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Σηµείωµα της έκδοσης 
 
Αφιέρωµα  Αιγαίο Πέλαγος: Αλιεία, πετρέλαια, λαθροµετανάστες κλπ 

• ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (µε αφορµή µια καίρια 
παρέµβαση του Θεόδωρου Τσιµπίδη) 

• Αλιεία: Στη θάλασσα γίνεται πόλεµος (από συνέντευξη του ΟΙΚΟ µε τον πρόεδρο της 
Oµοσπονδίας Συλλόγων Eπαγγελµατικής Aλιείας Περιφέρειας N. Aιγαίου 

• Η Επιτροπή προτείνει περιβαλλοντική στρατηγική για την προστασία της Μεσογείου 
Θαλάσσης 

• Παλαιότερα άρθρα για το πολύπαθο Αιγαίο και τα προβλήµατα του 

 

Αφιέρωµα Ξερολιθιές 
• Ξερολιθιές: µικρά αρχιτεκτονικά θαύµατα στα αζήτητα (της Γεωργίας 
Ζαβιτσάνου-ΟΙΚΟ) 

• ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ- ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΤΡΑΣ 

 
Για το καλοκαίρι που πέρασε (Αναφορά σε (10-1=) 9 εκδηλώσεις) 
 
ΦΟΥΡΝΟΙ: ανασκόπηση των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων 
 
Ικαρία: Τόπος εξορίας και επί Μεταξά 
 
Γλωσσο-παίγνια από τον Μιλτιάδη Κουτήφαρη 



 

Σηµείωµα της έκδοσης 

 
Αγαπητοί αναγνώστες, καλό Φθινόπωρο. Φτάσαµε αισίως στο 4ο τεύχος, αυτής της 

ηλεκτρονικής έκδοσης. Σε αυτό το τεύχος περιλαµβάνονται αρκετά κείµενα του καλοκαιριού 

που αναδηµοσιεύονται εδώ γιατί µπορεί και να τα χάσατε. Τα κείµενα αυτά µας δίνουν 

πολύτιµες αφορµές για σχόλια και προβληµατισµό.  

 

Με τρία αφιερώµατα βγαίνουµε από το Καλοκαίρι.  

Το Αφιέρωµα «Αιγαίο Πέλαγος» θα συνεχιστεί και στο επόµενο τεύχος µε οικονοµικά, 

περιβαλλοντικά και παραγωγικά θέµατα. Σήµερα διαβάστε οπωσδήποτε το κείµενο ΣΤΟ 

ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. Η Αφορµή ήταν µια παρέµβαση του 

Θεόδωρου Τσιµπίδη στην αθηναϊκή εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ. 

Το αφιέρωµα «Ξερολιθιές»  αφορά πράγµατι µικρά αρχιτεκτονικά θαύµατα στα αζήτητα. Το 

συνδέσαµε όµως και µε µερικές παλιότερες προτάσεις µας που σήµερα είναι µάλλον στα 

αζήτητα. 

Επίσης, σε αυτό το τεύχος κάνουµε µια αναδροµή των εκδηλώσεων του καλοκαιριού.  

Σε συνέχεια του αφιερώµατος του προηγούµενου τεύχους για τα αρχαιολογικά της Ικαρίας, 

σήµερα κάνουµε ειδική αναφορά στους Φούρνους. ∆ίκιο έχετε που διατυπώνετε παράπονα να 

µην ξεχνάµε τους Φούρνους. Ανήκουν και αυτοί στην Επαρχία Ικαρίας. Το περιοδικό µας 

«Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα» προσπαθεί. Περιµένουµε όµως και συµβολή από εσάς. 

Το ότι η Ικαρία ήταν τόπος εξορίας και επί της ∆ικτατορίας του Μεταξά (δηλαδή πριν το 1940) 

δεν το ξέραµε. Το εντοπίσαµε και σας το γνωστοποιούµε, µαζί µε δυο επιπλέον αναφορές για 

τους εξόριστους στην Ικαρία Μίκη Θεοδωράκη και Κώστα Χατζή. 

Τέλος, δηµοσιεύουµε ένα χαριτωµένο κείµενο του κ. Βαρδιάµπαση για µια παλιότερη 

γλωσσολογική προσέγγιση του συµπατριώτη µας Μιλτιάδη Κουτήφαρη. 

 

Καλή ανάγνωση 

Ηλίας Γιαννίρης igiann@tee.gr 

 

Επιστροφή στην αρχή 



 

Αφιέρωµα Αιγαίο Πέλαγος 

Αγωγός, παράκτια αλιεία, Ε. Επιτροπή, µινι βιβλιογραφία 
 
 

ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
Τεράστια περιβαλλοντικά και οικονοµικά ρίσκα κρύβει η συµφωνία για την 

κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 
 

(Ένας δικός µας άνθρωπος, ένας Καριώτης, ο Θεόδωρος Τσιµπίδης (Αρχιπέλαγος Αιγαίου) εγείρει 

ένα σηµαντικότατο ζήτηµα σε µεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκή εφηµερίδα, για τον αγωγό 

πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. 

Από το άρθρο αυτό προκύπτουν τα εξής: 

1. Μέχρι τώρα τα τάνκερ που διέρχονται από τα Στενά του Βοσπόρου προς το Αιγαίο 

και από εκεί προς τις ξένες αγορές, είναι µέγιστης χωρητικότητας 150.000 τόνων (τα 

λεγόµενα suez max), αφού η διέλευση µεγαλύτερων πλοίων απο τα ∆αρδανέλλια είναι 

αδύνατη. Με τη διέλευση των αρκετά µεγαλύτερων πλοίων (300.000 τ.) αυξάνεται ο κίνδυνος 

εκτεταµένης θαλάσσιας ρύπανσης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, τα οικοσυστήµατα αλλά και για τον 

τουρισµό ο οποίος αποτελεί τη βασικότερη «πλουτοπαραγωγική πηγή» της ελληνικής 

οικονοµίας. 

2. Αρκεί µόνο ένα ατύχηµα τάνκερ χωρητικότητας περίπου 300.000 τόνων για να 

αφανίσει... ολόκληρο το Αιγαίο  

3. Σήµερα δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πλάνο αντίδρασης σε ενδεχόµενο ρύπανσης 

µεγάλης έκτασης. 

4.  Για την Ελλάδα άµεσο οικονοµικό όφελος της τάξεως των 35 - 40 εκατ. δολαρίων 

ετησίως. Το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού, όπως έχει ανακοινωθεί απο το υπουργείο 

Ανάπτυξης, θα διατεθεί για την ανάπτυξη της Θράκης. 

Έ, λοιπόν, πρέπει να σηµάνει συναγερµός στο Αιγαίο! Όλοι οι τοπικοί παράγοντες, όλες οι τοπικές 

κοινωνίες πρέπει να συντονιστούν, να ενηµερωθούν και να ενηµερώσουν την κοινωνία, και να 

διεκδικήσουν από την Κυβέρνηση: 

• Να γίνει άµεσα ένα σχέδιο αντιµετώπισης ρύπανσης µεγάλης έκτασης στο Αιγαίο, και να 

εξασφαλιστεί ο εξοπλισµός και τα µέσα για την υλοποίηση του σχεδίου σε περίπτωση 

ατυχήµατος 

• Να διατεθούν κατά προτεραιότητα στο Αιγαίο όσα χρήµατα χρειάζονται για την 

εξασφάλιση του εξοπλισµού και των µέσων που απαιτούνται από τα οικονοµικά οφέλη των 

35-40 εκατ. δολαρίων ετησίως 

• Να καθοριστούν συγκεκριµένες και ελεγχόµενες διαδροµές διέλευσης των δεξαµενοπλοίων. 

Πρέπει να πούµε ότι ο τουρισµός και το περιβάλλον στο ευαίσθητο Αιγαίο είναι αδιαπραγµάτευτα. 

 

Παραθέτουµε το άρθρο) 

 

Πετρελαιολωρίδα στο Αιγαίο  

Θεόδωρος Τσιµπίδης. «Μπορεί ένα ατύχηµα αντίστοιχο του "Έξον Βαλντέζ" να αφανίσει... 
ολόκληρο το Αιγαίο», λέει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής της µη κυβερνητικής περιβαλλοντικής 
οργάνωσης Αρχιπέλαγος Αιγαίου 
 
Περιβαλλοντικά ρίσκα κρύβει η συµφωνία για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού 

Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη  
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
 



Σηµαντικά γεωπολιτικά και οικονοµικά οφέλη για την Ελλάδα, αλλά και µεγάλο 

περιβαλλοντικό ρίσκο για το Αιγαίο φέρνει η συµφωνία για την κατασκευή του 

πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, η οποία επιτεύχθηκε χθες απο τους ηγέτες 

της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Βουλγαρίας.  
Το έργο όταν υλοποιηθεί, µπορεί να αναβαθµίζει τη γεωστρατηγική σηµασία της Ελλάδας, 
προσφέροντας παράλληλα οικονοµικά οφέλη - τόσο για τη χώρα αφού θα εισπράττει τέλη 
διέλευσης όσο και για τις ελληνικές εταιρείες που θα συµµετέχουν στην κατασκευή του -, 
σύµφωνα όµως µε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις εγκυµονούνται σοβαροί περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι για το Αιγαίο. Η λειτουργία του αγωγού θα φέρει στο Αιγαίο τάνκερ µεγάλης 
χωρητικότητας, 250.000 - 300.000 τόνων (τα λεγόµενα VLCC), τα οποία σήµερα δεν πλέουν 
στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι τώρα τα τάνκερ που διέρχονται από τα Στενά του Βοσπόρου 
προς το Αιγαίο και από εκεί προς τις ξένες αγορές, είναι µέγιστης χωρητικότητας 150.000 τόνων 
(τα λεγόµενα suez max), αφού η διέλευση µεγαλύτερων πλοίων απο τα ∆αρδανέλλια είναι 
αδύνατη. Με τη διέλευση των αρκετά µεγαλύτερων πλοίων αυξάνεται ο κίνδυνος εκτεταµένης 
θαλάσσιας ρύπανσης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, τα οικοσυστήµατα αλλά και για τον τουρισµό ο οποίος αποτελεί 
τη βασικότερη «πλουτοπαραγωγική πηγή» της ελληνικής οικονοµίας. Πρόκειται για σούπερ 
τάνκερ τα οποία αναµένεται να οδηγήσουν και σε αύξηση των ποσοτήτων πετρελαίου που θα 
διέρχονται από το Αιγαίο - σήµερα ανέρχονται σε 140 εκατ. τόνους τον χρόνο. Περιβαλλοντικές 
οργανώσεις αναφέρουν τα παραδείγµατα µεγάλων οικολογικών καταστροφών που προκλήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια απο ναυάγια πετρελαιοφόρων, τα οποία µάλιστα στις περισσότερες 
περιπτώσεις αφορούσαν τη διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα.  
Τάνκερ 300.000 τόνων  
«Οι ποσότητες πετρελαίου που µεταφέρουν αυτά τα διπύθµενα πλοία είναι πολύ µεγάλες. 
Συνεπώς αρκεί µόνο ένα ατύχηµα τάνκερ χωρητικότητας περίπου 300.000 τόνων για να 
αφανίσει... ολόκληρο το Αιγαίο. Μπορεί να είναι ατύχηµα αντίστοιχο του "Έξον Βαλντέζ" στην 
Αλάσκα», λέει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής της µη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης 
Αρχιπέλαγος Αιγαίου, Θεόδωρος Τσιµπίδης. Προσθέτει µάλιστα ότι σήµερα δεν υπάρχει κανένα 
σοβαρό πλάνο αντίδρασης σε ενδεχόµενο ρύπανσης µεγάλης έκτασης. «Πώς θα περνούν λοιπόν 
αυτά τα πλοία µε τέτοιες ποσότητες από τόσο ευαίσθητα οικοσυστήµατα χωρίς κανένα µέτρο 
προστασίας; Άλλωστε, τα στοιχεία µας δείχνουν ότι το 30% των πλοίων που διέρχεται από το 
Αιγαίο, δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας», ενώ υπενθυµίζει ότι αρχές Αυγούστου δεν 
απετράπη η ρύπανση που... µαύρισε τις ακτές της Αττικής, παρ' ότι το ατύχηµα συνέβη... δίπλα 
στον Πειραιά.  
Σε κάθε περίπτωση, όπως σηµειώνουν οι οικολογικές οργανώσεις, το λιµάνι της 
Αλεξανδρούπολης απειλείται µε ρύπανση αφού καθηµερινά θα πραγµατοποιούνται φορτώσεις 
πετρελαίου, ενώ θαλάσσια ρεύµατα της περιοχής εκτιµάται ότι θα παρασύρουν τους ρύπους στα 
θρακικά παράλια και τους ψαρότοπους.  
Την ελπίδα οι συναντήσεις Ελλάδος - Ρωσίας - Βουλγαρίας να δώσουν στην πράξη 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα εξέφρασε εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ ο Ν. Αθανασάκης, ο οποίος 
υποστήριξε ότι ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου σχεδιάστηκε επί κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ.  
 
Τα οφέλη για την Ελλάδα  
ΤΑ ΟΦΕΛΗ για την Ελλάδα από την κατασκευή του αγωγού είναι κυρίως γεωστρατηγικά και 
λιγότερα οικονοµικά. Στο αµιγώς οικονοµικό κοµµάτι, η Ελλάδα θα εισπράττει, όπως και η 
Βουλγαρία, τα λεγόµενα τέλη διέλευσης (royalties) από την κοινοπραξία Transbalkan Pipeline 
που θα αναλάβει την κατασκευή και εκµετάλλευση του έργου. Τα τέλη για τις χώρες διέλευσης 
του αγωγού έχουν υπολογιστεί να είναι χαµηλά, γύρω στο ένα δολάριο ανά τόνο (για κάθε 
χώρα) προκειµένου ο αγωγός να είναι ανταγωνιστικός. ∆εδοµένου ότι τουλάχιστον σε πρώτη 
φάση ο αγωγός έχει σχεδιαστεί για να µεταφέρει 35 - 40 εκατ. τόνους πετρέλαιο τον χρόνο, θα 
δηµιουργηθεί για την Ελλάδα άµεσο οικονοµικό όφελος της τάξεως των 35 - 40 εκατ. δολαρίων 
ετησίως. Το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού, όπως έχει ανακοινωθεί απο το υπουργείο 
Ανάπτυξης, θα διατεθεί για την ανάπτυξη της Θράκης. Το έργο εκτιµάται ότι θα συµβάλει 



επίσης στη δηµιουργία περίπου 300 νέων θέσεων εργασίας στη φάση κατασκευής του, ενώ 
εκτιµάται ότι θα υπάρξει προσέλκυση και άλλων επενδύσεων.  
Και οφέλη για τις εταιρείες  
ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ επίπεδο, κέρδη από τον αγωγό προσδοκούν οι όµιλοι των ΕΛ.ΠΕ. - Λάτση και 
Κοπελούζου, που θα συµµετέχουν στην κοινοπραξία Transbalkan Pipeline µε µειοψηφικό 
ποσοστό. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, το θέµα των ποσοστών δεν συζητήθηκε κατά τις 
χθεσινές συναντήσεις, έχει προταθεί όµως από την ελληνική και τη βουλγαρική πλευρά οι 
ρωσικές εταιρείες να πάρουν το 51% του έργου και οι άλλες δύο χώρες το 49%, από 24,5% 
καθεµία. Οι Ρώσοι διεκδικούν µεγαλύτερο ποσοστό, ίσως και άνω του60%, κάτι που φαίνεται να 
ενοχλεί τη Βουλγαρία.  
Ας σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον της Μόσχας για τον αγωγό έχει αναζωπυρωθεί λόγω των 
ολοένα και µεγαλύτερων καθυστερήσεων των ρωσικών τάνκερ στα Στενά του Βοσπόρου 
(φθάνουν µέχρι και τις 25 ηµέρες), σε συνδυασµό µε την τιµή του πετρελαίου που έχει 
εκτιναχθεί στα ύψη. Με την τιµή του πετρελαίου σταθερά στα επίπεδα των 70 δολαρίων και άνω 
το βαρέλι, το κόστος διέλευσης του µαύρου χρυσού από την ξηρά καθίσταται πολύ χαµηλότερο 
από ό,τι δια θαλάσσης.  
Σε κάθε περίπτωση, τα άµεσα οφέλη για τις ελληνικές εταιρείες θα είναι ποσοστά επί των 
κερδών της κοινοπραξίας και τα έµµεσα οφέλη, η συνεργασία µε ορισµένους από τους 
µεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς διεθνώς, ενδεχοµένως και κάποιες νέες συνεργασίες στο 
µέλλον.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση των ΕΛ.ΠΕ., τα οποία - σύµφωνα µε παράγοντες της 
αγοράς - µέσω της συµµετοχής τους στην κοινοπραξία που θα έχει την εκµετάλλευση του 
αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη αποκτούν «πιο φιλική» - τιµολογιακά - πηγή εύρεσης 
πετρελαίου. Τέλος, οφέλη εκτιµάται ότι θα προκύψουν και για τον εγχώριο κατασκευαστικό 
κλάδο στη φάση κατασκευής του έργου, προϋπολογισµού 800 - 900 εκατ. ευρώ (σε τιµές 2004), 
αφού θεωρείται βέβαιο ότι µεγάλα ονόµατα θα διεκδικήσουν συµµετοχή στο σχήµα που θα 
αναλάβει την υλοποίησή του.  
Χωρίς κυρώσεις όσοι προκαλούν θαλάσσια ρύπανση  
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ του 2004 η χώρα µας, διά του αρµόδιου υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. 
Κεφαλογιάννη, έβαλε «βέτο» στη θέσπιση ποινικών κυρώσεων για όσους προκαλούν θαλάσσια 
ρύπανση. Η σχετική πρόταση Οδηγίας της Κοµισιόν είχε συνταχθεί µετά το ατύχηµα τού 
ελληνικών συµφερόντων δεξαµενοπλοίου «Πρεστίζ» και την τεράστια οικολογική καταστροφή 
που προκάλεσε στις ακτές της Ισπανίας.  
Ο διεθνής Τύπος είχε κατηγορήσει τότε τη χώρα µας πως υπερασπίζεται τους «αλήτες των 
θαλασσών», ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για διαπλοκή, υποστηρίζοντας ότι 
εξυπηρετεί συµφέροντα συγκεκριµένων εφοπλιστών οι οποίοι διαθέτουν µονοπύθµενα πλοία. 
Μάλιστα τότε ο βουλευτής κ. Γιώργος Ανωµερίτης είχε διανείµει κατάλογο µε ονόµατα 21 
οµίλων Ελλήνων εφοπλιστών που διέθεταν 67 µονοπύθµενα πλοία. Και ως αντιπολίτευση όµως 
η Ν.∆. είχε αντιταχθεί - σε Βουλή και Ευρωβουλή - στη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για 
την προστασία των θαλασσών  

ΤΑ ΝΕΑ , 05/09/2006  

 
Επιστροφή  



 

Στη θάλασσα γίνεται πόλεµος 
 

(αναδηµοσιεύουµε από το ΟΙΚΟ 28-8-06) 

 

 «ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ»  
 
Η συζήτηση µαζί του είναι ένα µεγάλο µάθηµα. Ο ∆ηµήτρης Ζάννες, πρόεδρος της 
Oµοσπονδίας Συλλόγων Eπαγγελµατικής Aλιείας Περιφέρειας N. Aιγαίου, µε τη σοφία του 
ανθρώπου που αγαπά αυτό που κάνει, εξηγεί γιατί είναι συµφέρον για όλους να προστατευθεί το 
θαλάσσιο περιβάλλον, µιλάει για τις λεγόµενες «βόµβες βυθού», τα προβλήµατα που 
δηµιουργούν τα γρι γρι, οι ανεµότρατες και οι ερασιτέχνες και µιλάει µε αγάπη για το επάγγελµά 
του: «Όταν ψαρεύοντας σε έναν κόλπο, η αύρα φέρει τη µυρωδιά από θυµάρι, τα ξεχνάς όλα». 
της Λίνας Γιάνναρου 

 
Συνάντησα για πρώτη φορά τον ∆ηµήτρη Ζάννε, σε µια συνέντευξη Τύπου που είχε οργανώσει 
η Greenpeace στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη δηµιουργία θαλάσσιων καταφυγίων στη 
Μεσόγειο. Ο πρόεδρος της Oµοσπονδίας Συλλόγων Eπαγγελµατικής Aλιείας Περιφέρειας N. 
Aιγαίου (του φορέα που εκπροσωπεί περίπου 2.000 παράκτιους αλιείς των Kυκλάδων), καθόταν 
αµίλητος στο πάνελ, παρακολουθώντας τα βίντεο και τους άλλους οµιλητές που περιέγραφαν 
την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η θάλασσα και τα αποθέµατά της. Καταλάβαινες από 
το ύφος του ότι όλα αυτά του ήταν κάτι παραπάνω από γνώριµα, ήταν η ίδια του η ζωή. Όταν 
πήρε τελικά το λόγο, έβαλε τα πράγµατα στη θέση τους: «Ακούστε, εγώ δεν ξέρω πολλά 
γράµµατα. Ξέρω µόνο ότι τα ψάρια έχουν λιγοστέψει και ότι πρέπει να κάνουµε επειγόντως κάτι 
γι' αυτό. Βρισκόµαστε στο χείλος της κατάρρευσης. Tο αλίευµά µας συνεχώς µειώνεται. 
Πιάνουµε όλο και µικρότερα ψάρια. Για να συνεχίσουµε να υπάρχουµε πρέπει να φτιάξουµε ένα 
υγιές οικοσύστηµα». 
Για κάποιον που γνωρίζει πόσο σθεναρά αντιστέκονταν µέχρι σήµερα οι αλιείς στη λήψη 
οποιουδήποτε διαχειριστικού µέτρου -πόσω µάλλον όταν η πρωτοβουλία ανήκει σε 
περιβαλλοντική οργάνωση-, αυτή ήταν µια δήλωση-βόµβα. Ετσι λίγες ηµέρες αργότερα, 
βρεθήκαµε να ταξιδεύουµε στην Ανδρο, εκεί όπου ο ∆ηµήτρης Ζάννες ζει και εργάζεται. Σε 
λίγο, θα µαθαίναµε πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια η ζωή ενός παράκτιου αλιέα, για τη 
δράση των επονοµαζόµενων «άγριων» του Αιγαίου, για το πώς µπορείς να φας «φρέσκο, ντόπιο 
ψάρι» ακόµα κι όταν οι ψαράδες έχουν µείνει στη στεριά από ένα παρατεταµένο µελτέµι. 
Είναι υπερβολή αυτό που λένε ότι δεν υπάρχουν ψάρια; 
Ψάρια δεν υπάρχουν. Οταν πήγαινα πριν από 10 χρόνια για δουλειά µε παραγάδι, έφερνα 60 
κιλά, ενώ τώρα 10. Και να φανταστείς ότι τώρα έχω 1.300 αγκίστρια, 5 χιλιόµετρα παραγάδι, 
ενώ παλιότερα 600. Τα καΐκια µε δίχτυα έβγαζαν 100 κιλά αφρόψαρο, τώρα βγάζουν 10. Κάποια 
είδη έχουν εξαφανιστεί τελείως από εδώ. Η γόπα για παράδειγµα ήταν κάποτε το ψωµί του 
ψαρά. Βγάζαµε 50 - 100 κιλά. Πάνε αυτά. 
Τα έξοδα, από την άλλη, είναι πάρα πολλά. Η αύξηση του πετρελαίου µας έχει γονατίσει. Οσο 
δεν έχει ψάρια, πάµε µακρύτερα, µε αποτέλεσµα να καίµε περισσότερα καύσιµα. Βρισκόµαστε 
σε απόγνωση. Η θάλασσα πεθαίνει µε γοργούς ρυθµούς, αλλά δεν κάνουµε τίποτα γι' αυτό. 
Θέλουµε, λέει, να αναπτύξουµε τον καταδυτικό τουρισµό - τι θα δείχνουµε αν ο βυθός είναι 
νεκρός; 
Εκτός από τις ανεµότρατες και τα γρι γρι, εσείς δεν πιάνετε γόνο; 
Κατ' αρχήν, εµείς ρίχνουµε τα δίχτυα. Αν περάσει το ψάρι, εντάξει, αν όχι, δεν πιάνουµε τίποτα. 
Η τρύπα είναι 24 χιλιοστά, έτσι τα µικρότερα ψάρια φεύγουν. Πάντα τα αφήναµε να 
µεγαλώσουν, γι' αυτό και πάντα είχαµε ψάρια. Εδώ και µια δεκαετία έχει αναπτυχθεί πολύ η 
µέση αλιεία και η κατάσταση έχει αλλάξει. Εµείς ψαρεύουµε µε τον τρόπο που ψάρευαν στην 
αρχαιότητα. Απλώς, αντί να βάζουµε σηµάδια τα βουνά, πάµε µε το GPS. 
Στην αρχαιότητα, βέβαια, δεν τα έβαζαν οι ψαράδες µε τα δελφίνια. 
Κανείς δεν θέλει να τα βάζει µε τα δελφίνια, ζούµε και τρεφόµαστε από το ίδιο σπίτι. Η 
παρουσία τους, άλλωστε, σηµαίνει ότι το οικοσύστηµα είναι υγιές. ∆υστυχώς όµως καθώς τα 



ψάρια µειώνονται, τα κητώδη αναγκάζονται να στραφούν στα δίχτυα. Οι φώκιες, µάλιστα, 
ξέρετε έχουν γίνει πολύ έξυπνες. Τροµάζουν τα ψάρια για να µπουν στα δίχτυα και να τα 
πιάσουν! Οταν, λοιπόν, όχι µόνο βγάζεις τα δίχτυα σου άδεια, αλλά και κατεστραµµένα, 
τρελαίνεσαι. Οι ψαράδες, πάντως, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι και οι φώκιες και τα δελφίνια 
το κάνουν από πείνα. Το καλύτερο θα ήταν να υπήρχε αποζηµίωση. ∆εν προβλέπεται όµως 
καµία αποζηµίωση ούτε όταν σκίζονται τα δίχτυα ούτε όταν µας τα παίρνει η θάλασσα ούτε 
όταν σπάνε τα σκάφη µας. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το πρόβληµά µας δεν είναι τα δελφίνια. Η αστυνόµευση είναι 
ανύπαρκτη. Σήµερα, οποιοσδήποτε µπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εάν κάποιος από το Λιµενικό 
πιάσει µια ανεµότρατα για παράβαση, την άλλη εβδοµάδα θα είναι στο Καστελόριζο. Υπάρχουν 
µεγάλα συµφέροντα. Ετσι δεν ασχολούνται καθόλου. Πιάνουν ερασιτέχνες και τους ελέγχουν 
για τα τυπικά, δεν κοιτούν πόσα ψάρια έπιασαν. 
Υπάρχει πρόβληµα και µε τους ερασιτέχνες; 
Μα, κάθε 500 µέτρα βλέπεις και έναν ψαροντουφεκά. Οι ψαροντουφεκάδες, συνήθως, 
χρησιµοποιούν φακό ακόµα και τη µέρα για να ακινητοποιούν τα ψάρια. Χτυπάνε πολλούς 
ροφούς παρ' όλο που επιτρέπεται να πιάνουν ή ένα ροφοειδές ή πέντε κιλά ψάρια. Σύµφωνα µε 
τους νόµους που ισχύουν σήµερα και είναι στην ουσία βασιλικά διατάγµατα του '56 (όταν οι 
συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές) επιτρέπεται στον ερασιτέχνη να βγάζει 5 κιλά ψάρια τη 
φορά. Μα σήµερα τόσα είναι τα καθαρά ψάρια που βγάζουµε εµείς! 
Κάποιοι µάλιστα το κάνουν επαγγελµατικά, ενώ απαγορεύεται. Τις προάλλες πιάσαµε κάποιον 
µε 40 κιλά σαργούς. Εγώ µε 40 κιλά ψάρι συντηρώ την οικογένειά µου για ένα µήνα. Μια φορά 
είδα ένα ψαροντουφεκά που µου έκλεβε τα παραγάδια. Οταν του ζήτησα το λόγο, µε σηµάδεψε 
µε το ψαροντούφεκο! Ευτυχώς που δεν είχα µαζί µου όπλο. ∆εν ξέρεις τι γίνεται καµιά φορά. 
Πάντως, µε όλα αυτά ο καταναλωτής αγοράζει τελικά ακριβά το ψάρι. 
Το ψάρι δεν είναι ακριβό. Το ψάρι Σενεγάλης που πωλείται ως ψάρι Καρύστου, είναι φθηνό. 
Πότε έχετε δει ταµπέλα «ψάρι Σενεγάλης»; Η Κάρυστος πρέπει να βγάζει τόνους ψάρια - τόσα 
«ψάρια Καρύστου» βλέπεις. Ε, σας πληροφορώ ότι οι Καρυστινοί έρχονται εδώ να ψαρέψουν 
γιατί εκεί δεν έχει ψάρια! Ο καταναλωτής όµως αγοράζει «ψάρι Καρύστου» 15 ευρώ και σε 
ρωτάει µετά γιατί εσύ το πουλάς τόσο. Εµείς πουλάµε 30 - 32 ευρώ το κιλό (στη Μύκονο µπορεί 
να φτάσει και 45 ευρώ/κιλό). Πρέπει να ξέρετε όµως ότι το 80% της ζήτησης για καλής 
ποιότητας ψάρια στα νησιά καλύπτεται από ψάρια εισαγωγής. Εχουµε 15 µέρες τώρα µελτέµι 
και κανείς δεν έχει βγει για ψάρεµα. Παρ' όλα αυτά, όλα τα εστιατόρια έχουν ψάρι. Και µάλιστα 
«ντόπιο». Πολλές φορές δεν βρίσκουµε να δώσουµε τα ψάρια µας γιατί έχουν καλυφθεί από τα 
εισαγωγής, τα οποία τα παίρνουν 15 ευρώ και τα πουλάνε 60. Πρόκειται για καθαρή 
αισχροκέρδεια. Κι ας έχει προηγουµένως βαπτιστεί το ψάρι σε βορικό οξύ για να διατηρείται 
οπτικά σαν φρέσκο. Οµως δεν υπάρχει ενηµέρωση, ο κόσµος δεν γνωρίζει ότι χανόµαστε. 
Βλέπουν τις τιµές και νοµίζουν ότι ευηµερούµε. Μα οι τιµές είναι ακριβές γιατί δεν υπάρχουν 
ψάρια! Αν η θάλασσα προστατευθεί, µπορούµε να βγάζουµε ικανές ποσότητες ψαριών και να 
είναι και φθηνά.' 
Πόσα βγάζει κατά µέσο όρο ένας παράκτιος αλιέας; 
∆ουλεύουµε για 1.000 ευρώ περίπου το µήνα. Πολλοί δεν έχουµε να πληρώσουµε το ρεύµα στην 
κυριολεξία. Και ουσιαστικά είµαστε σπουδαγµένοι. Ξέρεις πόσα χρόνια πρέπει να περάσεις 
κοντά σε ψαράδες για να µάθεις τι δουλειά; Θέλει προσπάθεια να µάθεις. Οι παλιοί δεν σου λένε 
εύκολα τα µυστικά τους, είναι µοναχικός λύκος ο ψαράς. Πρέπει να γνωρίσεις ναυσιπλοΐα, 
µηχανική. Είναι επίσης µια δουλειά µε ρίσκο - ανά πάσα στιγµή µπορείς να χάσεις το σκάφος 
σου. ∆ουλεύουµε µε κρύο, µε ζέστη, κάτω από τον ήλιο… Μπορεί να φύγουµε για δύο ηµέρες 
συνεχόµενες. Αφήνουµε τη γυναίκα πίσω και ταξιδεύουµε. Αν έχει µπουνάτσα, εγώ πρέπει να 
φύγω. Κι ας έχει γενέθλια το παιδί… 
Τα δικά µας σκάφη, τα τρεχαντήρια, επειδή είναι ξύλινα θέλουν 3.000 ευρώ το χρόνο για 
συντήρηση. Και οι τεχνίτες είναι πια λιγοστοί. Τα δε επιχειρησιακά προγράµµατα είναι µόνο στα 
χαρτιά. Οι αλιείς καλούνται να καταβάλλουν από πριν όλο το ποσό, για να πάρουν τα χρήµατα 
µετά από 2 χρόνια. Γι' αυτό καταφεύγουµε στις τράπεζες. Οι τράπεζες από την άλλη δεν 
δέχονται το σκάφος ως ακίνητο. 



Οι ψαράδες, πάντως, δεν θέλουν επιδοτήσεις, θέλουν η Πολιτεία να προστατεύσει τη θάλασσα. 
Θέλουµε όταν βγαίνουµε στον γαλάζιο µας κάµπο να βγάζουµε µεροκάµατο. Αν ξέρεις ότι θα 
βγάλεις, βγαίνεις µε χαρά, έχεις µεγαλύτερη δύναµη. Τώρα δεν σου κάνει καρδιά. 
Τι προτείνετε, λοιπόν; 
Θέλουµε να µπουν διαχειριστικά µέτρα. Να είµαστε υποχρεωµένοι, για παράδειγµα, να 
δουλεύουµε µε κατάλληλα δίχτυα ώστε να µην µπορούµε να πιάνουµε µικρά ψάρια. ∆εν λέµε να 
κλείσουν περιοχές στην αλιεία, γιατί στις Κυκλάδες αυτό είναι δύσκολο. ∆εν µπορεί ο άλλος να 
πρέπει να πάει από την Ανδρο στην Τήνο για να ψαρέψει. Αν υπάρχουν όµως διαχειριστικά 
µέτρα, και θα µπορούµε να ψαρεύουµε και θα υπάρχει προστασία. Αρκεί να υπάρχει έλεγχος. 
Αλλά, ενώ είµαστε θαλασσινή χώρα, ενώ η παράκτια αλιεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον 
τουρισµό και κρατάει τον κοινωνικό ιστό στα νησιά, δεν υπάρχει καν ένας γενικός γραµµατέας 
υπεύθυνος για την αλιεία. Το χειµώνα, όµως, οι πρώτοι που θα βγουν να βοηθήσουν, αν ο µη 
γένοιτο συµβεί κάτι, είναι οι αλιείς. Πρέπει να καταλάβουµε ότι αυτό που πουλάµε είναι 
θάλασσα. Και αυτό σηµαίνει ψάρια και ψαράδες. 
Πώς βλέπουν οι ψαράδες τις πρωτοβουλίες αυτές; 
Εχουν συνειδητοποιήσει ότι µόνο έτσι θα σώσουµε τη θάλασσά µας και το εισόδηµά µας. Κι 
αυτό είναι επίτευγµα. ∆υστυχώς, ο παράκτιος ψαράς είναι διασκορπισµένος, χαµηλού 
µορφωτικού επιπέδου, µεγάλος σε ηλικία. ∆ύσκολα ανοίγεται, είναι δύσπιστος. Είναι και το 
άλλο: επειδή δεν βγάζουµε πια αφρόψαρο, χρειαζόµαστε τους µέσους για να µας δίνουν 
δόλωµα. Με αυτόν τον τρόπο εξαγοράζουν πολλούς παράκτιους. Λένε, αν µου σταµατήσουν τα 
δολώµατα, τι θα κάνω; Εµένα, για παράδειγµα, που είµαι πρόεδρος, δεν µου δίνουν. 
Εχετε σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσετε; 
Οχι, µε τη θάλασσα εθίζεσαι. Είναι το µεγαλύτερο ναρκωτικό. Πρωτοµπήκα σε βάρκα στα 13 
µου και το ίδιο βράδυ είπα ότι θα γίνω ψαράς. Ακόµα και σήµερα, βγαίνεις στη θάλασσα πάντα 
µε την ελπίδα. Πότε πότε µας γλυκαίνει, πιο πολλές φορές όµως δοκιµάζουµε την πίκρα. Οταν 
όµως ψαρεύοντας σε ένα κόλπο, η αύρα φέρει τη µυρωδιά από θυµάρι, τα ξεχνάς όλα. 
Σκεφτήκατε ποτέ να µετακοµίσετε στην Αθήνα; 
Η σύζυγός µου είναι από την Αθήνα. Στην αρχή δοκίµασα να µείνω κι εγώ στην πόλη. Επιασα 
µια µικρή αποθήκη και δούλευα Τζια και Μακρόνησο. Ενα µήνα άντεξα. Μια φορά έπλενα τα 
τελάρα µου µε σαπούνι και µία γειτόνισσα µε έβρισε. Και να φανταστείς, δίπλα ήταν ο κάδος 
των σκουπιδιών και έζεχνε! Το τελειωτικό χτύπηµα, όµως, ήταν όταν ένας περαστικός 
φταρνίστηκε και εγώ του είπα γείτσες. Μου τα έψαλε! Τότε είπα, αρκετά, ήρθε η ώρα να 
ξεκαλουπώσουµε… 
Θα θέλατε το παιδί σας να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελµα; 
Εχω µια κορούλα. Αν κάνω γιο, όµως, γιατί όχι; Γι' αυτό παλεύω. 
Βαρελάκια-βόµβες, ανεµότρατες και γρι γρι σπέρνουν την καταστροφή στο βυθό 
«Η πίεση που ασκείται στη θάλασσα είναι αφόρητη και δεν προέρχεται από την παράκτια 
αλιεία, αλλά κυρίως από τη µέση, τις ανεµότρατες και τα γρι γρι. Η ανεµότρατα ουσιαστικά 
σέρνει µια τεράστια σακούλα στο βυθό και παρασύρει τα πάντα. Κάνει απίστευτη ζηµιά στο 
βυθό και στην τραγάνα που χρειάστηκε 7.000 χρόνια για να σχηµατιστεί. ∆υστυχώς, το βράδυ 
έρχονται και στα ρηχά, περνάνε πάνω από την Ποσειδωνία, τις φυκιάδες, που είναι το 
«µαιευτήριο» της θάλασσας - όλα τα ψάρια εκεί γεννάνε. Πιάνουν ψάρια πολύ µικρά, 
καταστρέφουν το γόνο. Για να πιάσουν ένα τελάρο µπαρµπούνια, µπορεί να πετάξουν πίσω ένα 
τόνο γοπάκι ψόφιο. Το γρι γρι, από την άλλη, φτιάχνει ένα κύκλο µε ψηλά δίχτυα που κλείνουν 
στο κάτω µέρος, σχηµατίζοντας µια τεράστια απόχη. Τη νύχτα ανάβει λάµπες για να µαζευτούν 
τα ψάρια. Εκτός του ότι οι λάµπες που βάζουν είναι πολύ πιο ισχυρές από αυτές που 
επιτρέπεται, µε αποτέλεσµα τα ψαράκια να τυφλώνονται, πάλι γίνεται σύρσιµο στα ρηχά. Και 
αυτοί πιάνουν πολύ µικρά ψάρια. Το καλοκαίρι είναι σαν να πιάνεις φλέβα. Ποιο εστιατόριο δεν 
θέλει να σερβίρει γόνο;» 
Κουβαλάνε όπλα οι ψαράδες; 
Οι περισσότεροι. Γίνεται πόλεµος στη θάλασσα. Κάποτε κυνηγούσα ένα γρι γρι που ψάρευε 
παράνοµα. Μου έλεγαν τότε όλοι ότι θα µου κάψουν το αυτοκίνητό µου, ότι δεν µου πάει το… 
µελανό χρώµα. 



Είναι και οι λεγόµενοι «άγριοι», αυτοί που βυθίζουν στα 50 µέτρα βαρελάκια µε αµµωνία, τις 
«βόµβες βυθού», όπως ονοµάζονται, και δηλητηριάζουν όλη την περιοχή. Βγάζουν τρελές 
ποσότητες. Μέχρι και 100 κιλά. Και να φανταστείς, αυτά που πιάνουν είναι µόνο το 1/3 από 
αυτά που σκοτώνουν, τα άλλα µένουν στο βυθό. Το οικονοµικό όφελος είναι τεράστιο και τα 
έξοδα µηδέν. Είναι η εξέλιξη του δυναµίτη. 
Τι γίνεται αν πέσεις πάνω τους; 
Γι' αυτό η πρότασή µας είναι να δηµιουργηθεί ξεχωριστό σώµα, η Αλιειοφυλακή, στελεχωµένο 
από ανθρώπους που θα ξέρουν τι να ψάξουν. Να µην ελέγχουν µόνο τα σωσίβια, αλλά τι ψάρια 
και µε τι τρόπο έχουν πιαστεί. 

ΟΙΚΟ της Καθηµερινής,  20-08-06 
 

Επιστροφή στην αρχή 
 

Η Επιτροπή προτείνει περιβαλλοντική στρατηγική  
για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης  

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
Νο 154 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήµερα µακροπρόθεσµη περιβαλλοντική στρατηγική για 
τον καθαρισµό και την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης. Το µοναδικό αυτό οικοσύστηµα 
υποβαθµίζεται στο βαθµό  που εντείνονται οι περιβαλλοντικές πιέσεις που υφίσταται, µεταξύ 
άλλων, λόγω αύξησης της ρύπανσης και των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Οι 
τεράστιες πετρελαιοκηλίδες που δηµιουργήθηκαν µε την πρόσφατη σύρραξη στο Λίβανο 
κατέδειξαν µε δραµατικό τρόπο τον εύθραυστο χαρακτήρα του περιβάλλοντος της περιοχής. 
Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μεσόγειο απειλεί την υγεία των 143 εκατοµµυρίων 
ανθρώπων που ζουν στις ακτές της, καθώς και την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη καθοριστικής 
σηµασίας οικονοµικών κλάδων που εξαρτώνται από τη θάλασσα, όπως είναι η αλιεία και ο 
τουρισµός. 
 
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος ∆ήµας δήλωσε: «Καλούµαστε να κινητοποιηθούµε γα 
την προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης της Μεσογείου και την προστασία της υγείας των 
πληθυσµών της. Η εν προκειµένω αδράνεια δεν µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Η 
παρούσα στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των µεσογειακών µας γειτόνων και των αντίστοιχων διεθνών οργανισµών, ώστε 
µακροπρόθεσµα να διαφυλαχθεί το περιβάλλον της περιοχής και οι φυσικοί πόροι. Αν 
αποτύχουµε, η κατάσταση στη Μεσόγειο µπορεί να επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι 
µη αναστρέψιµη». 
 
Η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο 
 
Η Μεσόγειος είναι η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή θάλασσα, εξυπηρετεί 427 εκατοµµύρια κατοίκους 
που ζουν σε 22 χώρες και διαµερίσµατα που την περιβάλλουν, ενώ παράλληλα την 
επισκέπτονται 175 εκατοµµύρια άτοµα ετησίως. Η ποιότητα ζωής τους εξαρτάται από την 
κατάσταση του περιβάλλοντός της. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρά τις διεθνείς 
προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία της, η Μεσόγειος 
εξακολουθεί να είναι εύθραυστο σύστηµα και υποβαθµίζεται όσο αυξάνονται οι 
περιβαλλοντικές πιέσεις. 
Στις εν λόγω πιέσεις συγκαταλέγονται η ρύπανση από τη βιοµηχανία, τις θαλάσσιες µεταφορές 
και τα νοικοκυριά, καθώς και η εξαφάνιση παρθένων περιοχών και η καταστροφή παράκτιων 
οικοσυστηµάτων, όπως των δασών που υποχωρούν µπροστά στην κατασκευαστική 
δραστηριότητα. Βάσει των σηµερινών υπολογισµών, αναµένεται ότι το 50% των ακτών της 



Μεσογείου θα έχει κτισθεί έως το 2025. Η συνολική  περιβαλλοντική υποβάθµιση υπολογίζεται 
ότι κοστίζει πλέον του 3% του ακαθάριστου ετήσιου εγχωρίου προϊόντος σε ορισµένες χώρες 
της Βόρειας Αφρικής. 
Μολονότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι γνωστά και µολονότι υπάρχουν λύσεις, η δράση 
που έχει αναληφθεί µέχρι σήµερα σε διεθνές επίπεδο ήταν µάλλον αναποτελεσµατική, λόγω της 
έλλειψης χρηµατοδοτικής στήριξης, της χαµηλής πολιτικής προτεραιότητας που είχε αποδοθεί 
στην προστασία του περιβάλλοντος σε πολλές χώρες, της περιορισµένης ευαισθητοποίησης του 
κοινού και της ασήµαντης  θεσµικής συνεργασίας. 
Οι µεγάλες πετρελαιοκηλίδες και η γενικότερη ρύπανση εξαιτίας της πρόσφατης σύρραξης στο 
Λίβανο υπογραµµίζουν την ανάγκη για µία συνεπή στρατηγική, µε στόχο να αντιµετωπιστούν τα 
µεµονωµένα συµβάντα και τα µακροπρόθεσµα περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιοχή της 
Μεσογείου. 
  
Η στρατηγική 
 
Οι περιβαλλοντικές ανάγκες της Μεσογείου υπερβαίνουν κατά πολύ τα µέσα που διατίθενται 
σήµερα για την αντιµετώπισή τους. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς οργανισµοί, η κοινότητα των 
χορηγών και, πρωτίστως, οι παράκτιες χώρες καλούνται να προβούν σε σηµαντικές πρόσθετες 
και συντονισµένες ενέργειες, ώστε η Μεσόγειος να καταστεί καθαρότερη. Στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο, η Επιτροπή προτίθεται να εστιάσει τις προσπάθειές της και τους περιορισµένους 
πόρους που διαθέτει, σε τοµείς που µπορούν να αποφέρουν σαφή προστιθέµενη αξία. 
Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής έχουν ως εξής: 

• Μείωση των επιπέδων της ρύπανσης στην περιοχή  
• Προαγωγή της αειφόρου χρήσης της θάλασσας και των ακτών  
• Ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των γειτονικών χωρών για την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών θεµάτων  
• Βοήθεια στις χώρες - εταίρους για να αποκτήσουν αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα και 

πολιτικές µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος  
• Συµµετοχή  µη κυβερνητικών οργανώσεων και του κοινού στη λήψη των 

περιβαλλοντικών αποφάσεων που τους αφορούν.  
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση, οι 
στόχοι αυτοί  θα επιτευχθούν µε τα εξής τέσσερα µέσα: χρηµατοδοτική αρωγή από υφιστάµενα 
και ήδη εγκριθέντα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χορήγηση ενισχύσεων, 
αναβάθµιση του διαλόγου µε τους εκπροσώπους της περιοχής, βελτίωση του συντονισµού των 
προσπαθειών που καταβάλλονται από κοινού µε τους άλλους οργανισµούς και εταίρους και 
διάθεση της πείρας που έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτους, ώστε να αξιοποιηθεί 
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της Μεσογείου και των άλλων περιοχών. 
 
«Ορίζοντας 2020»: µια νέα αφετηρία 
 
Καθοριστικής σηµασίας σκέλος της στρατηγικής συνιστά η πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020», 
που έχει ως στόχο την αντιµετώπιση των κύριων πηγών ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα έως 
το 2020 και η οποία έλαβε την υποστήριξη των ηγετών των Ευρωµεσογειακών Χωρών στην 
περυσινή διάσκεψη κορυφής για τη 10η επέτειο της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, στη 
Βαρκελώνη. Η Επιτροπή δηµιουργεί συνασπισµό εταίρων µε στόχο την προώθηση της εν λόγω 
πρωτοβουλίας. 
 
Η µεσογειακή στρατηγική υλοποιεί όλες τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις της πρωτοβουλίας 
«Ορίζοντας 2020», συγκεντρώνοντας τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε τέσσερις 
κατηγορίες: 

•    Έργα που αποσκοπούν στη  µείωση των πλέον σηµαντικών πηγών ρύπανσης. Αρχικά, 
οι προσπάθειες θα εστιαστούν στις βιοµηχανικές εκποµπές, καθώς και στα αστικά 
απόβλητα και λύµατα, που ευθύνονται σε ποσοστό 80% για τη ρύπανση της Μεσογείου 
Θαλάσσης.  



•    Μέτρα δηµιουργίας υποδοµών, ώστε να διευκολυνθούν οι γειτονικές χώρες στη 
συγκρότηση εθνικών διοικητικών δοµών σε θέµατα περιβάλλοντος, ικανών να 
αναπτύξουν και να διασφαλίσουν την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

•    Αξιοποίηση του προϋπολογισµού έρευνας της Επιτροπής για τη διεύρυνση των 
γνώσεων που αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα σχετικά µε τη Μεσόγειο και τη διάθεσή 
τους σε τρίτους.  

•    Ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της επιτυχίας της πρωτοβουλίας 
«Ορίζοντας 2020».  

 

Χρονοδιάγραµµα δράσης 
 
Η στρατηγική προτείνει  σχέδιο χρονοδιαγράµµατος για την ανάληψη δράσης στο πρώτο στάδιο 
της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020» έως το 2013. Με την σθεναρή υποστήριξη της φινλανδικής 
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγµατοποιηθούν οι διαβουλεύσεις µε τους εταίρους 
σχετικά µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκριση της τελικής 
µορφής του κατά τη σύνοδο των υπουργών περιβάλλοντος της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, 
στο Κάιρο, στις 20 Νοεµβρίου. Θα είναι η πρώτη υπουργική σύνοδος περιβάλλοντος της 
Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας που θα πραγµατοποιηθεί εκτός ΕΕ. 
 
Επιστροφή στην αρχή 

 
 

Παλαιότερα άρθρα για το πολύπαθο Αιγαίο και τα προβλήµατα του 
Μια µικρή βιβλιογραφία 

 
1. AIΓΑΙΟ: Eνας απέραντος πετρελαιοφόρος ορίζοντας - Οι πρωταγωνιστές, τα ιστορικά γεγονότα 

και οι περιοχές των κοιτασµάτων 
Πως και Γιατί φτάσαµε στις Γκρίζες Ζώνες και τους αεροδιαδρόµους - Από την Θάσο εως την Κύπρο 

[Επικαιρότητα] - [11/2/2002] - [∆ιαβάστε Αναλυτικά] 

2. Ποιές Πολυεθνικές εταιρίες έχουν κάνει έρευνες στο Αιγαίο και πότε; Που έχει ανακαλυφθεί 

πετρέλαιο; Ποιοί επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κοιτασµάτων στη Θάσο, Λέσβο, ∆ωδεκάνησα; 
Ποιός ο ρόλος των πολυεθνικών εταιριών; - Ποιοι Ελληνες Πολικοί έχουν παραδεχτεί δηµόσια την 

ύπαρξη πετρελαίου στο Αιγαίο; [Επικαιρότητα] - [18/2/2002] - [∆ιαβάστε Αναλυτικά] 

3. Αντί άλλου σχολίου !!! 
Πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" 9 Μαρτίου 2002 - Στις 11 Φεβρουαρίου οι Aegean Times 

έγραφαν "Τα κοιτάσµατα Κρήτης ξεπερνούν το 1 δις βαρέλια. Ένα από αυτά βρίσκεται πολύ κοντά στη 

ΓΑΥ∆Ο" !!!   [Επικαιρότητα] - [9/3/2002] - [∆ιαβάστε Αναλυτικά] 

4. Πετρέλαια στο Αιγαίο: Eνας Αιγαιοπελαγίτης ειδικός σχολιάζει την έρευνα των Aegean Times 
Από την Καλιφόρνια όπου εργάζεται ως µηχανικός πετρελαίων, ο κ. Βασιλέλλης καταθέτει µια 

ολοκληρωµένη άποψη   [Επικαιρότητα] - [22/3/2002] - [∆ιαβάστε Αναλυτικά] 

5. ΕΡΕΥΝΑ: "Ζγόραφα" - Εξαφανίζεται το ανατολικότερο σύνορο του Β.Α. Αιγαίου και της 

Ευρωπαικής Ενωσης - Η συνέχεια της Ερευνας για τα πετρέλαια στο Αιγαίο (*NEO*) 
«Η ύφαλος αυτή εφείλκυσε κατά πρώτον την προσοχήν µου τω 1874, οπότε, επιβαίνων ιστιοφόρου 

πλοίου και ευρεθείς εν καιρώ γαλήνης πλησίον αυτής, ηδυνήθην ιδίοις οµµάσι να ιδώ την επί της 

θαλλάσης πλέουσαν ελαιώδη ουσίαν, να δοκιµάσω εξ ιδίας αντιλήψεως και πεισθώ επί τέλους, ότι 

πρόκειται ενταύθα περί πετρελαίου, του οποίου η πηγή βεβαίως κείται εν τω σώµατι του υφάλου τούτου 

πέτρου.».   [Επικαιρότητα] - [5/5/2003] - [∆ιαβάστε Αναλυτικά] 

6. www.aegeantimes.gr  H [e]-φηµερίδα του Αιγαίου - H [e]-φηµερίδα σας! 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ : Τετάρτη 7 Μαίου ώρα 12.30 

ΚΥΡΙA ΘΕΜΑTA 

ΕΡΕΥΝΑ: "Ζγόραφα" - Εξαφανίζεται το ανατολικότερο σύνορο του Β.Α. Αιγαίου και της Ευρωπαικής 

Ενωσης - Η συνέχεια της Ερευνας για τα πετρέλαια στο Αιγαίο 

«Η ύφαλος αυτή εφείλκυσε κατά πρώτον την προσοχήν µου τω 1874, οπότε, επιβαίνων ιστιοφόρου 

πλοίου και ευρεθείς εν καιρώ γαλήνης πλησίον αυτής, ηδυνήθην ιδίοις οµµάσι να ιδώ την επί της 

θαλλάσης πλέουσαν ελαιώδη ουσίαν, να δοκιµάσω εξ ιδίας αντιλήψεως και πεισθώ επί τέλους, ότι 

πρόκειται ενταύθα περί πετρελαίου, του οποίου η πηγή βεβαίως κείται εν τω σώµατι του υφάλου τούτου 



πέτρου.». 

http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=6006&type=12 

7. www.aegeantimes.gr  H [e]-φηµερίδα του Αιγαίου - H [e]-φηµερίδα σας!  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ :  ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ώρα 12.20 

ΚΥΡΙA ΘΕΜΑTA 

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Κλεµανσό» θα καταπλεύσει στο 

λιµάνι του Πειραιά φορτωµένο µε χιλιάδες τόνους αµιάντου και τοξικών ουσιών 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, την αποαµιάντωση έχει αναλάβει τουρκική εταιρεία και η διαχείριση των 

τοξικών αποβλήτων θα πραγµατοποιηθεί στα ναυπηγία του Αλιάγα, απέναντι από τη Χίο 

http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=7233 1-11-2003 

 
Επιστροφή 
 
 

Αφιέρωµα Ξερολιθιές 
 

Ξερολιθιές: µικρά αρχιτεκτονικά θαύµατα στα αζήτητα 
(Αναδηµοσίευση από το ΟΙΚΟ της Καθηµερινής, λόγω ειδικού ενδιαφέροντος για την Ικαρία 
και τους Φούρνους. Όπως φαίνεται από το κείµενο, οι ξερολιθιές πρέπει να αντιµετωπίζονται 
ως ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ της Ικαριακής και Φουρνιώτικης φύσης. Οι ειδικοί 
ταξινοµούν τα δοµικά υλικά σε «µαλακά» ή «εύπλαστα» και σε «σκληρά» ή «άκαµπτα». Το 
τσιµέντο είναι σκληρό και άκαµπτο, και κάθε τσιµεντένια κατασκευή συµπεριφέρεται σαν 
µονόλιθος. Το νερό δηµιουργεί αυλάκια γύρω από αυτό. Οι ξερολιθιές και οι «δεµατιές» από 
βότσαλα και πέτρες µέσα σε πλέγµα (σαν αυτές που βάζουν στα ρέµατα σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας για αντιπληµµυρική προστασία) ανήκουν στα µαλακά και εύπλαστα υλικά που έχουν 
τη δυνατότητα να προσαρµόζονται στο έδαφος και να συµπεριφέρονται φιλικά προς το νερό 
και τη χλωρίδα-πανίδα της περιοχής. Επίσης, µαθαίνουµε από αυτό το άρθρο ότι οι 
ξερολιθιές επιδιορθώνονται τον Οκτώβριο (εµπρός, µην κάθεστε!),µαθαίνουµε  ότι µπορεί να 
ζήσει κανείς από την αποκατάστασή τους αρκεί να ασχοληθεί σοβαρά, όπως κάνουν σήµερα 
(από ανάγκη) οι ξένοι εργάτες (κυρίως Αλβανοί-και η Ικαρία έχει τέτοια συνεργεία). Επίσης 
µαθαίνουµε  ότι υπάρχουν κοινοτικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούν την αποκατάστασή 
τους. Αλλά, και Κοινοτικά χρήµατα να µην υπάρχουν, οι ∆ήµοι, οι Σύλλογοι, οι ιδιώτες θα 
πρέπει να ανεβάσουν την εκτίµησή τους στις ξερολιθιές. Οι υπογραµµίσεις στο κείµενο είναι 
δικές µας.) 
 

ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ  
µικρά αρχιτεκτονικά θαύµατα... στα αζήτητα 

 
Αιώνες τώρα µετατρέπει άγονα εδάφη σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις, συγκρατεί το νερό και κάνει 
άνυδρους τόπους, φιλόξενους και αρχιτεκτονικά ξεχωριστούς. Σήµερα, η ξερολιθιά -η 
παραδοσιακή τεχνική κατασκευής τοιχώµατος µόνο από πέτρα- εγκαταλείπεται. Το να µην 
αφήσουµε να χαθούν αυτά τα µικρά αρχιτεκτονικά «θαύµατα» δεν είναι µόνο ζωτικό για τα 
νησιά µας, αλλά αποτελεί και µέγιστο θέµα πολιτισµού. 
Tης ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ 

 
Oι περισσότεροι από µας, παιδιά της πόλης, τις αντιµετωπίζουµε ως ένα γραφικό στολίδι των 
νησιών. Οχι αδίκως. Η συµµετρία των πέτρινων όγκων της ξερολιθιάς είναι τόσο αρµονικά 
δεµένη µε το περιβάλλον που µοιάζει να είναι αποτέλεσµα µιας φυσικής διεργασίας και όχι της 
επέµβασης του ανθρώπου. 
Οι ξερολιθιές, όµως, αυτοί οι πέτρινοι τοίχοι αντιστήριξης που κρατάνε τις πεζούλες στα νησιά, 
οι µάντρες και οι φράχτες που χωρίζουν ιδιοκτησίες και ακολουθούν τα καλντερίµια, ακόµα και 
οι στάβλοι, οι αποθήκες και οι µύλοι, που φτιάχνονται εδώ και αιώνες στα νησιά του Ιονίου, του 
Αιγαίου, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, µόνο µε πέτρα, χωρίς κανένα συνδετικό υλικό -



όπως τσιµέντο ή λάσπη- να τις ενώνει, δεν είναι µόνον αισθητικά εξαιρετικές αλλά ζωτικές για 
τους τόπους και τους κατοίκους τους. 
Πώς θα ήταν τα νησιά µας χωρίς ξερολιθιές; Αγονοι ορεινοί όγκοι, µέρη ρηµαγµένα από τον 
αέρα, αφιλόξενα για τον άνθρωπο και για τις δραστηριότητές του. ∆εν είναι υπερβολές. «Το 
χώµα στα νησιά είναι λίγο και η κατωφέρεια µεγάλη», λέει στο ΟΙΚΟ ο λαογράφος, Αλέκος 
Φλωράκης, που εργάζεται στο Μουσείο Μαρµαροτεχνίας που ετοιµάζει η Τράπεζα Πειραιώς 
στην Τήνο. «Αν δεν υπήρχαν αναβαθµίδες ή τράφοι, όπως τις λέµε εδώ, θα ήταν αδύνατον 
να επιβιώσει ο ντόπιος πληθυσµός». 
Στην Τήνο, δεν υπάρχει βουνό χωρίς τους δαντελωτούς πέτρινους σχηµατισµούς. Αυτό που λέµε 
ελληνικό νησί δεν αποτελείται µόνο από καφέ χώµα και γαλάζια θάλασσα αλλά κυρίως από 
πέτρες. Πέτρες τιθασευµένες από τον άνθρωπο, τοποθετηµένες µε τάξη και αρµονία η µία πάνω 
στην άλλη, η µία δίπλα στην άλλη µε σφήνες ή χωρίς, δεµένες µεταξύ τους µε τους νόµους της 
ισορροπίας και της βαρύτητας, στέκουν αιώνιοι τοποτηρητές. ∆ηµιουργούν ασύµµετρα 
γεωµετρικά σχήµατα, επιβάλλουν τη δική τους αρχιτεκτονική τοπίου, στρίβουν, ανηφορίζουν 
ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους. 
Σε όλη τους την περιπλάνηση επιµένουν στα κυκλικά και παράγωνα σχήµατα και αποφεύγουν 
τις απόλυτες ευθείες και τις αυστηρές γραµµές των σύγχρονων γεωργικών παραγωγικών 
µονάδων. Αυτό είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η έλλειψη συνδετικού υλικού, 

παράλληλα, τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρµόζονται στην πίεση του εδάφους και του 
νερού, δηµιουργώντας παραµορφώσεις. Σαν να έχουν ζωή, αλλάζουν σχήµατα και γραµµές 
ανάλογα µε τις συνθήκες. Ταυτόχρονα, αν για κάποιο λόγο καταστραφούν σε ένα σηµείο, δεν 
πέφτουν ολόκληρες ούτε χρειάζονται συνολική αποκατάσταση του τοιχώµατος, όπως µε το 
τσιµέντο. Ουσιαστικά µιλάµε για µικρά αρχιτεκτονικά «θαύµατα» που δυστυχώς όσο περνούν 
τα χρόνια χάνονται παράλληλα µε την αποµάκρυνση των νησιωτών από τον πρωτογενή τοµέα 
και την εγκατάλειψη της υπαίθρου. 
Πριν από µερικές δεκαετίες η αποκατάσταση της ξερολιθιάς αντιστήριξης αποτελούσε µέρος της 
ετήσιας ρουτίνας των αγροτών. Ο κ. Γιάννης Ψάλτης, προέδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου 
«Φίλοι του Πρασίνου» στην Τήνο, θυµάται: «Τον Οκτώβριο, που δεν είχαµε πολλές αγροτικές 

εργασίες, ο πατέρας µου συγκέντρωνε όλη την οικογένεια για να φτιάξουµε τις βουλίστρες 

ή β'λίστρες, όπως λέµε στην τηνιακή ντοπιολαλιά τα κατεστραµµένα κοµµάτια της 

ξερολιθιάς». 
Σήµερα οι βουλίστρες είναι πολύ περισσότερες από τις «καλοστεκούµενες» ξερολιθιές. Η 
τεχνική που ακολουθείται από την εποχή την προϊστορικών χρόνων και η διατήρηση της οποίας 
δεν είναι µόνο χρήσιµη, αλλά αποτελεί µέγιστο θέµα πολιτισµού, χάνεται. Ο εφησυχασµός ότι 
δεν χρειάζεται πια να παράγουµε τοπικά προϊόντα ούτε να κρατήσουµε τα νερά µας, γιατί 
µπορούµε να τα αγοράσουµε και τα δύο από άλλα µέρη, καθώς και η πλήρης αδιαφορία της 
Πολιτείας για τη διάσωσή τους, έχει µετατρέψει τις ξερολιθιές σε ερείπια. Ετσι, σήµερα, τόνοι 
νερού και γόνιµου εδάφους χάνονται κάθε χρόνο στη θάλασσα, την ώρα που οι νησιώτες 
χρυσοπληρώνουν τα προϊόντα διατροφής και παρακαλάνε για λίγο υφάλµυρο νερό που έρχεται 
µε την υδροφόρα... 
Τρεις λόγοι για τους οποίους είναι πολύτιµη! 
1 Συγκρατεί το χώµα και επιτρέπει την ανάπτυξη της γεωργίας σε περιοχές που διαφορετικά θα 
φύτρωναν µόνο φρύγανα και αγκάθια - αν δεν ήταν εντελώς γυµνές από βλάστηση εξαιτίας των 
ανέµων. Με την πέτρα ο άνθρωπος κατάφερε να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα του 
επέτρεπαν να επιβιώσει σε δύσκολες κλιµατολογικές συνθήκες και σε αφιλόξενα εδάφη. Τα 
νησιά του Αιγαίου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα, γιατί µπορεί η θάλασσα να 
αποτελούσε για τους νησιώτες την βασική ανδρική απασχόληση, αλλά οι εναποµείναντες έπρεπε 
να εξασφαλίσουν τροφή όλο το χρόνο και ίσως να ενισχύσουν τα εισοδήµατά τους όταν αυτό 
ήταν εφικτό. Μην ξεχνάµε ότι οι µεταφορές αγαθών δεν ήταν τόσο διαδεδοµένο φαινόµενο όσο 
σήµερα και η βασική προϋπόθεση για την επιβίωση ήταν η αυτάρκεια σε είδη διατροφής. Οι 
ξερολιθιές µετέτρεπαν τα επικλινή εδάφη σε επίπεδα και δηµιουργούσαν έτσι καλλιεργήσιµη γη. 
Στις πεζούλες ή αναβαθµίδες αυτές οι νησιώτες καλλιεργούσαν σχεδόν τα πάντα. Κηπευτικά, 
σιτάρι, όσπρια, αλλού ελιές, αµπέλια και συκιές, ακόµα και αµυγδαλιές στα Επτάνησα που το 
επιτρέπει το κλίµα. Τα ξηρικά ντοµατάκια Σαντορίνης, οι άνυδρες µελιτζάνες, το ξυλάγγουρο, 



τα πράσινα φασολάκια αποτελούν µερικά από τα πιο γνωστά προϊόντα των νησιών. Ακόµα και 
βαµβάκι είχαν καταφέρει να καλλιεργήσουν στα χωράφια τους οι νησιώτες µε τη σωστή χρήση 
της πέτρας. 
2 Συγκρατεί το νερό της βροχής επιτελώντας ένα διπλό καθήκον. Αφ' ενός δεν αφήνει το 
γόνιµο έδαφος να διαβρωθεί και να παρασυρθεί προς τη θάλασσα και αφ' ετέρου συγκρατεί το 
πολύτιµο νερό που αργότερα θα καταλήξει σε χειµάρρους, αφού πρώτα έχει ποτίσει πολύ καλά 
το έδαφος. Σύµφωνα µε τον παραδοσιακό τρόπο χτισίµατος των αναβαθµίδων στην Τήνο, οι 
αγρότες δηµιουργούσαν µια κλίση στο έδαφος προς το εσωτερικό και ένα περίπου µέτρο πριν 
από την επόµενη ξερολιθιά άνοιγαν ένα αυλάκι. «Εκεί θα κατέληγε η περίσσεια του νερού - το 
νερό δηλαδή που περίσσευε αφού είχε πετύχει όλη την καθίζηση που είναι δυνατόν να πετύχει», 
λέει ο κ. Ματθαίος Βίλλας, γεωπόνος από την Τήνο. «Το αυλάκι αυτό λέγονταν ξερεµατιστής 
γιατί οδηγούσε το νερό στο διπλανό πέτρινο µονοπάτι-κανάλι και από εκεί στο ρέµα, όπου είχαν 
χτίσει µικρά φράγµατα, µε ξερολιθιά και λάσπη στο εσωτερικό, για να συγκρατήσουν το 
περισσευούµενο νερό του χειµώνα για τις καλοκαιρινές καλλιέργειες». Ενας κύκλος ζωής που 
διαιωνίζεται µε τη βοήθεια της πέτρας, της ανθρώπινης επινοητικότητας και τεχνικής. 
3 Αποτελούν καταφύγιο της άγριας ζωής, αν εστιάσουµε µόνο στον ρόλο τους ως δίκτυα που 
προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες ζωής τόσο για την πανίδα όσο και τη χλωρίδα της περιοχής. Στις 
κοιλότητές τους συναντάµε πολλά είδη λειχήνων που επιτρέπουν αργότερα την εγκατάσταση 
ανώτερων ειδών, ενώ βρίσκουµε και πολυάριθµα είδη φυτών και ζώων. Εκεί φύονται φυτά όπως 
ο αµάραντος, το σαπουνόχορτο, και ανάλογα µε το κλίµα και την απόσταση από τη θάλασσα, 
µπορεί να συναντήσουµε αµπέλια και συκιές. Στους βιότοπους αυτούς συχνάζουν επίσης 
διάφορα είδη σαύρας, φίδια και σαλιγκάρια, ενώ στις σχισµές περνούν στη χειµερία νάρκη 
πολλά έντοµα όπως οι γνωστές µας πασχαλίτσες. Εκεί συντελούνται και τα διάφορα στάδια 
µεταµόρφωσης της πεταλούδας, οι αράχνες βρίσκουν την τροφή τους και στις µεγάλες 
κοιλότητες µπορεί να βρούµε σκαντζόχοιρους, τρωκτικά ακόµα και πουλιά. Ενας ολόκληρος 
βιότοπος συντηρείται ανάµεσα στις πέτρες και προστατεύεται εκεί από τον καυτό καλοκαιρινό 
ήλιο. 
 
Ένας από τους τελευταίους «πετράδες» αποκαλύπτει τα µυστικά της ξερολιθιάς 

 
Ο κύριος Γιάννης ∆ελατόλας ή Ντουλάς, όπως είναι το παρατσούκλι του, είναι 77 χρόνων, έχει 
τρία παιδιά, έξι εγγόνια αλλά αυτό δεν τον σταµατά από το να βρίσκεται συνέχεια στα χωράφια 
για δουλειές. Εχει καµιά εικοσαριά κατσίκες που πρέπει να προσέχει αλλά και κότες, κουνέλια, 
δυο «δαµαλίδια», όπως λένε τις µικρές θηλυκές γελάδες, πολλά κουνέλια, πρόβατα και ένα 
γαϊδουράκι. ∆εν είναι όµως µόνο αυτές οι ασχολίες του. Ο µαστρο-Γιάννης συνεχίζει να 
καλλιεργεί τον µπαξέ που έχει, και σαν παλιός πετράς -µάστορας της πέτρας- συνεχίζει να 
µαστορεύει όταν του δοθεί η ευκαιρία και όταν βρει µεροκάµατο. 
∆εν φτάσαµε τυχαία σ' αυτόν. Αλλωστε, είναι µια ξεχωριστή περίπτωση µάστορα στην Τήνο, 
όχι µόνο γιατί είναι από τους λίγους εναποµείναντες πετράδες αλλά γιατί είναι αυτός που 
δούλεψε για την αποκατάσταση 110 περιστερώνων του νησιού µε τον παραδοσιακό τρόπο αλλά 
και στην αποκατάσταση των ξερολιθιών µε ένα πρόγραµµα LIFE που είχε εγκριθεί 
παλιότερα. 
Η εµπειρία αυτή είναι προϊόν της αγάπης του για την µαστοριά και την πέτρα. «Ηταν το φαΐ 
µου», µας λέει. «Αλλά την τέχνη δεν µου την έδειξε κανένας πρωτοµάστορας. Την έκλεψα 
µόνος µου µε το µάτι. Ο καλός χτίστης πρέπει να ξεχωρίζει την σωστή πέτρα µέσα από τον 
σωρό. Να µη χάνει χρόνο να την «σκίσει». Εγώ έχτιζα µέχρι και πέντε µέτρα ξερολιθιά την 
ηµέρα», λέει µε καµάρι. «Με αυτή την επιδεξιότητα που απέκτησα κράτησα την οικογένειά 

µου γιατί από τη γεωργία και τα ζώα δεν έβγαινε µεροκάµατο». 
Από τον κυρ Γιάννη µάθαµε τα µυστικά του χτισίµατος της ξερολιθιάς. Μάθαµε πόσο δύσκολο 
είναι, γιατί «αν την πέτρα δεν την βάλεις σωστά θα κόψει και θα αλλάξει την ισορροπία των 
αποπάνω. Αλλά κι αν χάσεις ένα πόντο στο κάτω µέρος θα φτάσεις να χάνεις 10 στο επάνω σε 
ένα ψηλό κτίσµα». Επίσης, δεν θεµελιώνουµε καµιά ξερολιθιά σε χώµα. Πρέπει να καθαρίσουµε 
το έδαφος και να βρούµε τον βράχο. Βεβαια, τα εδάφη στην Τήνο είναι «ρηχά» και βρίσκεις 



σταθερό βράχο στους 20 µε 50 πόντους. «Τότε µόνο ξεκινάµε το χτίσιµο, όταν το θεµέλιο 
αγγίζει σταθερό έδαφος». 
Οι πέτρες για την ξερολιθιά συλλέγονται συνήθως µέσα από το ίδιο το χωράφι. Αυτό γίνεται για 
δύο λόγους: για να καθαριστεί το καλλιεργήσιµο έδαφος και για να µην κουβαλούν τις πέτρες 
από µακριά. Αυτό ήταν επίπονη διαδικασία, αφού τις µετέφεραν στα χέρια ή µε την 
«ξυλογαϊδάρα» - µια τεχνική µε σκοινιά, ξύλα και τη βοήθεια του γαϊδάρου. 
Οι πέτρες που χρησιµοποιούνταν στα θεµέλια των ξερολιθιών αντιστήριξης λέγονταν 
«µπατικές». Επρεπε να είναι µεγαλύτερες σε µήκος από τις άλλες και να µπουν µέσα στο χώµα 
τής πίσω πεζούλας. Μόνον έτσι ήταν στέρεες. Σε όλα τα επίπεδα της ξερολιθιάς και σε 
διαφορετικές αποστάσεις υπήρχαν «µπατικές» πέτρες. Αυτές έδεναν τον τοίχο µε τη γη και 
λειτουργούσαν σαν καρφιά που εξασφάλιζαν µεγαλύτερη σταθερότητα. Ολες οι άλλες πέτρες 
µικρότερου µεγέθους που χρησιµοποιούνταν λέγονταν «δροµικές», γιατί ήταν αυτές που 
φαίνονται στην πρόσοψη. 
Η ορολογία όµως αυτή, όπως και η τέχνη της αποκατάστασης ξερολιθιάς, κινδυνεύει σηµερα να 
χαθεί. Ο µαστρο-Γιάννης είναι από τους τελευταίους πετράδες της Τήνου. Η ελπίδα έρχεται 

από τους Αλβανούς µετανάστες, που ακόµα κι αν δεν ξέρουν την τέχνη της πέτρας είναι 
πρόθυµοι να τη µάθουν ώστε να συντηρήσουν έτσι ένα σηµαντικό κοµµάτι της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής µας, που άλλωστε αποτελεί και δική τους παράδοση. 
 
Καταφύγιο για αµπέλια και συκιές! 

 
Το αµπέλι και η συκιά ήταν δύσκολο να πιάσουν στις κλιµατολογικές συνθήκες της Τήνου γιατί 
τα πέντε πρώτα χρόνια, µέχρι δηλαδή τα φυτά να αναπτύξουν ένα ισχυρό ριζικό σύστηµα, 
χρειάζονταν υγρασία που ήταν δύσκολο να διασφαλιστεί τους στεγνούς και καυτούς 
καλοκαιρινούς µήνες και φυσικά προστασία από τους δυνατούς βοριάδες. Στη βάση των 
θεµελίων µιας νέας ξερολιθιάς έσκαβαν τις πέτρες στο κάτω µέρος, δηµιουργούσαν δηλαδή 
βαθουλώµατα, τις «τακαδούρες», όπως τις λένε στην Τήνο, και τοποθετούσαν εκεί το κοτσάνι 
από το αµπέλι ή το κλαδί της συκιάς, για να µην τα συνθλίψουν από το βάρος οι πέτρες. Εκεί, µε 
τη βοήθεια της υγρασίας και των θρεπτικών συστατικών του φρέσκου επιφανειακού χώµατος 
που µετέφεραν στη βάση της νέας ξερολιθιάς -µια πάγια τεχνική για να ανανεώνουν το χώµα και 
να βοηθούν τα νέα φυτά- το φυτό µπορούσε να επιβιώσει την δύσκολη περίοδο των πρώτων 
χρόνων. 
 
Ιδανικές και για µελίσσια! 

 
Οταν κάποιος νοικοκύρης ήθελε να παραγάγει το δικό του µέλι έφτιαχνε µια ειδική θήκη µέσα 
στην ξερολιθιά για τις µέλισσες. Αυτές ονοµάζονταν µελισσοθυρίδες ή µελισσότρυπες, όπως 
µας είπε ο µαστρο-Γιάννης από το Σµαρδάκιτο Τήνου. Για να φτιάξουν µελισσοθυρίδες έπρεπε 
να τοποθετήσουν «ένα λαµπαδάκι δεξιά και ένα αριστερά», δηλαδή µονοκόµµατες πέτρες στις 
δύο πλευρές σε απόσταση περίπου εξήντα πόντων και µία ακόµα µεγάλη µονοκόµµατη πέτρα 
για οροφή. Πάνω από την οροφή συνέχιζαν το κανονικό χτίσιµο της ξερολιθιάς. Η 
µελισσότρυπα είχε βάθος ένα µε ενάµισι µέτρο, ήταν δηλαδή πολύ µεγαλύτερη από την 
ξερολιθιά, που φτάνει περίπου τους πενήντα πόντους, και όπως καταλαβαίνετε το µεγαλύτερο 
µέρος της έµπαινε µέσα στη γη. Στην υποδοχή αυτή τοποθετούσαν µια πήλινη κυψέλη και την 
έκλειναν µε µια πέτρα που µπορούσαν να βάζουν και να βγάζουν άνετα. Το ύψος της κάθε 
κυψέλης ήταν επίσης σηµαντικό γιατί δεν έπρεπε να µπαίνει νερό ούτε να φτάνει η πολλή ζέστη 
και φυσικά να µη φωλιάζει το χιόνι στα ορεινά. Στη βόλτα µας στην Τήνο, ο µαστρο-Γιάννης 
δεν σταµατούσε να αναρωτιέται: πώς είναι δυνατόν να αντέχουν οι µέλισσες στις σηµερινές 
χρωµατιστές ξύλινες κυψέλες µε τόσο υψηλές θερµοκρασίες; «Μέσα στις πέτρινες κυψέλες των 
ξερολιθιών, οι συνθήκες ήταν ιδανικές».  ΟΙΚΟ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 20-08-06  
 
Επιστροφή στην αρχή 



 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ- ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 

ΚΑΙ  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Ηλίας Γιαννίρης 
  

ΣΗΜΕΙΟ 1. 

 Το Φεβρουάριο του 1999, όταν ήµουν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Επαρχίας Ικαρίας, µου ζητήθηκε από το ∆ήµαρχο Ευδήλου κ. Στ. Σταµούλο και τον 
Αντιδήµαρχο κ. Αυγ. Κούβαρη να βοηθήσω στη σύνταξη των προτάσεων του ∆ήµου Ευδήλου 
για το Καποδιστριακό Πρόγραµµα ΕΠΤΑ. 

Από εκείνο τον κατάλογο προτάσεων για µελέτες και έργα δηµοσιεύω σήµερα εκείνες τις 
προτάσεις που συνδιαµορφώσαµε µε τον κ. Κούβαρη, τους νέους «Καποδιστριακούς» 
υπαλλήλους του ∆ήµου και τον υπάλληλο κ. Αργύρη Πολίτη.  

Οι προτάσεις που ακολουθούν σχετίζονται µε το προηγούµενο άρθρο για τις Ξερολιθιές 
και τις εργασίες πέτρας. Μετά το 2000 δεν µε επέλεξαν για το νέο ∆Σ της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας και µε αποµάκρυναν. ∆εν ξέρω αν κάποιος παρακολούθησε την πορεία του 
Προγράµµατος. Από όσο ξέρω, ποτέ ο ∆ήµος δεν έκανε απολογισµό για το τι υλοποιήθηκε από 
εκείνες τις προτάσεις. Έχω την εντύπωση ότι τα έργα που τελικά µελετήθηκαν και 
υλοποιήθηκαν έχουν να κάνουν µε τσιµεντένιες κατασκευές και ασφαλτοστρώσεις και πολύ 
λιγότερο µε εργασίες πέτρας και ξερολιθιές. Αν είναι έτσι, οι προτεραιότητες, όχι µόνο στο 
∆ήµο Ευδήλου αλλά σε όλη την Επαρχία, πρέπει να αλλάξουν. Νέες θέσεις εργασίας θα 
δηµιουργηθούν, θα προωθηθεί η οργανωµένη εξόρυξη σχιστόλιθου, και η Ικαρία θα συνεχίσει 
να έχει κατασκευές φιλικές προς το περιβάλλον και την αισθητική της. Η γενική εντύπωση 
πάντως είναι ότι στην Ικαρία µας έχει φάει το Τσιµέντο. Και αν κάποιος περάσει π.χ. από το 
Καραβόσταµο θα το διαπιστώσει εύκολα. 

Από τις προτάσεις αυτές, ιδιαίτερη σηµασία δίνω στην «αποκατάσταση των 
κτηνοτροφικών φραγµών του Αθέρα». Πρόκειται για χιλιόµετρα ξερολιθιάς που χρόνο µε το 
χρόνο καταρρέουν. Η αποκατάστασή τους, συνοδευόµενη µε την επίσης προτεινόµενη «µελέτη 
βοσκοϊκανότητας δηµοτικών εκτάσεων» και την «µελέτη εφαρµογής προτάσεων της Ειδικής 
Χωροταξικής Μελέτης Ικαρίας-Φούρνων», που οριοθέτησε τις κτηνοτροφικές περιοχές της 
Ικαρίας, θα µπορούσε να οδηγήσει σε ένα διάλογο µε τους κτηνοτρόφους που νοικιάζουν 
δηµοτικές εκτάσεις και τελικά προκαλούν υπερβόσκηση, καταστροφή καλλιεργειών, διάβρωση 
και απερήµωση. Θα πρέπει να στοχεύουµε στο παλιό κτηνοτροφικό σύστηµα όπου στην Ικαριά 
υπήρχαν και κατσίκια και δάσος. Και αυτό µπορεί να γίνει µε τον καθορισµό συγκεκριµένου 
αριθµού ζώων στην κάθε περιφραγµένη περιοχή. Αν ο ενοικιαστής κτηνοτρόφος δεν είναι καλός 
ενοικιαστής, την επόµενη χρονιά ο ∆ήµος θα πρέπει να αναζητά άλλον ενοικιαστή κτηνοτρόφο.  

 
Ακολουθεί ο Πίνακας εκείνος του 1999, που δεν είναι ο συνολικός αλλά περιέχει µόνο τις 

προτάσεις που σχετίζονται µε ξερολιθιές και εργασίες πέτρας: 
  

E.Π.Τ.Α., υπ.εσ.δ.δ.α. / προγραµµα ι. καποδιστριασ, ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Π.Τ.Α.),  
ΤΕΥΧΟΣ Γ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

∆ΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ευδήλου  ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  28/2/1999. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1999-2004. 
 
Προτεινόµενες ΜΕΛΕΤΕΣ που σχετίζονται µε εργασίες πέτρας και ξερολιθιές 

Μελέτη υδρονοµικής προστασίας και εµπλουτισµού υδροφόρου ορίζοντα των λεκανών 
απορροής Άρη Ποταµού, Ρέµατος Καραβοστάµου, Κυπαρισσιού, Κάµπου, Αυλακιού 
Μελέτη Παραδοσιακών οικισµών  
Μελέτη ανάπλασης πλατειών και λοιπών χώρων 12 οικισµών 
Μελέτη εφαρµογής των προτάσεων της «Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης Ικαρίας-Φούρνων» για 
το ∆ήµο Ευδήλου  



Μελέτη αποκατάστασης αρδευτικών συστηµάτων Μηλιώντα, Κυπαρισσιού, Κάµπου, Άρη 
Ποταµού 
µελέτη οργάνωσης πολιτικής άµυνας (πυρκαγιές, σεισµοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις)  
µελέτη βοσκοϊκανότητας δηµοτικών εκτάσεων ∆ήµου Ευδήλου  
µελέτη µικρών τεχνικών έργων στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας ∆. Ευδήλου  
Μελέτη αποκατάστασης κτηνοτροφικών φραγµών Αθέρα  
Μελέτη αναστυλωτικών εργασιών και σωστικών επεµβάσεων του Κάστρου Κοσκινά   
Μελέτη ανάδειξης υδροµύλων-ανεµοµύλων ∆ήµου Ευδήλου  
Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού οικισµού του Φραντάτου  
Μελέτη ανάδειξης του οικιστικού συνόλου Γιαλός Καραβοστάµου  
Μελέτη ανάδειξης του ιστορικού µονοπατιού Φραντάτο-Κάµπος  
Μελέτη ανάδειξης του Οικιστικού - παραγωγικού συστήµατος ∆ρούτσουλας-Πηγή Αλάµας  
 
Προτεινόµενα ΈΡΓΑ που σχετίζονται µε εργασίες πέτρας και ξερολιθιές 

Υδρονοµική προστασία και εµπλουτισµός υδροφόρου ορίζοντα των λεκανών απορροής Άρη 
Ποταµού, Ρέµατος Καραβοστάµου, Κυπαρισσιού, Κάµπου, Αυλακιού  
 Έργο Ανάδειξης Παραδοσιακών οικισµών  
 Ανάπλαση πλατειών και λοιπών χώρων 12 οικισµών  
 Εφαρµογή των προτάσεων της «Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης Ικαρίας-Φούρνων» για το ∆ήµο 
Ευδήλου  
 Αποκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων Μηλιώντα, Κυπαρισσιού, Κάµπου, Άρη Ποταµού  
 Εφαρµογή Βοσκοϊκανότητας δηµοτικών εκτάσεων ∆ήµου Ευδήλου  
 Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας ∆. Ευδήλου  
 Αποκατάσταση κτηνοτροφικών φραγµών Αθέρα  
 Αναστυλωτικές εργασίες και σωστικές επεµβάσεις του Κάστρου Κοσκινά    
 Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου και περιβάλλοντος χώρου του Κάµπου  
 Ανάδειξη παραδοσιακού οικισµού του Φραντάτου  
 Ανάδειξη του οικιστικού συνόλου Γιαλός Καραβοστάµου  
 Ανάδειξη του ιστορικού µονοπατιού Φραντάτο-Κάµπος  
 Ανάδειξη του Οικιστικού – παραγωγικού συστήµατος ∆ρούτσουλας-Πηγή Αλάµας  
 
ΣΗΜΕΙΟ 2. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι την ίδια περίοδο µου ζητήθηκε από το ∆ήµο Εύδήλου να 
συµβάλω στην διατύπωση προτάσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» 
(ΕΠΠΕΡ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ακολουθούν εκείνες οι προτάσεις (για οικονοµία χώρου δεν 
παρατίθενται οι φωτογραφίες που συνόδευαν τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε):  

 

∆ήµος Ευδήλου  Ικαρία 10/1/1999 
Προς ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ∆ Προγραµµατισµού & Έργων Α.Π./Τµ Γ 
Προτάσεις για ένταξη έργων στο 3ο ΚΠΣ 

Επεξεργασία Προτάσεων: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας (πολυµετοχικός φορέας της 
Αυτοδιοίκησης της Επαρχίας Ικαρίας), Ηλίας Γιαννίρης, Αρχιτέκτονας-Χωροτάκτης 
 
1. Αναστυλωτικές εργασίες και σωστικές επεµβάσεις του Μεσαιωνικού  Κάστρου Κοσκινά  
Πρόκειται για το σηµαντικότερο µεσαιωνικό κτίσµα του νησιού. Η µελέτη του Κάστρου 
Κοσκινά έχει ενταχθεί στον ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥ. Απο τη Μελέτη αυτή θα προκύψουν οι 
απαιτούµενες αναστυλωτικές και άλλες σωστικές εργασίες για την προστασία του µνηµείου.
 έργα 60.000.000 δρχ ∆ήµος Εύδήλου 
2. Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου και του περιβάλλοντος χώρου του Κάµπου  
Πρόκειται για την Αρχαία Οινόη της Κλασσικής Ελλάδας, µε σηµαντική οικονοµική δύναµη και 
ιστορική παρουσία. Υπάρχει αρχαίος ναός και αρχαιολογικό µουσείο. Επίσης υπάρχουν 
βυζαντινά κτίσµατα και Θέατρο. Χρειάζεται µιά συνολική ανάδειξη του αρχαιολογικού  
 µελέτη: 2.000.000 έργα 30.000.000   



3. Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας  
Πρόκειται για σηµαντικό θρησκευτικό µνηµειακό σύνολο του µεσαίωνα που περιλαµβάνει το 
ησυχαστήριο της Οσίας Θεοκτίστης, 2 ναούς, κελλιά µοναστηριού, αίθουσα συνεστιάσεων, 
αποθηκευτικούς χώρους. Ο Χώρος είναι σήµερα εγκαταλειµένος και έχουν γίνει άναρχες 
επεµβάσεις που δεν συνάδουν µε την ιερότητα του χώρου (καταστροφή αγιογραφιών για 
ηλεκτροφωτισµό, κατασκευή υδατοδεξαµενής σε ακατάλληλο χώρο κλπ)    
 µελέτη: 2.000.000 έργα διαµόρφωσης 20.000.000 ∆ήµος Ευδήλου σε συνεργασία µε 
την Μητρόπολη Σάµου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας.  
4. Ανάδειξη του συγκροτήµατος υδροµύλων του Καραβοστάµου (Άρης Ποταµός, 
Μηλιώντας)  
Πρόκειται για 5 υδρόµυλους που λειτουργούσαν παράλληλα µε το αρδευτικό σύστηµα των 
αναβαθµών των δύο κοιλάδων. Απαιτείται αποκατάσταση του συστήµατος µονοπατιών από το 
χωριό Καραβόσταµο προς τους υδρόµυλους, και ανάδειξη των υδροµύλων. µελέτη: 
2.000.000 έργα 30.000.000 ∆ήµος Ευδήλου σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχίας Ικαρίας και ιδιώτες. 
5.  Ανάδειξη παραδοσιακού οικισµού του Φραντάτου  
Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό σχετικά καλά διατηρηµένο, που χρειάζεται ανάδειξη των 
οικιστικών του χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
της Ικαρίας. µελέτη: 2.000.000 έργα ανάδειξης: 20.000.000 ∆ήµος Ευδήλου 
6. Ανάδειξη του οικιστικού συνόλου Γιαλός του Καραβοστάµου   
Πρόκειται για ένα µικρό πολεοδοµικό σύνολο (Καβουριάρη έως Μαντουβάλα) µε 
καλοδιατηρηµένα τα αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά. Χρειάζεται πλακόστρωση 
και κατάλληλο φωτισµό για ανάδειξη της πολεοδοµικής φυσιογνωµίας. Το πολεοδοµικό αυτό 
σύνολο είναι σπάνιο και αποτελεί δείγµα της πολεοδοµικής αντίληψης κατά την µετάβαση από 
την αραιή (ορεινή) κατοίκηση στην παράκτια Ικαρία.  µελέτη: 300.000 έργα ανάδειξης 
8.000.000 ∆ήµος Ευδήλου.  
7. Ανάδειξη του ιστορικού µονοπατιού Φραντάτο-Κάµπος  
Πρόκειται για ένα καλοδιατηρηµένο µεσαιωνικό µονοπάτι µέσα στο ικαριακό δάσος. Σήµερα το 
µονοπάτι είναι βατό αλλά χρειάζεται ορισµένες επεµβάσεις καθαρισµού και συντήρησης 
 µελέτη: 300.000 έργο: 5.000.000  
8. Ανάδειξη του Οικιστικού-παραγωγικού συστήµατος ∆ρούτσουλας-Πηγή Αλάµας  
Πρόκειται για το µεσαιωνικό οικισµό ∆ρούτσουλα (ανάντι) και τις πηγές της Αλάµας (κατάντι) 
µε ένα οικοσύστηµα µε πεταλούδες παρόµοιες µε της Ρόδου και µε κήπους σε αναβαθµούς. 
Χρειάζεται ανάδειξη του οικιστικού-παραγωγικού συστήµατος, διαµόρφωση χώρων ανάπαυσης-
αναψυχής, αποκατάσταση του παλιού µονοπατιού µελέτη: 1.000.000 έργα διαµόρφωσης 
10.000.000 ∆ήµος Ευδήλου σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας 
9. Ανάδειξη των δύο µοναδικών οικιών της Ικαρίας µε ζωγραφιστά ταβάνια και µετατροπή 
τους σε επισκέψιµους χώρους  
Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα κτίσµατα που φέρουν ταβάνια µε ζωγραφιές από την εποχή της 
τουρκοκρατίας. Τα δείγµατα αυτά ζωγραφικής είναι µοναδικά στην Ικαρία. Τα σπίτια αυτά 
διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για µετατροπή σε επισκέψιµους χώρους και ξενώνες.
 µελέτη: 3.000.000 Ανάδειξη και µετατροπή: 20.000.000 Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχίας Ικαρίας σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες Αργυρώ Τουρβά και ∆ηµήτρη Τουρβά 
Αποκατάσταση του "Φραγµού" του όρους Αθέρα  
Πρόκειται για έναν µεσαιωνικό ή και αρχαιότερο µαντρότοιχο κατά µήκος της οροσειράς 
(µήκους άνω των 15 χιλιοµέτρων) που χώριζε τον ορεινό βοσκότοπο της Ικαρίας σε βόρειο και 
νότιο. Ο Φραγµός έχει καταρρεύσει σε ορισµένα σηµεία (περίπου 15-17 σηµεία) και 
 χρειάζεται αποκατάσταση. Συνήθως συνοδεύεται µε παράλληλο µονοπάτι. Από τον 
βασικό αυτό Φραγµό ξεκινούσαν δευτερεύοντες Φραγµοί που όριζαν τους βοσκότοπους του 
κτηνοτροφικού συστήµατος της "αµολατής" ή ελεύθερης βοσκής (ξαπολησώνας) των κατσικιών 
της τοπικής ράτσας "ρασκό" έργο: 45.000.000 ∆ήµος Ευδήλου σε συνεργασία µε την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Ικαρίας 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 12.600.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 248.000.000  



ΣΥΝΟΛΟ 260.600.000 δρχ  

 
Από όσο έχω δεί, µερικά από εκείνα τα έργα προχώρησαν κάπως, όπως η Πρόταση 1 και η 
Πρόταση 8. ∆εν ξέρω πόσο συνέβαλαν εκείνες οι προτάσεις του 1999 που είχα συντάξει.  
Για το ζήτηµα που αφορά τις ξερολιθιές και τις εργασίες πέτρας, η Πρόταση 11 είχε µεγάλη 
σηµασία, όπως και οι Προτάσεις 2, 3, 4, 5 και 7.  Από όσα ξέρω, αυτές οι προτάσεις δεν 
προχώρησαν. ∆εν ξέρω αν τις παρακολούθησε κανένας, και αν υιοθετήθηκαν από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 

ΣΗΜΕΙΟ 3. 

Επίσης, η πρόταση που είχαµε συντάξει ο γράφων και ο Μένιος Τσαµουδάκης το 1999 εκ 
µέρους της Αναπτυξιακής Εταιρείας για χρηµατοδότηση από το LEADER II, και που αφορούσε 
την αποκατάσταση του µονοπατιού «Άρης Ποταµός-Καψαλινό Κάστρο», εγκρίθηκε και 
υλοποιήθηκε µε ευθύνη του ∆ήµου Ευδήλου. 
 
ΣΗΜΕΙΟ 4. 

Τέλος, η ανάδειξη της πηγής Χαλικά Καραβοστάµου, ξεκίνησε από χρήµατα που είχα 
εξασφαλίσει από το πρόγραµµα εθελοντισµού (1997-2000, σε συνεργασία Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς-Γ∆ ΧΧΙΙ της Ε.Ε.), που υλοποίησε καταγραφή µε GPS 19 διαδροµών σε όλη την 
Ικαρία, φωοταγραφικό υλικό, φυτολόγιο της διαδροµής, εκτίµηση της κατάστασης των 
µονοπατιών και επισήµανση αξιόλογων σηµείων (θέα, αισθητικό κάλλος κλπ).  
 
Ελπίζω ότι ο αναγνώστης θα αντιληφθεί τη σηµασία που έχουν τέτοιες προτάσεις για την 
Επαρχία Ικαρίας και το µέλλον της. ∆εν ξεκινάµε από το µηδέν. Το ζήτηµα είναι, εννιά µε δέκα 
χρόνια µετά, αν η Επαρχία Ικαρίας κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αν βρίσκει βιώσιµες και 
κατάλληλες λύσεις, αν αξιοποιεί τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατά της, αν δηµιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας, αν αντιµετωπίζει τα προβλήµατα –όπως αυτό της υπερβόσκησης- και αν 
προστατεύει το περιβάλλον. Κινείται σε αυτή την κατεύθυνση  ή οπισθοδροµεί;   
Τα συµπεράσµατα δικά σας. 

 

επιστροφή 
 
   

Για το καλοκαίρι που πέρασε 

 
Το Καλοκαίρι του 2006 είναι παρελθόν. Προστέθηκε στο κοµπολόι µε τις χάντρες, µε τις οποίες 
µετράµε εµείς οι Καριώτες. Ναι! Μετράµε τη ζωή µας µε …καλοκαίρια! Αυτά µας θρέφουν το 
Χειµώνα.  
Αυτό το Καλοκαίρι  έγιναν πολλά και µερικά για πρώτη φορά. Ας κάνουµε µια ανασκόπηση: 
 
1. «∆ιεθνές Πρόγραµµα εναλλακτικών διακοπών» 

∆ιεθνές πρόγραµµα εναλλακτικών διακοπών στην Ικαρία διοργανώθηκε από τις 20 έως τις 30 
Ιουλίου από τον Όµιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας και τον πολύ δραστήριο και φίλο Μάκη 
Σταύρου (τηλ.: 210-9657879) σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αγίου Κηρύκου. Έγιναν:  
ανοιχτή συζήτηση µε τους κατοίκους της Πλαγιάς,  
ανοιχτή συζήτηση µε τους κατοίκους του Καταφυγιού,  
ανάβαση στο Καψαλινό Κάστρο,  
πεζοπορία από την Ακρόπολη Καταφυγίου στο  Φάρο - αρχαιολογικό χώρο ∆ράκανου. 
εκδήλωση στον Αγ. Κήρυκο, στην αίθουσα εκδηλώσεων Παλαιό ∆ηµαρχείο µε θέµα: «Η 
διεθνής προβολή της Ικαρίας και η σηµασία της για την ανάπτυξη του νησιού».   
 
2. Την Ικαρία επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου  



για τις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, 17-7-06. Κατέθεσε στεφάνι 
στο Μνηµείο Ηρώων στην πλατεία Αγίου Κηρύκου, και συναντήθηκε µε στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
στην Ικαρία και τους ∆ηµάρχους του νησιού.  
 
3. Ικαρίας πολιτισµικοί διάλογοι 

Η φιλόξενη Ικαρία για δέκα µέρες δεξιώθηκε το διεθνές µουσικό Φεστιβάλ Πολιτισµικών 
∆ιαλόγων Ικαρος, που διοργάνωσε η  Εταιρεία Ικαριακών Μελετών (τηλ.: 210-8016183). Τη 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ είχε  η Κλαούντια Ντελµέρ που άφησε άριστες 
εντυπώσεις. Συνδιοργάνωσαν από κοινού και οι τρεις δήµοι του νησιού: Αγίου Κηρύκου, 
Ευδήλου και Ραχών. Συγχαρητήρια στους ∆ήµαρχους. Αν το φιλοξενήσουν και του χρόνου θα 
µας φύγει η κακεντρεχής υποψία ότι το έκαναν γιατί το 2006 είναι προεκλογική χρονιά για την 
Αυτοδιοίκηση. Η Επαρχία Ικαρίας (και οι Φούρνοι µαζί, µην τους ξεχνάµε και µην τους 
χαρίζουµε από µόνοι µας στη Σάµο) έχει ανάγκη από συνολικές συλλογικές δράσεις.  
Στο φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν µουσικοί που "ανοίγονται" προς άλλους πολιτισµούς, τους 
µελετούν και δηµιουργούν νέα ακούσµατα, πιο οικουµενικά, πέρα από τα βιώµατα της δικής 
τους κουλτούρας.  
Στον Αγ. Κήρυκο, έγινε συναυλία όπου παρουσιάστηκε ο καινούργιος δίσκος «La mar - ∆ρόµοι 
της θάλασσας» των Μίµη Πλέσσα και Κλαούντια Ντελµέρ (τραγούδι).  
Στον Εύδηλο έπαιξε το ισπανικό πρωτοποριακό γκρουπ έθνικ µουσικής, L' Ham De Foc, από τη 
Βαλέντσια της Καταλονίας που άφησε άριστες εκτυπώσεις.  
Στον Αγ. Κήρυκος έπαιξαν  η οµάδα Ελλήνων µουσικών Θέρος και η Τυνησιακή Λάµια 
Μπεντίουι.  
Στον Εύδηλο το επταµελές ελληνικό σχήµα (πέντε µουσικοί, δύο χορευτές) Tangarto 
παρουσίασε  ένα ταξίδι στον κόσµο του τάνγκο.  
Στον Εύδηλος έπαιξαν οι Motion Trio, νεαροί δεξιοτέχνες ακορντεονίστες από την Κρακοβία 
της Πολωνίας µε επιδράσεις από Βαλκάνια, Ισπανία, Τάνγκο και... µοντέρνα τεχνολογία... 
Κάποια εκδήλωση µάλλον έγινε και στις Ράχες αλλά µας διαφεύγει. 
Μπράβο στην Εταιρεία Ικαριακών Μελετών και στους τρεις δηµάρχους του νησιού.   
 
4. Τουρνουά σκάκι 10-20 Ιουλίου στην Ικαρία 
Έγινε το ∆ιεθνές ανοιχτό τουρνουά που διεξάγεται κάθε χρόνο από 10 - 20 Iουλίου στο νησί. 
Oι σκακιστές µπόρεσαν µε 180 ευρώ ανά άτοµο συµπεριλαµβανοµένων των εισιτηρίων και των 
εξόδων διαµονής για 10 περίπου ηµέρες, να απολαύσουν παρτίδες ανάλογες του επιπέδου τους, 
τα ιαµατικά λουτρά στις Θέρµες ή στις καθαρές θάλασσες του Aγίου Kηρύκου.  
Πληροφορίες από τον κ. Σάββα στο τηλ. 6932478386 (ΠΗΓΗ: ΑΙΠΕ) 
 

5. Σχεδόν έτοιµο το νέο µαρµάρινο θέατρο στην περιοχή Βαώνης του Χρυσοστόµου 

Την ανέγερση του θεάτρου που στερείται παντελώς η ακριτική Ικαρία ανέλαβαν µε προσωπική 
εργασία - πανηγύρια - χοροεσπερίδες και εράνους και δωρεές των αποδήµων οι εξωραϊστικοί 
και εκπολιτιστικοί σύλλογοι Χρυσοστόµου "Θέσπις" µε τη βεβαιότητα να αναδειχθεί η νήσος 
µας ανά τα πέρατα της Οικουµένης µε την Αφή και µετάδοση της Φλόγας της Ικαριάδας κατά 
των ανά τετραετία τελουµένων αεραθλητικών αγώνων. Τον δικό τους «τιτάνιο» αγώνα για να 
εξασφαλίσουν τα χρεώδη καταβάλλουν τα µέλη του πρότυπου Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Ικαρίων «Ο Θέσπις», τηλ.: 22750-22509.  
Η προσπάθειά τους έχει επικεντρωθεί στην κατασκευή υπαίθριου θεάτρου µε λευκά µάρµαρα 
προς τιµήν του Ικάριου «Θέσπι» απέναντι στον βράχο του Ικαρη στην περιοχή της Βαώνης. 
Οπως σηµειώνουν ο πρόεδρος Απόστολος Παριανός και ο Γιώργος Κασσιώτης το έργο το οποίο 
θα φθάσει τα 35.000 ευρώ πρέπει να περιληφθεί στα κοινοτικά προγράµµατα πολιτισµού. 
Οι Χρυσοστοµιώτες θύµωσαν γιατί στο παρελθόν κατασκευάστηκε ένα πολυδάπανο µεταλλικό 
θεατράκι 6 κερκίδων στη θέση Λευκάδα, πολύ µακριά από τον Βράχο του Ίκαρη, σε άσχετη 
τοποθεσία, για την αφή της φλόγας των πρώτων παγκόσµιων αεραθλητικών αγώνων. Και 
ανέλαβαν δράση. Ανασκουµπώθηκαν, πρόσφεραν πολλή εθελοντική εργασία, και τελικά 
κατάφεραν µε λίγα λεφτά και αυτεπιστασία να κατασκευάσουν ένα υπέροχο µαρµάρινο θέατρο 



µε θέα τον Ικαρη. Μάλιστα, η νοµαρχία έχει ξεκινήσει το έργο της ασφαλτόστρωσης του 
δρόµου. 
Το έργο αυτό αποτελεί τιµή για την Ικαρία, τιµή για το Θεό του Θεάτρου ∆ιόνυσο που 
γεννήθηκε στην Ικαρία, τιµή για τον πρώτο άνθρωπο που έστησε θεατρική παράσταση, τον 
Θέσπη (Ικάριας Καταγωγής), τιµή για την Παγκόσµια Ολυµπιάδα Αεραθλητισµού, και τέλος 
τιµή για τον Ίκαρο, τον πρωτοπόρο  αεροπόρο της ανθρωπότητας. Μπράβο στους 
Χρυσοστοµιώτες που ανέλαβαν να σώσουν και την τιµή της Ικαρίας!  
Το άναµα της φλόγας της Αεραθλητικής Ολυµπιάδας πρέπει να γίνεται πλέον στο νέο αυτό 
µαρµάρινο θέατρο, όπως η αφή της φλόγας των Ολυµπιακών Αγώνων γίνεται στην Ολυµπία. 
Εκεί που έπεσε ο Ίκαρος, πάνω στον βράχο που όλοι τον λένε Ίκαρη, στη θέση Αητη, απέναντι 
από τις «Πλάκες», και απέναντι από τις εξαιρετικές παραλίες Γυάλια, Λειβάδι και 
Σκουρδουλιάρη.  
Αν θέλετε να διοργανώσετε κάποια εκδήλωση, ή θεατρική παράσταση, ή λογοτεχνική βραδιά, το 
µαρµάρινο θέατρο του Ίκαρη, κοντά στη θάλασσα, απέναντι από τους Φούρνους και την Πάτµο, 
εκεί που συντελείται η µαγευτική ανατολή του ήλιου και της σελήνης, σας περιµένει.  
 
6. Ακαµάτρα-βιβλιοπαρουσίαση: Η παραδοσιακή κατοικία της Ικαρίας και το ιδιόµορφο 

κτιστό περιβάλλον του νησιού 
Ο γνωστός και φίλος Αρχιτέκτονας  Κόκκινος, Γιώργος Ν., έγραψε ένα µοναδικό βιβλίο 230 
σελίδων µε εξαιρετικές έγχρωµες φωτογραφίες και σχέδια για την Αρχιτεκτονική της Ικαρίας, 
συµπληρώνοντας ένα µεγάλο κενό. Ο Εκδότης είναι η  Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, και πρέπει 
να της δώσουµε συγχαρητήρια γιατί κράτησε την τιµή µόνο στα  30 €, κάνοντας αυτό το 
πολύτιµο βιβλίο προσιτό σε όλους. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην Ακαµάτρα, που είναι 
χαρακτηρισµένη ως παραδοσιακός οικισµός. 
Το παραδοσιακό σπίτι της Ικαρίας και γενικά η δοµή του κτιστού περιβάλλοντος του νησιού 
είναι σχεδόν άγνωστα, σε αντίθεση µε τη λαϊκή αρχιτεκτονική και τη δοµή των οικισµών των 
άλλων νησιών του Αιγαίου που έχουν µελετηθεί διεξοδικά και είναι πασίγνωστα τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πολλοί λόγοι θα µπορούσαν να αναφερθούν γι' αυτό. Ένας από 
τους βασικότερους είναι το γεγονός ότι η λαϊκή αρχιτεκτονική άλλων νησιών, όπως των 
Κυκλάδων, χρησίµευσε ως βασικό στοιχείο προβολής της µεγάλης τουριστικής ανάπτυξής τους 
κατά το β΄ µισό του 20ού αιώνα (Μύκονος, Σαντορίνη κ.ά.) σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στην 
Ικαρία. Όµως ο σηµαντικότερος, ίσως, λόγος είναι η διαφορετικότητα της Ικαριακής 
αρχιτεκτονικής από εκείνη όλων των άλλων νησιών του Αιγαίου, αλλά και το ίδιο το ουσιώδες 
και συστατικό χαρακτηριστικό της, που είναι ακριβώς η µη προβολή, η αφάνεια, η απόκρυψη. 
Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι βασικοί τύποι, οι µορφές και οι 
ιδιαιτερότητες της παραδοσιακής ικαριώτικης κατοικίας που κτίζονταν στο νησί µέχρι την 
επικράτηση του σύγχρονου τρόπου δόµησης, δηλαδή περίπου µέχρι το 1950, καθόσον µετά 
άρχισε η δυναµική εµφάνιση του οπλισµένου σκυροδέµατος µε τις σύγχρονες µορφές κατοικίας 
που επέβαλε. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια περιγραφής και ερµηνείας της ιδιόµορφης 
πολεοδοµικής συγκρότησης των οικισµών του νησιού, καθώς και µια συνοπτική αναφορά σε 
άλλα κτίσµατα και κατασκευές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
7. Έγινε από 1/9/2006 έως 3/9/2006 συµπόσιο στον Άγιο Κήρυκο, µε θέµα, "Μύθος µετά 

λόγου-∆ιάλογοι για την Ουσία και τη ∆ιαχρονική Αξία του Αρχαίου Ελληνικού 

Μύθου",  
µε διοργανωτή το Φεστιβάλ Ικαρίας,µε την ευκαιρία συµπλήρωσης 70 χρόνων από τις πρώτες 
ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρίας στο νησί.   
Το Συµπόσιο προωθεί έναν πραγµατικό διάλογο γύρω από την ουσία και τη διαχρονική αξία των 
αρχαίων ελληνικών µύθων.  
Πρόεδρος του Συµποσίου είναι ο καθηγητής της Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κ. 
Μπουραζέλης.  
Εισηγητές από το εξωτερικό είναι οι P. Vidal-Naquet, Λ. Παπαλάς, Peter Green, Hans-Ulrich 
Wiemer, Μαργαρίτα Αραβαντινού, Anne Baring, R. Tarnas.  



Και από ελληνικής πλευράς οι Κ. Μπουραζέλης, Α. Τάττη-Γκάρτζιου, Γ. Γιατροµανωλάκης, Μ. 
Χριστόπουλος, Ε. ∆. Καρακάντζα, Θ. Τάσιος, Β. Αραβαντινός, Μ. Μερακλής, Α. Μπουρατίνος.  
¨Εγινε συζήτηση µε τους παρισταµένους: Γαλάτια Σαράντη, Σ. Αγουρίδης, Β. Αναστασιάδης, J. 
Anton, ∆. Βουδούρης, Ε. Γεωργιάδου-Κούντουρα, ∆. ∆αµάσκος, Β. Λαµπρινουδάκης, Χ. 
Μεράτζας, Ν. Μπεζαντάκος, Κ. Παναγοπούλου, Θ. Πελεγρίνης, Αικ. Πολυµέρου-Καµηλάκη 
κ.ά.  
Το Φεστιβάλ Ικαρίας, που ξεκίνησε από το 1999, στοχεύει στην ανάπτυξη της κληρονοµιάς της 
Ικαρίας, στη µελέτη και προβολή όλου του πλούτου της παράδοσης, της τέχνης, του τρόπου 
ζωής και της εν γένει ικαριώτικης κουλτούρας. Πληροφ. τηλ. 210 9764720 
Πόσο σοβαρό είναι το θέµα το αντιλαµβάνεται ο καθένας. Έχουµε γράψει επανειληµµένα ότι η 
Ικαρία και οι Φούρνοι χρειάζονται ανασκαφές. Πρέπει να ανατραπεί το Αθηναϊκό και 
Κυκλαδίτικο αρχαιολογικό κατεστηµένο.  
Και που να ερευνηθεί το ζήτηµα των αποικιών των Ικαρίων (Μασσαλία, Βαρκελώνη, Περσικό 
Κόλπος. Για προβληµατισµό παραθέτουµε το παρακάτω σηµείωµα: «Το1984 οµάδα άγγλων και 

σκανδιναβών αρχαιολόγων που έκαναν έρευνες στην περιοχή, ανακάλυψαν ότι το νησί Φαϊλάκα 

στον κόλπο του Κουβέιτ και το νησί Χαργκ (η ονοµασία που του έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

Ικαρία) ήταν κάποτε ελληνικές αποικίες. Οι επιστήµονες υποθέτουν ότι τα ελληνικά αυτά ονόµατα 

δόθηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο, σύµφωνα µε µια µαρτυρία του Αρριανού στην Αλεξάνδρου 

Ανάβαση, που έγραψε».  
(Για τα αρχαιολογικά των Φούρνων) 
 

8. ΕΥΠΛΟΙΑ: ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ και ενδιαφέρον περιεχόµενο  
συνεχίζει την πλεύση του στην κυβερνοθάλασσα το ηλεκτρονικό περιοδικό του ∆ικτύου 
Αιγαίου, «ΕΥΠΛΟΙΑ». Η ηλεκτρονική του διεύθυνση: http://eyploia.aigaio-net.gr  
Το περιοδικό δηµοσιεύει χωρίς λογοκρισία, άρθρα, απόψεις, ειδήσεις, καταγγελίες που αφορούν 
περιβαλλοντικά ζητήµατα ή θέµατα πολιτισµού των νησιών του Αιγαίου και εκφράζουν οµάδες 
πολιτών ή µεµονωµένα άτοµα. Το τελευταίο τεύχος, Νο 8, του Σεπτεµβρίου 06 έχει ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ µε πληθώρα άρθρων, όπως Η Γένεση της Αιγαιΐδος, 
Τριάντα πέντε διαφορετικά είδη καρχαριών καταγράφηκαν στα ελληνικά νερά, Για τη φώκια 
µονάχους - µονάχους, Σε αναζήτηση γερακιών στο Αιγαίο, Οι µοναδικές µικρές νησίδες, Ο 
µαγικός βυθός του Αιγαίου, της Μάχης Τράτσα, Το Αιγαίο: Mια διάσπαρτη πόλη, Ξένοι 
περιηγητές στο Αιγαίο ( 15ος - 20ος αιώνας), Ο Ιντιάνα Τζόουνς στο Αιγαίο, Αλιεία : µια πηγή 
ζωής που µετατρέπεται σε απειλή, Υπήρξαν ποτέ γοργόνες; Ήταν αληθινά πλάσµατα;, Ταινίες 
και ντοκιµαντέρ για το Αιγαίο, Ναυτικό Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία, Μουσεία και 
Ινστιτούτα για το Αιγαίο. Η προσωρινή σύνταξη του περιοδικούς είναι η εξής: Νίκος 
Τζιµόπουλος (Σύρος), Αλέξανδρος Μαβής (Ανδρος), Γιώργος Ξυδάκης (Μύκονος), Αγγελική 
Κονταξοπούλου (Ικαρία), Θωµάς ∆ρίκος (Σύρος), Μιχάλης Μιχαλιάδης (Σάµος), Χαρά 
Πελεκάνου (Σύρος). 
Μπράβο! 
 
9. Ο Βαγγέλης Κορακάκης στο Καραβόσταµο. 

Το Καραβόσταµο διάλεξε φέτος η ΚΝΕ Ικαρίας για να κάνει την κεντρική προφεστιβαλική της 
εκδήλωση. Έγινε τρελό ξεφάντωµα ποιοτικής µουσικής µε το µπουζούκι του Βαγγέλη 
Κορακάκη και την ορχήστρα του. Κόσµος πολύς από όλη την Ικαρία, καλή διάθεση και 
απόλαυση. Προηγήθηκε ένα µικρό θεατρικό έργο. 
 
Παράλληλα µε αυτές τις εκδηλώσεις (µπορεί να µου ξέφυγε και καµία) έγιναν πληθώρα άλλων 
µικρότερων εκδηλώσεων (εκθέσεις ζωγραφικής-γλυπτικής, µουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές 
παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, ειδικές ξεναγήσεις κλπ). 
Μακάρι έτσι και του χρόνου. Μακάρι έτσι και το χειµώνα. 
 
9. Για πρώτη χρονιά φέτος ∆ΕΝ έγιναν τα Ικάρια-Ελευθέρια.  

Τα διοργάνωνε η Πανιακαριακή Αδελφότητα Αθήνας. Όµως, τα τελευταία χρόνια είχαν πάρει τη 
µορφή προσωπικής υπόθεσης του ακούραστου Φίλιππου Μαυρογιώργη, µε τους τοπικούς 



άρχοντες µάλλον να «σέρνονται» σε εκδηλώσεις που δεν τους ενδιέφεραν. Τα τελευταία χρόνια 
δεν ήταν κάτι παραπάνω από µερικές µεµονωµένες διαλέξεις, εξαίρετων κατά τα άλλα 
επιστηµόνων, υποθέτω της επιλογής του Φίλιππου Μαυρογιώργη, διάσπαρτες σε διάφορα χωριά, 
χωρίς συνεκτικότητα και φαινοµενικά χωρίς (ας το πούµε) έµπνευση. Τι να κάνει ένας άνθρωπος 
µόνος του;   
Έτσι φαίνεται ότι ο ΘΕΣΜΟΣ αυτός φέτος κατέρρευσε. Κρίµα! Γιατί, πιστεύω ότι θα µπορούσε 
να έχει άλλο περιεχόµενο. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν πολλοί Καριώτες και Καριωτίνες 
επιστήµονες-λογοτέχνες-τεχνικοί-εκπαιδευτικοί κλπ, αλλά και πολλοί φίλοι της Ικαρίας που 
έχουν πολλά να πουν και να προσφέρουν. Κάποτε είχα προσφερθεί και εγώ για διαλέξεις µε 
αναπτυξιακό περιεχόµενο (µονοπάτια, τοπική παραγωγή, βιολογικά προϊόντα, προστασία 
περιβάλλοντος, αντιµετώπιση της υπερβόσκησης κλπ), αλλά ποτέ δεν προσκλήθηκα και δεν µε 
εντάξανε στα «Ικάρια-Ελευθέρια». Ίσως έφταιγε το µειωµένο ενδιαφέρον των διοργανωτών για 
τέτοια θέµατα, γιατί ποτέ δεν υπήρξε οµιλητής για τέτοια θέµατα. Ίσως πάλι έφταιγε το ότι µε 
έβλεπαν ως «αναθεωρητή» και άρα «µίασµα». ∆εν ξέρω.  
Κρίµα, άλλος ένας καλός ΘΕΣΜΟΣ φαίνεται να καταρρέει.   
Η.Γ. 
επιστροφή 
 

Ανασκόπηση των  πληροφοριών για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους 
των Φούρνων  

(Στο προηγούµενο τεύχος Νο 3, κάναµε µια ανασκόπηση των αρχαιολογικών και ιστορικών 
τόπων της Ικαρίας. Ακολουθεί η ανασκόπηση των Φούρνων, από την ιστοσελίδα  των Φούρνων 
http://www.geocities.com/fournoi2001/greek.htm. 
«Οι Φούρνοι κατά την αρχαιότητα ονοµάζονταν Κοράσιαι νήσοι. (Υπάρχει σήµερα 
βραχονησίδα που λέγεται Κορασίδα). Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους ο φιλόσοφος 
Πορφύριος (1 αιών µ.Χ.) τους ονοµάζει Κορσεάς, ονοµασία την οποία διατηρούν και σήµερα. 
Την ονοµασία Φούρνοι την πήραν αργότερα. Ο Ενετός γεωγράφος Β. BORDONE (1537) µας 
τους αναφέρει ως FORNELLI, που σηµαίνει µικρός φούρνος. Κατά τα χρόνια της 
τουρκοκρατίας, εποχή κατά την οποία οι διάφοροι γεωγράφοι διατύπωναν, ο καθένας µε 
διαφορετικό τρόπο, τις ονοµασίες των νησιών του Αιγαίου, οι Φούρνοι πήραν κι άλλα ονόµατα. 
Σε χάρτες τους συναντάµε ακόµα ως Μελάνθη, Φορτιόλε και Κουρσοί. 
Για τους πρώτους κατοίκους του νησιού δεν γνωρίζουµε δυστυχώς τίποτε. Υπόθεση κάνουµε ότι 
αφού οι Μιλήσιοι πρώτοι αποίκησαν τα γύρω νησιά και µε δεδοµένο ότι στους Φούρνους 
υπάρχουν τα µεγάλα λατοµεία από τα οποία χτίστηκε η αρχαία Μίλητος, Μιλήσιοι (Ίωνες) θα 
ήταν οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν στους Φούρνους. �λλωστε τα φυσικά τους πλεονεκτήµατα 
για µια κλειστή κοινωνία (πράσινο, λιµάνια, ψάρια άφθονα, νερά παντού, µεγάλη απόδοση η 
καλλιέργεια της ελιάς και των αµπελιών), όλα αυτά σε συνδυασµό µε τα πολλά αρχαιολογικά 
ευρήµατα που υπάρχουν παντού στο νησί, µας βεβαιώνουν ότι τα αρχαϊκά, κλασικά και 
ελληνιστικά χρόνια πρέπει να υπήρξε αξιόλογος οικισµός. 
Είναι βέβαιο, ότι αν η αρχαιολογική σκαπάνη δουλέψει στις τοποθεσίες που σώζονται πολλά 
από τα ευρήµατα αυτά και που κοντεύουν να, εξαφανιστούν από την αδιαφορία των κατοίκων, 
θα έλθουν στο φως, πολλά πειστήρια για την ιστορία των νησιών και τη συµβολή τους στους 
ταραγµένους εκείνους χρόνους. 
Αποµεινάρια τέτοιων ευρηµάτων, εκτός των λατοµείων για τα οποία έγινε λόγος, συναντάµε: 
α. Στο λόφο �γιος Γεώργιος βόρια του χωριού Φούρνοι. Σώζεται τεράστιο κυκλώπειο τείχος, µε 
πελεκηµένες πέτρες, που ο όγκος τους προκαλεί τον θαυµασµό. Στην κορυφή του λόφου υπήρξε 
ακρόπολη και ιερό. Σε ριζιµιές πέτρες σώζονται επιγραφές, που γίνεται λόγος για τους θεούς της 
Σαµοθράκης, για τον κτήτορα της Ακρόπολης, και σε εντοιχισµένη πέτρα αφιέρωση στο θεό 
Ερµή. 
β. Στη θέση Καµάρι. Υπάρχουν ερείπια αρχαίου ναού καθώς και ερείπια από διάφορα κτίσµατα, 
στο βυθό της θάλασσας, λίγα µέτρα από την ακτή. 
γ. Στη θέση Αγία Τριάδα της Χρυσοµηλιάς, ερείπια από θεµέλια αρχαίου ναού (ναός του 
Ποσειδώνα κατά τον Ιωάν. Γιαγά). 



δ. Στην πλατεία του χωριού Φούρνοι υπάρχει τοποθετηµένη µαρµάρινη γλυπτή λάρνακα, που 
βρέθηκε σε παρακείµενο οικόπεδο µε την επιγραφή: "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΤΗΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΗΣ 
ΗΡΩΣ ΧΡΗΣΤΕ ΧΑΙΡΕ. ΕΤΩΝ ΚΕ." 
 
Επιστροφή στην αρχή 
 

Ικαρία: ∆ιαχρονικός τόπος …εξορίας  
 

(Το ότι η Ικαρία ήταν τόπος εξορίας από τα βυζαντινά χρόνια είναι γνωστό. Άλλωστε η περιοχή 

Παλάτια στον αρχαιολογικό χώρο του Κάµπου το µαρτυρεί.  

Επίσης, πασίγνωστο είναι ότι η Ικαρία ήταν τόπος εξορίας το 1947-49.  

Αυτό που είναι άγνωστο είναι η Ικαρία ως τόπος εξορίας στα χρόνια του Μεταξά. 
Αναδηµοσιεύουµε  ένα πολύ καλό κείµενο από την  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 

04/08/2006.  

Επίσης δηµοσιεύουµε και δυο µικρές αναφορές για το ∆ηµήτρη Χατζή και τον Μίκη Θεοδωράκη) 

 
«Ο Αυστραλός δηµοσιογράφος Μπερτ Μπερτλς έφτασε µαζί µε τη γυναίκα του στην Ελλάδα το 
Σεπτέµβριο του 1935. Αν και ενθουσιώδης αρχαιολάτρης, αποφάσισε να κάνει ένα διαφορετικό 
οδοιπορικό στην Ελλάδα και στις αρχές του 1936 επισκέφτηκε τους πολιτικούς εξόριστους στην 
Ανάφη και τη Γαύδο. Το βιβλίο µε τις εντυπώσεις του από τη ζωή των πολιτικών εξορίστων, 
που κυκλοφόρησε το 1938 στα αγγλικά (και πριν λίγα µόλις χρόνια στα ελληνικά, µε τίτλο 
«Εξόριστοι στο Αιγαίο», από τις εκδόσεις «Φιλίστωρ») είναι από τις πρώτες, και πιο 
διεισδυτικές, µαρτυρίες που διαθέτουµε για την καθηµερινή ζωή στην εξορία στη δεκαετία του 
1930. Αναχωρώντας από τη Γαύδο για τον Πειραιά, στο τέλος αυτού του ιδιότυπου ταξιδιού, 
γράφει: «Μόνο όταν το καΐκι άρχισε να αποµακρύνεται και η µικρή οµάδα στην ακτή να 
µικραίνει πάνω στο περίγραµµα του κόλπου και του λόφου του νησιού πίσω τους, 
συνειδητοποίησα τι βασάνιζε περισσότερο αυτούς τους εξόριστους. ∆εν ήταν οι στερήσεις, η 
ανεπάρκεια τροφής, η έλλειψη σχέσεων -µολονότι όλα αυτά µερικές φορές έπρεπε να µοιάζουν 
αβάσταχτα- αλλά η αποµόνωση πάνω σ' ένα νησί όπου τίποτε δεν φύτρωνε, όπου δεν υπήρχε 
έστω µια µικρή κοινότητα για να συναναστραφούν, όπου έπρεπε να ισιώσουν ένα κοµµάτι γης 
και να υποκριθούν ότι ήταν πλατεία -ένα µέρος για να συγκεντρώνονται το απόγευµα- όπου δεν 
υπήρχε κανείς άλλος για να κουβεντιάσουν πέρα από τους δεκατρείς τους, όλη µέρα, όλο το 
χρόνο». 
Αυτή είναι η καταστατική συνθήκη ύπαρξης στην εξορία, του εγκλεισµού γενικότερα. ∆εν θα 
αλλάξει ούτε µερικούς µήνες αργότερα, κάτω από το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά, ούτε 
µια δεκαετία αργότερα, στα χρόνια του εµφυλίου πολέµου. Αυτά που αλλάζουν είναι ότι 
προστίθενται και άλλα νησιά ως τόποι εξορίας και πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των πολιτικών 
κρατουµένων και εξορίστων. Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά τόποι εξορίας, πέρα από 
την Ανάφη και τη Γαύδο, είναι η Φολέγανδρος, τα Κύθηρα, η Σέριφος, η Σίφνος, η Κίµωλος, η 
Αµοργός, η Ικαρία, ο Αη Στράτης. Πέρα από τους εξόριστους υπήρχαν και οι πολιτικοί 
κρατούµενοι, οι οποίοι ήταν φυλακισµένοι στις φυλακές της Ακροναυπλίας, της Κέρκυρας, της 
Πύλου, της Αίγινας, Αβέρωφ, Συγγρού, Επταπυργίου. Εκτιµάται ότι µεταξύ 1929 και 1937 
εκτοπίστηκαν 3.000 άτοµα µε βάση το Ιδιώνυµο και άλλα 1.000-5.000 µε βάση διάφορους 
άλλους νόµους του µεταξικού καθεστώτος. Οταν ξεσπά ο πόλεµος, το 1940, υπήρχαν στην 
Ελλάδα 2.000 πολιτικοί κρατούµενοι και εξόριστοι. 
Οι µαρτυρίες πολιτικών εξορίστων δεν είναι πάρα πολλές, και αφορούν κυρίως τη ζωή στην 
Ανάφη, επειδή εκεί ήταν συγκεντρωµένος ένας αρκετά µεγάλος αριθµός εξορίστων. Στο 
επίκεντρο αυτών των µαρτυριών βρίσκονται οι ποικίλες στερήσεις και κακουχίες της ζωής στα 
ξερονήσια, όπως οι ελλείψεις τροφίµων που προκαλούσε η κακοκαιρία (καθώς τα τρόφιµα 
στέλνονταν µε πλοία), η έλλειψη νερού, η αίσθηση αποµόνωσης. Παράλληλα, ένα µεγάλο µέρος 
των µαρτυριών αφιερώνεται στην οργάνωση της συλλογικής ζωής µέσα από τις «οµάδες 
συµβίωσης», ή αλλιώς «κολεκτίβες», που κάλυπταν όλες τις πτυχές της καθηµερινότητας, από 
το µαγείρεµα και την καθαριότητα µέχρι τις αγροτικές εργασίες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει «Το ηµερολόγιο της Ανάφης» στη δικτατορία του Μεταξά (1997) 



από τον Κώστα Γαβριηλίδη ενώ στις λίγες µαρτυρίες για την εξορία στα χρόνια του Μεταξά θα 
πρέπει κανείς να συµπεριλάβει τού Γιώργου Ζάρκου, «Οµάδες Συµβίωσης Πολιτικών 
Εξορίστων Ανάφης - ΟΣΠΕΑ», του Νίκου Τζαµαλούκα, «Ανάφη. Ο Γολγοθάς της λευτεριάς» 
(1975), ενώ αναφορές στην εξορία υπάρχουν στα βιβλία του Βασίλη Μπαρτζιώτα «Στις φυλακές 
και τις εξορίες» (1978) και του Κώστα Μπίρκα «Σελίδες του αγώνα. Ηρωικό χρονικό της 
δεκαπενταετίας 1935-1950» (1966). Πέρα από τις µαρτυρίες, ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει 
στη µελέτη της Μάργκαρετ Κένα «Η κοινωνική οργάνωση της εξορίας. Πολιτικοί κρατούµενοι 
στον Μεσοπόλεµο» («Αλεξάνδρεια» 2004). Το βιβλίο τής Κένα, συνδυάζοντας την 
ανθρωπολογική µε την ιστορική προσέγγιση, αποτελεί µια σε βάθος ανάλυση της 
καθηµερινότητας των εξορίστων, η οποία αναδεικνύει την ποικιλοµορφία των σχέσεων 
συµβίωσης και εξουσίας µεταξύ των πολιτικών εξορίστων. Η κυριαρχία της συλλογικότητας, ή 
καλύτερα η πρόταξη της οµάδας απέναντι στην υποκειµενικότητα, αντικατοπτρίζεται και στο 
πλούσιο, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την έκδοση. Οι οµαδικές φωτογραφίες µε 
σκηνές από την καθηµερινότητα, όπου οι εξόριστοι εργάζονται, διαβάζουν ή κάνουν µπάνιο στη 
θάλασσα, υπογραµµίζουν την αίσθηση ότι το άτοµο µπορούσε να γίνει αντιληπτό µόνο ως µέρος 
της «οµάδας συµβίωσης» ή, πιο απλά, το γεγονός ότι η ατοµική επιβίωση ήταν συλλογική 
υπόθεση στην εξορία. 
Πολύ περισσότερα ήταν τα βιβλία που εκδόθηκαν µε µαρτυρίες για τη ζωή των πολιτικών 
κρατουµένων, ιδιαίτερα στην Ακροναυπλία. Οι µαρτυρίες των πολιτικών κρατουµένων έχουν 
αρκετές οµοιότητες µε αυτές των εξορίστων. Το µεγαλύτερο µέρος των µαρτυριών αφιερώνεται 
στη συλλογική ζωή µέσα στη φυλακή. Οι κρατούµενοι ήταν οργανωµένοι σε οµάδες συµβίωσης 
και κάθε οµάδα εξέλεγε ένα γραφείο, το οποίο ανέθετε καθήκοντα στους φυλακισµένους 
(µαγειρεία, ράφτες, τσαγκάρηδες, κ.λπ.), ήταν υπεύθυνο για τα οικονοµικά της οµάδας και 
οργάνωνε τις µορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (µαθήµατα, θεατρικές παραστάσεις, 
κ.λπ.) Τα πρώτα βιβλία εκδίδονται ήδη στη δεκαετία του 1960, όπως του Βασίλη Γιαννόγκωνα 
«Ακροναυπλία» (1963) και του Γεράσιµου Αντωνάτου «Στην Ακροναυπλία» (1965). Στη 
µεταπολίτευση θα εκδοθούν αρκετές ακόµα, όπως µεταξύ άλλων του Βασίλη Μπαρτζιώτα «Κι 
άστραψε φως η Ακροναυπλία» (1977), του Γιάννη Μανούσακα «Ακροναυπλία (Θρύλος και 
Πραγµατικότητα)» (1975) και «Το χρονικό ενός αγώνα. Ακροναυπλία, 1939-1943» (1986), του 
Αντώνη Φλουντζή, «Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες», 1937-1943 (1979). Οπως 
προανέφερα, έχουµε πολύ περισσότερες µαρτυρίες για την Ακροναυπλία απ' ό,τι για άλλες 
φυλακές ή για την εξορία. Γενικότερα, θα έλεγε κανείς ότι η Ακροναυπλία έγινε ο κατ' εξοχήν 
µνηµονικός τόπος τής Αριστεράς για τις διώξεις στη µεταξική δικτατορία, όπως αντίστοιχα έγινε 
αργότερα η Μακρόνησος για τον εµφύλιο πόλεµο. Γιατί, όµως; 
Ο πρώτος λόγος συνδέεται µε τον υψηλό βαθµό κοµµατικής πειθαρχίας που επέδειξαν οι 
κρατούµενοι της Ακροναυπλίας, ιδιαίτερα στο θέµα των δηλώσεων µετανοίας. Εχει ενδιαφέρον 
να εξετάσουµε την περίπτωση της Ακροναυπλίας σε σχέση µε τις φυλακές της Κέρκυρας, για τις 
οποίες έχουµε την εξαιρετική µαρτυρία του Βασίλη Νεφελούδη «Ακτίνα Θ'» (1974). Παρά το 
γεγονός ότι στις φυλακές Κέρκυρας φυλακίστηκαν κορυφαία στελέχη του ΚΚΕ, µεταξύ άλλων 
και ο Νίκος Ζαχαριάδης, και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ πιο σκληρές, καθώς οι 
κρατούµενοι έζησαν δύο ή και τρία χρόνια σε πλήρη αποµόνωση, η περίπτωση των φυλακών 
Κέρκυρας δεν έγινε εξίσου αξιοµνηµόνευτη. Αυτό µάλλον συνέβη επειδή ένας µεγάλος αριθµός 
πολιτικών κρατουµένων υπέγραψε δήλωση µετανοίας (όπως ο Θανάσης Κλάρας, ο Κώστας 
Γαβριηλίδης, ο Στέλιος Σκλάβαινας), ενώ κάποιοι άλλοι προχώρησαν και στη συνεργασία µε το 
µεταξικό καθεστώς. Στην Ακροναυπλία, αντίθετα, ο κοµµατικός µηχανισµός οργανώθηκε 
καλύτερα, η κοµµατική πειθαρχία αποκαταστάθηκε γρήγορα, µε αποτέλεσµα πολύ λίγοι 
κρατούµενοι να υπογράψουν δήλωση. Η επαγρύπνηση απέναντι στον «εχθρό», η αυστηρή 
πειθαρχία, η υποταγή στην ηγεσία, η προάσπιση της µονολιθικότητας του κόµµατος έγιναν οι 
αρετές των πολιτικών κρατουµένων της Ακροναυπλίας και ο «Ακροναυπλιώτης» έγινε 
συνώνυµο ενός συγκεκριµένου τύπου κοµµουνιστή. Συναφές µε τα προηγούµενα, αλλά και µε 
τη διαδικασία ανάδειξης της Ακροναυπλίας σε µνηµονικό τόπο, είναι το γεγονός ότι πάνω από 
τριάντα πρώην κρατούµενοι της Ακροναυπλίας τοποθετήθηκαν σε κεντρικά καθοδηγητικά 
όργανα του ΚΚΕ µεταπολεµικά. 
Η Ακροναυπλία κατείχε εξέχουσα θέση στη συλλογική µνήµη της Αριστεράς και για έναν άλλο 



λόγο: τη µοίρα των πολιτικών κρατουµένων της συγκεκριµένης φυλακής κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής. Μετά τη γερµανική εισβολή και την κατοχή της χώρας, την άνοιξη του 1941, οι 
πολιτικοί κρατούµενοι δεν απελευθερώθηκαν από την κυβέρνηση αλλά, απεναντίας, 
παραδόθηκαν στις ιταλικές δυνάµεις κατοχής. Οι πολιτικοί κρατούµενοι αρχικά υπέφεραν από 
την πείνα, πάλι όµως όχι όσο οι πολιτικοί εξόριστοι. Οι πολιτικοί εξόριστοι το χειµώνα του 1941 
έµειναν χωρίς τρόφιµα, µε συνέπεια να πεθάνουν από την πείνα 18 πολιτικοί εξόριστοι στην 
Ανάφη και 33 στον Αη Στράτη -εµπειρία που έχει αποτυπωθεί στη συγκλονιστική µαρτυρία του 
Κώστα Μπόση «Αη Στράτης. Η µάχη της πείνας των πολιτικών εξορίστων στα 1941» (1947). Οι 
κρατούµενοι της Ακροναυπλίας µετά το 1942 διαµοιράστηκαν σε διαφορετικές φυλακές και 
στρατόπεδα. Πάρα πολλοί χρησιµοποιήθηκαν από τις δυνάµεις κατοχής ως όµηροι και 
εκτελέστηκαν σε αντίποινα για ενέργειες των ανταρτών. Η πιο γνωστή τέτοια περίπτωση είναι η 
εκτέλεση 200 κρατουµένων (από τους οποίους 160 ήταν Ακροναυπλιώτες) την Πρωτοµαγιά του 
1944 από τους Γερµανούς. Συνολικά 399 πρώην Ακροναυπλιώτες εκτελέστηκαν από τους 
Γερµανούς και τους Ιταλούς στη διάρκεια της Κατοχής. Ο «Ακροναυπλιώτης», έτσι, έγινε και 
συνώνυµο της ηρωικής θυσίας και του µάρτυρα της Αντίστασης. 
Οι µαρτυρίες για τη ζωή στις φυλακές και την εξορία στα χρόνια της µεταξικής δικτατορίας 
επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις. Μας επιτρέπουν να τις διαβάσουµε µέσα από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες: ως σταθµούς στη βιογραφία τής Αριστεράς ως ενός συλλογικού πολιτικού και 
κοινωνικού υποκειµένου, ως τεκµήρια για τις συνθήκες και την εµπειρία του εγκλεισµού, ως 
υλικό για τη µελέτη της διαµόρφωσης της συλλογικής µνήµης, ως αφηγηµατικά παραδείγµατα 
για τις επόµενες γενιές πολιτικών κρατουµένων και εξορίστων που έγραψαν τις δικές τους 
µαρτυρίες. Κοντολογίς, µας επιτρέπουν να ξαναδούµε µια επώδυνη όσο και συναρπαστική 
περίοδο της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας». ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΟΓΛΗ 
 
Επίσης, ας καταγράψουµε ότι εξόριστος την περίοδο 1947-49 στην Ικαρία ήταν και ο γνωστός 
συγγραφέας ∆ηµήτρης Χατζής. Γεννήθηκε στα Γιάννινα τον Νοέµβριο του 1913. Τυπογράφοι ο 
παππούς κι ο πατέρας του -ο τελευταίος υπήρξε εκδότης της εφηµερίδας «Ηπειρος» και 
παλαµικός ποιητής µε το ψευδώνυµο Πελλερέν. Πριν τελειώσει στην Αθήνα την Ιόνιο Σχολή, µε 
τον αδελφό του Αγγελο υποχρεώνεται να γυρίσει στα Γιάννινα το 1930, µε τον θάνατο του 
πατέρα του, και να αναλάβει, υπό κηδεµονία, την έκδοση της εφηµερίδας. Γύρω στα 1935 
γίνεται µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και το 1936 συλλαµβάνεται, βασανίζεται και 
εξορίζεται στη Φολέγανδρο. Εγκαθίσταται στη συνέχεια στην Αθήνα. Αλβανικός πόλεµος, 
Κατοχή, Αντίσταση. Εργάζεται στην παράνοµη τότε εφηµερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα», και µετά 
την απελευθέρωση συνεχίζει να δηµοσιογραφεί. Εξορίζεται στην Ικαρία το 1947.  
 
Τέλος, µαθαίνουµε ότι: 
1.Με αφορµή τα 80χρονα του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη σε αφιέρωµα της ΕΤ1 (6/8/06) ο ίδιος 
ο συνθέτης κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο στους τόπους που έζησε: Πύργο, Πάτρα, Τρίπολη, 
Ζάτουνα, Γιάννενα, Αργοστόλι, Σύρο, Ικαρία, Μυτιλήνη, Χανιά, Μακρόνησο, Αθήνα, ως τους 
σταθµούς της δηµιουργικής πορείας του Μίκη Θεοδωράκη.  
2. Ο ∆ηµήτρης Χατζής γεννήθηκε στα Γιάννινα τον Νοέµβριο του 1913. Τυπογράφοι ο 
παππούς κι ο πατέρας του -ο τελευταίος υπήρξε εκδότης της εφηµερίδας «Ηπειρος» και 
παλαµικός ποιητής µε το ψευδώνυµο Πελλερέν. Πριν τελειώσει στην Αθήνα την Ιόνιο Σχολή, µε 
τον αδελφό του Αγγελο υποχρεώνεται να γυρίσει στα Γιάννινα το 1930, µε τον θάνατο του 
πατέρα του, και να αναλάβει, υπό κηδεµονία, την έκδοση της εφηµερίδας. Γύρω στα 1935 
γίνεται µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και το 1936 συλλαµβάνεται, βασανίζεται και 
εξορίζεται στη Φολέγανδρο. Εγκαθίσταται στη συνέχεια στην Αθήνα. Αλβανικός πόλεµος, 
Κατοχή, Αντίσταση. Εργάζεται στην παράνοµη τότε εφηµερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα», και µετά 
την απελευθέρωση συνεχίζει να δηµοσιογραφεί. Εξορίζεται στην Ικαρία το 1947. 
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Γλωσσο-παίγνια από τον Μιλτιάδη Κουτήφαρη 
 
(σ.τ.σ.: Αναδηµοσιεύουµε ένα κείµενο του Νίκου Βαρδιάµπαση, γιατί µπορεί να µην έχει 

«γλωσσολογικές» αλήθειες, έχει όµως φαντασία!) 

 

ΠΑΡΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

Η ευφυέστατη παρετυµολογία <ή λαϊκή ετυµολογία>, δηλαδή η πνευµατώδης, φανταστική 
εξήγηση -σύνδεση µιας λέξης µε άλλη οµόηχή της, αλλά διαφορετικού νοήµατος και 
προέλευσης (ρίζας), συχνά είναι επιτυχής. 
Με αυτή την «παρετυµολογική» προσέγγιση, που υπακούει σε µία ψυχολογική ανάγκη: 
ειρωνικού, σκωπτικού ή αντιπολιτευτικού (ανατρεπτικού) χαρακτήρα απέναντι στη νόµιµη, 
επίσηµη γλώσσα, είχαµε ασχοληθεί και στο παρελθόν. 
Το άστυ γράφαµε σχετίστηκε µε τα άστρα. Την Αστυπάλαια την είπανε Αστροπαλία. Την τροπή 
τη λένε και (ν)τροπή. Η «φωτογραφική» τροπολογία «στο παρά 5», για την εξυπηρέτηση 
ιδιοτελών συµφερόντων γράφεται «(ν)τροπολογία» κ.ο.κ. 
Στο «Γλωσσάριον της νήσου Ικαρίας» του Μιλτιάδη Κουτήφαρη, Ικαρία 1993, διαβάζουµε 
µερικά παραδείγµατα. 
Τη φουρτούνα λ.χ., ο συγγραφέας δεν τη συσχετίζει µε τη λατινική fortuna «τύχη, κακοτυχία», 
αλλά γι' αυτήν γράφει: 
Φουρτούνα: τρικυµία· από το ρήµα φορτώνω(!) Και συνεχίζει: «φορτωµένη ατµόσφαιρα από 
νέφη, ατµούς, άνεµο, οι Λατίνοι το φορτίο που σηκώνει κάθε άτοµο χωριστά ονοµάζουν 
φουρτούνα, δηλαδή τύχη, ενώ εµείς οι Ελληνες δεν σηκώνουµε την τύχη στην πλάτη όπως οι 
Λατίνοι, εµείς συµβαδίζουµε µε την τύχη (συνοδός). Αρα αιτία της µεγάλης θαλασσοταραχής 
είναι η φορτωµένη από υδρατµούς ατµόσφαιρα. Και έτσι η φουρτούνα παράγεται από το 
φορτώνω». 
Το κοστίζω δεν το εξηγεί από την Ιταλική costare <Λατιν. constare ρ. consisto «συνίσταµαι» 
αλλά γι' αυτό γράφει: 
Κοστίζω: οικοσιτίζω· τόσο µου κοστίζει = τόσο στοιχίζει ο οικοσιτισµός του ζώου, ή τόσο η 
τροφή του εργάτη, τόσο το ηµεροµίσθιο κ.λπ. = κόστος επειδή πάλαι η παραγωγή όλων των 
ειδών εγένετο διά των δούλων οι οποίοι είχαν ως κόστος µόνον τον οικοσιτισµό. 
Για το σινιάλο <από την ιταλική segnale> τέλος γράφει: Σεινιάλο: ξεινιάλο = ξενία -αλός= ξενία 
- θάλασσα = φιλόξενη θάλασσα. Εύχεται πάλι ο λαός εις τον φίλον ή τον συγγενή που ταξιδεύει, 
σείοντας το µανδήλι του. 

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡ∆ΙΑΜΠΑΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/08/2006 
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Καλή αντάµωση στο επόµενο τεύχος. 

Στείλτε µας τη γνώµη σας για την ηλεκτρονική έκδοση. igiann@tee.gr 
Στείλτε µας ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν το ηλεκτρονικό 

περιοδικό. 
Στείλτε µας άρθρα ή σχόλια δικά σας για δηµοσίευση. 

 


