημότες που διαφωνούν με το μπάζωμα 
της προκυμαίας δεν σταμάτησαν μέχρι την 
τελευταία στιγμή να ζητούν συναινετική λύση. 
Ωστόσο αντιμετώπισαν άρνηση, αλαζονεία και 
ασάφεια και γι’ αυτό το λόγο αναγκάστηκαν να 
καταφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
ζητώντας να αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί όροι 
του έργου.

3. Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, την οποία και ενέκριναν τα 
υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
στη διαπλατυσμένη παραλία  προβλέπεται 
δρόμος διπλής κυκλοφορίας και θέσεις 
στάθμευσης ταξί. Αυτά είναι τα επίσημα σχέδια 
που μας χορηγήθηκαν, αυτά κατατέθηκαν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και βάσει αυτών θα 
γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Αν, λοιπόν, αυτά 
τα σχέδια είναι «ανακριβή και παραπλανητικά», 
όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος Ευδήλου, τότε 
είτε οι αρμόδιες υπηρεσίες μας χορηγούν 
«ανακριβή και παραπλανητικά» σχέδια, είτε 
κάποιοι προσπαθούν να παραπληροφορήσουν 
τον κόσμο. Το σχέδιο που επισυνάπτεται  στην 
επιστολή του δημάρχου δεν ταυτίζεται με το 
επίσημο και εγκεκριμένο σχέδιο, είναι απολύτως 
ασαφές, ενώ δεν φέρει καμία σφραγίδα και 
υπογραφή. Προσπαθώντας να συσκοτίσει την 
υπόθεση, ο δήμαρχος επικαλείται το master 
plan (ένα γενικό σχέδιο που κυκλοφόρησε μόλις 
τον Μάρτιο του 2009 και το οποίο δεν είναι 
δεσμευτικό) και όχι την τεχνική μελέτη που έχει 
εγκριθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.
4. Η διαπλάτυνση  της παραλίας γίνεται χωρίς να 
είναι προδιαγεγραμμένη η χρήση γης, δηλαδή 
κατασκευάζεται ένα έργο χωρίς να γνωρίζει η 
διοίκηση και οι πολίτες για ποιο λόγο γίνεται. 
Καμία μελέτη ή έγγραφο δεν αιτιολογεί την 
αναγκαιότητά του έργου και δεν υπάρχει καμία 
δέσμευση για τη χρήση του πρόσθετου κομματιού 
ως χώρου αναψυχής, όπως ισχυρίζεται ο 
δήμαρχος. Η χρήση του χώρου θα προέκυπτε 
από μια πολεοδομική μελέτη, η οποία ωστόσο 
δεν υπάρχει. Εξάλλου, ο δήμαρχος Ευδήλου 
έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι πρώτα θα 
κάνουμε το έργο και μετά θα δούμε πώς θα το 
χρησιμοποιήσουμε� 

5. Μεταξύ των έργων που έχουν εγκριθεί, 
είναι και η κατασκευή δύο προβόλων για τη 
στάθμευση σκαφών κοντά στον παλιό μώλο. 
Εάν το έργο κατασκευαστεί, τα σκάφη αυτά 
θα εξυπηρετούνται από βυτιοφόρα, οχήματα 
τροφοδοσίας και άλλα οχήματα, τα οποία 
θα διέρχονται από τον «δευτερεύοντα οδικό 
άξονα ήπιας, κατά βάση, κυκλοφορίας», όπως 
αναφέρεται στην επιστολή. Επιπρόσθετα, δεν 
υπάρχει δέσμευση για κατάργηση του παλιού 
λιμανιού μετά τη λειτουργία του νέου. Πώς θα 
δημιουργηθεί λοιπόν χώρος αναψυχής με αυτά 
τα δεδομένα; Όσο για το αμμουδάκι, αυτό δεν 
χρειάζεται να επιχωθεί, θα υποβαθμιστεί και θα 
καταστραφεί από τις γύρω ογκώδεις κατασκευές 
ή την αλλαγή των θαλάσσιων ρευμάτων.
Θέση της Κίνησης Πολιτών Ευδήλου παραμένει 
να διαχωριστεί το νέο λιμάνι και η έντονη κίνηση 
που θα επιφέρει, από το φυσικό όρμο, που θα 
πρέπει να πεζοδρομηθεί και να αποτελεί χώρο 
περιπάτου και αναψυχής. Τα απαραίτητα οχήματα 
θα μπορούν να κυκλοφορούν συγκεκριμένες 
ώρες της ημέρας. Ο Εύδηλος κινδυνεύει να 
μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης και κίνησης 
αυτοκινήτων με δεκάδες τραπεζοκαθίσματα, 
όπως τα μεγάλα παράκτια τουριστικά θέρετρα. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για 
να αποτρέψουμε μια τέτοια προοπτική που θα 
υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
του Ευδήλου.
Εύδηλος 19 Μαΐου 2009
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΔΗΛΟΥ 

*Λόγω έλλειψης χώρου η τοποθέτηση του 
Δημάρχου και η απάντηση της Κίνησης Πολιτών 
δίνονται αποσπασματικά ενώ για τον ίδιο λόγο 
δεν παρατίθενται τα Σχέδια 1&2 που αναφέρονται 
στο κείμενο του Δημάρχου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΔΗΛΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ
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Δελτίο τύπου
Λιμάνι Ευδήλου: 
Στο ίδιο έργο θεατές;

Η ιστορία που εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο γύρω 
από την κατασκευή του νέου λιμένα του Ευδήλου 
στην Ικαρία δεν είναι δα και καινοφανής. Το αντίθετο 
μάλιστα: οι ομοιότητες με τη γνωστή υπόθεση του 
λιμένα της Νάξου είναι τόσες πολλές, ώστε θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί «καρμπόν»:

•	 μία	υπαρκτή	ανάγκη	υποδομής	(βελτίωση	του	
λιμένος)
•	 ένας	σχεδιασμός	που	σταδιακά	 «ξεχειλώνει»	
για να χωρέσει ακόρεστες ορέξεις για άκριτη, 
ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και ξεφεύγει 
κατά πολύ από τη δυνατότητα του οικισμού να 
απορροφήσει τους κραδασμούς που προκαλούνται 
στην αισθητική, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, 
την κοινωνική ζωή του τόπου
•	 η	ανάγκη	ορισμένων	πολιτών	να	υπερασπιστούν	
αυτή την άποψη μέσω του συνταγματικού τους 
δικαιώματος της προσφυγής στα ανώτατα διοικητικά 
δικαστήρια (Συμβούλιο της Επικρατείας)
•	 η	πυροδότηση	μίας	σειράς	από	λεκτικούς	και	
σωματικούς προπηλακισμούς και «προτροπές» - 
στην	ουσία	απειλές!	-	 	προς	τους	προσφεύγοντες	
«να εγκαταλείψουν αυτό το μέρος», καλυμμένα όλα 
από ένα περιτύλιγμα λαϊκισμού. 
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό 

είναι πως όλα αυτά συμβαίνουν στην Ικαρία, 
έναν τόπο που αν μη τι άλλο έχει καταφέρει 
να αναπτύξει, συγκριτικά με άλλες νησιωτικές 
κοινωνίες, αυξημένες αντιστάσεις στην επέλαση του 
μονοδιάστατου τουριστικού μοντέλου που ζήσαμε 
(και ζούμε) τουλάχιστον τις 3 τελευταίες δεκαετίες. 
Η Καριώτικη κοινωνία έχει αποφασίσει συνειδητά 
να μη δώσει «γη και ύδωρ» στην τουριστική 
«βιομηχανία και έχει επιτύχει, σε μεγάλο βαθμό, να 
διατηρήσει  ζωντανή μέσα στην καθημερινότητα και 
όχι ως μουσειακό είδος την κοινωνική, πολιτιστική 
και οικολογική ιδιαιτερότητα του νησιού. Προς τι, 
λοιπόν, οι απότομες και επικίνδυνες στροφές προς 
την αντίθετη κατεύθυνση; 
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και με αφορμή 
τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί 
στην υπόθεση, το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 
Αιγαίου:

•	 εκφράζει	 τις	σοβαρές	του	επιφυλάξεις	για	 τη	
σκοπιμότητα του εν λόγω έργου ως προς το μέγεθος 
και τη φιλοσοφία βάσει της οποίας έχει σχεδιαστεί 
και υλοποιείται και το σοβαρό προβληματισμό του για 
την αλλοίωση που ενδέχεται να επιφέρει το τελικό 
αποτέλεσμα στη φυσιογνωμία του παραδοσιακού 
οικισμού του Ευδήλου
•	 υποστηρίζει	 μέχρι	 κεραίας	 το	 συνταγματικό	
δικαίωμα κάθε πολίτη, είτε κατοικεί στο κέντρο 
της Αθήνας, είτε στην Ικαρία, να προσφεύγει 
στα αρμόδια Δικαστήρια κατά αποφάσεων της 
Διοίκησης, χωρίς να έχει το φόβο ότι απειλείται 
η ακεραιότητά του και η περιουσία του. Είναι 

δυνατόν σε μια δημοκρατική κοινωνία εν έτει 
2009 να αποτελεί μομφή για κάποιον η άσκηση 
συνταγματικού του δικαιώματος; Εν τέλει, αν όλα 
τα έργα «ποιούνται καλώς», το Συμβούλιο της 
Επικρατείας θα αποφασίσει αναλόγως και το έργο 
θα προχωρήσει.  Γιατί, επομένως, τόση ανησυχία και 
εκνευρισμός από τους «κηδεμόνες» του έργου;
•	 καταδικάζει	και	θεωρεί	αδιανόητη	οποιαδήποτε	
μορφή βιαιοπραγίας, λεκτική ή σωματική, ειδικότερα 
όταν αυτή προέρχεται ή προκαλείται από αιρετούς 
δημόσιους λειτουργούς, προς οποιονδήποτε τολμά 
να εκφράσει δημόσια την άποψή του. 
Κι επιτέλους, η φαρισαϊκή λογική «όποιος δεν είναι 
ντόπιος δε δικαιούται να ομιλεί» δεν έχει πλέον καμία 
θέση σε οποιαδήποτε δημοκρατικά λειτουργούσα 
κοινωνία. Οι τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου 
οφείλουμε να στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν 
τη συνεκτικότητα των μεταξύ μας σχέσεων και 
προστατεύουν τη νησιωτική ιδιαιτερότητα και σε 
επόμενο επίπεδο, και με γνώμονα τα παραπάνω, να 
υπηρετήσουμε τη σημαντική λειτουργία των νησιών 
μας ως τουριστικών προορισμών.

26-5-2009 
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου 

Οι απόψεις δύο 
Αρχιτεκτονικών σχολών

Οι αντιρρήσεις των πολιτών στο έργο «Ολοκλήρωσης 
Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας», ιδιαίτερα στα έργα 
επίχωσης του λιμανιού και της οδικής σύνδεσης, 
καθώς και  η προσφυγή τους στο Σ.Τ.Ε., 
υποστηρίζονται από ένα σχόλιο της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και μία γνωμάτευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Το σχόλιο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, 
που υπογράφεται από τον Αρχιτέκτονα Δρ Νίκο 
Μπελαβίλα, αφού περιγράφει το έργο σε σχέση με 
τη σημερινή λειτουργία του, αναφέρει τα εξής: 
«Το έργο σχεδιάστηκε με τεχνικές υπερβολές 
και διαστάσεις οι οποίες τείνουν να διαλύσουν το 
φυσικό και το ιστορικό ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Η απαραίτητη επέκταση για το νέο λιμάνι και 
το πολύτιμο για τον Εύδηλο, μικρό αλιευτικό 
αγκυροβόλιο, συμπληρώθηκαν από επεμβάσεις 
αδικαιολόγητες. Πρόκειται για τους εκβραχισμούς 
οι οποίοι κατέφαγαν την περιοχή «Σπάσματα» και 
τον λόφο άνωθεν της, όπως και την αερογέφυρα η 
οποία επιχειρεί να υπερβεί το δύσκολο γεωφυσικό 
ανάγλυφο, αλλά δημιουργεί δίπλα στο λιμάνι έναν 
κυκλοφοριακό κόμβο διαστάσεων λεωφόρου 
ταχείας κυκλοφορίας σε μητροπολιτική περιοχή. 
Ανάλογο οδικό έργο δεν υφίσταται πουθενά στο 
νησιωτικό Αιγαίο με εξαίρεση το Ηράκλειο Κρήτης, 
μία πόλη με πληθυσμό 150.000 κατοίκων. 
Η ανάγκη της δημιουργίας νέου λιμενοβραχίονα 
πιθανόν να δικαιολογεί τα έργα προσπέλασης 
σε αυτόν. Δεν τεκμηριώνεται όμως από καμία 
μελέτη, η ανάγκη καταστροφής του λιθόκτιστου 
περιμετρικού κρηπιδώματος, η επίχωση τμήματος 
του παλαιού λιμένα και η κατασκευή στη θέση 
του οδού τριπλάσιου πλάτους από τη σημερινή. 

Δεν έχει υπολογιστεί ουδόλως στις πιθανές 
επιπτώσεις ότι το θαλάσσιο μέτωπο του Ευδήλου, θα 
μετατραπεί έτσι νομοτελειακά σε έναν μεικτό χώρο 
μαζικού τουρισμού,  συνδυασμό παράκτιου χώρου 
στάθμευσης και κίνησης οχημάτων με εκατοντάδες 
τραπεζοκαθίσματα αναψυχής, κατά τα πρότυπα των 
μεγάλων παράλιων τουριστικών θερέτρων». 

Β. Πολυτεχνείο Κρήτης

Τα κυριότερα σημεία της γνωμάτευσης που 
υπογράφεται από τον Ηλία Γιαννίρη επίκουρο 
καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι τα εξής:
•	 Τα	 έργα	 στο	 λιμάνι	 δεν	 έχουν	 συνοχή	 στο	
σχεδιασμό τους αφού χωρίς να έχει ακόμη 
αποπερατωθεί ο λιμενοβραχίονας, που αποτελεί 
το κύριο λιμενικό έργο, προχωρούν τα έργα μέσα 
στη λιμενολεκάνη. Με δεδομένο ότι δεν έχει 
εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση της αποπεράτωσης 
του λιμενοβραχίονα (Γ’ φάση), τα έργα εντός του 
λιμένος δεν θα είναι ασφαλή. 
•	 Δεν	έχουν	εκπονηθεί	οι	απαραίτητες	μελέτες	
για την πολεοδομική και λειτουργική ένταξη 
του λιμενικού έργου στον οικισμό. Το μεγάλο 
μέγεθος των λιμενικών έργων σε συνδυασμό 
με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού 
και το γεγονός ότι δεν έχουν προηγηθεί ειδικές 
μελέτες, θα οδηγήσουν σε μια βίαιη, απαράδεκτη 
και ανεπίτρεπτη ανάπλαση του κέντρου και του 
παράλιου τμήματος του οικισμού. 
•	 Το	«μπάζωμα»	του	λιμανιού	προωθείται	χωρίς	
να αιτιολογείται η κατασκευή του, χωρίς να γνωρίζει 
η διοίκηση και οι πολίτες το λόγο για τον οποίο 
γίνεται, χωρίς να έχουν μελετηθεί οι κυκλοφοριακές 
επιπτώσεις στον οικισμό και η επιβάρυνση στο 
περιβάλλον.
•	 Το	αναγκαίο	για	τη	λειτουργία	του	λιμένος	έργο	
της οδικής πρόσβασης εκτελείται χωρίς να έχουν 
προηγηθεί η ογκοπλαστική και αισθητική μελέτη για 
την ένταξη του στο οικιστικό σύνολο. Επομένως είναι 

αναμενόμενη η αλλοίωση της φυσιογνωμίας του 
οικισμού και η αδύνατη εκ των υστέρων μέριμνα 
για την επιδιόρθωση των ζημιών.
•	 Με	 τον	 τρόπο	που	εκτελούνται	 τα	 έργα	 -	 και	
χωρίς να υπάρχει Γεωλογική μελέτη - είναι δεδομένη 
η υποβάθμιση των δύο παραλιών (Σπάσματα και 
Αμμουδάκι)  σε σημείο που να κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν.

Σαν συμπέρασμα των παραπάνω και κατά την 
προσωπική του εκτίμηση, η ιδανική έκβαση της 
συζητούμενης υπόθεσης θα ήταν: 
•	 η	απαγόρευση	 της	 εκτέλεσης	 των	 εργασιών	
του «μπαζώματος» στο κέντρο του οικισμού και 
της καταστροφής του παραδοσιακού λιθόκτιστου 
προβλήτα. 
•	 η	επιβολή	μέτρων	για	την	αισθητική	ένταξη	στον	
οικισμό της οδικής παράκαμψης του οικισμού, έτσι 
ώστε να εκτελεστεί μεν το έργο αλλά με κατάλληλες 
διορθωτικές επεμβάσεις μετά από μελέτη.
•	 η	 ρητή	 διασφάλιση	 της	 προστασίας	 των	
παραλιών.
•	 η	ματαίωση	της	κατασκευής	των	προβλητών	του	
αλιευτικού καταφυγίου εντός της λιμενολεκάνης με 
παράλληλη προώθηση της υλοποίησης της Γ φάσης 
της επέκτασης του λιμενοβραχίονα. Σε περίπτωση 
που κριθούν αναγκαίες νέες προβλήτες, αυτές 
μπορούν να μην είναι τσιμεντένιες αλλά πλωτές 
ξύλινες εξέδρες, για την απρόσκοπτη ροή των 
θαλασσίων ρευμάτων. 
•	 Το	 υπόλοιπο	 λιμενικό	 έργο	 (προβλήτα	
πρόσβασης, αλιευτικό καταφύγιο στην ανατολική 
πλευρά της λιμενολεκάνης) είναι απαραίτητο να 
γίνει και έχει καθυστερήσει υπερβολικά λόγω 
διαχρονικής ανυπαρξίας χρηματοδοτικών πόρων.  

Αυτούσιες τις γνωματεύσεις μπορείτε να 
διαβάσετε στο site της εφημερίδας 

(www.kavopapas.gr/press/).

[ΦΑΚΕΛΟΣ]
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[επιΤόπου]

Αλιευτικός Σύλλογος Καρκιναγρίου

Η συζήτηση για την ίδρυση αλιευτικού συλλόγου στο χωριό ξεκίνησε το 1988 για να γίνει 
πραγματικότητα τελικά 10 χρόνια αργότερα. Τον Ιούνιο του 2008 δημοσιεύτηκε η απόφαση του 
Πρωτοδικείου Σάμου και ο Σύλλογος αμέσως ανέλαβε δράση. 

Στις 26 Ιουλίου οι ψαράδες, με την βοήθεια πολλών συγχωριανών, διοργάνωσαν και 
πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. «Όταν βάλεις σκοπό 
κάτι, οι άνθρωποι βοηθάνε» λέει ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Καρκιναγρίου Γιώργος 
Γαγλίας και προσθέτει «η εθελοντική εργασία ήταν απροσδόκητη για όλους μας, αφού μόνο τον 
μάγειρα χρειάστηκε να πληρώσουμε».

Τα κέρδη του πανηγυριού (8.200€) μέσα σε λίγες μέρες  έγιναν έργο. Στρώθηκε με τσιμέντο 
-από το αλμυρίδη μέχρι τη θάλασσα- όλη η γλίστρα καθώς επίσης και τα κακοτράχαλα κομμάτια του 
χωματόδρομου από τη λειβάδα προς το Πευκί. Επίσης, μπετόν έπεσε και στον εγκαταλελειμμένο 
μώλο του Μπαρκαδούρου, ενώ εκεί τοποθετήθηκαν και κάγκελα στις άκριες προς αποφυγή 
ατυχήματος. Σημειώνεται ακόμα ότι πολλές είναι οι δωρεές που έχουν γίνει στον Σύλλογο Αλιειών 
από ιδιώτες. 

Στις 9/5/2009 πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του 
Αλιευτικού Συλλόγου Καρκιναγρίου το οποίο έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Γιώργος Γαγλίας 
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αφιανές 
Γραμματέας: Ανδρέας Μαγγούρας 
Ταμίας: Χρήστος Ζαούτης
Μέλος:Ηλίας Παναγιώτης

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο χωριό θ’ αναλάβει και πάλι εφέτος ο Αλιευτικός 
Σύλλογος Καρκιναγρίου. Πρωταρχικός από δω και πέρα στόχος του Συλλόγου είναι η μελετημένη 
αντιμετώπιση των κατολισθήσεων χώματος και μεγάλων ογκόλιθων -ιδιαίτερα επικίνδυνων για τους 
περαστικούς- από την κακοτράχαλη πλαγιά (άσπα) που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της λειβάδας. 
Όλα αυτά όμως με την καλύτερη δυνατή αισθητικά επέμβαση και αφού ειδικός γεωλόγος μελετήσει 
το έδαφος ώστε να είναι σε θέση να προτείνει την αποτελεσματικότερη λύση.

Ρεπορτάζ: εφημερίδα Κάβο Πάπας
Επί τόπου στη Λειβάδα

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]

Χώρος εργασίας, χαλάρωσης και έρωτα. Η λειβάδα ή αλλιώς το αλιευτικό καταφύγιο του 
Καρκιναγρίου απετέλεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς. Σημείο αναφοράς για τους ψαράδες που 
προστατεύουν μέσα σ’ αυτήν τις βάρκες τους και ξεψαρίζουν τα δίχτυα τους. Σημείο αναφοράς για 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες που τα λιμνάζοντα νερά της ηρεμούν και χαλαρώνουν, αλλά 
και σημείο αναφοράς για τους εφηβικούς έρωτες που άφησαν τα φιλιά τους σαν σφραγίδα πάνω 
σ’ έναν βράχο της.  

Η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου Καρκιναγρίου έγινε σταδιακά. Στον σχεδόν έναν αιώνα 
κατοίκησης του χωριού, αρχικά ο τόπος προστασίας των πλεούμενων ήταν ο φυσικός όρμος κάτω από 
την Παναγίτσα. Ο τεχνητός όρμος στο σημείο που σήμερα ξέρουμε κατασκευάστηκε επί Προεδρίας 
(Κοινότητας) του Στυλιανού Πλάκα  (Αράπη), τη δεκαετία του 1960. Σταθμός στην ιστορία της 
λειβάδας υπήρξε και η διετία 1991-92 οπότε και πραγματοποιήθηκε η επέκταση της προς τα δυτικά 
με φυσικούς ογκόλιθους και πετροτσίμεντα. Το 1993 ολοκληρώθηκε και ο χωματόδρομος προς το 
νεκροταφείο. Σήμερα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 35 καΐκια και να τα προστατεύει επαρκώς 
από τις κακοκαιρίες του χειμώνα. 

Στα μελλοντικά αλλά προφορικά ακόμη σχέδια της Νομαρχίας Σάμου είναι η περαιτέρω επέκταση 
της λειβάδας προς τα νότια και ανατολικά ώστε αυτή να μπορεί να φιλοξενεί και μεγαλύτερα 
πλεούμενα όπως κότερα. Η χαρτογράφηση του αιγιαλού που εκπονήθηκε πέρσι πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και γι’ αυτόν τον σκοπό.
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Το όνειρο που εδώ και πολλά χρόνια 
ήλπιζε να κάνει πραγματικότητα είναι για 
τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Σπύρο 
Τέσκο η ταινία-ντοκιμαντέρ «Νικαριά μου», η 
οποία θα προβληθεί στις κινηματογραφικές 
αίθουσες τον ερχόμενο χειμώνα. Πρόκειται 
για μια ταινία κοινωνιολογικής κυρίως φύσεως 
που παρουσιάζει και παράλληλα αναλύει 
τον τρόπο ζωής των Ικαρίων, ξεδιπλώνοντας 
μέσα απ’ την καριώτικη λαλιά (κυρίως από τις 
αφηγήσεις του Γιώργου Στενού από τις Ράχες) τη 
διαλεκτική σχέση μεταξύ των κοινωνικοπολιτικών 
συνθηκών και του πολιτισμού του τόπου μας, 
ενός πολιτισμού  που έχει μέχρι και σήμερα 
βαθιά ριζωμένο το αίσθημα της συλλογικότητας 
και της αλληλοβοήθειας.

«Ο θεσμός του μνημόσυνου που γίνεται το 
Πάσχα στις Ράχες είναι ο άξονας της ταινίας-
ντοκιμαντέρ μέσα από τον οποίο ξετυλίγεται 
το κουβάρι ώστε να φτάσουμε στις ρίζες, στις 
βαθύτερες δηλαδή αιτίες που ανέθρεψαν 
την ικαριώτικη φιλοσοφία, την φιλοσοφία της 
αλληλεγγύης και της αγάπης» εξηγεί ο συντοπίτης 
μας και σκηνοθέτης της ταινίας Σπύρος Τέσκος 
στην εφημερίδα «Κάβο Πάπας». 

Η  α λ λ η λ ε γ γ ύ η  ε ν σ α ρ κ ώ ν ε τ α ι  σ τ ο ν 
καθιερωμένο θεσμό του μνημόσυνου καθώς 
πολλές οικογένειες  προσφέρουν κρέας που 
μαγειρεύεται και καταναλώνεται στην αίθουσα 
του Αγίου Δημητρίου από κοινού, απ’ όλο 
δηλαδή το χωριό (το μνημόσυνο καθώς και 
μεγάλο μέρος της ταινίας, είναι γυρισμένο 

στο χωριό Αγ. Δημήτριος). Εκεί ως συνήθως 
στήνεται και το γλέντι� η μουσική και ο χορός 
παρουσιάζονται και αυτά ως μορφές έκφανσης 
άμεσα συνδεδεμένες με την πρόθεση, με τον 
Ικαριώτη και τον πολιτισμό του. Με άλλα λόγια, 
η ταινία –σε αντίθεση με ότι άλλο έχει γραφτεί 
ή παρουσιαστεί για το νησί τα τελευταία χρόνια- 
στοχεύει στην ανάδειξη του τρόπου με τον 
οποίο η ιδιαίτερη ιστορική, πολιτική, οικονομική 
και παραγωγική συγκυρία διαμόρφωσε και 
τις περισσότερες φορές καθόρισε τον τρόπο 
έκφρασης, δημιουργίας και φιλοσοφίας των 
ατόμων και κατ’ επέκταση του συνόλου. 

Εντούτοις, ο δημιουργός της ταινίας δεν 
επικεντρώνεται τόσο το παρόν ή το μέλλον των 
κατοίκων του νησιού. Αυτό που εξετάζει είναι το 
γιατί, τους παράγοντες δηλαδή που οδήγησαν 
τους Ικαριώτες να καθιερώσουν θεσμούς 
όπως τα τακτικά μνημόσυνα και άλλες μορφές 
έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης και ισότητας. 
«Η ικαριώτικη αλληλεγγύη παρουσιάζεται στην 
ιδεατή της διάσταση και ο τρόπος ζωής, αν 
όχι όλων, της πλειοψηφίας των ικαριωτών ως 
ιδεατός επίσης» σημειώνει ο Σπύρος Τέσκος. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 
οποίους μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η 
ταινία δεν απευθύνεται τόσο σε ντόπιους οι 
οποίοι βιώνουν αυτήν την πραγματικότητα με 
απόλυτη φυσικότητα, όσο σε αυτούς που οι 
Ικαριώτες συνηθίζουν να αποκαλούν «ξένους» 
όταν αναφέρονται σε άτομα διαφορετικής 
καταγωγής. 

Τα πλάνα της ταινίας είναι από την δυτική 
Ικαρία, κυρίως από τις Ράχες. Πολλές είναι οι 
σκηνές που τραβήχτηκαν στο Καρκινάγρι και 
στη Μαύρη. Η ταινία θα έχει διάρκεια μιάμιση 
ώρα και βρίσκεται προς στιγμήν στο στάδιο του 
μοντάζ. 

O Σπύρος Τέσκος κατάγεται από τις Ράχες 
Ικαρίας, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και 
σπούδασε σκηνοθεσία στην κινηματογραφική 
σχολή του Λυκούργου Σταυράκου. Από το 1978 
είναι ένας δραστήριος σκηνοθέτης που μετείχε 
ενεργά στον προγραμματισμό των προβολών 
και στη διοίκηση κινηματογραφικών λεσχών, 
εργάστηκε σαν βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές 
ταινίες, σήριαλ, βιντεοταινίες ενώ σκηνοθέτησε 
και ο ίδιος αρκετές. 

Νικαριά μου, η ταινία
Ο Τόπος της Ιδεατής 
Αλληλεγγύης
της Αργεντούλας Πάσχαρη – Κουλουλία* 

της Αφροδίτης Τσαμουδάκη

tsamoudaki_a@yahoo.gr

[αξίζει]
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[το ΘΕΜΑ]

>

αφιέρωμα
στην μακροζωία 
και την προβολή της

Άνοιξη 2009� 
Ο Κόσμος εστιάζει στην Ικαριά� 

Τα ΜΜΕ προβάλουν τους Ικαριώτες,
οι Ικαριώτες τον τρόπο ζωής τους

και η ζωή τους … το Μεγάλο Μυστικό,
εκείνο που αιώνες αναζητούν όλοι

από τους κυνηγούς του Άγιου Δισκοπότηρου
έως εκείνους της αέναης ομορφιάς�

Η αθανασία και η αιώνια νιότη,
σε ένα κυνήγι θησαυρού στην Ικαρία

με τα Μέσα να αναρωτιούνται,
τους θεατές να θαυμάζουν

τους νέους Ικαριώτες να ελπίζουν,
και κάποιους να προβληματίζονται,

όσο οι Γέροντές μας, μας μαθαίνουν το
τι 30, τι 60, τι 90�

Ίκαρε, καλά,
εσύ μας άφησες νωρίς�

;;��

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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[το ΘΕΜΑ]

Το Γεγονός
Δεν είχαμε συνηθίσει να ασχολούνται τα ΜΜΕ 

με το νησί μας παρά μόνο όταν μιλούσαν (από 
την δική τους πλευρά, ας μην την σχολιάσουμε 
εδώ) για τα πανηγύρια μας ή για την ικαριακή 
«χαλαρότητα», την οποία πολλοί ακόμα και από 
εμάς τους νέους «πουλάνε» μιλώντας για την 
Ικαρία (παρόλαυτα έχουμε την υποψία ότι αυτό 
το «ρέμπελο», είναι διαφορετικής ποιότητας από 
την χαλαρή - ουσιαστική θεώρηση των Γερόντων 
μας στα πράγματα).

Και  ξαφνικά … το CNN� To Nat ional 
Geograpic�Και μια διεθνή ομάδα ερευνητών 
που έρχονται στο νησί για να γνωρίσουν τους 
ανθρώπους εκείνους που … νίκησαν τον Χρόνο� 
Μαζί τους και όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. 
Και να σου η Ικαρία, στο κέντρο του  Κόσμου� Γιατί 
όχι� Μια καλή ευκαιρία� Για προβολή, συζήτηση 
μα και … προβληματισμό� Πάμε μαζί να δούμε 
τι συνέβη τις μέρες εκείνες που ολόκληρος ο 
κόσμος προσπαθούσε να ανακαλύψει το μυστικό 
της μακροζωίας … στην Ικαρία�

Η Αιτία
Όλα άρχισαν πέντε χρόνια πριν, όταν μέσα από 

το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Geha ξεκίνησε η 
προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι γενετικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες  μακροβιότητας 
στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό (12 χώρες). Υπεύθυνη 
για τον ελληνικό πληθυσμό ήταν η ελληνική 
ομάδα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που 
συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό. Η ερευνητική 
ομάδα του Ευστάθιου Γκόνου ανακάλυψε 
πως η Ικαρία κατέχει το ρεκόρ σε υπερήλικες 
κατοίκους και αφού, σε συνεργασία με τον Βέλγο 
δημοσιογράφο Μισέλ Πουλέν, μελέτησαν τα 
δημοτολόγια, θεώρησαν πως η υπόθεση αξίζει 
περαιτέρω έρευνας. 

Εκείνο που αρχικώς είχε εντοπίσει το Εθνικό 
Κέντρο Ερευνών ήταν ότι στην Ικαρία υπήρχαν 
πολλά υπερήλικα αδέλφια που ξεπερνούσαν τα 
90 χρόνια ζωής .Παράλληλα, ανακάλυψε πως 
ενώ στην Ευρώπη είναι μακρόβιο (άνω των 90 
ετών) το 0,1% του πληθυσμού, στην Ικαρία το 
ποσοστό φτάνει στο 1,2%�

Τα στοιχεία αναφέρουν πως στους τρεις 
δήμους της Ικαρίας, ζουν πάνω από 120 
άνθρωποι άνω των 90� Αναφέρεται επίσης ότι 
την δεκαετία 1996-2006 πέθαναν στην Ικαρία 20 
υπεραιωνόβιοι και περίπου 100 άνθρωποι ηλικίας 
άνω των 95 ετών σε ένα σύνολο 600 θανάτων. 
Πάνω από ένας στους 6 θανάτους δηλαδή 
αφορούσε ανθρώπους άνω των 95�

Ερευνητές απ' όλο τον κόσμο έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το σημαντικό αυτό εύρημα 
και από την Μεγάλη Παρασκευή έως τις 30 
Απριλίου, ομάδα ειδικών και δημοσιογράφων 
από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο και την 
Ιταλία εγκαταστάθηκαν στο νησί μελετώντας το 
φαινόμενο. 

Οι Μπλε Ζώνες
Οι «Μπλε Ζώνες» είναι ένας  επίσημος διεθνής 

κατάλογος με περιοχές υπερήλικων κατοίκων 
όπως η Σαρδηνία της Ιταλίας, η Οκινάβα της 
Ιαπωνίας και η Νικόγια Πενσισούλα στην Κόστα 
Ρίκα, που μέχρι τώρα φαίνονταν να κρατούν 
τα ηνία της μακροζωίας. Οι ερευνητές των 
«Μπλε Ζωνών» (διατροφολόγοι, γενετιστές, 
μελετητές της ανθρώπινης μακροβιότητας, 
γιατροί) μετέβησαν στο νησί για να κάνουν τις 
απαραίτητες έρευνες προκειμένου η Ικαρία 
να ενταχθεί και να χαρακτηριστεί ως «Μπλε 
Ζώνη», όνομα που δόθηκε στην ομάδα επειδή 
σημείωναν τα υπερήλικα χωριά στο χάρτη με 
μπλε μαρκαδόρο�

Ο Νταν Μπόιτνερ, επικεφαλής της ομάδας, 
δίνοντας το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η 
έρευνα επεσήμανε πως η εξήγηση σε όλα αυτά 
ίσως βρίσκεται στο ότι οι Ικαριώτες δεν διαθέτουν 
ένα τυπικό πρόγραμμα καθημερινότητας αλλά το 
καθορίζουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους (πχ 
κοιμούνται όποτε το έχουν ανάγκη), περπατούν 
αρκετά (το περπάτημα δεν επιβαρύνει τις 
κλειδώσεις και αποτρέπει την γεροντική ανία) και 
ακολουθούν μια ιδανική διατροφή με ιδιαίτερα 
συστατικά το σπάνιο μέλι (που περιλαμβάνει 
συστατικά που πολεμούν τον καρκίνο του 
μαστού και του προστάτη), το τσάι από τοπικά 
βότανα, τους ξηρούς καρπούς, τα όσπρια 
αλλά και την χαμηλή κατανάλωση κρέατος.  
Συμπεριέλαβε, επίσης, στη λίστα με τις πιθανές 
αιτίες της παρατεταμένης ζωής των Ικαριωτών 

τους ισχυρούς οικογενειακούς-κοινωνικούς 
δεσμούς, τη διασκέδαση, την έλλειψη άγχους 
και προγραμματισμού, όπως και το σεξ σε 
μεγάλη ηλικία. .  Τέλος,  το γεγονός ότι υπάρχουν 
ενδείξεις πως η μικρή ποσότητα ραδιενέργειας 
(ραδιενεργού ραδόνιου) που έχει ανιχνευθεί 
στις θερμές πηγές και τα λουτρά και η χρόνια 
έκθεση των κατοίκων σε αυτή, βοηθά το DNA του 
οργανισμού να «αυτοεπιδιορθωθεί»�

Στην ιστοσελίδα των «Μπλε Ζωνών» (www.
bluezones.com), οι επισκέπτες μπορούσαν 
καθημερινώς να βρίσκουν φωτογραφίες, βίντεο, 
καθώς και στοιχεία από την πορεία της έρευνας. 
Τα συνεργεία του CNN,του National Geographic 
και οι ερευνητές των 

Μπλε Ζωνών» σκορπίστηκαν σε όλο το 
νησί, ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο, πήραν 
συνεντεύξεις, συνέλεξαν δείγματα για αναλύσεις 
και παρακολούθησαν στενά τις διατροφικές, 
κοινωνικές και εθιμοτυπικές συνήθειες των 
κατοίκων. Στις 21/4 βρέθηκαν και στο Καρκινάγρι 
όπου ο Κωνσταντίνος Πλάκας, ο γνωστός σε 
όλους μας Παπα-Κώστας, περιέγραψε στον 
Νταν Μπόιτνερ τη στάση ζωής του, τις συνήθειες 
του και φυσικά δεν παρέλειψε να επιδείξει την 
καθιερωμένη βόλτα με την «γουρούνα» του.  

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η ιστορία του 
Γιάννη Καρίμαλη -που επιστρέφοντας σε ηλικία 
34 ετών από την Αμερική στην Ικαρία κατάφερε 
να καταπολεμήσει τον καρκίνο στομάχου που του 
είχαν διαγνώσει γιατροί στις ΗΠΑ- έγινε βασικό 
θέμα στο ειδησεογραφικό δίκτυο του CNN αλλά 
και σε άλλα ενημερωτικά δίκτυα και έντυπα 
στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Νταϊάνα Κόχυλα, 
που εκδίδει και ελληνοαμερικανικό περιοδικό  
μαγειρικής, μίλησε από το σπίτι της στις Ράχες 
στην εκπομπή AC360o του CNN για την τοπική 
κουζίνα του νησιού και ταυτόχρονα μαγείρεψε 
παραδοσιακά φαγητά έως και καρώνους� 
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Και μετά, τι;
Η έρευνα στην Ικαρία τελείωσε� Σύμφωνα 

με πληροφορίες, για να εξακριβωθεί εάν η 
μακροβιότητα των Ικαριωτών οφείλεται και σε 
γενετικούς παράγοντες (οι οποίοι δεν έχουν 
αλλοιωθεί λόγω του απομονωμένου του μέρους) 
θα συνεχιστεί και σε Ικαριώτες εκτός Ικαρίας… 
Το νησί έλαβε παγκόσμια προβολή και ο τρόπος 
ζωής των κατοίκων του απέκτησε ξεχωριστό 
ενδιαφέρον. Ίσως όλη αυτή η προβολή να 
θέλξει κόσμο στο νησί και να το βοηθήσει και 
τουριστικά. 
 Πέραν από αυτό (που καθόλου αμελητέο 
δεν είναι, αλλά δεν αφορά το θέμα μας), τι μένει 
για τους Ικαριώτες παλιούς και νέους, μόνιμους 
κατοίκους και ξενιτεμένους; Ό,τι θέλει ο καθείς� 
Είπαμε όλο αυτό το γεγονός είναι ευκαιρία για 
προβολή, κουβέντα αλλά και προβληματισμό. Ας 
υπογραμμίσουμε όμως, μερικές παραμέτρους 
της όλης υπόθεσης:

•	 Όπως	επεσήμανε	και	ο	ίδιος	ο	Νταν	Μπόιτνερ:	
«Στη Σαρδηνία, στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, 
αλλά και στην Κόστα Ρίκα, τα μέρη με τους 
περισσότερους υπερήλικους ήταν τα πιο φτωχά 
της χώρας, όπως και η Ικαρία». Συμπέρασμα; 
Η ευτυχία δεν έρχεται με τα λεφτά� Μάλλον η 
μακροζωία έρχεται με την έλλειψη τους� Ας μη 
μας τρώει λοιπόν ετούτο το σαράκι�
•	 Ο	Μισέλ	 Πουλέν,	 που	 επιμελήθηκε	 την	
έρευνα στα δημοτολόγια και μαζί με τον δρα 
Τζάνι Πες είχαν την επιστημονική εποπτεία 
της προσπάθειας, υπογράμμισε τους στενούς 
οικογενειακούς δεσμούς και τις στενές 
κοινωνικές σχέσεις αναφέροντας πως στην 
Ικαρία στο τραπέζι, το γλέντι και το πανηγύρι, είναι 
όλοι μαζί, κάθε ηλικίας και κάθε διαβάθμισης 
κοινωνικής ή άλλης. Ετούτο ίσως και να είναι το 
κλειδί της υπόθεσης και να φέρνει, λέμε εμείς, 
όλα τα υπόλοιπα. Γιατί, εάν έχεις κατανοήσει 
την σημασία του «μαζί» (σε αντίθεση με την 
δολοφόνα «μοναξιά» η οποία όπως δείχνουν 
τα στοιχεία συνδέεται με το θάνατο καθώς 
όσοι άνω των 65 ετών ζουν μόνοι τους, έχουν 
τριπλάσιες πιθανότητες θανάτου), εάν λοιπόν 
έχεις κατανοήσει την σημασία της κοινότητας, 

ίσως και να έχεις βρει το νόημα της ζωής, γι’ αυτό 
και βάζεις τα χρήματα, τις διακρίσεις, το άγχος, 
την επίδειξη σε δεύτερη, τρίτη ή και τελευταία 
μοίρα. Να έρθουμε λοιπόν πιο κοντά, να 
μονιάσουν και όσοι «ζορίζονται», να ανοίξουμε τα 
σπίτια μας, τις αυλές μας, τις κουβέντες –ακόμα 
και διαφωνώντας- στους καφενέδες, την αγκαλιά 
μας στον συντοπίτη μας, την παρέα μας στον 
γλέντι, να ανοίξουμε το μυαλό μας, τις καρδιές 
και τις ψυχές μας. Δεν θα είναι μόνο μακρά έτσι 
η ζωή, αλλά και ωραία�
•	 Ο	Μανώλης	Ταμπακάκης,	ελληνοαμερικανός	
εικονολήπτης του CNN, κατά τη διάρκεια 
γυρίσματος στα Θερμά Ικαρίας έχασε την 
ισορροπία του, έπεσε από βράχο ύψους τριών 
μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. 
Παθολόγος και Ωτορινολαρυγγολόγος στο 
νοσοκομείο του Αγίου Κήρυκου του παρείχαν 
τις πρώτες βοήθειες. Αξονικός τομογράφος δεν 
υπάρχει και η μεταφορά του κρίθηκε επιτακτική. 
Κινητοποιήθηκαν το CNN, η αμερικανική πρεσβεία 
και τέσσερα υπουργεία για τη διαμετακόμισή του 
στην Αθήνα. Με ένα C130, πέντε (�) ώρες μετά 
το ατύχημα, εισαγόταν σε αθηναϊκό νοσοκομείο. 
(Από την «Καθημερινή»).
Τι θα γινόταν όμως αν ο εικονολήπτης ήταν ένας 
απλός ντόπιος (υποψήφιος φυσικά υπερήλικας); 
Θα πέθαινε αβοήθητος; Θα έβγαινε με κάποια 
μεγάλη ζημιά από το νοσοκομείο του Αγίου 
Κήρυκου; Τι τύχη έχουν τόσοι άνθρωποι 
που ζούνε το χειμώνα στο νησί; Οι κάτοικοι 
των σύγχρονων πόλεων παραπονιούνται ότι 
τους φεύγει η ζωή γιατί νοιώθουν πως δεν 
έχουν χρόνο και ζηλεύουν τον τρόπο ζωής 
των Ικαριωτών. Οι Ικαριώτες όμως δεν έχουν 
τομογράφο, μονάδα αυξημένης φροντίδας, 
ειδικευμένο γιατρό, καράβι ή ελικόπτερο να τους 
μεταφέρει. Όπως δήλωσε και ένας συντοπίτης 
μας στους δημοσιογράφους για το περιστατικό:  
«Ζούμε πολύ και μάλλον κατά τύχη»� 

•	 Ωραία,	 τα	Γερόντια	μας	είναι	 ευλογημένα,	
είτε γονιδιακά, είτε και από την δική τους 
σκληρή, μα αληθινή ζωή� Τι γίνεται όμως με τους 
νεώτερους; Ποια η θνησιμότητα στις ηλικίες 50-
70 και τι έχουν να περιμένουν στο μέλλον όσοι 
τώρα είναι νεώτεροι; Τι έχουμε κρατήσει από την 
ζωή των παλιών, ή μάλλον τι έχουμε προσαρμόσει 
και πώς στις σημερινές συνθήκες; Και κυρίως, τι 
ΔΕΝ έχουμε κρατήσει; Ποια η σχέση μας με την 
ζωή μας, ποιες οι έγνοιες μας τη νύχτα πριν τον 
ύπνο, ποια η σχέση μας με τους γύρω μας, ποια 
η σχέση μας με την φύση. Τι αλλάξαμε και πόσο; 
Τι πετάξαμε; Και πού; Θα περηφανευόμαστε για 
πολύ ακόμα με την μακροβιότητα των προγόνων 
μας, χαμογελώντας αυτάρεσκα μπας και 
ξεγελάσουμε την πραγματικότητα ή θα βρούμε 
λύσεις για τα προβλήματα μας, για το καλό όλων 
μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας; Τι 
λέτε; Μήπως ήρθε η ώρα; Μια που οι Ικαριώτες 
νίκησαν τον Χρόνο, ίσως ήρθε και το πλήρωμα 
του να δώσουν τη μάχη και με τον κακό τους 
εαυτό�

Οι «Μπλε Ζώνες» είναι ένας  
επίσημος διεθνής κατάλογος με 
περιοχές υπερήλικων κατοίκων 
όπως η Σαρδηνία της Ιταλίας, 
η Οκινάβα της Ιαπωνίας και 
η Νικόγια Πενσισούλα στην 
Κόστα Ρίκα, που μέχρι τώρα 
φαίνονταν να κρατούν τα ηνία 
της μακροζωίας. 

“

“

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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Τα Μυστικά της Μακροζωίας

Οι «Μπλε Ζώνες» μεταδίδουν ζωντανά 
από την Ικαρία:

1. Άγρια Χόρτα: Τα χόρτα αφθονούν στα 
χωράφια και τις άκρες των δρόμων, οι Ικαριώτες 
καταναλώνουν  πολύ συχνά σαλάτες και πίτες 
από άγρια χόρτα. Μερικά από αυτά  περιέχουν 
περισσότερα αντιοξειδωτικά απ’ ό,τι το πράσινο 
τσάι ή το κρασί.
2. Βότανα: Τα κοινά βότανα που καταναλώνονται  
εδώ, στην Ικαρία, περιέχουν συστατικά τα οποία 
ρίχνουν τη πίεση και μειώνουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιοπάθειας αλλά και άνοιας.
3. Μειωμένη Αίσθησης Του Επείγοντος 
Χρόνου: Έχει αποδειχθεί  ότι το να νιώθει 
κανείς λιγότερη υποχρέωση να ακολουθήσει  
ένα συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα,  
μειώνει τις ορμόνες που είναι υπεύθυνες για 
το άγχος, οι οποίες είναι πολύ επιβλαβείς για 
την καρδιά.   
4. Μεσημεριανός Ύπνος: Ο μεσημεριανός 
ύπνος 30 λεπτών τουλάχιστον πέντε φορές 
την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
καρδιακής προσβολής κατά 35%. 
5. Ζωή Στο Βουνό: Εδώ, κάθε βόλτα έξω από 
το σπίτι γίνεται αιτία για μία μικρή σωματική 
άσκηση. Οι άνθρωποι κάνουν την καθημερινή 
τους γυμναστική χωρίς να το σκέφτονται. 
Έρευνες δείχνουν πως όσοι ζουν στο βουνό 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 
καρδιαγγειακές ασθένειες. 
6. Ισχυρή Αίσθηση Της Κοινότητας: Το 
χωριό και η οικογένεια δημιουργούν δυνατούς 
κοινωνικούς δεσμούς, οι οποίοι όπως έχει 
αποδειχθεί ενισχύουν την μακροζωία. 
7. Κατσικίσιο Γάλα: Εδώ, το 80% των ανθρώπων 
άνω των 90 καταναλώνουν κατσικίσιο γάλα 
πολλές φορές την εβδομάδα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. Το συγκεκριμένο 
γάλα είναι πλούσιο σε τρυπτοφάνη που ρίχνει 
την πίεση του αίματος καθώς και σε άλλα 
αντιβακτηριδιακά συστατικά.  
8. Ικαριακή Δίαιτα: Η Ικαριακή παραλλαγή 
της μεσογειακής διατροφής είναι πλούσια σε 
λαχανικά και φασόλια, ενώ το κρέας και η 
ζάχαρη συναντώνται  σπανιότερα. Επιπλέον με 
έναν ιδανικό τρόπο, αν και είναι φτωχότερη σε 
δημητριακά και ψάρι, έχει μεγάλη κατανάλωση 
πατάτας.

Και τώρα γεννιέται αυτή η εικόνα: Ο καρκίνος 
κοστίζει στη χώρα μας (Η.Π.Α.) σχεδόν 250 
δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, οι 
καρδιοπάθειες άλλα 500 δισεκατομμύρια και 
η άνοια 175 δισεκατομμύρια κατά προσέγγιση. 
Αν μπορούσαμε να ζήσουμε όπως οι Ικαριώτες, 
θα μπορούσαμε, τουλάχιστον θεωρητικά, να 
μειώσουμε αυτά τα νούμερα στο μισό και θα 
σώζαμε για τους εαυτούς μας και τη χώρα μας 
περίπου μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. 

Η Ικαρία… στην Πρώτη Σελίδα� 

Αμέσως μόλς τα ελληνικά μεγάλα ΜΜΕ πληροφορήθηκαν την είδηση για την αποστολή των 
«Μπλε Ζωνών», του CNN και του National Geographic στο νησί, έσπευσαν να καλύψουν το γεγονός 
με δικούς τους ανταποκριτές και φιλοξένησαν στις πρώτες σελίδες τους πηγαίους τίτλους για το 
γεγονός αυτό, όσο και εκτενή ρεπορτάζ για την επιστημονική αποστολή στο νησί αλλά και για 
την ζωή των Καριωτών. Το kavopapas.gr/press ήταν από τα πρώτα μέσα που ανακοίνωσαν την 
είδηση των «Μπλε Ζωνών» (πριν το Πάσχα) δίνοντας παράλληλα συνέντευξη στο Ράδιο Σάμος. Σας 
παραθέτουμε μερικούς μόνους από τους τίτλους των ΜΜΕ ευρείας κυκλοφορίας που στόλισαν 
τις πρώτες τους σελίδες, όσο παράλληλα, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας 
μετέδιδαν την είδηση προβάλλοντας παράλληλα είτε βίντεο, είτε και αφιερώματα σε απευθείας 
μετάδοση από το νησί. 

Υγιείς και μαθουσάλες οι Ικαριώτες
Ομάδα επιστημόνων μεταβαίνει στο νησί για να ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας
Το Βήμα  10/04/09  

Ικαριώτες: Οι άνθρωποι που ξεχνούν… 
να πεθάνουν�
kavopapas.gr/press 14/04/09

«Μαθουσάλες» οι Ικαριώτες
Επιστημονικό κλιμάκιο θα κρίνει αν θα χαρακτηριστεί «μπλε ζώνη»
 Ελεύθερος Τύπος 18/04/09  

Στην Ικαρία «κρύβεται» το μυστικό 
της μακροζωίας
 Ελευθεροτυπία  22/04/09

Ρεκόρ μακροζωίας καταγράφει στην Ικαρία διεθνής ερευνητικής ομάδα
www.in.gr 22/04/09

Στην Ικαρία οι περισσότεροι μακρόβιοι
Καθημερινή 22/04/09

Ψάχνει το μυστικό της μακροζωίας 
στην Ικαρία
Tα Νέα, 24/04/09

Πρωταθλητές της μακροζωίας 
οι Ικαριώτες
www.ert.gr  30/04/09  

Ένα πολύτιμο μυστικό μακροζωίας στα βουνά της Ικαρίας
Ημερησία 01/05/09
Ικαρία, Στα ίχνη της μακροζωίας
BHMagazino 03/05/09

National Geographic: Στην Ικαρία το μυστικό της μακροζωίας
Axiaplus.gr  07 |05 |09

ΙΚΑΡΙΑ, αυτοί που νίκησαν τον χρόνο
Προσωπικές ιστορίες από το νησί που σπάει τα κοντέρ της μακροβιότητας
Περιοδικό «Κ» της Καθημερινής 17/05/09
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Πάσχα στην Νέα Υόρκη, 
η Ικαριά σε πρώτο πλάνο�
του Γιώργου Ρούσσου

Ικαρία, το μέρος με τα χιλιάδες μυστήρια� 
Φαίνεται ότι μόνο οι άνθρωποι από το δικό μας 
νησί μπορούν να καταλάβουν τι πραγματικά αυτό 
σημαίνει. Ο κόσμος όμως ανακάλύψε τον δικό 
μας μυστικό τόπο. Όταν, φέτος, επισκέφτηκα 
την Αμερική για τις διακοπές του Πάσχα, 
παρακολούθησα στην τηλεόραση μια πρωινή 
εκπομπή του Νταν Μπόιτνερ, επικεφαλής των 
«Μπλε Ζωνών», ο οποίος ανέφερε ότι αυτός και 
η ομάδα του επρόκειτο να πάνε σε ένα ελληνικό 
νησί. Ήταν πρωί, περίπου εφτάμιση κι εκείνη 
την στιγμή δεν έδωσα πολλή σημασία. Μου 
κίνησε όμως την περιέργεια ότι η συνέντευξη 
που γινόταν για το ελληνικό νησί, ήταν στο FOX 
news ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια 
της Αμερικής.

Ξαφνικά διαπίστωσα ότι το νησί για το οποίο 
μιλούσαν ήταν η Ικαρία� Δείχνοντας πάνω στην 
οθόνη τον ελληνικό χάρτη και σημαδεύοντας την 
Ικαρία με μια μικρή κουκίδα, μιλούσαν για ένα 
νησί κοντά στις ακτές της Τουρκίας και δίπλα 
στην Σάμο. Έμεινα έκπληκτος και άναυδος 
την ίδια στιγμή, ήταν μια στιγμή που δεν θα 
ξεχάσω ποτέ: το νησί μας, άγνωστο ακόμα σε 
αρκετούς Έλληνες, γινόταν γνωστό σε ολόκληρη 
την Αμερική. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα 
πόσο σημαντικό θέμα θα γινόταν. Αργότερα το 
απόγευμα, ένας διάσημος δημοσιογράφος, ο 
Άντερσον Κούπερ, έπαιρνε κι αυτός συνέντευξη 
από τον Νταν Μπόιτνερ και μάλιστα στο CNN, ένα 
από τα μεγαλύτερα κανάλια στον κόσμο. 

Έμαθα ότι οι «Μπλε Ζώνες» ήταν ήδη πολύ 
διάσημες στην Αμερική. Πριν δηλαδή η Ικαρία 
προστεθεί σαν πέμπτη «Μπλε Ζώνη», ο Νταν 
Μπόιτνερ έκανε μια ειδική εκπομπή στην 'Οπρα 
(πολύ διάσημη, μιλάει για κοινωνικά θέματα 
και ό,τι παρουσιάζει η 'Οπρα το ξέρει όλη η 
Αμερική) με τα αλλά τέσσερα μέρη στον κόσμο 
που θεωρούνται «Μπλε Ζώνες» και έτσι, τα νέα 
για την Ικαριά εξαπλώθηκαν ταχύτατα�

Την επόμενη μέρα είδα πάλι τον Νταν 
Μπόιτνερ σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή της 
Νέας Υόρκης που λέγεται GOODMORNING 
AMERICA. Εξηγούσε γιατί η Ικαρια επιλέχθηκε 
ως η πέμπτη «Μπλε Ζώνη». Οι Ικαριώτες –και 
γενικά οι Έλληνες- της Αμερικής τρελάθηκαν 
μόλις άκουσαν ότι το νησί μας κάνει τον γύρο 
του κόσμου�

Κατά την διάρκεια της παραμονής μου 
στην Αμερική ο Νταν Μπόιτνερ άρχιζε την 
έρευνα του και δεν είχε συγκεντρώσει ακόμα 
πολλές πληροφορίες. Είχε μαζέψει μια ομάδα 
επιστημόνων και πήγαινε στην Ικαρια για την 
αναζήτηση του μυστικού της μακροζωίας. 
Ήθελαν να μάθουν γιατί οι άνθρωποι του μικρού 
νησιού μας ζουν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΡΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ. Μετά από αυτό η 
διασημότητα της Ικαρίας ανέβαινε … κάθε βράδυ 
κατά τις 10, έπαιζε στο CNN AMERICA ένα 
πεντάλεπτο βίντεο με τίτλο «Ακολουθώντας τον 
Νταν Μπόιτνερ και την ομάδα του στην Ικαρία». 
Ένα από τα δέκα βιντεακια που προβλήθηκαν 
έδειξε και το Καρκινάγρι και την συνέντευξη 
που πήραν από τον παπα - Κώστα τον Πλάκα, 
96 χρόνων� Νομίζω πως αυτή είναι μια λαμπρή 
στιγμή για όλους τους Ικαριώτες. Πριν τις «Μπλε 
Ζώνες» πολλοί άνθρωποι δεν είχαν ιδέα για την 
Ικαρία. Τώρα, μια νέα πληροφορία έχει σκορπίσει 
στον κόσμο, η ύπαρξη ενός παραδείσου που 
ήταν κρυμμένος για χρόνια�

Περιβάλλον & Μακροζωία
του Χρήστου Σωτηρόπουλου*

Θα ήταν πολύ εύκολο να ισχυριστούμε ότι η 
μακροβιότητα των Ικάριων βασίζεται στην ποιότητα 
ζωής εννοώντας φυσικά τον μη αστικοποιημένο 
τρόπο ζωής της Ικαρίας, την έλλειψη άγχους 
και στρες και την καλή (μεσογειακή) διατροφή 
λόγω βιολογικής παραγωγής και κατανάλωσης 
τοπικών προϊόντων. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες 
ενισχύουν έν τινι μέτρω τη μακροζωία και 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του ικαριώτικου 
ευ ζην. Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 
ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες επικρατούν και 
σε άλλες περιοχές και νησιά της Ελλάδος, χωρίς 
ωστόσο να εμφανίζονται ιδιαίτερες αποκλίσεις 
από τον εθνικό μέσο όρο του προσδόκιμου 
ζωής. 

Αυτό όμως που ξεχωρίζει την Ικαρία, και 
δύσκολα συναντάται αλλού, είναι το πλούσιο 
φυσικό περιβάλλον, που λόγω ιστορίας του 
τόπου έχει παραμείνει σχεδόν ανέπαφο από 
μεγάλες καταστροφές κατά την πάροδο των 
αιώνων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διάσωση 
αρκετών ενδημικών ειδών, είδη δηλαδή που 
απαντώνται μόνο σε αυτόν τον τόπο, καθώς και 
τον εμπλουτισμό από πλήθος ειδών χλωρίδας 
και πανίδας (πολλά εκ των οποίων σπάνια), 
συνθέτοντας αυτό που πραγματικά ονομάζουμε, 
υγιές οικοσύστημα.  

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι τα υγιή 
οικοσυστήματα – δάση, υδροβιότοποι, ποτάμια, 
λίμνες κ.λ.π. αλληλεπιδρούν και παρέχουν τις 
κατάλληλες συνθήκες και διαδικασίες για την 
υγεία και βελτίωση της ανθρώπινης ζωής σε 
τόσο μεγάλο βαθμό που είναι πρακτικά αδύνατο 
να υποκατασταθούν από οτιδήποτε άλλο. 
Επομένως, ιστορικά οικοσυστήματα με πλούσια 
βιοποικιλότητα λειτουργούν εν είδει ισχυρού 
ανοσοποιητικού συστήματος  θωρακίζοντας 
τους οργανισμούς που εμπεριέχουν, χλωρίδα 
– πανίδα – άνθρωπο, απέναντι σε αρρώστιες 
και τοξίνες που αυξάνονται ραγδαία από τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι κάτοικοι της Ικαρίας ως 
κομμάτι των αρμονικών αυτών οικοσυστημάτων 
μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες καρπούνταν 
τα οφέλη τους σε μια σεβάσμια και υγιή σχέση 
ανταπόδοσης με το φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, η 
ραγδαία οικονομική,  τεχνολογική και οικοδομική 
ανάπτυξη δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ικαρία, 
η οποία με τη σειρά της βίωσε τις συνήθεις 
επιπτώσεις της ανθρωπογενούς δραστηριότητας 
και τις συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις. 
Δυστυχώς στις έρευνες που γίνονται και 
εμφανίζουν σχετικά ρεκόρ μακροβιότητας δεν 
γίνεται λόγος για την θνησιμότητα που έχει 
αυξηθεί σε πολύ ανησυχητικό επίπεδο στις ηλικίες 
50 -70 ως αποτέλεσμα σύγχρονων ασθενειών.   

Το ερώτημα που γεννάται είναι, αν έχουμε 
δικαίωμα να μετατρέπουμε μέσα σε λίγες 
δεκαετίες ένα περιβάλλον, που έχει τις ρίζες 
του βαθιά μέσα στο χρόνο δημιουργώντας 
έναν τοπικό ενδογενή πλούτο που εγγυάται την 
περίφημη «ποιότητα (και ποσότητα) ζωής», σε 
έναν τόπο πολύ φτωχότερο και φειδωλό ως προς 
τις ευεργετικές του επιρροές.

* Ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος είναι 
Συντονιστής Δασικής Έρευνας 

Αρχιπελάγους.
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της Αφροδίτης Τσαμουδάκη

tsamoudaki_a@yahoo.gr

πώς ακούεσαι... 

Τα ξένα χέρια 
είναι μαχαίρια 

Ξέχασες πως ακούεσαι; Ξέχασες την 
ταυτότητα σου, αν υπήρξε για σένα ποτέ 
κάτι τέτοιο; Χάθηκες στον λαβύρινθο που 
κάποιοι φρόντισαν να σε πετάξουν; Τώρα 
τελευταία ακούς πολλά για το ποιος είσαι, 
για το πώς αντιμετωπίζεις τους άλλους, 
για το πώς τους δέχεσαι, για τη φιλοσοφία 
σου, για τον τρόπο ζωής σου. 

Πράγματι ξέρεις πως είσαι απ’ την 
απομακρυσμένη Ικαρία, πως έχεις μια 
φιλοσοφία και έναν τρόπο ζωής, μέχρις 
ότου κάποιος -που τον ακολούθησαν 
πολλοί-  ανατρέπει το είναι σου όταν 
προσπαθεί ν’ αποδώσει με λόγια αυτό 
που είσαι.  Σε μελετά� Αισθάνεσαι 
περίεργα, σχεδόν παγιδευμένος και 
καθώς προσπαθείς ν’ ανταποκριθείς στις 
προσδοκίες του, χάνεις τον αυθορμητισμό 
σου γιατί τώρα πλέον είσαι μέρος ενός 
πειράματος και το γνωρίζεις. Αισθάνεσαι 
πως πρέπει να συμπεριφερθείς σύμφωνα 
με το πώς ορίστηκες.

Ένιωθες πάντοτε ιδιαίτερος αλλά δεν 
μπήκες ποτέ στη διαδικασία να μελετήσεις 
το είναι σου. Απλώς συμπεριφερόσουν με 
τη φυσικότητα που σε διακατείχε, ένιωθες 
μέσα σου τον ρυθμό σου, λειτουργούσες 
με την καρδιά σου, φιλοσοφούσες, 
χόρευες και τραγουδούσες σε κάθε 
ευκαιρία. Ήσουν ένα με τη φύση, την 
φρόντιζες και σε φρόντιζε, την ένιωθες, 
την μύριζες και ο διπλανός σου ήταν 
πάντα αδελφός σου. Έτσι έμαθες απ’ τους 
δικούς σου. Όλα αυτά συνέβαιναν και δεν 
τα είδες ποτέ έξω από σένα, γιατί ήσουν 
ζωντανή ιστορία, ζωντανή παράδοση. 
Έπλεκες ο ίδιος την καθημερινότητα 
σου χωρίς να περιμένεις βοήθεια από 
κανέναν. 

Και τώρα τι; Η μελέτη της προσωπικότητας 
σου, η ανάλυση της και τα συμπεράσματα 
της σχεδόν σε τρέλαναν. Μήπως από 
τότε που όλοι άρχισαν να έχουν άποψη 
για σένα, αισθάνεσαι πως έχασες τον 
εαυτό σου; Αν και κατά βάθος πάντα το 
ήξερες, μόνο τώρα βιώνεις πραγματικά 
το παράδοξο σου. Και όσο πιο πολύ 
εντείνεται το ενδιαφέρον για σένα και τον 
τόπο σου, τόσο ξεχνάς πώς ακούεσαι. 
Χάνεσαι στο λαβύρινθο των θεωριών και 
βλέπεις να γίνεσαι κάτι άλλο από αυτό που 
νόμιζες ότι εκπροσωπείς σαν άτομο και 
σαν κοινότητα. 

Ορίστηκες. Ήρθαν κάποιοι -άλλοι ειδικοί 
και άλλοι «γενικών καθηκόντων»- και 
σε κατέταξαν, σε κατέγραψαν και κάθε 
μέρα που περνά αισθάνεσαι πως δίνεις 
εξετάσεις. Σε εφημερίδες, περιοδικά, 
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες. 
Είσαι παντού και όλοι ξέρουν ποιος είσαι 
καλύτερα από σένα� Δεν μιλούν τόσο για τις 
φυσικές ομορφιές του τόπου σου -μιλούν 
και γι’ αυτές ευτυχώς-, όσο για σένα τον 
ίδιο και την ιδιαιτερότητα σου…

Αλλά εσύ ξέρεις, δεν ξέρεις; Μπόρα 
είναι θα περάσει και θα μείνεις πάλι μόνος, 
αφού προηγουμένως η «επέλαση» θα σ’ 
έχει ξεψαχνίσει, ίσως και διαστρεβλώσει. 

Ο ερευνητής, ο τηλεοπτικός χρόνος και 
τα σαλόνια των εφημερίδων θα έχουν 
ανακαλύψει ένα άλλο παράδοξο, μια άλλη 
«φυλή των Μάγια» που θα είναι η σειρά 
της να δεχτεί τα φώτα της δημοσιότητας 
ή του «πολιτισμού». Αυτά τα φώτα σε 
τύφλωσαν και εσένα… Προσωρινά, γιατί 
εσύ δεν ξελογιάζεσαι με τέτοια. Ξέρεις 
την πραγματικότητα∙ εσύ την πλάθεις κάθε 
μέρα που περνά. Δεν την άφησες ποτέ σε 
ξένα χέρια. 

Όλα αυτά συνέβαιναν και δεν 
τα είδες ποτέ έξω από σένα, 
γιατί ήσουν ζωντανή ιστορία, 
ζωντανή παράδοση. Έπλεκες 
ο ίδιος την καθημερινότητα 
σου χωρίς να περιμένεις 
βοήθεια από κανέναν. 

“
“
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Πού σε φέρνω; … 

Στο Καρκινάγρι�

του Ηλία Κλαρέβα*
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Όταν πρωτoξεκίνησα το «Παγκόσμιο 
Χωριό» για την εφημερίδα  «Κάβο Πάπας», 
έγραφα ότι «υπάρχουν ελάχιστα μέρη στον 
κόσμο που μπορούμε να καταφύγουμε για να 
δραπετεύσουμε από την παγκοσμιοποίηση». 
Έπειτα επισήμανα ότι η παγκοσμιοποίηση 
«μπορεί να φέρει ανθρώπους κοντά ακόμα 
και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του 
κόσμου, όπως η Αυστραλία, το Βιετνάμ, το 
Περού και η Ικαρία». Υποψιάζομαι ότι κάποιοι 
από εσάς, διατηρούσαν αμφιβολίες για όλα 
αυτά. Τώρα όμως, που ολόκληρος ο πλανήτης 
παρακολούθησε τον παπα-Κώστα (Κωνσταντίνο 
Πλάκα) να «οργώνει» με την «γουρούνα» του 
ολόκληρο το Καρκινάγρι, δε νομίζω να με 
αμφισβητείτε πλέον.

Πρόσφατα, όπως φαίνεται να γνωρίζει όλος 
ο κόσμος, ερευνητές από το «Μπλε Ζώνες» 
επισκέφθηκαν την Ικαρία σε μια προσπάθεια να 
καταλάβουν γιατί η ποιότητα ζωής της γεροντικής 
ηλικίας φαίνεται να είναι υψηλότερη στην Ικαρία 
από οπουδήποτε αλλού. Δεν υπήρξε ούτε ένας 
Ικαριώτης σ’ όλο τον κόσμο που να μη γνώριζε 
προκαταβολικά για την επίσκεψη αυτή, γιατί 
αμέσως μόλις ο Νταν Μπόιτνερ, επικεφαλής 
των  «Μπλε Ζωνών», το ανακοίνωσε στο 
CNN, οι Καριώτες χρησιμοποίησαν κάθε μέσο 
επικοινωνίας - τηλεφωνήματα, τηλεμηνύματα, 
e-mails, διαδίκτυο- περνώντας την είδηση για 
το επικείμενο ερευνητικό ταξίδι απ’ τον έναν 
στον άλλο. Τρανταχτό παράδειγμα κι αυτό της 
δύναμης της παγκοσμιοποίησης. Δείχνει όμως 
και κάτι άλλο, ότι η παγκοσμιοποίηση τρέχει 
με ραγδαίους ρυθμούς, μέγιστη απόδειξη η 
παρουσία της δορυφορικής τεχνολογίας του 
CNN στο Καρκινάγρι.

Το Καρκινάγρι είναι χωρίς αμφιβολία ένα 
από τα απομακρυσμένα χωριά, όχι μόνο της 
Ικαρίας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Ακόμα κι 
οι ανώμαλοι, δύσβατοι δρόμοι δεν στάθηκαν 
ικανοί να χωρίσουν τον Κάβο-Πάπα από το 
υπόλοιπο της Δύσης και δεν μπόρεσαν ν’ 
αντισταθούν στη διεισδυτική δύναμη της 
παγκοσμιοποίησης. Για πολλά χρόνια, τα διεθνή 
τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το CNN και το το BBC, 
έφερναν τον Κόσμο στις οθόνες των κατοίκων 
ακόμα και μακρινών περιοχών όπως η Ικαρία. 
Όλο αυτό φαινόταν όμως, πάντα μονόδρομος. 
Φέτος ο κολοσσός των ειδήσεων συντέλεσε 
στο να ανοιχτεί μια πάροδος στο δρόμο της 
παγκοσμιοποίησης, μια οδός κυκλοφορίας 
αντίθετη κατεύθυνσης: Έφερε την Ικαρία στον 
Κόσμο. 

Και δεν είναι μόνο ο Κόσμος που εξοικειώνεται 
με τους Καριώτες. (Κυκλοφορούν φήμες στο 
διαδίκτυο ότι φέτος το καλοκαίρι οι παπαράτσι 
θα συγκεντρωθούν στο Καρκινάγρι ελπίζοντας 
σε μια ματιά του διάσημου τώρα πια παπα-
Κώστα. Το πότε θα έρθουν θα το μάθουμε 
σίγουρα επειδή θα κάνουν τις κρατήσεις για 
τις μετακινήσεις τους από τον Εύδηλο με ταξί 
απ’ το www.baroutis.gr). Είναι λοιπόν που μέχρι 
τα πέρατα του πλανήτη όλος ο κόσμος παίρνει 
απ’ τους Καριώτες ένα ουσιώδες μάθημα: 
Τον τρόπο για να ζήσει περισσότερο και  

ν’ απολαύσει τη ζωή στο έπακρο. Κι ενώ ο 
Κόσμος μαθαίνει τα μυστικά για μια καλύτερη 
ζωή, μας έχει και σε μεγάλη εκτίμηση για 
τον τρόπο ζωής μας και όσα μπορούμε να 
του διδάξουμε. Αυτό είναι το δώρο που 
εμείς, οι Καριώτες, προσφέρουμε μέσω της 
παγκοσμιοποίησης. 

Στο πρώτο μου άρθρο σ’ αυτή τη στήλη, 
έγραφα ότι «στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
το Καρκινάγρι, το Τραπάλου, ο Κάλαμος, το 
Αμάλου, το Πέζι, ακόμα κι η Λαγκάδα έχουν 
γίνει όλα, παγκόσμια χωριά». Τώρα, χάρη σε 
μια μικρή βοήθεια από τις «Μπλε Ζώνες» και 
το CNN, οι κάτοικοι του «παγκοσμιοποιημένου 
χωριού» μας, έχουν γίνει και επίσημα πια, 
«πολίτες του κόσμου». Πρέπει να είμαστε 
περήφανοι και γι’ αυτό και για τον τρόπο που 
ζούμε. 

Για να το γιορτάσουμε, προτείνω την επόμενη 
φορά που θα σας ρωτήσει ένας Καριώτης 
φίλος, «Μα πού σε φέρνω;», να απαντήσετε 
«Στο Καρκινάγρι» …. ή «στ’ Αμάλου» …. ή «στον 
Κάλαμο» (ή σε οποιοδήποτε άλλο χωριό του 
Κάβο Πάπα).

 Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι η ζωή στην 
Ικαρία συνώνυμη με «τα καλύτερα»; 

*Ο κ. Ηλίας Κλαρέβας κατάγεται από το 
Καρκινάγρι και είναι καθηγητής στο Κέντρο 

Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης.

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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Όταν υπάρχει η διάθεση για συνεργασία, όταν 
υπάρχουν το κέφι και το μεράκι, όταν το συμφέ-
ρον του τόπου δεν συγκρούεται και δεν υποκα-
θίσταται από το προσωπικό ή το κομματικό, τότε 
οι άνθρωποι μπορούν να μεγαλουργήσουν. Η 
περίπτωση της Ανάβρας που σας παρουσιάζουμε 
αναδεικνύει τα επιτεύγματα μιας μικρής κοινότη-
τας, η οποία σε πείσμα της κρατικής αδιαφορίας 
κατάφερε να μετατρέψει τη μιζέρια σε ευημερία. 
Το σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
είναι τόσο οι ιδέες του Κοινοτάρχη, αλλά το ότι 
αυτές τελικά πραγματοποιήθηκαν. 

Γιατί την ίδια εποχή που η Ανάβρα ξεκινούσε 
δειλά-δειλά το δικό της δρόμο (δεκαετία του ’90), 
ένα συνέδριο για την Ικαρία με κεντρικό ερώτημα 
«ποιο μέλλον ταιριάζει στην Ικαρία;» απαντούσε 
με συγκεκριμένες προτάσεις ανάπτυξης. Αν όλα 
αυτά που ειπώθηκαν τότε είχαν γίνει πράξη, όπως 
στην Ανάβρα, σήμερα δε θα είχαμε κανένα λόγο 
να ζηλεύουμε τη μικρή Κοινότητα της Μαγνησίας. 
Αναζητήστε τις ομοιότητες με το ορεινό αυτό 
χωριό και αναρωτηθείτε μήπως θα ‘πρεπε να 
ξανασκεφτούμε ορισμένες αντιλήψεις μας και 
πρακτικές μας.

Η αρχή

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Ανάβρα 
ήταν ένα τυπικό μίζερο ορεινό χωριό κτηνο-
τρόφων, πνιγμένο στη λάσπη και στη σκόνη, 
όπου άνθρωποι και ζώα σχεδόν συμβίωναν 
σε καλύβες, ενώ τα γελάδια, οι χοίροι και τα 
πρόβατα κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο χωριό. 
Σκαρφαλωμένο στα 1000 μέτρα των δυτικών 
πλαγιών της Όθρυος, χωρίς δίκτυο ύδρευσης, 
χωρίς σχολειό, ακολουθούσε τη «μοίρα» όλων 
των ελληνικών χωριών, ζούσε τη παρακμή και 
την εγκατάλειψη. Τη μοίρα όμως την αλλάζουν 
οι άνθρωποι και οι ιδέες. 

Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα της Ανάβρας 
λέγεται Δημήτρης Τσουκαλάς. Εργαζόταν σαν 
επιθεωρητής της ΔΕΗ στην Αθήνα και την εποχή 
αυτή αποφασίζει να την εγκαταλείψει για να ζήσει 
στη γενέτειρά του. Βάζει υποψηφιότητα για Κοι-
νοτάρχης και εκλέγεται. Από τότε μέχρι σήμερα 
(με ένα διάλειμμα μίας 4ετίας) είναι συνέχεια 
Κοινοτάρχης της Ανάβρας.

Στις προτεραιότητες του νέου προέδρου ήταν 
η κατασκευή κτηνοτροφικών πάρκων και η δημι-
ουργία σωστών εγκαταστάσεων για το σταβλισμό 
των ζώων, έτσι ώστε να μπει τέλος στην αναρχία 
που επικρατούσε. Εγχείρημα καθόλου εύκολο 
και καθόλου αυτονόητο. «Το μεγαλύτερο επίτευγ-
μά μου», όπως λέει ο ίδιος, «είναι ότι κατάφερα 
να αλλάξω τη νοοτροπία των συγχωριανών μου. 
Στην αρχή έφεραν αντιρρήσεις στα σχέδια, αλλά 
με επιμονή και υπομονή τούς έπεισα».

Και η αρχή είναι, ως γνωστόν, το ήμισυ του 
παντός. Από τότε αρχίζει ένας αδιάκοπος ρυθ-
μός ανάπτυξης. Ασφαλτοστρώνονται οι δρόμοι, 
κατασκευάζεται δίκτυο ύδρευσης και η κοινότητα 
εξοπλίζεται με αποχιονιστικά μηχανήματα.

Οι βάσεις της ανάπτυξης και οι υποδομές

Κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη αποτέλεσε 
η πραγματοποίηση ενός συνεδρίου με θέμα το 
μέλλον της Ανάβρας όπου καθηγητές και ειδικοί 
διατύπωσαν τις προτάσεις τους. Από τα πρώτα 
σημαντικά έργα ήταν η κατασκευή ενός υπερσύγ-
χρονου δημόσιου σφαγείου, με  πιστοποιημένη 
βιολογική παραγωγή από τη ΔΗΩ - το πρώτο και 
μοναδικό	δημόσιο	στην	Ελλάδα!	Το	έργο	αυτό	
αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της βιοκτη-
νοτροφίας της κοινότητας με τα 25000 ζώα. 

Το δεύτερο μεγάλο έργο ήταν το πρότυπο 
Αιολικό πάρκο που έχει στηθεί σε υψόμετρο 
1.650 μ., ισχύος 17,5 MW. Σήμερα η κοινότητα 
πουλάει το  ρεύμα στη ΔΕΗ με αποτέλεσμα 
να έχει έσοδα που φτάνουν τα 100.000 ευρώ 
τον χρόνο. Για να πειστούν βέβαια οι κάτοικοι 
ότι δεν βλάπτει την υγεία τους, χρειάστηκε να 
γίνουν μαραθώνιες ενημερωτικές συναντήσεις. 
Ταυτόχρονα, οργανώθηκε η κοινωνική μέριμνα. 
Έγιναν δύο σχολεία, δημοτικό και νηπιαγωγείο, 
αγροτικό ιατρείο (πάντοτε στελεχωμένο), δωρεάν 
στέγαση για τους δασκάλους και τους γιατρούς, 
«Βοήθεια στο σπίτι».

Τον εξοπλισμό της κοινότητας συμπληρώ-
νουν  ένα  διώροφο πάρκινγκ των 60 θέσεων, 
το γυμναστήριο με τα τελευταίας τεχνολογίας 
μηχανήματα, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και 
μπάσκετ, το λαογραφικό μουσείο και φυσικά το 
περιβαλλοντικό-πολιτιστικό πάρκο, έκτασης 240 
στρεμμάτων. Πρόκειται για έναν παράδεισο. Σε 
μια διαδρομή πέντε χιλιομέτρων κατά μήκος του 
Ενιπέα (παραπόταμου του Πηνειού), συναντάς 
αιωνόβια πλατάνια, πέτρινα και ξύλινα γεφύρια, 
νερόμυλους, μαντάνια και δρυστέλες  (κατα-
σκευές για την επεξεργασία  και καθαρισμό υφα-
σμάτων με τη βοήθεια του νερού).  Παράλληλα 
έχουν κατασκευασθεί παιδικές χαρές και τώρα 
τοποθετούνται infokiosk.

[ΤΟΠΟΣ … ΑΛΛΟΥ]

Ανάβρα: 
ένα χωρίο… ζηλευτό�
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[ΤΟΠΟΣ … ΑΛΛΟΥ]

Τα μυστικό της επιτυχίας 

Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Γκούρα, που 
σημαίνει πηγή και φαίνεται ότι ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Ανάβρας Δημήτρης Τσουκαλάς έψα-
ξε	όλες	τις	πηγές!	Καταρχήν	εκμεταλλεύτηκε	τις	
πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου του (δάση, 
λιβάδια, νερό και αέρας), αξιοποίησε τη γνώση 
των ειδικών (συνέδριο, μελέτες), δεν άφησε να 
πάει χαμένο κανένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενώ 
δεν σταμάτησε να συζητά και να συνδιαλέγεται με 
τους συγχωριανούς τους (συνελεύσεις).

Το μυστικό της επιτυχίας, όπως λέει ο ίδιος 
ο πρόεδρος,  «είναι να αγαπά κανείς τον τόπο 
του, να δουλεύει σκληρά και να εκμεταλλεύεται 
κάθε ευκαιρία που του δίνουν τα εθνικά και τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα». Δεν αποδέχεται τη 
δικαιολογία έλλειψης πόρων επισημαίνοντας ότι  
δεν πρέπει να σταματάς να διεκδικείς «αλλά όταν 
υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια και παραμένουν 
αδιάθετα, τότε κάτι κάνεις εσύ λάθος». Διαβε-
βαιώνει με πολύ σιγουριά ότι, κάθε δήμαρχος ή 
κοινοτάρχης μπορεί να κάνει έργα αν έχει κέφι, 
μεράκι, σωστούς συνεργάτες και καλή γραμ-
ματειακή υποστήριξη και δεν έχει κομματικές 
φιλοδοξίες.

…και τα μελλοντικά σχέδια

Η ανάπτυξη της Ανάβρας όμως δεν σταματά 
εδώ. Στα επόμενα σχέδια βρίσκονται ένα γη-
ροκομείο μία πισίνα, η αναστήλωση πέτρινων 
γεφυριών και εκκλησιών του 17ου αιώνα όπως 
και η δημιουργία τυποποιητηρίων κτηνοτροφικών 
προϊόντων.

Υπό δημοπράτηση βρίσκεται και ένα μικρό 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, που επίσης θα απο-
φέρει επιπλέον έσοδα στο χωριό. 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σχέδιο ακολουθεί. 
Πρόκειται για την εγκατάσταση συστήματος τηλε-
θέρμανσης η οποία θα λειτουργεί με την καύση 
βιομάζας (κοπριές των ζώων, ξερά φύλλα, άχυρο 
κ.ά). Το έργο προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ 
χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ 
η μελέτη του έγινε από το ΤΕΙ Κοζάνης. Ένας 
κεντρικός λέβητας θα τοποθετηθεί στην άκρη 
του χωριού και από εκεί θα διοχετεύεται με 
υπόγειους αγωγούς καυτό νερό σε κάθε σπίτι. 
Έτσι κάθε νοικοκυριό θα έχει ολόκληρο το χει-
μώνα ζεστό νερό και θέρμανση, με μια ελάχιστη 
επιβάρυνση. 

Μέχρι σήμερα πολλοί είναι αυτοί που επέ-
στρεψαν στο χωριό τους αλλά ο κοινοτάρχης 
επιμένει. Για να ενισχυθεί κι άλλο ο πληθυσμός, 
έκανε επέκταση του οικισμού και δίνει οικόπεδα 
σε άστεγους δημότες στο μισό της αντικειμενικής 
τους αξίας και με αποπληρωμή σε 5 δόσεις.

Σχετικές ιστοσελίδες:
http://www.anavra-goura.gr/
h t t p : / / g i r i s m a t a . s k a i . g r / d e f a u l t .
asp?pid=2&vid=595

Πηγές: Ελεύθερος Τύπος, Καθημερινή 
και  ιστολόγια του διαδικτύου.

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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[ΑΠΟΨΗ]

Παρατηρήσεις για το 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
του Γιάννη Κέφαλου

Έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη για την οποία γίνονται πολλές συζητήσεις. Δεν αμφισβητώ 
τις προθέσεις των μελετητών όμως περιορίζονται από νομοσχέδια και πιθανόν άγνοια. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ό,τι προκύπτει από την τεχνοκρατική ματιά τους και περιλαμβάνει πλήθος 
αντιφάσεων.

Θέλουν να εξασφαλίσουν  μια συμπαγή αστική ανάπτυξη γιατί όπως υποστηρίζουν το κύριο κριτήριο 
του οικιστικού δικτύου είναι η φυσική γειτνίαση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
πόρων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Έτσι λοιπόν με τη λογική του διαβήτη ορίζουν 
την περίμετρο των χωριών μας. Το οικιστικό μοντέλο της αραιής δόμησης δεν εμπόδισε ποτέ τους 
Ικάριους να διατηρούν επαφές, να συνευρίσκονται και να κοινωνικοποιούνται. Δεν χρειάζεται να 
αναλύσω τις αιτίες που καθιέρωσαν αυτό το μοντέλο. Η αποκλειστική εφαρμογή του και η διαιώνισή 
του είναι το καλύτερο πειστήριο για την επιτυχία του.

Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες καταφέραμε να αλλοιώσουμε την όψη των χωριών μας. 
Υιοθετήσαμε το άσπρο – μπλε των Κυκλάδων και προσθέσαμε ορόφους ενώ οι παππούδες μας 
βγαίνοντας από την πόρτα πατούσαν το χώμα γιατί ήταν ρεαλιστές και ολιγαρκείς και γιατί «τούτη η 
γη που την πατούμε, όλοι μέσα θε’ να μπούμε». Τα 7,50 μ. για το ύψος των κτιρίων είναι μονόδρομος 
για το παράκτιο μέτωπο. Τι γίνεται όμως από ‘κει και πέρα; Η δυναμική του ορεινού χώρου είναι κάτι 
διαφορετικό και πέρα από το έμψυχο δυναμικό οι ίδιοι οι οικισμοί κουβαλάνε ιστορία, παράδοση 
και πολιτισμό.

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα χωριά μας μέχρι και τη δεκαετία του ’70 ήταν παραδοσιακά. 
Περιμένουμε να αυξηθεί η προσέλευση των τουριστών κι εύχομαι να τα καταφέρουμε. Θα θέλουμε 
λοιπόν να δείξουμε στους ξένους το παραδοσιακό καριώτικο σπίτι, με τα χαρακτηριστικά της 
παραλλαγής και της απόκρυψης, μοναδικά σ’ όλο το Αιγαίο, αλλά δε θα βρίσκουμε ούτε ένα. Θα μας 
εξηγήσουν οι μελετητές πώς εξασφαλίζεται η «ορθή λειτουργία των οικιστικών κέντρων», τι σημαίνει 
«ανθρώπινη κλίμακα» και «θεωρητική χωρητικότητα οικισμού»;   

Σίγουρα είναι επιβεβλημένο, εδώ και τώρα, να διευκρινίσουμε ποιες είναι οι ζώνες οργανωμένης 
ανάπτυξης, ποιες είναι οι περιοχές ειδικής προστασίας κλπ. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο ώστε ο καθένας 
θα γνωρίζει τι και πού χτίζει. 

Αναφέρεται επίσης ότι ο νέος ρόλος των οικισμών συμφωνεί με δοκιμασμένες εφαρμογές σε 
περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά ενώ παρακάτω επισημαίνουν ότι λαμβάνουν υπόψη την 
ιδιότυπη οικιστική μας οργάνωση. Οι αντιφάσεις συνεχίζονται, δε θέλουν απομακρυσμένα σπίτια για 
να κρατηθεί χαμηλά το κόστος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ενώ συγχρόνως θέλουν να 
προσελκύσουν τον κάτοικο των αστικών κέντρων  για να του δείξουν την ξεχωριστή αρχιτεκτονική. 

Ο κοινός νους είναι αυτός που δείχνει το δρόμο. Διατηρούμε αυτό που υπάρχει, την κληρονομιά 
μας, και την αναδεικνύουμε. Η μεγάλη βιοποικιλότητα και οι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι δώρα της 
φύσης (υπάρχει πέτρωμα που σπάνια έχει αναφερθεί στην διεθνή βιβλιογραφία, πιθανόν αποτελεί 
την μοναδική αναφορά στη χώρα μας) και αυτά ώθησαν τον Καριώτη στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. 
Γι αυτήν την κληρονομιά δε γίνεται ούτε μία αναφορά. 

Η «αειφορία» που επαναλαμβάνουν κατά κόρον στο κείμενο σημαίνει διαχείριση των φυσικών 
οικοσυστημάτων  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική ποιότητα και η ισορροπία για το 
μέλλον.  

Αναμένουμε τις εξελίξεις και ευτυχώς, η ανησυχία και η αντίδραση είναι μεγάλες.
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Εύδηλες αντιθέσεις

[ΑΠΟΨΗ]

Αν η κατασκευή ενός ασφαλούς και σύγχρονου λιμανιού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη του τουρισμού στον Εύδηλο και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το νησί, το ίδιο και πε-
ρισσότερο σημαντική προϋπόθεση είναι η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού. 
Και είναι περισσότερο σημαντική για τον απλό λόγο ότι το κίνητρο για την επιλογή ενός τόπου για 
τουρισμό είναι κατ’ αρχήν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ο παραδοσιακός ή όχι χαρακτήρας του. 
Σε καμία πάντως περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό οι δύο προϋποθέσεις να συγκρούονται, αρκεί 
να υπάρχουν μελέτες που να σέβονται το χαρακτήρα των παραθαλάσσιων οικισμών.

Αν λοιπόν η ιστορικότητα και οι μνήμες ενός τόπου είναι ψηλά γράμματα και δυσνόητα, θα πρέπει 
να γίνει κατανοητή τουλάχιστον η οικονομική διάσταση των εννοιών «παραδοσιακός οικισμός» ή 
«αξιόλογο τοπίο». Ιδιαίτερα σε ένα τόπο που φαίνεται να αποβλέπει σε οφέλη από τον τουρισμό είναι 
αδιανόητο να μην προστατεύει το «κεφάλαιο» και τις «αξίες» στις οποίες μπορεί να ακουμπήσει, 
να επενδύσει και να αναπτύξει τον τουρισμό. Ο παραδοσιακός οικισμός και το τοπίο είναι τέτοια 
«κεφάλαια» και «αξίες». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ικαριάς μέχρι σήμερα απέφυγε να κινήσει τη 
διαδικασία χαρακτηρισμού παραδοσιακών οικισμών, όπως και απέφυγε να ελέγξει και να προστα-
τεύσει τις εκτάσεις που τουλάχιστον της ανήκουν. 

Σήμερα με το επιχείρημα ότι κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση ο Δήμος Ευδήλου υπερασπί-
ζεται με πείσμα ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι θα εξαφανίσει αυτό που όλοι γνωρίζαμε σαν Εύδηλο. 
Με την επίκληση όμως αυτού του διλλήματος, «έργο τώρα αλλιώς χάνουμε τα λεφτά», δυστυχώς 
έγιναν πολλά άχρηστα έργα. Παρά του ότι δεν είναι ακριβώς έτσι - δηλαδή υπάρχει πάντα χρόνος 
και τρόπος να αλλάξουν οι μελέτες ή και να μην εκτελεστούν τα αμφισβητούμενα τμήματα  του 
συνολικού έργου - οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπιστούν την ομορφιά 
του παλιού λιμανιού απέναντι στο άχρηστο και καταστροφικό μπάζωμα . Ο Δήμος από τη μεριά του 
οφείλει να αντιληφθεί και να συζητήσει την ουσία του προβλήματος.

Γιατί κανένα έργο δεν είναι εξ ορισμού σωστό, το ίδιο και καμία μελέτη. Για αυτό το λόγο υπάρ-
χουν οι διαδικασίες ελέγχων, εγκρίσεων, διαβούλευσης και προσφυγών. Κάθε σοβαρό έργο και 
μελέτη οφείλουν να έχουν και εναλλακτικές εφαρμογές, οι οποίες αρκετές φορές αποδεικνύονται 
ορθότερες από τις αρχικές, ιδιαίτερα όταν τα δεδομένα αλλάζουν. 

* Ο κ. Βασίλης Θεοδώρου 
είναι Αρχιτέκτων - Μηχανικός.

του Βασίλη Θεοδώρου*

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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Άνοιξη, ίσως η πιο εντυπωσιακή εποχή να περπατήσει κανείς στα μονοπάτια που 
διασχίζουν την Ικαρία από άκρη σε άκρη. Όχι τυχαία, πολλοί πεζοπόροι από όλη την 
Ευρώπη επιμένουν να επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο.

Έτσι και εμείς, ξυπνήσαμε νωρίς, για να απολαύσουμε μια πεζοπορική διαδρομή. 
Κανονίσαμε να πάμε με τον ξάδερφο οδικώς από τις Ράχες, στα νότια του οροπεδίου 
Πέζι, στον Άγιο Ισίδωρο. Οι επιλογές από εκεί είναι πολλές. Καρκινάγρι, Τραπάλου, 
κορυφή Μέλισσα και αυτές είναι μερικές μονάχα.

Επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τη σηματοδοτημένη διαδρομή για Καρκινάγρι. 
Γεμίζουμε λίγο νερό από τη δροσερή πηγή και απολαμβάνουμε τη θέα προς την τοποθεσία 
«Κουμαρό», αθέατη από τη θάλασσα αλλά και την ενδοχώρα. Κατευθυνόμενοι δυτικά, 
ακολουθούμε τη παλιά βασιλική στράτα εμφανώς ταλαιπωρημένη αρχικά - όπως και το 
δάσος πρίνων που καλύπτει την περιοχή - από την συνεχιζόμενη υπερβόσκηση.  

Από τα πρώτα κιόλας βήματά  μας η ερπετοπανίδα της περιοχής κάνει εμφανή την 
παρουσία της. Συναντάμε την ενδημική σαύρα της Ικαρίας , κορκόφιλες και πιθανόν 
έναν κυρτοδάκτυλο(�), που δεν χάνουν την ευκαιρία της ηλιόλουστης μέρας για να 
ζεσταθούν. 

Μετά από λίγο φτάνουμε στο χείλος της κοιλάδας, με τους λούρους γνωστούς 
ως «Πόρτες» να ορθώνονται στα αριστερά μας, ενώ η ατμόσφαιρα ευωδιάζει από  
λαδανιές, καμπανούλες, λιμόδωρα, αγριολεβάντες, καλοκοιμηθέ... και τα μικροπούλια 
της περιοχής αποτελούν αφορμή για τους μαυροπετρίτες που κυνηγούν για άλλη μια 
χρονιά, μετά το μακρινό τους ταξίδι από τη Μαδαγασκάρη. Τι άλλο μπορεί να νιώσει 
κανείς παρά ευγνωμοσύνη για τον κόπο των κατοίκων που έχτισαν πέτρα πέτρα το 
ντουσεμέ που μας οδηγεί στα ρουμάνια της περιοχής.

Κατηφορίζοντας ξεδιπλώνονται απόκρημνες ορθοπλαγιές, παραδοσιακά χυτά 
σπίτια, εγκαταλελειμμένες πεζούλες, αλώνια και ένας ζωοδότης χείμαρρος. Φτάνουμε 
στην τοποθεσία «Κουκούλες», μας κερνούν καφέ και μετά από ένα μικρό διάλειμμα 
καταλήγουμε στο Καρκινάγρι.

Η χαρά της διαδρομής αγκαλιάζει τις σκέψεις μας κάνοντας μας να ανυπομονούμε 
για την επόμενη πεζοπορία.

*Η κα. Λίνα Τσιγγερλιώτη είναι ξεναγός ορεινών προστατευόμενων 
περιοχών και ο κ. Λευτέρης Τρικιριώτης 

συνοδός πεζοπορικών περιηγήσεων.

Πεζοπορικές Περιηγήσεις στην Ικαρία:
hikingikaria.blogspot.com

e-mail : hikingikaria@gmail.com

Άγιος Ισίδωρος- Καρκινάγρι
των Λίνα Τσιγγερλιώτη & Λευτέρη Τρικιριώτη 

[ΞΕΣΤΡΑΤΙΖΟΝΤΑΣ]
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Travel Voice
από την Εφημερίδα «Athens Voice» (21/5/09)

Τα πιο συναρπαστικά μονοπάτια 
Ο γύρος των Ραχών στην Ικαρία
Ένα κυκλικό μονοπάτι 25χλμ. που ξεκινά πάνω 
από το κέντρο «Πλειάδες» στον κεντρικό δρόμο 
λίγο πριν από τον Αρμενιστή και διατρέχει τα 
ωραιότερα σποτς της ορεινής περιοχής των Ραχών. 
Να προμηθευτείς οπωσδήποτε το χάρτη-ζωγραφιά 
της διαδρομής, που επιπλέον περιέχει χρήσιμες 
πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία και που τον έχει 
εκδώσει ο Σύλλογος Ραχιωτών Ικαρίας.

Οι top παραλίες
Σεϋχέλλες  στην Ικαρία
Το χρώμα της θάλασσας είναι παραισθησιογόνο. 
Αλλά για να φτάσεις ως εδώ, θα αναζητήσεις το 
κατάλληλο πέρασμα ανάμεσα από τα μεγάλα λευκά 
βράχια που υψώνονται πίσω από την παραλία. Όχι 
και τόσο ευχάριστο, αν έχει ακροφοβία. 

Τα πιο απολαυστικά spa στη φύση
Ικαρία
Στα 2,5 χλμ. δυτικά του Αγίου Κηρύκου, πάνω στον 
παραλιακό δρόμο, θα βρεις την πινακίδα για την 
πηγή. Το μονοπάτι φτάνει στην άκρη της παραλίας, 
όπου τα βράχια σχηματίζουν μια φυσική πισίνα. Τα 
ραδιούχα νερά συναντιούνται με τη θάλασσα. Μην 
ξεχαστείς, είκοσι λεπτά αρκούν.   

[ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΥΠΟΣ]
αναδημοσιευμένα νέα από τον τύπο, ηλεκτρονικό και μη�

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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Το βράδυ της πρωτοχρονιάς, σε 
μια ταράτσα του βόρειου Λονδίνου 
συναντιούνται τέσσερα πρόσωπα που 
έχουν ανέβει ως εκεί για ν’ αυτοκτονήσουν. 
Ένας τηλεπαρουσιαστής που ατιμάστηκε 
και έχασε τα πάντα επειδή λειτούργησε 
κάπως παρορμητικά. Μια γυναίκα μέσης 
ηλικίας με ένα «μη φυσιολογικό» παιδί που 
την έχει στραγγίξει από ζωή. Μια έφηβη 
με τα γνωστά προβλήματα που συναντάει 
η ενηλικίωση κι ένας παρακμασμένος 
ροκάς που μοιράζει πίτσες και νιώθει 
χαμένος χωρίς το συγκρότημά του.

Κα ιρό  πρ ιν  ζούσαν  όλο ι  τους 
φυσιολογικά, ετερόκλητοι, με διαφορετική 
καταγωγή και προορισμό. Τα επιχειρήματά 
τους όμως για να κρατηθούν στη ζωή 
λιγόστεψαν δραματικά και έτσι κατέληξαν 
στην αυτοχειρία. Αντί όμως τη μοναχική 
διαδικασία που είχαν στο μυαλό τους 
βρίσκονται αντιμέτωποι με άλλα τρία 
πρόσωπα και μπερδεύονται.

Η κουβέντα αναδεικνύει τις διαφορές 
τους και κλονίζει τα επιχειρήματα, οι 
λόγοι του ενός φαίνονται ανυπόστατοι 
στους υπόλοιπους.  Τα αδιέξοδα 
όμως συνεχίζονται, κανονίζουν να… 
αυτοκτονήσουν σε μια μεταγενέστερη 
ημερομηνία και κατεβαίνουν από την 
ταράτσα. 

Το βιβλίο δεν είναι σκοτεινό, αλλά 
γεμάτο χιούμορ και ευτράπελα. Δείχνει 
την αστεία πλευρά της απόφασής τους 
ενώ καταπιάνεται με το θεμελιώδες 
πρόβλημα της εποχής. Ο άνθρωπος στο 
αρχαίο δράμα ήταν αντιμέτωπος με το 
πεπρωμένο, στο σαιξπηρικό ερχόταν 
απέναντι στον συνάνθρωπό του και στο 
σύγχρονο δράμα έχει να αντιμετωπίσει 
τον χειρότερο εχθρό, τον εαυτό του. 

Η ζωή κι ο θάνατος, η φιλία,  η αγάπη 
και ο πόνος πλέκουν ένα συγκινητικό 
μυθιστόρημα που προβληματίζει με τον 
πιο ανώδυνο και ανορθόδοξο τρόπο.

* Ο κ. Γιάννης Κέφαλος είναι εκπαιδευτικός 
και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου 
«Ανεφάντης» στον Άγιο Κήρυκο.

Η κάθοδος των τεσσάρων...

[ΑΚΟΥΣΕ]

Η Ικαριακή Ραδιοφωνία, το ραδιόφωνο 
όλων των Iκαριωτών που κράτησε 
συντροφιά στους ακροατές του νησιού 
μας για 20 χρόνια τη περίοδο 1980-2000 
είναι και πάλι κοντά σας�

Τη ν  α ν α σ ύ σ τ α σ η  α ν έ λ α β ε  ο 
Σωτήρης Πολίτης μαζί με τον Γιώργο 
Φ ι λ ι π π ο π ο λ ί τ η  κ α ι  τ ο ν  Χ ρ ή σ τ ο 
Πίττακα. Σκοπός του ραδιοφώνου 
δεν είναι μόνο να ψυχαγωγήσει τους 
ακροατές του με μουσική από όλo το 
ελληνικό πεντάγραμμο, αλλά και να 
τους ενημερώσει για τα θέματα που 

Ικαριακή Ραδιοφωνία

[ΔΙΑΒΑΣΕ]

του Γιάννη Κέφαλου* 

του Δημήτρη Φιλιπποπολίτη

Συγγραφέας: Νικ Χόρνμπι 
Εκδόσεις: Πατάκης

άπτονται της Ικαρίας, των Ικαριωτών 
και της Ικαριακής Ομογένειας. Νέα και 
πληροφορίες αντλούνται από όλες τις 
δημοσιογραφικές πηγές της Ικαρίας, 
καθώς και από όποιον θέλει να αφήσει 
τη γνώμη του. Μια γνώμη, που μπορεί να 
εκφέρεται ελεύθερα,  χωρίς ύβρεις (σε 
προσωπικό, οικογενειακό ή συλλογικό 
επίπεδο - με όλες τις μορφές συλλογικής 
έκφρασης), έχοντας σαν πλεονέκτημα τον 
πολιτισμό  που χαρακτηρίζει τους

Ικαριώτες - για θέματα πολιτιστικά, 
καλλιτεχνικά, κοινωνικά, πολιτικά ή ακόμα 
και αθλητικά. 'Έτσι όλες οι φωνές, με αυτές 
τις προϋποθέσεις,  έχουν βήμα και λόγο 
στην Ικαριακή Ραδιοφωνία.

Σας καλούμε λοιπόν να μπείτε στο 
διαδίκτυο και να ακούσετε την πιο μελωδική 
ικαριώτικη παρέα, καθώς και ειδήσεις και 
νέα από το τόπο μας� Σας περιμένουμε�

 
e-mail: info@ikariaki.gr

website: www.ikariaki.gr
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Ο Καραγκιόζης στον Άδη

Μέρα Μαγιού έφυγε από κοντά μας ο Ευγένιος Σπαθάρης. Είμαι 
σίγουρος ότι ο γλυκός παππούς Ευγένιος θα ταξιδέψει με τη βάρκα 

του Ψυχαμοιβού στην Αχερουσία λίμνη, με τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος 
με εκπληκτική μαεστρία είχε αποδόσει σε ένα από τα πολλά έργα 
του, στη μεταφορά των Αριστοφανικών «Βατράχων». Είναι βέβαιο 
ότι θα διαπραγματευτεί με τον βαρκάρη των ψυχών το τίμημα της 

μεταφοράς και θα τον κατηγορήσει ότι ληστεύει τον κόσμο, αφού έχει 
το μονοπώλιο της μεταφοράς�

Έτσι ήταν σε όλη τη ζωή του ο Ευγένιος, που παράτησε τις σπουδές 
της Αρχιτεκτονικής το 1942 για να γίνει καραγκιοζοπαίχτης, παρά 

την αντίθετη εντολή του πατέρα του Σωτήρη. Ταυτίστηκε με τον 
ήρωά του, ήταν διάφανος και σοφός σαν τον πρωταγωνιστή του, 

είρωνας, σατιρικός, βαθιά λαϊκός, αλλάζοντας διαρκώς φωνές (πότε 
Καραγκιόζης, πότε Χατζηαβάτης, πότε Αγλαΐα), αποτελούσε και ο 

ίδιος μία φιγούρα τού δικού του θεάτρου σκιών. 
Μας συντρόφεψε, μας μάγεψε, μας παρακίνησε να στήσουμε 
το δικό μας μπερντέ στις αυλές μας, μας έδωσε το κουράγιο 

να συνεχίσουμε παίζοντας Καραγκιόζη στα παιδιά μας� Έκανε 
τον μπερντέ θέατρο και τέχνη, μια τέχνη και την υπηρέτησε με 

ενθουσιασμό σε ολόκληρη τη ζωή του, μια τέχνη που έχει άρωμα από 
αγιόκλημα, νυχτολούλουδα και τριανταφυλλιές�

Από τις αρχές του 19ου αιώνα η εκκλησία και η «καλή κοινωνία» 
συγκρούονται με τον Καραγκιόζη και οι κάθε λογής εξουσίες ήταν 

εχθρικές απέναντι στους καραγκιοζοπαίχτες. Ο καραγκιοζοπαίχτης 
Μίμαρος (1890) μετατρέπει το θέαμα σε οικογενειακό σατιρικό 

θέατρο. Από το 1945 και μετά ο Ευγένιος ανταγωνίζεται τον 
κινηματογράφο και τη μεσοαστική νοοτροπία. Ο Σπαθάρης με τον 
ξυπόλητο, αιωνίως πεινασμένο και με γλώσσα που «σπάει κόκαλα» 

ήρωά του, αποδεικνύει ότι τίποτα δεν ήταν ικανό να αλλάξει τον 
Καραγκιόζη.  Δίνει παραστάσεις σε μάντρες, σε καφενεία, σε 
αίθουσες. Αργότερα συνδέεται με το ζωντανό θέατρο και τον 

κινηματογράφο. Σκηνογραφεί, σκηνοθετεί, ηχογραφεί και ζωγραφίζει, 
ενώ παράλληλα ταξιδεύει στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αίγυπτο 

και στην Ευρώπη, όπου αναγνωρίζεται και βραβεύεται. 
Τι κι αν σήμερα οι γείτονές μας οι Τούρκοι διεκδικούν την καταγωγή 
του Καραγκιόζη, για μας ο Καραγκιόζης είναι Έλληνας και στη λαϊκή 

συνείδηση έχει ταυτιστεί με τον Ευγένιο. Όπως είπε και ο Γιάννης 
Τσαρούχης «οι φωνές του Καραγκιόζη είναι όπως οι φωνές των 
πλανόδιων μικροπωλητών, δυνατές, αγνές, μεσογειακές, με μια 

επισημότητα που σε κάνει ν' απορείς και να μην ξέρεις σε ποια μεγάλη 
αυλή μαθήτεψαν ή από ποια μεγάλη θρησκεία προέρχονται... Όλη η 

νοστιμάδα της ελληνικής φυλής εκφρασμένη με ήχους...». 
Αυτές οι φωνές θα μας συντροφεύουν τώρα που ο γλυκός παπούς 

Ευγένιος, ο μακρινός «απόγονος» του Θεόφιλου και του Αριστοφάνη, 
μετακόμισε με το θίασό του οριστικά στο βασίλειο των σκιών… σα’ να 

τους ακούω: 
-Χατζηαβάτης: Καραγκιόζη, τι σκοτάδι έχει ο Άδης�\

-Καραγκιόζης: Δεν έφτασε ακόμα η ΔΕΗ εδώ χάμω. Και τι 
σκουλήκια τρομερά�

-Μπάρμπα - Γιώργος (ακούει που μιλάνε, γυρίζει προς τον 
Καραγκιόζη και τον ρωτά): Μιλάνι οι πιθαμέν' ρε κλιφταράδκου;

- Καραγκιόζης: Μπάρμπα, τον παλιό καιρό οι πεθαμένοι ψηφίζανε 
κιόλας�

Β.Θ.

(Δελτίο καιρού)

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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υλικά:
Ι κιλό ψάρια (κατά προτίμηση γόπες), 2 κουταλιές αλεύρι
1 ποτήρι ξύδι, λίγο σκόρδο
λίγο δεντρολίβανο, ελαιόλαδο, αλάτι
εκτέλεση:
Τηγανίζουμε τα ψάρια και τα βγάζουμε από το τηγάνι. Μέσα στο ίδιο 
λάδι βάζουμε το αλεύρι και το καβουρδίζουμε. Μετά προσθέτουμε το 
ξύδι, 1 ποτήρι νερό (ανάλογα με την οξύτητα του ξυδιού), αλάτι, λίγο 
σκόρδο και λίγο δεντρολίβανο μέχρι να γίνει μια αραιή σάλτσα. Με 
αυτή τη σάλτσα περιχύνουμε τα ψάρια.

Τη συνταγή μάς έδωσε η Τούλα Κράτσα (Καράκαινα) 
από το Καρκινάγρι

τι μαγειρεύουν… οι Ικαριώτες;

ψάρια μαρινάτα

Επιμέλεια:  Ποπηρένα Φραδέλη

κυκλοφορεί

Διάθεση:
Βιβλιοπωλεία Ιανός 
Σταδίου 24, Αθήνα, 
τηλ: 210 3217917
Αριστοτέλους 7,Θεσσαλονίκη, 
τηλ: 2310 277004

Βιβλιοπωλείο Τσαμαντάκη
Καραολή - Δημητρίου & Καραϊσκου, Πειραιάς 
τηλ: 210 4138114

Αθήνα και υπόλοιπη Ελλάδα: για πληροφορίες 
Αθηνά Μάγγουρα (6974305203)

Ικαρία: στο φωτογραφείο του Χρήστου 
Μαλαχία στον Χριστό Ραχών, στα 
βιβλιοπωλεία  
Αγ. Κηρύκου και Ευδήλου 
και στα καταστήματα του Καρκιναγρίου

ούλα είναι φάδια της κοιλιάς
προλογίζει ο Ηλίας Μαμαλάκης

τη συνταγή αυτή θα την βρείτε 

στο βιβλίο «ούλα είναι φάδια της 

κοιλιάς», Εκδόσεις «Κάβο Πάπας», 

Αύγουστος 2007
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Ι.Κ.Α. (ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ) 22750-22385/22386
Ι.Κ.Α. (ΕΥΔΗΛΟΣ) 22750-31190
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΣΑΜΟΣ) 22730-22100
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ) 22750-22222/22944
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΥΔΗΛΟΣ) 22750-31222
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΡΑΧΕΣ) 22750-41222
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΦΟΥΡΝΟΙ) 22750-51222
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑΜΟΥ 22730-81000
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΡΑΧΕΣ) 22750-41199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣΑΜΟΣ) 22730-22199
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ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 210 4226000/4511311
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ) 22750-22207
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΥΔΗΛΟΣ) 22750-31007
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΙ) 22750-51207
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ (ΣΑΜΟΥ) 22730-27318/27890
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΥ ΣΑΜΟΥ) 22730-30888
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ) 22750-32216
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΣΑΜΟΣ) 22750-87800
ΔΙΕΘ.ΑΕΡΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” 210-3530000
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΛΟΙΩΝ H.F. DOLPHINS 210-4199000
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΛΟΙΩΝ NEL LINES 210-4115015
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ALPHA BANK (ΕΥΔΗΛΟΣ) 22750-32900
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ) 22750-22387/23232
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) 22750-22565/22894

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 22730-28530
ΔΕΗ (ΑΓ.ΚΥΡΗΚΟΣ) 22750-22315/22258
ΔΕΗ (ΕΥΔΗΛΟΣ) 22750-31318

τα όμορφα 

«Όκιο» Καφέ – Μπαρ  Μαρίνα Ζέας Πειραιάς, τηλ.210 4284 006.

Pinatubo Bar Λεπενιώτου 6, Ψυρρή, τηλ.2103212936.

All day χώρος «HIVE» 
Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων, Γκάζι 2103477444

Ταβέρνα «Η Ζεστή Γωνιά», Μιχάλη Παράλαιμος 
Γεωργίου Γεώργα 9 Κορωπί, τηλ: 210 6624813. 
Καθημερινά εκτός Τρίτης. 
Φρέσκα θαλασσινά. 

Μπακαλοταβέρνα «το μαγέρικο της Νάγιας», 
Γαλατίας 1 & Ευαγγελιστρίας Καλλιθέα 
(στο πλάι του Χαροκόπειου), τηλ: 210 – 9517230. 
Καθημερινά εκτός Δευτέρας.

Ταβέρνα «Χαμηλός», 
Αδριανουπόλεως 30 Κολωνός, τηλ: 210 5131359. 
Καθημερινά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας.  

Μουσικό Μεζεδοπωλείο Ζεύκιν  
Λ.Ελευθερίας 46 (συνέχεια Αμφιθέας) Άλιμος, 
τηλ: 210 9855795 Δευτέρα-Τρίτη: κλειστά.

Ταβέρνα «η Στροφή», 
Λ. Ειρήνης 33 & Βάρναλη 11 Πέραμα, τηλ:  210 4416 456. 
Καθημερινά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Ταβέρνα «Μεταξού», Πυθοδωρου 10 Μεταξουργείου
τηλ: 210 5229290
Από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το Βράδυ. Πλην Δευτέρας
   

τα χρήσιμα 

22
75

0

[39]

[ΒΓΕΣ]

Το πρόσφατα ανανεωμένο Hive είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς τόπους συνάντησης των συμπατριοτών μας. 
Το έχει ανοίξει μια παρέα από Ικαριώτες στην καρδιά 
του Γκαζιού, ακριβώς απέναντι από την έξοδο του Μετρό 
«Κεραμεικός».
Αντίθετα με την trendy κατάσταση που επικρατεί στην 
περιοχή, το Hive προσφέρει μια χαλαρωτική διασκέδαση 
σε πολύ ζεστό και casual περιβάλλον.
Πρόκειται για ένα χώρο με 3 επίπεδα, προσφερόμενα 
για καφέ, φαγητό και ποτό. Ανοιχτό σχεδόν συνέχεια, 
με πολύ καλές μουσικές επιλογές από γνωστούς djs και 
συχνά πάρτι.
Πέρα από τα διάφορα καλλιτεχνικά events, ο πρώτος 
όροφος φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής και 
φωτογραφίας και είναι ότι πρέπει για να απολαύσετε 
με ησυχία κάποιο από τα φρεσκότατα κρύα πιάτα της 
κουζίνας ή ένα από τα λαχταριστά γλυκά του.
Τώρα που καλοκαιριάζει θα ανοίξει για το κοινό και η 
ταράτσα του πρώτου ορόφου, δίνοντας μια πανοραμική 
άποψη όλης της περιοχής, αλλά μια ευκαιρία να πιείτε 
το ποτό σας με θέα την Ακρόπολη.

Θα το βρείτε στη διεύθυνση: Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων. 
Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210-34.77.444. Μπορείτε να 
επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση: www.
thehive.gr ή τη σελίδα του στο Facebook (The Hive).

The Hive - 
Στην καρδιά του Γκαζιού

του Γιάννη - Πάστη Γλαρού

[ΙΟΥΝΙΟΣ09]
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Η εφημερίδα μας έχει αδυναμίες και της φαίνονται� Μια 
από αυτές είναι το να συχνάζει σε όμορφα στέκια� Αν, 
λοιπόν, σε βγάλει ο δρόμος σου από εκεί, αναζήτησε την 
προθήκη με το σήμα του Κάβο Πάπα και εξασφάλισε την 
έντυπη έκδοση μας� 

Συχνάζουμε στα:
All day χώρος «HIVE», Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων, Γκάζι.
Μπακαλοταβέρνα «το μαγέρικο της Νάγιας», 
Γαλατίας 1 & Ευαγγελιστρίας Καλλιθέα 
(στο πλάι του Χαροκόπειου).
Ταβέρνα «Χαμηλός», Αδριανουπόλεως 30 Κολωνός
 Μουσικό Μεζεδοπωλείο Ζεύκιν Λ.Ελευθερίας 46 
(συνέχεια Αμφιθέας) Άλιμος.
Ταβέρνα «η Στροφή», 
Λ. Ειρήνης 33 & Βάρναλη 11 Πέραμα.
Ταβέρνα «Μεταξού», Πυθοδωρου 10 Μεταξουργείου.
Σύντομα και αλλού…

Στις Ράχες, στο φωτογραφείο Χρήστου Μαλαχία
Στο Καρκινάγρι, Μεζεδοπωλείο – Καφέ «Τα Κύματα»
Στο Αμάλου, στην ταβέρνα του Νίκου Βατούγιου

Και το καλοκαίρι …
Στον Άγιο Κήρυκο, Βιβλιοπωλείο Ιπποκράτη & Βιβλιοπωλείο 
«Ανεφάντης»
Στον Εύδηλο, Μεζεδοπωλείο – Καφέ «Τα Κύματα», 
Βιβλιοπωλείο Σταμούλου
Στον Αρμενιστή, Καφέ Μπαρ «Πέστο Καφέ»
+ 
Στα πλοία για την Ικαριά
Χειροδιανομή στις καντίνες και την παραλία της Μεσακτής

free [your] press

Ο «Κάβο Πάπας» ελεύθερος και στην Ικαρία�

Facebook�
Τζόιν για μέμπερ στο γκρουπ μας, Ν(ι)άου:

    
Εφημερίδα «Κάβο Παπάς»

Για να κατεβάσεις προηγούμενα τεύχη, 
μπες στο www.kavopapas.gr/press , στο 
www.nikaria.gr, και στο www.myikaria.gr  

Freeeeeeeee���

...Will ��

Aν αυτό που κρατάς σου άρεσε, πες το και σε 
άλλους� Αν σου προκάλεσε  αηδία, ανακυκλωσε 
το�Αν όμως ζήλεψες, έλα μαζί μας��� Περιμένουμε 
τις ιδέες, τις κριτικές, τις επισημάνσεις και φυσικά 
τα άρθρα σου�
Στείλε e-mail  στο press@kavopapas.gr, 
τηλεφωνήσε στα γραφεία του συλλόγου Κάβο 
Πάπας, ή έλα σε επικοινωνία με την συντακτική 
ομάδα ή το ΔΣ του Πάπα.

θα μιλήσεις επιτέλους;


