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Η παραταξΗ «Κύθηρα Αντι-
κύθηρα - Μένουμε Εδώ» πήρε θέση
για τα πρόσφατα “τεκταινόμενα” της
Εγχωρίου Περιουσίας. 

Στο δελτίο Τύπου που υπογρά-
φουν οι τρεις Δ.Σ. της παράταξης,
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα
εξής: «Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση
της ΕΕΠΚΑ στο γενικότερο θέμα ενοι-
κιάσεων, τελών κλπ. είναι λανθασμέ-
νη και διαπνέεται από μια λογική «απο-
φασίζουμε και διατάσσουμε»,  αντί-
κειται στο κοινό όφελος των Κυθή-
ρων και Αντικυθήρων και αγνοεί τον
παράγοντα «άνθρωπο» που είναι η
σημαντικότερη «εγχώριος περιου-
σία».

Είμαστε η μόνη παράταξη  που
δεν ψηφίσαμε την πρόταση του Δημάρ-
χου κατά τις εκλογές για τη Διοίκηση
της Επιτροπής επισημαίνοντας την
ανεπάρκειά της προβλέποντας τις
τωρινές εξελίξεις.     

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε τις
αρχές που πιστεύουμε πρέπει να διέ-
πουν την προσέγγιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τέλη, ενοί-
κια κλπ.

1. Το πρώτο είναι ότι επιβάλλε-
ται κάθε δράση των ΟΤΑ να συντεί-
νει στη βελτίωση της ζωής και της
ευημερίας των πολιτών. Ειδικά δε στα
Κύθηρα και Αντικύθηρα, με δεδομέ-
να τα γνωστά προβλήματα οικονο-
μικής δραστηριότητας, κυρίως να
στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονο-
μίας των νησιών μας έτσι ώστε και
δουλειές να δημιουργούνται και να
ζουν με αξιοπρέπεια  εργαζόμενοι και
επιχειρηματίες, αλλά και να ελκύου-
με νέους κατοίκους

2. Κομβικό ρόλο στην οικονομι-
κή δραστηριότητα παίζουν οι επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες. Οι ΟΤΑ, και
η ΕΕΚΠΑ μέσα σε αυτούς οφείλουν ,
στα πλαίσια της λογικής εξεύρεσης
λύσεων σε κάθε περίπτωση, να στη-
ρίζουν την νόμιμη οικονομική δρα-
στηριότητα τους. Δυστυχώς τον τελευ-
ταίο χρόνο δεν φαίνεται να υπάρχει
η αίσθηση ότι αυτή είναι η προσέγ-
γιση της ΕΕΚΠΑ (βλ. αύξηση τιμών
εκκίνησης για παράλιες – κάποιες από
τις οποίες έμειναν κενές- επιδίωξη
τελών, ανακάλυψη νέων πεδίων ευθύ-
νης (π.χ. δρόμοι πού τώρα απαιτείται
για τη σύνδεση με την αποχέτευση
εκτός από το Δήμο και άδεια της ΕΕΚ-
ΠΑ) κλπ.

3. Είναι γενικά θεμιτό στις εμπο-
ρικές δραστηριότητες, όταν κάποιος
εκμεταλλεύεται ένα περιουσιακό στοι-
χείο να πληρώνει γι' αυτό. Όμως, αυτό
μπορεί μόνο να δικαιολογηθεί αν το
περιουσιακό στοιχείο που διατίθεται
έχει κάποια χαρακτηριστικά που δικαι-
ολογούν το αντίτιμο. Για παράδειγ-

μα, είναι απαραίτητο οι παραλίες που
ενοικιάζονται να έχουν στοιχειώδεις
υποδομές (π.χ. νερό, ρεύμα, Ιντερνέτ,
τουαλέτες κλπ.) έτσι ώστε και να δικαι-
ολογείται το αντίτιμο. Επιπλέον, και
στα πλαίσια του Νόμου που δημι-
ούργησε την ΕΕΚΠΑ , τα έσοδα από
αυτές τις δραστηριότητες να πηγαί-
νουν και στην συνεχή βελτίωση αυτών
των υποδομών

4. Είναι σημαντικό, όπως σε όλες
τις κοινωνικές και οικονομικές δρα-
στηριότητες να επικρατεί η κοινή λογι-
κή. Για παράδειγμα, το επίπεδο τελών

και φόρων που επιβάλλεται από ΟΤΑ
φαίνεται να κυμαίνεται στην Ελλάδα
στα επίπεδα των 2-3% επί των τζίρων
επιχειρήσεων. Δεν είναι λογικό ξαφ-
νικά εμείς να θέλουμε 20% και βάλε.
Το πιθανότερο είναι ότι θα εξαφανί-
σουμε την σχετική δραστηριότητα
και αυτό θα είναι εξαιρετικά επιζήμιο
για τα νησιά μας.

5. Τέλος, θέλουμε να ξαναπούμε
ότι στις συνθήκες που ζούμε (παν-
δημία και οικονομική δυσχέρεια) , το
κράτος (και μέσα σε αυτό οι ΟΤΑ) οφεί-
λουν να επικεντρώσουν στην ανά-

πτυξη και όχι στην «φορολόγηση». 
...Κλείνοντας, θα θέλαμε να στα-

θούμε, πέρα από την ουσία, στην δια-
δικασία αλληλεπίδρασης της ΕΕΠΚΑ
με τους πολίτες, επαγγελματίες και
ιδιώτες. Η προσέγγιση από τον πρό-
εδρο και το ΔΣ της ΕΕΠΚΑ φαίνεται
να είναι ενημέρωση μέσω εγγράφων
πάνω σε ειλημμένες αποφάσεις. Αυτό
ούτε δημοκρατικό ούτε παραγωγικό
είναι»...

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
της παράταξης "ΚΥΘΗΡΑ 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΔΩ"
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«ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΔΩ»: Ο άνθρωπος είναι η σημαντικότερη «εγχώριος περιουσία»



Φετοσ γιορτάζουμε τα 50 χρό-
νια από την πρώτη προσγείωση αερο-
σκάφους στα Κύθηρα. Ήταν 20 Δεκεμ-
βρίου 2021 όταν το θρυλικό Skyvan
της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, «Νήσος
Μύκονος» «πάτησε» το κατώφλι του
νεότευκτου τότε μικρού χωμάτινου
διαδρόμου. Για την ιστορία του αερο-
δρομίου γράφτηκαν πολλές σελίδες.
Εκείνο όμως που ξεχωρίζει σε αυτά
τα 50 χρόνια είναι η προσφορά των
Τσιριγωτών, έτσι ώστε να καταφέρει
το νησί μας να αποκτήσει μια από

τις σημαντικότερες υποδομές μέχρι
σήμερα. Οι άνθρωποι που προσέ-
φεραν ανιδιοτελώς τα χωράφια τους
στα Σύμπετρα, ακόμη και τα ατρύ-
γητα αμπέλια, οι άνθρωποι που εργά-
στηκαν ακόμη και με τα χέρια τους
για την κατασκευή του μικρού χωμά-
τινου διαδρόμου, οι άνθρωποι που
μάζεψαν χρήματα και έβαλαν λυτούς
και δεμένους να συνδράμουν σε αυτό
το έργο αποτελούν ένα από τα σημα-
ντικότερα κεφάλαια των τελευταίων
δεκαετιών. Και είναι ένα κεφάλαιο
που αποδεικνύει ότι όταν το Τσιρί-
γο θέλει μπορεί να καταφέρει μεγά-
λα πράγματα.  

Φέτος τον Σεπτέμβρη, πραγμα-
τοποιήθηκε στον κρατικό αερολι-
μένα μας ένα από τα σημαντικότε-
ρα αεραθλητικά γεγονότα στην ελλη-
νική ιστορία. Το Alexander Onassis
Air Show 2021, μια φιλόδοξη προ-
σπάθεια που βασίστηκε στην συλ-
λογική προσπάθεια των Τσιριγωτών,
κατά γενική ομολογία, ξεπέρασε κάθε
προσδοκία και αποτελεί πλέον σημείο
αναφοράς για τις αεροπορικές εκδη-
λώσεις στην Ελλάδα. Πάνω από εκα-
τό αεραθλητές βρέθηκαν στα Κύθη-
ρα από όλη την Ελλάδα και συνέβα-
λαν σε μια επιτυχημένη τετραήμερη
διοργάνωση που περιείχε πτήσεις
εθισμού, ελεύθερες πτώσεις, πτήσεις
με αλεξίπτωτο πλαγιάς, αερόστατο,

αερομοντελισμό και άλλες δραστη-
ριότητες. Αεραθλητές, τοπική κοι-
νωνία και επισκέπτες του νησιού έζη-
σαν εμπειρίες που έμειναν ανεξίτη-
λες στη μνήμη τους. 

Παρακολούθησα τη διοργάνω-
ση από την πρώτη στιγμή, όταν μου
ζητήθηκε να συνδράμω επαγγελ-
ματικά στην επικοινωνία αυτού του
μεγάλου γεγονότος. Ομολογώ ότι
όταν οι διοργανωτές μας έστελναν
τα πρώτα δελτία Τύπου και τις ανα-
κοινώσεις, δεν φαντάστηκα ποτέ όλο
αυτό που θα συνέβαινε. Μετά από
μήνες προετοιμασίας, μέσα σε μία
δύσκολη περίοδο που είχε στιγμα-
τιστεί από τις συνέπειες της πανδη-
μίας, έφτασε η στιγμή της έναρξης
αυτού του ιστορικού τετραήμερου
γεγονότος. 

Βρέθηκα όπως και πολλοί συμπα-
τριώτες μας στην πίστα του αερο-
δρομίου από την πρώτη μέρα,  Πέμπτη
16 του Σεπτέμβρη. Η εικόνα ενός
αεροδρομίου που το έχουν αγκα-
λιάσει οι πολίτες και το νιώθουν σαν
σπίτι τους δεν μπορεί να γίνει αντι-
ληπτή μόνο με λόγια, φωτογραφίες
ή βίντεο. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί,
να βιώσεις αυτό το συναίσθημα. Όπως
και στο γήπεδο (πάρκινγκ) της Χώρας
με το αερόστατο, όπως στον Άγιο
Γιώργη με τα αλεξίπτωτα πλαγιάς.
Και πώς να μη νιώσεις σπίτι σου ένα
αεροδρόμιο που έγινε με τον κόπο
και τα χρήματα των προγόνων σου,
αλλά και τα χρήματα των Ελλήνων
φορολογουμένων. Πολύ απλά, εκεί-
νες τις ημέρες δόθηκε η ευκαιρία σε
κάθε Τσιριγώτη, σε κάθε άνθρωπο
να εκτιμήσει τους καρπούς του συλ-
λογικού οράματος και την αξία της
κοινής μας περιουσίας. 

Αυτές οι έννοιες, του συλλογικού
οράματος και της κοινής μας περι-
ουσίας βρήκαν θέση στις  προσπά-
θειες κάποιων ανθρώπων που πρέ-
πει να αναφέρονται από εδώ και στο
εξής ως ένα ακόμη ορόσημο επιτυ-
χίας και προόδου στη σύγχρονη ιστο-
ρία μας. Δε θέλω να κάνω καμία ονο-
μαστική αναφορά, αν και έχω δώσει
ένα στίγμα στα κοινωνικά μέσα δικτύω-
σης το προηγούμενο διάστημα, για-
τί γνωρίζω πως για τους ίδιους τους
πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας,
το πρώτο μέλημα ήταν να πετύχουν
τον σκοπό που έθεσαν από κοινού.

Το Τσιρίγο πετάει στα σύννεφα!

Γράφει
ο Ιππόλυτος Πρέκας
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Nικητής να βγει ο Αξιοπρεπής
Να θυμίσω, σε όλους όσους έχουν τη " τάση" να σκέφτονται,

εαυτουλήστικα... την αρχαία Ελληνική θεότητα Νέμεσι. 
Με σύμβολά της, το μαστίγιο, το στιλέτο, τη ζυγαριά καί το χαλι-

νάρι, έβαζε "φρένο", στη στρεβλή πορεία όσων σκέπτονταν και
έπρατταν εν αδίκω, όσων παράβαιναν τους ηθικούς νόμους, όσων
υπέπεπταν, στο αθόρυβο αδίκημα, του ατομικισμού και του συμ-
φεροντολογισμού.

Τελικά, ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος στις μέρες
μας, δεν είναι δυστυ-
χώς ο κορονοϊός. 

Είναι το καθρέφτι-
σμα της έλληψης της
συνείδησης, της αλλη-
λεγγύης, της ανθρω-
πιάς, του γνωστού φιλό-
τιμου, που μόνο στην
Ελληνική γλώσσα υπάρ-

χει ως λέξη καί έννοια, αλλά ο Νεοέλληνας, φροντίζει να εξαλείψει. 
Θλίβομαι για την κατάντια. 
Γιατί εάν ένα εμβόλιο, μπορέσει κάποτε να εξαφανίσει το κορο-

νοϊό, δεν θα υπάρξει ποτέ εμβόλιο για την ανοσία από την ανοη-
σία του μέσου ανθρώπου, που έμαθε, κλεισμένος στο μικρόκοσμό
του, να σχεδιάζει "νίκες" πάνω στα ερείπια καταστροφών. 

Να θυμάσαι μόνο, εσύ που αδιαφορείς αν το σπίτι του διπλα-
νού σου γκρεμιστεί, πως η Νέμεσις, ή το Κάρμα, ή η Θεία δίκη, θα
βρει τρόπο να επανορθώσει.

Πάντα, όλοι θα κριθούμε κατά  το λόγο και τα έργα μας. 
Και όσο κι αν έμαθες να ξεγελάς, νομίζεις τη μοίρα σου, και

συνήθησες να απολαμβάνεις αδίκως τη καλή τύχη, έχει ο καιρός
γυρίσματα, καθώς είσαι πολύ μικρός, όποιος κι αν είσαι, για να πας
κόντρα στους παγκόσμιους συμπαντικούς νόμους.

Αν ζούσαμε στην αρχή της ιστορίας, θα υπήρχε, ίσως, το ελα-
φρυντικό ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αποδείξεις, πως κανέ-
νας "πύργος της Βαβέλ " δεν ολοκληρώθηκε, ούτε έμεινε για πολύ
όρθιος...

Η ιστορία όμως μετριέται σε χιλιετίες και είναι γεμάτη με παρα-
δείγματα, για το που και πως καταλήγουν όσοι πίστεψαν πως είναι
Θεοί.

Εύχομαι φώτιση σε όλους μας! 
Αλλά περισσότερο εύχομαι, στην αναμέτρηση με τον παγιδευ-

μένο μας εαυτό, να βγεί νικητής ο Αξιοπρεπής.
Πασχαλίτσα Χρ. Βασιλείου



Το Τσιρίγο πετάει στα σύννεφα!
Ούτε θέλω να φτιάξω την προσω-
πογραφία κανενός διότι οι πράξεις
μιλούν από μόνες τους και οι άνθρω-
ποι γύρω μας μπορούν να κρίνουν. 

Το μεσημέρι της Παρασκευής αν
βρισκόσουν στην πίστα του «αλέ-
ξανδρος Ωνάσσης» θα μπορούσες
να καταλάβεις την ένταση που επι-
κρατούσε ανάμεσα στους διοργα-
νωτές. Η αγωνία να πάνε όλα καλά,
τα απρόβλεπτα που πάντα προκύ-
πτουν ιδίως σε κάθε καινούργια προ-
σπάθεια, το πρωτόγνωρο μέγεθος
αυτού του γεγονότος ήταν λογικό να
δημιουργήσουν αμηχανία, προβλη-
ματισμό ή ακόμη και εκνευρισμό μερι-
κές φορές. Κι όμως τα κατάφεραν.
Όσοι εργάστηκαν και προσέφεραν
σε αυτή την τεράστια διοργάνωση
κατάφεραν να πάρουν το Τσιρίγο και
να το «πετάξουν» στα σύννεφα, κυριο-
λεκτικά. Εκατοντάδες Τσιριγώτες και
επισκέπτες του νησιού συμμετείχαν
σε μία τουλάχιστον δραστηριότητα
πτήσης. Οι δε αερομοντελιστές επι-
σκέφτηκαν τα σχολεία μας και μύη-
σαν τους μικρούς μαθητές στην ιδέα
του αεραθλητισμού.

Οι εργαζόμενοι του αεροδρομί-
ου, οι ξενοδόχοι μας με τον δρα-
στήριο σύλλογό τους «Cerigo», οι
επιχειρήσεις εστίασης, τα μέλη της
Αερολέσχης Κυθήρων, οι αεραθλη-
τές, οι εθελοντές, τα μέσα ενημέρω-
σης,  καθώς και οι τοπικοί φορείς
ευθύνονται για αυτή τη μεγάλη επι-
τυχία. Μια επιτυχία που έγινε σημείο
αναφοράς και έβαλε τα θεμέλια γι’
αυτό που ήδη διατυπώνεται και επι-
σήμως ως αίτημα από τον χώρο του
αεραθλητισμού. Να αποτελέσουν τα
Κύθηρα το κέντρο του Ελληνικού
Αεραθλητισμού. Να θεσπιστεί ένα
ετήσιο gathering που θα αναπτύξει
ένα ακόμη τουριστικό προϊόν εμπει-
ρίας στο νησί μας, μετά τα περιπα-
τητικά μονοπάτια και τις δραστη-
ριότητες φύσης και αδρεναλίνης.

Ο αεραθλητισμός «βρήκε» τα
Κύθηρα και τα Κύθηρα απέδειξαν ότι
μπορούν να «πετάξουν» στα σύννε-
φα για τα επόμενα χρόνια. Μαζί και
οι νέοι επισκέπτες που θα αποκτή-
σει το νησί από την καθιέρωση ενός
τέτοιου γεγονότος. 

Έλαβα γνώση κάθε πτυχής αυτής
της διοργάνωσης. Λάθη έγιναν και
συζητήθηκαν στο περιθώριο της διορ-
γάνωσης. Πάντα γίνονται λάθη σε
κάθε νέο ξεκίνημα. Είμαι σίγουρος
ότι οι διοργανωτές θα κάνουν μία
καλή αποτίμηση και θα αξιοποιήσουν
την εμπειρία αυτού του πρώτο βήμα-
τος. Αυτό όμως που μετράει πιο πολύ
από όλα είναι η διάθεση, η αυτοδιά-
θεση, η αποφασιστικότητα. Κι αυτό
είναι η μαγιά για το μέλλον. 

Κάτι όμως που με λυπεί ιδιαίτε-

ρα μέσα σε όλα αυτά είναι η ανα-
κοίνωση του συλλόγου των ξενο-
δόχων, τις προηγούμενες ημέρες. 

Όσα καταλογίσθηκαν στο δελτίο
Τύπου του συλλόγου για την φτωχή
συνεισφορά Δήμου και Εγχωρίου,
τόσο στα δρώμενα όσο και στην προ-
βολή των αεραθλητικών εκδηλώσε-
ων δυστυχώς είναι μια πραγματικό-
τητα. Αυτό αποκόμισα κι εγώ από
όσα συνέβησαν. Είναι μια απογοη-
τευτική στάση που δεν πρέπει να επα-
ναληφθεί. Ίσως το τοπικό Δημόσιο
αδυνατούσε να αντιληφθεί τι ακρι-
βώς συνέβαινε στο νησί. Ίσως όταν
υποσχέθηκε κάποια πράγματα, να
μην τα είχε υπολογίσει καλά. Όμως
παρατηρήθηκε και μία αποστασιο-
ποίηση, τουλάχιστον από την πολι-
τική ηγεσία του Δήμου, που έκανε
σαν να μη συνέβαινε κάτι σπουδαίο
στο νησί μας. Όσο στον τσιριγώτικο
ουρανό πετούσαν τα κάθε είδους
ιπτάμενα μέσα, υπήρχε η αίσθηση
μιας «σνομπ» αντιμετώπισης έως και
αποσιώπησης του γεγονότος.

Εντύπωση επίσης έκανε το γεγο-
νός ότι ενώ έπρεπε όλο το ενδιαφέ-
ρον να επικεντρώνεται στο αερα-
θλητικό γεγονός, ο Δήμος, λες και το
έκανε για αντιπερισπασμό, έφερνε
έναν παρουσιαστή εκπομπής για
γυρίσματα το ίδιο διάστημα! Προ-
μοτάριζε το θέμα σαν να ανταγωνι-
ζόταν ένα ολόκληρο νησί και ένα
ολόκληρο γεγονός. Αυτή την εντύ-
πωση έδωσε. Μια λανθασμένη επι-
κοινωνιακή διαχείριση,  απομονω-
μένη, μακριά από τη μάχη που δινό-
ταν σε όλα τα μέτωπα. Έστω, ακόμη
κι αυτό το σφάλμα μπορεί να διορ-
θωθεί την επόμενη φορά. Το 2022
είναι μια καλή ευκαιρία μετάνοιας
και επανόρθωσης.   

Την επόμενη φορά οι διοργα-
νωτές μπορούν να βάλουν αυστη-
ρούς κανόνες για να αποτραπούν
τέτοιου είδους υπαναχωρήσεις, συμπε-
ριφορές ή παρερμηνείες. Όποιος
αναλαμβάνει δεσμεύσεις θα πρέπει
να τις τηρεί.  Έχω την βεβαιότητα ότι
σύντομα όλοι θα δουν τη μεγάλη
ευκαιρία που περνάει από μπροστά
μας. Κι επειδή σε αυτόν τον κόσμο
δε ζούμε μόνοι, κι επειδή υπάρχουν
κι άλλοι μνηστήρες σε άλλα αερο-
δρόμια που τους ανοίγει η όρεξη, θα
πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Με
τα συστατικά στοιχεία της πρώτης
φοράς, ομοψυχία και ενότητα ας προ-
χωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
Το μέλλον μας προσκαλεί. Ας πετά-
ξουμε ψηλά. Ας πετάξουμε ξανά στα
σύννεφα το 2022 μαζί με πολλούς
επισκέπτες στα Κύθηρα, στον πιο
ζωντανό Σεπτέμβρη όλων των επο-
χών. Είναι στο χέρι μας… και στα φτε-
ρά μας.
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Eξ Aφορμής...  

z x Ποιος είναι ο παλαιό-
τερος και… αναντικατά-
στατος Τεχνικός Διευθυ-
ντής στην Ελλάδα; 

z x Το αεροδρόμιο Κυθή-
ρων, μόνο κρατικό δεν
μπορεί να είναι...

z x Εργα 150.000 για το
Λιμενικό Ταμείο… αλλά
που δεν γνωρίζουμε ποι-
ος θα είναι πρόεδρος όταν
θα υλοποιηθούν!

z x Ο Δήμαρχος πριν χρό-
νια τίμησε δυο ανθρώπους
για την προσφορά τους
στον τόπο τους. Μόνο δυο
υπήρξαν ή περιμένουμε
να… πεθάνουν οι υπόλοι-
ποι;

z x Ελέω ανάληψης λει-
τουργίας του ΧΥΤΥ από
την ΕΔΣΝΑ και διόρθω-
σης τετραγωνικών στα
ακίνητα ήρθε η έκπτωση
10% των δημοτικών τελών
καθαριότητας και ηλε-
κτροφωτισμού για το 2022. 

z x Προλάβετε πριν τις…
εκλογές: Γονικές παρο-
χές και δωρεές περιου-
σιακών στοιχείων για συγ-
γένεια πρώτου βαθμού έως
800.000 ευρώ ανά γονέα!

z x Πόσα έσοδα χάθηκαν
από τη σπατάλη νερού στο
Καψάλι το καλοκαίρι; Η
Χώρα και το Καψάλι πάντως
δεν στερήθηκαν το νερό.

zx Ως προς το πρωτόκολλο
που όλοι τους “ψοφούν”,
συγχαρητήρια στον πρό-
εδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου που τουλάχιστον
δεν… “σπρώχνει”.  

z x Εφτασαν και οι Αμερι-
κάνοι επενδυτές αλλά όχι
ότι ικανοποιήθηκαν από
τις παροχές μας, αλλά
πολύ περισσότερο με το
καθεστώς της Εγχωρίου.

zx Με το -ιδιωτικό- κάμπιν-
γκ στην Παλιόπολη, λύνε-
τε το πρόβλημα του ελεύ-
θερου κάμπινγκ στην παρα-
λία, αλλά άντε να δούμε
αν θα γίνει το ίδιο με τους
γυμνιστές.

z x To Ιδρυμα Καρδιολο-
γίας τίμησε για την ανι-
διοτελή προσφορά του
στο χώρο της Υγείας και
το νοσοκομείο Κυθήρων
τον καρδιολόγο μας
Γαβριήλ Ψαρρά.

O “βασιλιάς” ήταν, είναι και θα παραμείνει “γυμνός”

Στις 14/09 ορκίστηκε και ανέλαβε
καθήκοντα δημοτικού συμβούλου, ο
κ. Νίκος Χρυσαφίτης.

αΝ η «Κυθέρεια» δεν αποκάλυπτε τη “γύμνια” Δήμου
και Περιφέρειας στην υπόθεση των αφαλατώσεων, η υπό-
θεση σαφώς και θα είχε γίνει οριστικά “γαργάρα”, όπως και
είχε γίνει μέχρι την αποκάλυψη της.

Επειτα από το ακυρωτικό της ΑΕΠΠ, ο “βασιλιάς” και οι
“ακόλουθοί” του, χρειάστηκαν 15 μέρες, ώστε να επιρρίψουν
την ευθύνη στην ΑΕΠΠ… αναφέροντας ότι «αδιαφορεί για
την λειψυδρία τρενάροντας τις αφαλατώσεις». 

Μα αν είναι έτσι, γιατί αξιότιμοι κύριοι δεν πήγατε την
υπόθεση στο ΣτΕ;  Όχι βέβαια γιατί θα χρειαστεί ένας(1) χρό-
νος για να δικαιωθείτε, αλλά για να μην εκτεθείτε εις διπλούν!

Κάτι ασφαλώς θα γνωρίζεται, με βασικότερο, ότι όλα τα
σκέλη του διαγωνισμού κρίθηκαν άκυρα και όχι μόνο το
επείγον… του 2019!

Επειτα, σε σχέση με παρόμοιες αφαλατώσεις, εδώ που
τα λέμε, οι συγκεκριμένες μάλλον δείχνουν κάπως υπερτι-
μημένες, τουλάχιστον προ έκπτωσης. Και αυτό, έστω κι αν
ακόμη λειτουργήσουν και συντηρηθούν υποδειγματικά για
χρόνια. Γιατί απ’ ότι είδαμε και σε άλλα νησιά… προβλημα-
τάκια υπάρχουν! Είτε από διακοπές ρεύματος είτε από απρα-
ξία λειτουργίας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συνοπτική διαγωνιστική διαδικασία θυμίζουμε ότι ακυ-
ρώθηκε από τη… “νομικά διάτρητη” απόφαση -κατά τον
δήμο Κυθήρων- επειδή «…είναι ακυρωτέο το ίδιο το καθε-
στώς προκήρυξης της, το είδος του διαγωνισμού και η προθε-
σμία υποβολής προσφορών και δεύτερον, είναι ακυρωτέες δια-
τάξεις περί του παραδεκτού και της αξιολόγησης των προ-
σφορών, αφού εν όψει και των αρχών της ίσης μεταχείρισης
των οικονομικών φορέων και της διαφάνειας των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων δημοσίας προμήθειας, σε περίπτωση
ακύρωσης μίας ή περισσότερων διατάξεων, της διακήρυξης

που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφορών,
η διακήρυξη είναι ακυρωτέα στο σύνολό της».

Όποιος δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά, μπορεί να κάνει
τον Κινέζο! Όπως τον έκανε η συνυπεύθυνη Περιφέρεια αλλά
και οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις του Δήμου.

Μην ενοχλήστε, συνεχίστε την μπαλίτσα σας... 
Αλλά όχι με απαντήσεις, του τύπου «η μισή αλήθεια

είναι ψέμα» και περί “αντικειμενικότητας”. Και αρχίζοντας
από το τελευταίο, πόσες φορές η «Κυθέρεια» δεν παρου-
σίασε τα “καλώς κείμενα” της δημοτικής αρχής; Μήπως τα
“κακώς” δεν θα πρέπει να αναφέρονται ή μήπως είναι πολύ
περισσότερα των “καλών”; Οσο για την αλήθεια, την μισή
είπατε εσείς την άλλη μισή είπαμε εμείς!

Και πάμε τώρα στην απάντηση προς την ιστοσελίδα
“Kythera News”, που ήταν η μόνη που “σύμπλευσε” και ανέ-
δειξε το θέμα, με την ακύρωση της δημοπράτησης για τις 3
αφαλατώσεις του Νησιού. 

Γνωρίζατε από τα τέλη Ιουλίου και επίσημα από τις 2/8/21
για το δικαστικό μπλόκο των αφαλατώσεων; Γιατί λοιπόν η
υπόθεση έγινε “γαργάρα” παρά τις τόσες αναφορές και τα
εύσημα στην ύδρευση; Πήγατε μελέτη του 2019 ως επεί-
γουσα της λειψυδρίας το 2021; Eίχατε “υποψιαστεί” εκ των
προτέρων ότι αυτή η σύμβαση δεν θα περάσει; 

Αν νομίζετε ότι οι δημότες δεν γνωρίζουν ελληνικά…
πλανάστε. Το μεγάλο όμως γιατί, απευθύνεται στην αντιπο-
λίτευση του Δήμου… που δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβα-
σε; Ισως βέβαια να συμφωνεί πως έτσι γίνονται τα έργα. Μόνο
που μερικές φορές... σκοντάφτουν!

Mας είπατε ότι η μελέτη είναι της Περιφέρειας. Ναι, αλλά
ποτέ δεν μας είπε κανείς γιατί χρειάζεται… κολαούζος για
να δημοπρατηθεί ένα έργο. Κράτος που κατασπαταλά τα

χρήματα των πολιτών του δίχως έλεος, αλλά...
πάντα με κριτήριο την οικονομικότερη προ-
σφορά. Ας γελάσουμε!

Ναι, ναι, δεν ευθύνεστε εσείς. Ευθύνονται
εκείνοι που έστειλαν τις αναθέσεις στις 30
και 60 χιλιάδες, εκείνοι που τρώνε επιδεικτι-
κά την “σερβιρισμένη” ψαρούκλα δίπλα στην
καλύβα του τσοπάνη. 

Σαφώς, κατανοείται ότι οποιοδήποτε έργο
του δημοσίου, αν το είχε κάνει για λογαρια-
σμό του ιδιώτης, η δαπάνη δεν θα ξεπερ-
νούσε το 60-70% του κρατικού προϋπολο-
γισμού, συμπεριλαμβανόμενης και της…
έκπτωσης που διατυμπανίζετε! 

Κανείς δεν σας είπε πως δεν είστε νόμι-
μοι. Αφήστε λοιπόν τις δικαιοόγίες περί «νομι-
κά διάτρητης» απόφασης και μην παραπλα-
νάτε τον κοσμάκη και ιδίως την μειοψηφία
των “θαυμαστών” σας. 

Όπως και άλλες δημοτικές αρχές σε αυτή
τη χώρα, χαρακτηρίζεστε ανεπαρκείς ως προς
την προσφορά σας. Αλλά τυχεροί γιατί στο
βασίλειο των τυφλών...

Γι’ αυτό και θα πληθαίνουν οι υποστηρι-
κτές της ιδιωτικοποίησης του Δημοσίου.

ο τζέμ Γκιουρντενίζ, απόστρατος ναύαρχος και πνευματικός πατέρας του δόγ-
ματος της Γαλάζιας Πατρίδας, δήλωσε για τη Ελληνογαλλική συμφωνία οπλικών

συστημάτων: «Λυπάμαι για τον ελληνικό λαό. Οι φόροι τους ξοδεύονται μάταια. Δίνουν χαρά
στους εμπόρους γαλλικών όπλων και στους μεσάζοντες. Με δανεικά στήνουν θαλάσσια δύνα-
μη. Με παραδειγματικό τρόπο πέφτουν στην παγίδα του Θουκυδίδη».

Nαι… καλά, ο Μακρόν μας κάλυψε με τη δέσμευσή του «…θα προστατεύσουμε
(την ελλάδα) σε περίπτωση εισβολής».
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«Αγαπώ εκείνον που ονειρεύεται το ανέφικτο» - Γκαίτε

Ο Ν. ΜαγουλάΣ στην ηγεσία της 
παράταξης «Πρώτα ο Ανθρωπος»

στισ 27 Σεπτεμβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε συνεδρίαση μεταξύ των
εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων
του συνδυασμού «Πρώτα ο Ανθρω-
πος», με μοναδικό θέμα την ανάδειξη
του επικεφαλής της παράταξης, για τα
επόμενα δυο χρόνια, μετά την παραί-
τηση του κ. Δημ. παναγοπουλου.

Επειτα από διαλογική συζήτηση, και ψηφοφορία, το
σώμα αποφάσισε ομόφωνα και όρισε Επικεφαλής του
συνδυασμού μας για τα επόμενα δυο χρόνια, τον κ. Νικό-
λαο Μαγουλά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο κ. Ν. Χρυσαφίτης είχε ορκι-
στεί νέος δημοτικός σύμβουλος. 

γράφει ο Παραπολιτικός 

παραΓΩΓοσ - παρουσιαστής προσπάθη-
σε να συμπεριλάβει το σπήλαιο της Αγ. Σοφίας
-που για φέτος έμεινε κλειστό ελέω πανδημίας-
στα πλάνα του “προβολής” των Κυθήρων, αλλά
έπεσε πάνω στην… Εφορεία Σπηλαιολογίας
που ζήτησε «αντίτιμο» για να επιδώσει την ειδι-
κή άδεια. Ούτε η Εγχώριος πλήρωσε το αντίτι-

μο, ούτε ο Δήμος, ούτε βέβαια ο παραγωγός.
Αν δεχτούμε το σκεπτικό της Εγχωρίου (από

παντού έσοδα), κακώς η Επιτροπή επιτρέπει
στον οποιοδήποτε να βιντεοσκοπεί (εκμεταλ-
λεύεται) τη δημόσια “περιουσία” μας! 

Από την άλλη βέβαια, για να “διαφημιστεί”
ο τόπος μας, ακόμη και σε τηλεοπτική εκπο-

μπή, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. 
Θα λέγαμε να πληρώσει ο καπετάν Σπύρος,

αλλά για να σοβαρολογούμε, αν κάποιος έπρε-
πε να πληρώσει, αυτός είναι ο εκμεταλλευτής
του Σπηλαίου.

Οσο για την παραπάνω φωτογράφιση, ούτε
και εδώ είχαμε έσοδα… αλλά χαλάλι στην τέχνη!

«Πόρτα» από την Σπηλαιολογία… «παράθυρο» από το Αγγλικό σχολείο

Ο υφ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Κώστας
Κατσαφάδος υποδέχτηκε πρόσφατα στο υπ.
Ναυτιλίας τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας,
Εντουάρν Χέγκερ. Η συνάντηση των δυο αντι-
προσωπειών αφορούσε τις μεταναστευτικές-
προσφυγικές ροές που όμως έχουν μειωθεί κατά
85%. Αυτό επιτεύχθηκε όπως τόνισε ο κ. Κατσα-
φάδος, χάρη στη συνεργασία που έχουν τα στε-
λέχη του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής αλλά
και της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ε την προσήκουσα
λαμπρότητα γιορτά-
στηκε φέτος η Προ-
στάτιδα των Κυθή-
ρων Παναγία Μυρτι-
διώτισσα.

Το βράδυ της παραμονής 23/9,
τελέστηκε o Αρχιερατικός Εσπερινός,
χοροστατούντος του Επισκόπου Χρι-

στιανουπόλεως κ. Προκοπίου.
Ανήμερα της κυριωνύμου ημέρας,

τελέσθηκε ο Ορθος, χοροστατούντος
του Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσο-
στόμου και η πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία με Αρχιερατικό συλλείτουρ-
γο προεξέχοντος του Μητροπολίτη
Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.

Ακολούθησε η πάνδημος λιτά-

νευση της Θαυματουργού Εικόνας της
Μυρτιδιώτισσας.  Τιμητικό άγημα που
έφερε στο Νησί η πυραυλάκατος "Στρα-
τάκης απέδωσε στρατιωτικές τιμές
στην Ιερά Εικόνα, ενώ η μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού συνόδεψε την
Εικόνα με θρησκευτικά εμβατήρια
περιφοράς Εικόνων.

Παρέστησαν ο υφ. Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής,  Κων. Κατσα-
φάδος, η αντιπεριφερειάρχης, Βασι-
λική Θεοδωρακοπούλου, οι βουλευτές
της Α’ Πειραιά, κ.κ. Ι. Μελάς, Νόνη
Δούνια, Ν. Μανωλάκος, ο δήμαρχος
Ευσ. Χαρχαλάκης και μέλη του Δ.Σ.
η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και
των σωμάτων ασφαλείας του Τόπου
και εκατοντάδες προσκυνητές. 

Ὡς κρήνη ἀκένωτος, τῶν παρὰ σοῖ ἀγαθῶν, Εἰκών σου ἡ πάνσεπτος

Μ
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Ὡς κρήνη ἀκένωτος, τῶν παρὰ σοῖ ἀγαθῶν, Εἰκών σου ἡ πάνσεπτος

Η Χάρη της Μυρτιδιώτισσας γιορ-
τάστηκε και στους Ιερούς Ναούς Αλί-
μου και Ν. Φαλήρου, όπως και στην
Μητρόπολη Αθηνών αλλά και από την
Ομογένεια της Αυστραλίας.

200 χρόνια Ελευθερίας

Επιστημονική Ημερίδα για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-

ση του 1821 οργάνωσε η Μητρόπο-
λη Κυθήρων με τίτλο «η συμβολή των
Κυθήρων στον αγώνα για την Εθνική
μας Παλιγγενεσία».

Προηγήθηκε η Ακουλουθία του
Εσπερινού στην Παναγία τη Μυρτι-
διώτισσα και ακολούθησε στον προ-
αύλιο χώρο του Ι. Προσκυνήματος η
θεματολογία της Ημερίδας με ομιλη-

τές τις κ.κ. Μαρία Κωνσταντίνα Λεο-
ντσίνη, Ελένη Χάρου, Καλυψώ Μιχα-
λακάκη και τον κ. Γ. Λουράντο.

Χαιρετισμό  απηύθυνε ο δήμαρ-
χος Στρ. Χαρχαλάκης, όπως και οι
καθηγητές Γ. Λεοντσίνης, Αικατερί-
νη Αρώνη και Αρ. Χατζής.

• Στις 2/10 Επετειακή Ημερίδα  για
τα 200 χρόνια παρουσίασε και ο δήμος

Κυθήρων στα Μυρτίδια με τη συμ-
μετοχή του δημάρχου Ύδρα, Γ. Κου-
κουδάκη και της αντιδήμαρχο Ύδρας
Μαίρης Κάτσικα.

Ομιλιτές της Ημερίδας ήταν οι
δήμαρχοι Κυθήρων και Υδρας, οι κ.κ.
Μ. Καλλίγερος και Ελένη Χάρου, ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε ο μητροπολί-
της Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.

Αποχαιρετιστήριο γεύμα στους θρησκευτικούς
ποιμένες από τον Ομογενή κ. Χατζηπλή

οι Επίσκοποι που φιλοξενήθηκαν από τον Μητροπολίτη Κυθήρων &
Αντικυθήρων κ.κ. σεραφείμ για τις θρησκευτικές Ακολουθίες στην Πανα-
γία Μυρτιδιώτισσα, καθώς και μέρος του Ιερού Κλήρου, παρακάθησαν σε
αποχαιρετιστήριο γεύμα, που παρέθεσε ο Ομογενής ευεργέτης, κ. Γεώρ-
γιος Χατζηπλής  και η κόρη του Μιράντα.

Μαζί με  τους ιερωμένους και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους του
οικοδεσπότη, στο γεύμα παραβρέθηκε και ο αερολιμενάρχης Κυθήρων,
σταύρος παϊζάνος, που λίγες μέρες νωρίτερα είχε διεκπεραιώσει με από-
λυτη επιτυχία τις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια λειτουργίας του αεροδρο-
μίου Κυθήρων, όπου για ακόμη μια φορά, ένας εκ των χορηγών ήταν ο κ.
Χατζηπλής.
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TΗΝ πυραυλάκατο ΤΠΚ "Σταράκης» που
ήρθε στο Νησί για τις εορταστικές εκδηλώσεις
της Μυρτιδιώτισσας, επισκέφθηκε το μεσημέ-
ρι της 24/9 ο υφ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, Κώστας Κατσαφάδος.

Τον Υφυπουργό συνόδεψαν στην πυραυ-
λάκατο, ο μητροπολίτης κ.κ. σεραφείμ, ο δήμαρ-
χος στρ. Χαρχαλάκης, οι βουλευτές Α’ Πειραιά

και Νήσων, ι. Μελάς και Ν. Μανωλάκος, ο πρό-
εδρος της Εγχωρίου Βαγ. Βενάρδος, ο διοι-
κητής του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Κυθή-
ρων εμμ. αμπλιανίτης, ο διοικητής του νοσο-
κομείου Γ. Μεγαλοκονόμος και ο αντιδήμαρ-
χος Χαρ. σούγιαννης.

Οι επισκέπτες της πυραυλάκατου ενημε-
ρώθηκαν για τα οπλικά συστήματα της ΤΠΚ

"Σταράκης» (2 πυροβόλα ΟΤΟΜΕLΑRA76/62, 2
δίκανα αντιαεροπορικά πυροβόλα Emerlec 30mm,
4 εκτοξευτές Κ/Β Ε-Ε HARPOON κατασκευής BOE-
ING, 2 Τ/Σ TORO S5/3 με κατευθυνόμενες Τ/Λ SST-
4 και 4 κύριες μηχανές MTU με μέγιστη ιπποδύ-
ναμη 3750 HP ανά μηχανή), αντάλλαξαν ευχές
και αναμνηστικά δώρα.  

Το βράδυ της ίδιας μέρας (24/9), με την

“Μάγεψε” με αναμνήσεις η Μπάντα του Π.Ν.
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πυραυλάκατο πάντα στο λιμάνι του Καψαλί-
ου… να “ενοχλεί” από τις καύσεις μαζούτ, η
καταξιωμένη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτι-
κού, πρόσφερε στον κόσμο μια ακόμη συναυ-
λία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη.

Υπό τη διεύθυνση του πλωτάρχη Γ. τσιλι-
μπάρη, μουσικοί και ερμηνευτές της Μπάντας,
μετέφεραν για λιγότερο από δυο ώρες, διαλό-

γους και αξέχαστα τραγούδια του ελληνικού
κινηματογράφου από την εποχή του ’60. Ελα-
φρά τραγούδια που συνέθεσαν και ερμήνευ-
σαν κορυφαίοι συνθέτες και τραγουδιστές για
τον ελληνικό κινηματογράφο.

Τη συναυλία της Μπάντας παρακολούθη-
σαν μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Κυθήρων
κ.κ. Σεραφείμ και Επίσκοποι που φιλοξενήθη-

καν για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Μυρ-
τιδιώτισας, ο δήμαρχος στρ. Χαρχαλάκης που
αντάλλαξε αναμνηστικά με τον Πλωτάρχη της
Μπάντας, η βουλευτής Νόνη Δούνια και αρκε-
τός κόσμος.

Το επόμενο βράδυ η Μπάντα του Π.Ν. έδω-
σε μια ακόμη παράσταση, αυτή τη φορά, στην
Αγ. Πελαγία.

“Μάγεψε” με αναμνήσεις η Μπάντα του Π.Ν.



Ελληνική Αεραθλη-
τική Oμοσπονδία με
30 αεροπλάνα, αερό-
στατο, αερομοντε-
λιστές και αερα-

θλητές ελεύθερης πτώσης και κάθε
άλλης αεραθλητικής κατηγορίας,
συμμετείχε στο air show των επε-

τειακών εκδηλώσεων για τα 50 χρό-
νια λειτουργίας του Κρατικού Αερο-
λιμένα Κυθήρων. Για πρώτη φορά
δημιουργήθηκε σε ελληνικό αερο-
δρόμιο μια τέτοια είδους εκδήλω-
ση, με συμμετοχή 110 ανθρώπων,
αθλητών και εθελοντών με επικε-
φαλής τον προέδρο της Ομοσπον-

δίας Αεραθλητών Νίκο Μακράκη.
Στις 4ήμερες (16-19/9) εκδη-

λώσεις για το κοινό, μικροί και μεγά-
λοι θαυμαστές των αιθέρων, άδρα-
ξαν την ευκαιρία και παρακολού-
θησαν με ενθουσιασμό πτήσεις ελα-
φρών & υπερελαφρών αεροσκα-
φών, πτώσεις με αλεξίπτωτο και
πτήσεις αερομοντελισμού, ενώ ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον είχε η
παρουσίαση δραστηριοτή-
των αερομοντελισμού σε
μαθητές σχολείων. και οι πτή-
σεις αερομοντελισμού. 

Δυστυχώς όμως, το αερό-
στατο που ήταν και η μεγά-
λη “λαχτάρα” του κόσμου...
για να σε ταξιδέψει χρειά-
ζεται άπνοια. Ομως οι δυτι-
κοί άνεμοι των ημερών δεν
του επέτρεψαν να σηκωθεί,
εκτός μόνο του πρωινού της
δεύτερης μέρας των εκδη-
λώσεων, και αυτό δεμένο και
για λίγα μέτρα πάνω από το
πάρκινγκ της Χώρας. Ωστό-
σο, ορισμένοι από τους “καλα-
θοαπογοητευμένους” της
προηγούμενης βραδιάς, τελι-
κά κατάφεραν να κάνουν το
όνειρό τους πραγματικότητα… έστω
και για μερικά μέτρα ύψους.

Οι εκδηλώσεις όπως αναφέρα-
με, πραγματοποιήθηκαν γιατί ο
αερολιμενάρχης Σταύρος Παϊζά-
νος, πίστεψε και πέτυχε με απόλυ-
τη επιτυχία το όραμά του, προ-
σφέροντας παράλληλα την ευκαι-
ρία σε μικρούς και μεγάλους να γνω-
ρίσουν το Αεροδρόμιο πέρα από
την τυπική διάρκεια του ταξιδιού,
αλλά και φέρνοντας το κοινό σε επα-

φή με δράσεις στους αιθέρες. 
Αν λοιπόν για το ιωβηλαίο γεγο-

νός που τα Κύθηρα βίωσαν με επι-
τυχία, ανήκει, όπως και τα εύσημα
στον κ. Παϊζάνο, αν θα έπρεπε να
αποδοθούν και… φάσκελα, όλοι
γνωρίζουμε ποιοι θα ήταν οι παρα-
λήπτες τους! Τίποτε άλλο…

Ας μείνουμε λοιπόν στα ευχά-

ριστα. Το νησί μας διαφημίστηκε
μέχρι τον… ουρανό ενώ ο κόσμος
γνώρισε και απόλαυσε το πρωτό-
γνωρο θέαμα του επετειακού Fly
In που πρόσφεραν οι άνθρωποι της
ΑΟPA Hellas*.

Τα δε, μέλη της πολυπρόσωπης
αποστολής, απόλαυσαν τις ομορ-
φιές του τόπου μας και την κυθη-
ραϊκή φιλοξενία, ευχόμενοι το Νησί
να αποτελέσει πρότυπο στον ελλη-
νικό αεροπορικό τουρισμό.
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Αεροδρόμιο Κυθήρων: «Η ιστορία είναι ραψωδός του παρελθόντος, οδηγός του παρόντος και χρησμωδός του μέλλοντος»
PHOTO / by evita

PHOTO / by evita PHOTO / by evitaPHOTO / kythera news
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Αεροδρόμιο Κυθήρων: «Η ιστορία είναι ραψωδός του παρελθόντος, οδηγός του παρόντος και χρησμωδός του μέλλοντος»

Ξεχωριστή τιμή για τον Αερολι-
μενάρχη αλλά και το Νησί, η βρά-
βευση από την AOPA του κ. Παϊ-
ζάνου για την συνεισφορά του στην
Γενική Αεροπορία, καθώς και του
αεροδρομίου «Αλέξανδρος Αρ.
Ωνάσης» ως το φιλικότερο αερο-
δρόμιο στην Ελλάδα για την Γενι-
κή Αεροπορία.

Η τελετή λήξης αποτέλεσε τον
επίλογο των Ιωβηλαίων εκδηλώ-
σεων στο χώρο του αεροδρομίου.
Αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης
Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ για τα σημα-
ντικά έργα που έγιναν μέχρι σήμε-
ρα, ενώ ακολούθησαν ομιλίες, βρα-
βεύσεις και απονομές αναμνηστι-
κών μεταλλίων στους αεραθλητές. 

Ο διοικητής της ΥΠΑ Γ. Δριτσά-

κος τίμησε με την παρουσία του
την εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετι-
σμό, ενώ διαβεβαίωσε τον Δήμαρ-
χο και τον Αερολιμενάρχη, ότι θα
λυθεί το ζήτημα των οριστικών και
περιβαλλοντικών μελετών μέσα στο
2022, όπως και άμεσα το θέμα με

τις δεξαμενής καυσίμων..
Ομιλίες και χαιρετισμούς απη-

ύθυναν ακόμη, ο κ. Παϊζάνος, ο κ.
Στρ. Χαρχαλάκης, η κ. Ελένη Χάρου,
ο κ. Σπύρος Αυγερινός, η κ. Εβίτα
Σοφίου και ο δωρητής του ανδριά-
ντα του Αλέξανδρου Ωνάση που

κοσμεί την είσοδο του αεροδρομί-
ου μας, κ. Γεώργιος Χατζηπλής, ο
οποίος χορήγησε και την γιγαντι-
αία αφίσα της εκδήλωσης

Θα πρέπει να σημειωθεί, για
ακόμη μια φορά, η… ηχηρή απου-
σία του Ιδρύματος Ωνάση!

Το κλείσιμο των εορταστικών
εκδηλώσεων θα γίνει ανήμερα των
γενεθλίων του αερολιμένα στις 20
Δεκεμβρίου 2021.  

* H AOPA Hellas είναι μη κερ-
δοσκοπικό σωματείο. Εκπροσωπεί
τα μέλη της, πιλότους και ιδιοκτή-
τες αεροσκαφών Γενικής Αεροπο-
ρίας. Στόχοι της είναι να προάγει,
να υποστηρίζει και να εκπροσωπεί
τα συμφέροντα των μελών της στη
Γενική Αεροπορία.

PHOTO / by evita PHOTO / by evita

PHOTO / by evita

PHOTO / kythera news

PHOTO / by evita

Ο διοικητής της ΥΠΑ 
Γ. Δριτσάκος με μια φράση 
εξήρε τη σημασία για
το επετειακό
Χρυσό ΙΩΒΗΛΑΙΟ 
του αεροδρομίου Κυθήρων
“Αλέξανδρος Αρ. Ωνάσης”:
«Η ιστορία είναι ραψωδός 
του παρελθόντος, οδηγός 
του παρόντος και χρησμωδός
του μέλλοντος».
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Σύλλογος Τουριστικών Κατα-
λυμάτων Κυθήρων, με το πέρας
των εορταστικών εκδηλώσεων
για τα 50 χρόνια λειτουργίας του
αεροδρομίου Κυθήρων, εξέ-

δωσε δελτίο Τύπου, εκφράζοντας τη
δυσαρέσκεια του Συλλόγου για την…
αιγίδα του Δήμου αλλά και για τη συνει-
σφορά της Εγχωρίου.

Στη σύντομη παρουσία του από
την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Καταλυ-
μάτων, και ιδιαίτερα η δραστήρια πρό-
εδρος του, κ. Βανέσσα ράικου έχουν
να επιδείξουν ήδη σημαντική δρα-
στηριότητα στο πρώτο παραγωγικό
προϊόν του τόπου μας , αλλά… ιδού,
όπως αναφέρει και το πλήρες κείμε-
νο του δελτίου Τύπου, με τίτλο «50
Χρόνια Κρατικός αερολιμένας Κυθή-
ρων»:

«Ύστερα από την  επιτυχημένη, αλλά
με πολλά εμπόδια, οργάνωση των εκδη-
λώσεων για τα 50 χρόνια λειτουργίας
του Κρατικού Αερολιμένα Κυθήρων,
θέλουμε να ευχαριστήσουμε  θερμά
όσους συναδέλφους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώ-
σεων με την διάθεση δωματίων προς
τους αεραθλητές και ενώ η αρχική δέσμευ-
ση αφορούσε για διάθεση τους για διά-
στημα 2-3 ημερών, όταν ζητήθηκαν
παραπάνω ημέρες (5 έως 6) από την
ομοσπονδία προσέφεραν αδιαμαρτύ-
ρητα την επέκταση της δωρεάν διαμο-
νή στο σύλλογο μας και κατ’ επέκταση
στους αεραθλητές. Θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τον κ. Σταύρο Παϊζάνο
που μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι
του Τουρισμού που μπορεί να επεκτεί-
νει την Τουριστική μας περίοδο, που
είναι και ένας βασικό στόχος του Συλ-
λόγου μας, τον Ζαχαρία Σουρή ως αρχη-
γός της  Οργανωτικής Επιτροπής των
εκδηλώσεων, η οποία αποτελούνταν
κατά κύριο λόγο από πρόσωπα του Συλ-
λόγου μας και τον Πρόεδρο της ΕΛΑΟ
κ. Νίκο Μακράκη που για πρώτη φορά
η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

πραγματοποίησε μια τόσο μεγάλη εκδή-
λωση με τόσους Αεραθλητές και από
τόσα διαφορετικά Αθλήματα.

Στην ανακοίνωση μας αυτή, θέλου-
με να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας
προς τον Δήμο μας.  Ένα τόσο μεγάλο
γεγονός για το νησί μας, με την προο-
πτική να αποτελέσει ένα νέο τουριστι-
κό προϊόν και εφαλτήριο για την επέ-
κταση της σεζόν μας, δυστυχώς δεν
έπραξε τα δέοντα παρόλο που ήταν υπό
την Αιγίδα του. 

Με λύπη διαπιστώσαμε πριν αλλά
και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι
δεν υπήρξε καμία προσπάθεια προώ-
θησης και διαφήμισης των εκδηλώσε-
ων αυτών εκτός από 2-3 αναρτήσεις του
Υπευθύνου Τουριστικής προβολής κ.
Γιαννιώτη, εκ των οποίων οι περισσό-
τερες ήταν από τον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook. Δεν ενεργοποι-
ήθηκε πότε ο Πρόεδρος της Τουριστι-
κής Επιτροπής ως όφειλε, ούτε υπήρξε
επικοινωνία με κάποιο μεγάλο κανάλι
(παρόλο που από όσο είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε επικοινώνησαν με το
Δήμο από την ΕΡΤ1), αλλά ούτε ενδια-
φέρθηκε οιοσδήποτε εκ του δημοτικού
συμβουλίου να προβάλει έστω από το
προσωπικό του προφίλ τα δρώμενα, τις
αλλαγές προγράμματος λόγω καιρού
με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να μην
καθίσταται δυνατό να ενημερωθούν. 

Εδώ να αναφερθεί ότι ΟΥΔΕΙΣ ενη-
μέρωσε το σύλλογο μας για την αλλα-
γή της ώρας της τελετής λήξης κατά δυο

Δεν είναι πλέον μόνο παρα   σκήνιο... πληθαίνουν οι φωνές δυσαρέσκειας

ΣυΝΕΧΩΣ ανερχόμενη
είναι η συμβολή της γαστρο-
νομίας στον ποιοτικό του-
ρισμό, όπου μάλιστα, στο
Ταμείο Ανάκαμψης υπάρ-
χει πρόβλεψη και διατίθε-
νται κονδύλια για την ανά-
πτυξη μορφών θεματικού
τουρισμού μεταξύ των οποί-
ων συγκαταλέγεται και ο
γαστρονομικός τουρισμός.

Με βάση τα όσα προ-
βλέπονται στο σχέδιο ανά-
καμψης, η ενίσχυση του
τουρισμού θα πραγματο-
ποιηθεί με παρεμβάσεις για
τον  ορεινό τουρισμό, τον
τουρισμό υγείας και ευε-
ξίας (αξιοποίηση ιαματικών
πηγών), τον αγροτουρισμό
και τη γαστρονομία, την
αναβάθμιση των τουριστι-
κών λιμανιών, τον καταδυ-
τικό τουρισμό, την προ-
σβασιμότητα στις παραλίες.

Στόχοι των παραπάνω
επενδύσεων είναι η βελ-
τίωση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος, η
βελτίωση της απόδοσης των

υφιστάμενων τουριστικών
επενδύσεων και η διεύ-
ρυνση της τουριστικής περιό-
δου.

Ο προϋπολογισμός για
τη δράση που αφορά τη δια-
φοροποίηση του τουριστι-
κού προϊόντος ανέρχεται
σε 260 εκατ. ευρώ.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης
της Ε.Ε. ύψους 800 δισ. ευρώ,
θα βοηθήσει τις χώρες να
ξεπεράσουν τις οικονομι-
κές και κοινωνικές συνέ-
πειες της πανδημίας και να
προετοιμαστούν για τις μελ-
λοντικές προκλήσεις.

Το μόνο ερώτημα που
τίθεται, είναι αν η κυβέρ-
νηση έχει την ικανότητα να
κάνει ορθή χρήση των πόρων
του NextGenerationEU.

Για αυτό οι πόροι του
Σχεδίου δεν  θα πρέπει να
διατίθενται σε κυβερνήσεις
που δεν τηρούν τις βασικές
δημοκρατικές αξίες ή δεν
σέβονται το κράτος δικαί-
ου. 

Πηγή: Oικ. Ταχυδρόμος

Γαστρονομικοσ τουρισμοσ

Καταλύτης...
το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο
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ώρες νωρίτερα, με συνέπεια να μην
μπορέσουν να παραβρεθούν τα μέλη
του συλλόγου μας σε αυτή και να δια-
πιστώσουν ότι η αναφορά (της συμ-
βολής τους στη συνδιοργάνωση της
εκδήλωσης) από τους επίσημους καλε-
σμένους που εξέφεραν λόγο, περιο-
ρίστηκε σε γενικές ευχαριστίες προς
«όσους άμεσα ή έμμεσα συνέβα-
λαν στις εκδηλώσεις αυτές» χωρίς
καμία ονομαστική αναφορά στο
σύλλογο μας που  συγκαταλέγεται
στους λίγους που κοπίασαν για
αυτή. Για άλλη μία φορά με λύπη δια-
πιστώνουμε ότι η Τουριστική Επιτρο-
πή του Δήμου και ο Δήμος, ήταν απών
από ένα τουριστικό γεγονός/προϊόν
που θα έπρεπε να στηρίξει με ότι μέσον
διέθετε -παρά τις δεσμεύσεις του προς
το σύλλογό μας ότι θα είναι αρωγός
στις προσπάθειες μας προώθησης
του Νησιού μας ως τουριστικού προ-
ορισμού- τη στιγμή που ο τουρισμός
αποτελεί το θεμέλιο της τοπικής οικο-
νομίας και κοινωνίας απέχοντας παρα-
σάγγας σε δυναμικότητα και συμβο-
λή από οποιοδήποτε άλλο τομέα της
οικονομίας μας (πρωτογενή και δευ-
τερογενή, που στηρίζονται άμεσα ή
έμμεσα από αυτόν).

Επίσης εκφράζουμε την δυσαρέ-
σκεια μας και προς την Επιτροπή Εγχω-
ρίου Περιουσίας -που είχε λάβει μέρος
μέσω εκπροσώπου της ως συνδιορ-
γανώτρια σε τηλεδιάσκεψη ( ΖΟΟΜ )
με την οργανωτική επιτροπή και τον
Πρόεδρο της ΕΛΑΟ για την οργάνω-
ση των εκδηλώσεων- είχαν υποσχε-

θεί χορηγία 3 γευμάτων για τους αερα-
θλητές και τελικά μας ανακοίνωσαν
ανήμερα της άφιξης τους ότι θα παρα-
χωρήσουν 1 γεύμα και αυτό μισό –
μισό σε διάστημα 2 ημερών. Αυτήν
την απαράδεκτη ενέργεια δεν μπο-
ρούσαμε να την αφήσουμε να παρέλ-
θει ζημιώνοντας την εικόνα του νησι-
ού μας. Για αυτό τον λόγο άμεσα και
χωρίς κανένα δισταγμό προσφέραμε
εμείς σαν Σύλλογος «CeriGo» τα 2 γεύ-
ματα που έπρεπε να δοθούν επιπλέ-
ον για περίπου 90 άτομα. Η Πρόεδρος
του Συλλόγου αγόγγυστα ανέλαβε να
διαθέσει το πόσο για τα δυο γεύματα
ως προσωπική χορηγία, χωρίς να επι-
βαρυνθεί ο σύλλογος οικονομικά.

Με λύπη διαπιστώσαμε ακόμα ένα
καλοκαίρι, ότι παρόλες τις προσπά-
θειές μας για να επεκτείνουμε την Του-

ριστική μας Περίοδο δεν έχουμε αρω-
γό σε αυτές το Δήμο μας και την Εγχώ-
ριο περιουσία παρά το γεγονός ότι το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους
προέρχεται από τον τομέα που δρα-
στηριοποιούμαστε επαγγελματικά.

Με χαρά ,όμως διαπιστώσαμε τελι-
κά, ότι με τη συλλογική μας προσπά-
θεια και τον υπερβάλλοντα ζήλο κάποι-
ων μελών  του Δ.Σ. όπως του Βρεττού
Σκλάβου και κάποιων ατόμων που δεν
αποτελούν μέρος αυτού όπως της
Αθανασίας Πρωτοψάλτη τις ημέρες
των εκδηλώσεων, συνέβαλλαν στο να
προσφέρουμε φέτος στους Κυθήρι-
ους μια εκδήλωση που δεν έχει ξανα-
γίνει όχι μόνο στο νησί μας αλλά και
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καταφέρα-
με να τη φέρουμε εις πέρας, με απο-
τέλεσμα να αποκτήσει το νησί μας

νέους φίλους από όλη την Ελλάδα που
το αγάπησαν πραγματικά και εμείς να
γνωρίσουμε ένα νέο Τουριστικό προϊ-
όν, που θα προσπαθήσουμε να το
εδραιώσουμε στις χαμηλές τουριστι-
κές περιόδους και παράλληλα να προ-
σφέρουμε στους Κυθήριους αλλά και
σε εισερχομένους τουρίστες του είδους,
τέτοιες όμορφες στιγμές ξανά.

Ευχόμαστε αυτή την προσπάθεια
να την δουν κάποιοι από διαφορετι-
κή οπτική γωνία και σε πολλές άλλες
που ετοιμάζουμε στο μέλλον να είναι
δίπλα και όχι απέναντι μας.

Κλείνοντας το  Δελτίο Τύπου μας,
παραθέτουμε ένα μήνυμα από την
Πρόεδρο του Συλλόγου μας:

« Ευχαριστώ πολύ τους Συναδέλ-
φους μου που ανταποκρίθηκαν στο
κάθε κάλεσμα μου για βοήθεια στην
διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα
50 Χρόνια του Αεροδρομίου μας. Ευχα-
ριστώ πολύ τον κ. Παϊζάνο για τα καλά
του λόγια στο πρόσωπό μου,  και θέλω
να σταθώ στο κομμάτι της ομιλίας του
που αναφέρθηκε για την ενότητα του
νησιού μας: « Όλοι μαζί καταφέρνουμε
πολλά και μπορούμε να αλλάξουμε
ακόμη περισσότερα και να πάμε σε
ένα άλλο επίπεδο το νησί μας γενικά».
Τον Πρόεδρο της ΕΛΑΟ τον κ. Μακρά-
κη για την αναμνηστική πλακέτα με
το όνομά μου την οποία αφιερώνω
σε όλο το «CeriGo» μας.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τουριστικών

Καταλυμάτων Νήσου Κυθήρων
«CeriGo».

Δεν είναι πλέον μόνο παρα   σκήνιο... πληθαίνουν οι φωνές δυσαρέσκειας

Η κ. Βανέσσα Ράικου τιμήθηκε από τον πρόεδρο της AOPΑ, κ. Ν. Μακράκη για την
προσφορά της στη φιλοξενία της αεροαποστολής.

PHOTO / by evita



ι δασικές πυρκαγιές
στη χώρα μας απο-
τελούν έναν σημα-
ντικότατο φυσικό κίν-
δυνο που απασχολεί

την κοινωνία και βρίσκεται στην
επικαιρότητα κάθε καλοκαίρι. 
Μάλιστα, κατά τα τελευταία έτη
παρατηρείται  σαφής τάση αύξη-
σης των καταστροφών που προ-
καλούνται από αυτές. Το ότι η αντι-
μετώπιση των πυρκαγιών γίνεται
δυσκολότερη και η καταστροφι-
κότητά τους μεγαλώνει μπορεί να
οφείλεται σε μια σειρά από λόγους
όπως ο αυξημένος μετεωρολογι-
κός κίνδυνος που αποδίδεται στην
αλλαγή κλίματος, η αύξηση της
ποσότητας και συνέχειας της βιο-
μάζας λόγω μειωμένης διαχείρισης
των δασών και της υπαίθρου γενι-
κότερα, η δόμηση κατοικιών σε επα-
φή με δασική βλάστηση, κλπ.. Τα
παραπάνω όμως συνδυάζονται και
με αδυναμίες στη διαχείριση του
προβλήματος, τόσο όσον αφορά
την πρόληψη όσο και την κατα-
στολή των πυρκαγιών.  Επιπλέον, η
χώρα μας έχει μια ιδιαιτερότητα
που κάνει το πρόβλημα μεγαλύτε-
ρο, που είναι η ύπαρξη περισσότε-
ρων από 200 και πλέον κατοικη-
μένων νησιών όπου υπάρχουν μικρές
ή και καθόλου δασοπυροσβεστι-
κές δυνάμεις. 
Εκεί αν μια πυρκαγιά ξεφύγει την
αρχική προσβολή από τις περιορι-
σμένες αυτές δυνάμεις, μπορεί να
λάβει γρήγορα διαστάσεις και να
απειλήσει περιουσίες ή και ανθρώ-
πους καθώς η άφιξη ενισχύσεων
καθυστερεί σε σύγκριση με τις δυνα-
τότητες που υπάρχουν στην ηπει-
ρωτική χώρα. Έτσι, η μεγάλη  σημα-
σία της πρόληψης που είναι δεδο-
μένη για όλη τη χώρα, γίνεται ακό-
μη μεγαλύτερη στη νησιωτική Ελλά-
δα ώστε να μειωθεί η πιθανότητα
καταστροφών. 

Ένα από τα νησιά όπου αυτή η
πραγματικότητα αποτυπώθηκε πρό-

σφατα με επώδυνο τρόπο είναι και
τα Κύθηρα, τα οποία το 2017 βίω-
σαν την καταστροφή από μια πυρ-
καγιά που ξέσπασε στις 4 Αυγού-
στου, ξέφυγε την αρχική προσβο-
λή και πήρε σε μικρό χρόνο μεγά-
λες διαστάσεις καίγοντας τελικά
24.710 στρέμματα δασικών εκτά-
σεων και καλλιεργειών. Η κατα-
στροφή εκείνη αποτέλεσε και τον
λόγο που η Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ
Δήμητρα, σχεδίασαν ένα πρωτό-
τυπο έργο με τίτλο «Καινοτόμα δρά-
ση για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινη-
τοποίηση και συνεργασία του πλη-
θυσμού, πιλοτικά σε 3 οικισμούς»,
το οποίο χρηματοδοτήθηκε τον
Απρίλιο του 2019 από το Πράσινο
Ταμείο. Στόχος του έργου είναι να
συμβάλλει ώστε να αποτραπεί κατά
το δυνατό μια αντίστοιχη μελλο-
ντική καταστροφή, σε μια περίοδο

που η χώρα μας στο σύνολό της
αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερες
προκλήσεις με τις δασικές πυρκα-
γιές. Σήμερα το έργο πλησιάζει την
ολοκλήρωσή του.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
έργου ήταν ο συνδυασμός επιστη-
μονικής μεθοδολογίας με μία διά-
σταση κοινωνικής δράσης με στό-
χο την καλύτερη πρόληψη των πυρ-
καγιών και με βασικό άξονα την
ενημέρωση και εθελοντική εμπλο-
κή των κατοίκων. Στο πλαίσιο του
έργου μελετήθηκε το πρόβλημα
των δασικών πυρκαγιών στα Κύθη-
ρα με βάση τα ιστορικά δεδομένα
και αναλύθηκαν οι παράμετροι που
το επηρεάζουν όπως ο χώρος και
ο χρόνος που εκδηλώνονται οι πυρ-
καγιές, οι μετεωρολογικές συνθή-
κες, η τοπογραφία, η καύσιμη ύλη,
τα στοιχεία που κινδυνεύουν και οι
προκλήσεις για την αντιμετώπισή
τους. Ειδικότερα, όσον αφορά την
καύσιμη ύλη έγινε αναγνώριση και
περιγραφή της καύσιμης ύλης στα

Κύθηρα με τη μορφή μοντέλων
δασικής καύσιμης ύλης και στη
συνέχεια, με βάση αυτά, δημιουρ-
γήθηκε χάρτης της καύσιμης ύλης
για όλο το νησί. Ο χάρτης αυτός, σε
συνδυασμό με χρήση μοντέλων
πρόβλεψης συμπεριφοράς πυρκα-
γιάς, μπορεί να έχει μεγάλη χρησι-
μότητα για το σχεδιασμό πρόλη-
ψης αλλά και για το συντονισμό της
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
στο νησί. Παραδείγματος χάριν,
κάνει δυνατή την αναγνώριση των
σημείων όπου αν εκδηλωθεί πυρ-
καγιά υπό δύσκολες μετεωρολογι-
κά συνθήκες αυτή θα έχει ιδιαίτε-
ρα μεγάλη ένταση και ταχύτητα
εξάπλωσης του μετώπου. 

Ταυτόχρονα, εξετάστηκε η άλλη
σημαντική παράμετρος του κινδύ-
νου που αφορά στο τι εκτίθεται
στην πυρκαγιά και στο πόσο τρω-
τό είναι. Αυτό αφορά κυρίως κτί-
σματα που στην πλειοψηφία τους
είναι ιδιωτικές κατοικίες. Έτσι, σε
τρεις οικισμούς που επιλέχθηκαν,
συγκεκριμένα στον Καραβά μαζί
με το Γερακάρι, στον Μυλοπότα-
μο,  και στο Καψάλι  με μικρό τμή-
μα της Χώρας, έγινε αξιολόγηση
του κινδύνου που διατρέχουν 704
μεμονωμένα κτίσματα (από τα
οποία 610 κατοικημένα) σε περί-
πτωση πυρκαγιάς. Η εργασία αυτή
βασίστηκε σε εκπαιδευμένους εθε-
λοντές που κατέγραψαν τα χαρα-
κτηριστικά των κατοικιών σε μία
φόρμα, την οποία στη συνέχεια
επεξεργάστηκαν οι ειδικοί επι-
στήμονες του ΙΜΔΟ. Τα αποτελέ-
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Ο

Χάρτης καύσιμης ύλης στα Κύθηρα

Προσομοίωση πυρκαγιάς στο νότιο τμήμα του νησιού (Χώρα & Καψάλι),
από πιθανό σημείο έναρξης και με χρήση του χάρτη καύσιμης ύλης και ενός
τυπικού σεναρίου μετεωρολογικών συνθηκών.
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Καινοτόμα δράση για την πρόληψη  των δασικών  πυρκαγιών στα Κύθηρα
σματα γνωστοποιήθηκαν προσω-
πικά σε κάθε ένα ιδιοκτήτη μέσω
μιας φόρμας «Αξιολόγησης Κινδύ-
νου Καταστροφής Κατοικίας από
Δασική Πυρκαγιά» που διανεμή-
θηκε από τους εθελοντές προσω-
πικά σε κάθε ιδιοκτήτη, έτσι ώστε
ο καθένας να γνωρίζει σε ποια κλά-
ση επικινδυνότητας εμπίπτει το κτί-
σμα του, καθώς και σε ποιες ενέρ-
γειες ενδεχόμενα θα πρέπει να προ-
βεί, ώστε να μειώσει την επικινδυ-
νότητα. Τα δεδομένα αυτά με τη
μορφή χάρτη παραδόθηκαν εμπι-
στευτικά σε τοπικούς φορείς για να
αξιοποιηθούν στην πράξη.

Παράλληλα με  τα παραπάνω,
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για τον
πληθυσμό με ομιλίες ενημέρωσης
και συζήτηση για την πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών. Δόθηκε έμφα-
ση στη κατανόηση της σημασίας
που έχουν οι πυρκαγιές για το φυσι-
κό περιβάλλον και τι κίνδυνο συνε-
πάγονται για τη ζωή και την περι-
ουσία των κατοίκων, αλλά και την
ευμάρεια του νησιού. Από αυτές τις
εκδηλώσεις προέκυψαν ομάδες
εθελοντών που υποστήριξαν το
έργο σε όλη την πορεία του. Παράλ-
ληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιή-
θηκαν ομιλίες και δράσεις για τους
μαθητές τόσο των δημοτικών σχο-
λείων όσο και του Γυμνασίου και
Λυκείου των Κυθήρων.

Για τις ανάγκες ενημέρωσης των
κατοίκων στα Κύθηρα αλλά και σε
όλη τη χώρα, δημιουργήθηκαν δύο
βίντεο για την ενημέρωση των πολι-
τών για βασικές γνώσεις που πρέ-

πει να κατέχουν για τις δασικές πυρ-
καγιές. Το πρώτο αφορά την ασφά-
λεια της κατοικίας (είναι διαθέσιμο
στο https://youtu.be/HmZx1yWtuYI)
ενώ το δεύτερο αφορά την ασφά-
λεια του πολίτη σε περίπτωση δασι-
κής πυρκαγιάς (https://youtu.be
/zS5JN8Kd48A ). Και τα δύο βίντεο
καθώς και άλλες χρήσιμες γνώσεις
για την πρόληψη υπάρχουν στον
δικτυακό τόπο του ΙΜΔΟ στο
www.fria.gr.  

Ακόμη, για τη διάχυση της γνώ-
σης δημιουργήθηκε και μοιράστηκε
ένα τετρασέλιδο φυλλάδιο για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
στα Κύθηρα, δημοσιεύθηκαν άρθρα
και δόθηκαν συνεντεύξεις στα τοπι-
κά ΜΜΕ και ετοιμάστηκαν και υπο-
βλήθηκαν επιστημονικές εργασίες

Συμπερασματικά, η εμπλοκή

των εθελοντών στην αξιολόγηση
των κατοικιών, αλλά και σε άλλες
δράσεις (αναδάσωση, καθαρισμοί
καύσιμης ύλης) σε συνδυασμό με
τη διάδοση γνώσης κατά τη διάρ-
κεια ομιλιών σε διάφορα μέρη του
νησιού, περιλαμβανομένων ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων σε μαθη-
τές όλων των βαθμίδων αλλά και
συναντήσεων/ενημερώσεων φορέ-
ων και επιχειρηματιών, οπωσδή-
ποτε κινητοποίησαν ένα σημαντι-
κό τμήμα του πληθυσμού, σχετικά
με τις δασικές πυρκαγιές και την
πρόληψή τους. Στοίχημα αποτελεί
η συνέχιση της προσπάθειας με
τοπικές δυνάμεις ώστε οι νέες γνώ-
σεις και τα νέα εργαλεία να αξιο-
ποιηθούν τόσο από τους φορείς
όσο και από τους κατοίκους ώστε
να μην γνωρίσουν τα Κύθηρα άλλη

μεγάλη καταστροφή από πυρκα-
γιές, όπως έγινε σε τόσες άλλες
περιοχές της χώρας το καλοκαίρι
του 2021.

Κύθηρα: Τέσσερα 
χρόνια μετά…

Η καταστροφή άρχισε από τις
πρώτες φλόγες στις 4 Αυγούστου
2017. Μέχρι και τις 7 Αυγούστου
είχε αφανιστεί το 1/10 του δασικού
πλούτου των Κυθήρων – ανάμεσά
τους και τα δύο σπάνια κεδροδά-
ση του νησιού.

Στελέχη της Ελληνικής Εταιρίας
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) που
βρίσκονταν για διακοπές στο νησί
έθεσαν, από την επομένη της κατά-
σβεσης, το ερώτημα: «Και τώρα τι»;
Και αποφάσισαν να δράσουν.

Κάλεσαν σαν συνοδοιπόρους
στην προσπάθεια την Επιτροπή
Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και
Αντικυθήρων, υπεύθυνου φορέα
για την διαχείριση των δημοσίων
γαιών στο νησί και, σε επιστημονι-
κό επίπεδο, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
με το εξειδικευμένο Ινστιτούτο
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυ-
στημάτων.

Διαμορφώθηκε ένα πολύπλευ-
ρο Πρόγραμμα Δράσεων, υπεγρά-
φησαν Μνημόνια Συνεργασίας μετα-
ξύ των συνεργαζόμενων μερών και
ενημερώθηκαν το Κυθηραϊκά Σωμα-
τεία. Το σημαντικότερο: Η τοπική
κοινωνία τάχθηκε από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό της επιστημο-
νικής ομάδας του έργου.

Σύμφωνα με τις αρχικές δεσμεύ-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 23
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ι «Κατευθυντήριοι Λίθοι της Γεωρ-
γίας» (στα Αγγλικά  Georgia
Guidestones) είναι ένα τεράστιο

κατασκεύασμα από γρανίτη, το οποίο βρίσκεται
στην κορυφή του λόφου Elbert County, στην Γεωρ-
γία των ΗΠΑ. Συχνά αναφέρεται ως το «Αμερικά-
νικο Στόουνχετζ» ένας τίτλος που έχει επίσης απο-
δοθεί κατά καιρούς σε μια σειρά από άλλες κατα-
σκευές. Είναι ένα μήνυμα αποτελούμενο από δέκα
οδηγίες, οι οποίες είναι χαραγμένες σε οκτώ σύγ-
χρονες γλώσσες, ενώ ένα μικρότερο μήνυμα είναι
επίσης χαραγμένο στην κορυφή της κατασκευής,
σε τέσσερα αρχαία συστήματα γραφής: Βαβυλω-
νιακά, Αρχαία Ελληνικά, Σανσκριτικά και Αιγυπτια-
κά Ιερογλυφικά.

Το κατασκεύασμα έχει σχεδόν είκοσι μέτρα
ύψος και είναι κατασκευασμένο από έξι πλάκες
γρανίτη, που ζυγίζουν πάνω από 100 τόνους συνο-
λικά. Μία πλάκα βρίσκεται στο κέντρο, με τις άλλες
τέσσερις διατεταγμένες γύρω απ’ αυτήν. Στην κορυ-
φή βρίσκεται η έκτη πλάκα, ως κορωνίδα του κατα-
σκευάσματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πλάκες
είναι ευθυγραμμισμένες αστρονομικά. Μια πρό-
σθετη πέτρινη πλάκα, είναι τοποθετημένη στο έδα-
φος και σε μικρή απόσταση προς τα δυτικά της
κατασκευή, η οποία παρέχει ορισμένες διευκρινί-
σεις σχετικά με την ιστορία και τον σκοπό των
«Κατευθυντηρίων Λίθων». Το μήνυμα το οποία είναι
χαραγμένο στους «Κατευθυντήριους Λίθους της
Γεωργίας» σχετίζεται με τέσσερις σημαντικούς
τομείς:

1. Την διακυβέρνηση και την εγκαθίδρυση μιας
παγκόσμιας κυβέρνησης.

2. Τον πληθυσμό και τον έλεγχο της αναπαρα-
γωγής.

3. Το περιβάλλον και την σχέση του ανθρώπου
με την φύση.

4. Την πνευματικότητα.
το μήνυμα αναφέρει:

* Διατηρήστε την ανθρωπότητα κάτω από 500.000.000,
σε συνεχή ισορροπία με την φύση.
* Κατευθύνετε σοφά την αναπαραγωγή, βελτιώ-
νοντας την φυσική κατάσταση και την πολυμορ-
φία.
* Ενώστε την ανθρωπότητα μέσω μιας ζωντανής

νέας γλώσσας.
* Τιθασεύστε το πάθος, την πίστη, την παράδοση
και όλα τα πράγματα με ψύχραιμη λογική.
* Προστατεύστε τους ανθρώπους και τα έθνη με
δίκαιους νόμους και δίκαια δικαστήρια.
* Αφήστε όλα τα έθνη να κυβερνούν εσωτερικά,
επιλύοντας τις εξωτερικές διαφορές σ’ ένα παγκό-
σμιο δικαστήριο.
* Αποφύγετε ασήμαντους νόμους και άχρηστους
αξιωματούχους.
* Εξισορροπήστε τα προσωπικά δικαιώματα με τα
κοινωνικά καθήκοντα.
* Να εκτιμάτε την αλήθεια, την ομορφιά, την αγά-
πη, αναζητώντας την αρμονία με το άπειρο.
* Να μην είστε καρκίνος για τον πλανήτη – Αφήστε
χώρο για την φύση – Αφήστε χώρο για την φύση.

Επίσης αυτό το οποίο προκαλεί τρομερή εντύ-
πωση, είναι η αναφορά στον έλεγχο του πληθυ-
σμού και συγκεκριμένα στην μείωση του σε κάτω
από 500.000.000, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
περίπου το 90% του πληθυσμού  πρέπει να πεθά-
νει. Χαρακτηρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους ως
«άχρηστους καταναλωτές» (useless eaters) όπως
αποκαλούν τις ευρύτερες λαϊκές μάζες, δηλαδή
εμάς! Γι’ αυτό τον λόγο πολλοί αποκαλούν το μνη-
μείο «ταφόπλακα της ανθρωπότητας».

ποιοι ενδιαφέρονται να κρατήσουν τον πλη-
θυσμό στα 500.000.000;

Το Παραμύθι του Θερμοκηπίου και η ανοησία
της κλιματικής αλλαγής. Ολοι έχετε ακούσει για το
Νόμπελ του Αλ Γκόρ και τα πρωτόκολλα του Κιό-

το. Απίστευτο δούλεμα, όλοι το πιστεύουν και, γι’
αυτό μεταξύ τους οι Επικυρίαρχοι μας αποκαλούν
μαϊμούδες (!!) και συμφωνώ απολύτως μαζί τους.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το ηλιακό μας σύστη-
μα δεν ανήκει στον “γαλαξία μας” άλλα σε έναν άλλο
δακτυλιοειδή περίπου κάθετο σ’ αυτόν που απο-
καλούμε γαλαξία μας. Μάλιστα υφίσταται απορ-
ρόφηση. Κάθε 26.000 χρόνια (Μετωνικός κύκλος)
το ηλιακό μας σύστημα περνάει μέσα από τον Γαλα-
ξία -άλλωστε ανακοινώθηκε κι επίσημα. Ετσι όσο
πλησιάζουμε το επίπεδο του Γαλαξία και ευθυ-
γραμμιζόμαστε με το γαλαξιακό κέντρο, δεχόμα-
στε τεράστια ποσά ενέργειας. Αυτό ήδη συμβαίνει
από το 1900. Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου έχει
αυξηθεί 100 φορές και οι πλανήτες πλέον λάμπουν
400-800% περισσότερο. Αυτή η διαρκώς αυξανό-
μενη ενέργεια προκαλεί το λεγόμενο “φαινόμενο
του θερμοκηπίου”.

Εδώ μπαίνει το θέμα του μετά κέντρου μεταξύ
του ηλιακού μας συστήματος και του Γαλαξιακού
κέντρου. Οσο πλησιάζουμε, τόσο θα χορεύουμε
από τους σεισμούς και θα πνιγόμαστε από τα τσου-
νάμια, από τα φυσικά και τα τεχνητά. Βλέπετε οι
φυλές των Επικυρίαρχων τρώγονται αγρίως μετα-
ξύ τους, χρησιμοποιώντας τα ανθρωπόζωα για τους
πολέμους τους. Αλλωστε γι’ αυτούς είναι ώρα συγκο-
μιδής.

Για να πάρεις μια εικόνα δες την ταινία «το
πεπρωμένο της τζούπιτερ».

Ετσι για να μην καταλάβεις τι περίπου κάνουν,
προκαλούν οικονομική κρίση, πανδημία, κλιματι-
κό παραλήρημα, διπλασιάζουν τα διόδια, ακρι-
βαίνουν ή ευτελίζουν το πετρέλαιο κι ότι γουστά-
ρουν κάνουν, πάντα στο όνομα της παγκόσμιας
μαλακίας (ελευθερίας, ειρήνης, αγάπης κλπ). Ετσι
άρχισε ήδη η γκετοποίηση του ανθρωπόζωου. Μετά
τον προσχεδιασμένο από το 1843 παρακαλώ, 3ο
Παγκόσμιο Πόλεμο, τις πανδημικές αρρώστιες, τα
εμβόλια, τις απαγορεύσεις που καταστρέφουν την
ψυχολογία και την οικονομία των λαϊκών μαζών,
τις φυσικές και τεχνητές καταστροφές, θ’ απομεί-

Οι ταφόπλακες της ανθρωπότηταςο
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νουν 500 ή πολύ λιγότερα εκατομμύρια άνθρωποι
της γκρίζας φυλής, (δες το άρθρο η “Γκρίζα Φυλή:
Η Επιδίωξη της Ν.Τ.Π.”) σε πρωτόγονη, βαρβαρική
κατάσταση, με IQ γύρω στο 60. Κάπως σαν τα ζώα.

Η ανθρωπότητα επαναλαμβάνεται. Τότε θα
βγουν ξανά από τις υπόγειες βάσεις στις οποίες
κατεβαίνουν τώρα και θα παριστάνουν τους θεούς.
Ξανά, θα σας διδάξουν την γεωργία, τις τέχνες, τα
γράμματα κλπ. Σας θυμίζει τίποτα αυτό; Τίποτα
διφυείς; Εχει γίνει τόσες φορές στο παρελθόν και
τα σημάδια υπάρχουν, παρά την προσπάθεια του
Smithsonian να τα εξαφανίζει συστηματικά!

Suncruiser η συγκομιδή, ο Albert Pike ! και
ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Ο Albert Pike Ελευθεροτεκτων (sic), Illuminati
(ακόμα πιο sic) και Σατανιστής (πολλά sic) έθεσε τις
προδιαγραφές των ΤΡΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕ-
ΜΩΝ τον 19ο αιώνα (το 1871). Οι δυο προηγού-
μενοι έγιναν όπως τα προδιέγραψε. Αναμένουμε
τον τρίτο ! κι ας δούμε τι λέει επ’ αυτού ο πολύς κ.κ.
Pike. Αυτό είναι ένα μέρος της επιστολής που έχει
σταλεί το 1871 από τον Albert Pike, έναν κυρίαρ-
χο Grand Commander του σκωτικής Στοάς των
Ελευθεροτεκτόνων στην Αμερική, προς τον Giuseppe
Mazzini, τον «επαναστατικό» Illuminati στην Ιτα-
λία. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα της:

«Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, πρέπει να υπο-
δαυλιστεί επωφελούμενος από τις διαφορές που
προκαλούνται από την «Agentur» των «Illuminati»
μεταξύ των σιωνιστών πολιτικών και των ηγετών
του ισλαμικού κόσμου. Ο πόλεμος θα πρέπει να
διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το Ισλάμ (ο μου-
σουλμανικός Αραβικός Κόσμος) και ο πολιτικός
Σιωνισμός (το κράτος του Ισραήλ) να αλληλοκα-
ταστραφούν. Εν τω μεταξύ τα άλλα έθνη, που για
άλλη μια φορά διίστανται σχετικά με το θέμα αυτό,
θα περιορίζονται στην καταπολέμηση του, μέχρι
το σημείο της πλήρους σωματικής, ηθικής, πνευ-
ματικής και οικονομικής εξάντλησης.

Εμείς θα απελευθερώσουμε τους Νιχιλιστές
(μηδενιστές) και τους άθεους, και θα προκαλέσουμε
ένα τεράστιο κοινωνικό κατακλυσμό, που θα δεί-
ξει στα έθνη ξεκάθαρα και σε όλη του τη φρίκη το
αποτέλεσμα της απόλυτης Αθεΐας, που είναι η προ-
έλευση όλων των αγριοτήτων και των πιο αιματη-

ρών αναταραχών. Στην συνέχεια παντού, οι πολί-
τες υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς
τους ενάντια στην παγκόσμια μειονότητα των επα-
ναστατών, θα εξοντώσουν τους καταστροφείς του
πολιτισμού και το πλήθος, απογοητευμένο με τον
χριστιανισμό, (του οποίου τα θεϊκά αποστάγματα
θα μείνουν από τη στιγμή εκείνη δίχως πυξίδα ή
κατεύθυνση, με αγωνία για ένα ιδανικό, αλλά χωρίς
να γνωρίζει ποιο σημείο να καταστήσει ως λατρεία)
θα λάβει το αληθινό φως μέσω της καθολικής εκδή-
λωσης του καθαρού δόγματος του Εωσφόρου, που
θα εμφανιστεί επιτέλους σε κοινή θέα. Αυτή η εκδή-
λωση θα είναι αποτέλεσμα της γενικής αντιδρα-
στικής κίνησης που θα προκύψει από την κατα-
στροφή του χριστιανισμού και του Αθεϊσμού, που
θα εξοντωθούν ταυτόχρονα και τα δύο»

εωσφόρο, δεν εννοούν τον γνωστό και διά-
σημο σατανά του χριστιανισμού αλλά τον αχρι-
μάν! Ο τυπάκος είναι ένας από την περίφημη “Κοσμι-
κή Τριάδα” δηλ. εωσφόρος, Χριστός, αχριμάν.

Ψάξε βρε άνθρωπε, ψάξε να μάθεις τι παίζεται
όχι πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στα
μάτια σου.

Suncruiser η “συγκομιδή” και τα “κουκούλια” με
τις βλέννες (ψάξτε την Αρχαίο Ελληνική λέξη “στά-
σι”(όχι δεν έχει γραμματικό λάθος) για 5 δις ανθρώ-
πων, είναι κοντά με τον Γ΄παγκόσμιο πόλεμο επί
των θυρών.

Το σώμα μας καταλαβαίνει τα πάντα, η ψυχή
μας καταλαβαίνει τα πάντα, το μυαλό μας είναι
παντελώς άχρηστο, βασίζεται μόνο στις απόλυτες
ψευδαισθήσεις, καλή πορεία λοιπόν με την συντρο-
φιά του μυαλού σας.

Αποφασίστε ν’ ακούσετε το σώμα σας ΑΝ ΜΠΟ-
ΡΕΙΤΕ !

Αποφασίστε ν’ ακούσετε την ψυχή σας ΑΝ ΕΧΕ-
ΤΕ !

Διαφορετικά ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΟΙ !!!
@Ιων Μάγγος /2004 /miastala.com

Οι ταφόπλακες της ανθρωπότητας

Στην φωτογραφία πάνω, ξέρεις τι είναι και τι αντιπρο-
σωπεύουν τα μπλε φωσφοριζέ;
Σε ποια ταινία τα δείχνουν την στάσι, όπως και την
συγκομιδή από τους θεούς σου;
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Φυτεύουν ανεμογεννήτριες... ξεριζώνουν την πολιτιστική       κληρονομιά της Μάνης
Τι θα συμβεί με τις ανε-

μογεννήτριες στα Κύθηρα;
Aς… προετοιμαστούμε με
ένα απόσπασμα από το
παράδειγμα της Μάνης,
όπως περιγράφεται στην
«Εφημερίδα των Συντα-
κτών» στις 18/9.

«…Η περίπτωση της
Μάνης δείχνει για ακόμη
μια φορά ότι κυβέρνηση
και αρμόδιες κρατικές υπη-
ρεσίες λειτουργούν ως όργα-
να εξυπηρέτησης του αιο-
λικού λόμπι.

Σύμφωνα με το Ειδικό
Χωροταξικό Σχέδιο για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ), ο αριθμός των
ανεμογεννητριών στον Δήμο
Ανατολικής Μάνης μπορεί
να φτάσει τις 219, ύψους
120 μέτρων η κάθε μία, σε
όλο το μήκος της χερσο-
νήσου της Μάνης από την
Αρεόπολη έως και τη Βάθεια.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ) έχει εκδώσει
άδεια παραγωγής για 96
ανεμογεννήτριες, ενώ για
46 έχει ήδη εκδοθεί και η
αναγκαία υπουργική από-
φαση για την εγκατάστα-
σή τους.

Σημειώνεται πως η Λακω-
νική Μάνη, μια περιοχή με
ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, έχει
300 οικισμούς, με 96 απ’
αυτούς χαρακτηρισμένους
ως παραδοσιακούς σε σύνο-
λο 118 ολόκληρης της Πελο-
ποννήσου, 1.000 πύργους
και πυργόσπιτα, 12 κηρυγ-
μένους αρχαιολογικούς
χώρους, 8 κάστρα βυζα-
ντινών και μεταβυζαντινών
χρόνων, 1.000 βυζαντινές
και μεταβυζαντινές εκκλη-
σίες, 271 κηρυγμένα μνη-
μεία ευρύτατου χρονικού
φάσματος (από το έτος
10000 π.Χ. έως σήμερα),
μεγαλιθικά μνημεία, 110

σπήλαια, μεταξύ αυτών τα
παγκοσμίου φήμης Λιμναία
Σπήλαια της Βλυχάδας στον
Διρό, πέτρινους φάρους,
πυκνό δίκτυο μονοπατιών
αρχαϊκών και νεότερων
χρόνων, αλώνια, καλντε-
ρίμια και πλήθος νεότερων
μνημείων. Εξάλλου, πρό-
κειται για έναν τόπο με
τεράστιο ανεξερεύνητο πολι-
τισμικό απόθεμα.

Επίσης, η Μάνη -και ειδι-
κότερα το τμήμα εντός των
ορίων του Δήμου Ανατολι-
κής Μάνης- είναι ενταγμέ-
νη στο δίκτυο NATURA και
διαθέτει ένα από τα δύο
στην ελληνική επικράτεια
μεταναστευτικά περάσμα-
τα πτηνών με εθνική και
ευρωπαϊκή σημασία. Εχει

χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδι-
κής Προστασίας (ΖΕΠ) και
Σημαντική Περιοχή για τα
Πουλιά (ΖΠΠ).

Καταστρατήγηση 
απόφασης του ΣτΕ

Η απόβαση των ανεμο-
γεννητριών στη Μάνη ξεκί-
νησε με την εγκατάσταση
των 15 πρώτων ανεμογεν-
νητριών στο όρος Σαγγιάς
σε μια απάτητη και παρ-
θένα περιοχή. Εντός του
Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργα-
σίες για την εγκατάσταση
επιπλέον 9 ανεμογεννη-
τριών. Πρόκειται γι’ αυτές
που συμπεριλαμβάνονταν
στον αρχικό σχεδιασμό για
την εγκατάσταση των δύο
εκ των τεσσάρων αιολικών

σταθμών που έλαβαν άδεια
για την τοποθέτηση 24 ανε-
μογεννητριών.

Οι εταιρείες είχαν ανα-
γκαστεί να καταργήσουν
τις 9 ανεμογεννήτριες εξαι-
τίας ενός περιοριστικού
όρου που είχε τεθεί από το
Κεντρικό Συμβούλιο Νεω-
τέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) το
2016 και είχε υπογραφεί
το 2017 από την τότε υπουρ-
γό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρ-
δου. Με βάση αυτόν, οι ανε-
μογεννήτριες δεν μπορού-
σαν να είναι ορατές από
τους παραδοσιακούς οικι-
σμούς Ειδικής Κρατικής
Προστασίας, τους χαρα-
κτηρισμένους ως νεότερα
μνημεία από το υπουργείο
Πολιτισμού, δηλαδή την

Αρεόπολη, την Κοίτα, τη
Μίνα και τη Βάθεια.

Στη βάση αυτού του
περιορισμού εγκρίθηκε η
εγκατάσταση των αιολικών
σταθμών στη Μάνη από το
Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας το 2018, το οποίο εξέ-
τασε την προσφυγή 28 συλ-
λόγων, 1.150 Μανιατών και
της Ελληνικής Ορνιθολο-
γικής Εταιρείας, που ζητού-
σουν την ακύρωση των αδει-
οδοτημένων αιολικών.

Ετσι, δόθηκε το πράσι-
νο φως από το ΣτΕ για τα
δύο από τα τέσσερα υπο-
ψήφια «αιολικά πάρκα»
που έλαβαν άδεια για την
εγκατάσταση 15 ανεμο-
γεννητριών, 9 λιγότερων
από τον αρχικό σχεδιασμό,
εξαιτίας αυτού του περιο-
ριστικού όρου. Αντιδρώ-
ντας οι εταιρείες υπέβαλαν
«Αίτηση Θεραπείας» στην
υπουργό Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη, αξιώνοντας την
αφαίρεση αυτού του όρου,
προσπαθώντας να σπάσουν
την έσχατη γραμμή άμυνας
για την προστασία της Μάνης.

Πράγματι, στις αρχές
Απριλίου, η Λίνα Μενδώ-
νη κατάργησε τον περιο-
ριστικό όρο περί μη ορα-
τότητας των ανεμογεννη-
τριών από τους προστα-
τευόμενους οικισμούς της
Μάνης, στην πράξη κατα-
στρατηγώντας και αψη-
φώντας την απόφαση του
ΣτΕ που ενέκρινε την εγκα-
τάσταση των ανεμογεννη-
τριών υπό τη δεσμευτική
τήρηση του περιοριστικού
όρου.

Ωστόσο, οι ήδη εγκα-
τεστημένες ανεμογεννή-
τριες είναι ορατές από πολ-
λούς άλλους παραδοσια-
κούς οικισμούς, μνημεία
και κηρυγμένους αρχαιο-

Αποκαλυπτική φωτογραφία με τις ανεμογεννήτριες στην κορυφή του όρους Σαγγιάς από την ιστοσε-
λίδα της εταιρείας ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.

επειτα από τη θέσπιση του «Εθνι-
κού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού
Μητρώου» όλοι οι ενεργοί μελισσο-
κόμοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο, οφείλουν να προβούν σε δήλω-
ση κατεχόμενων κυψελών, μέχρι την
20η Οκτωβρίου 2021.

Παράλληλα θα γίνονται και οι αιτή-
σεις για την οικονομική ενίσχυση για το

Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών,
στον τομέα της μελισσοκομίας με τη
συνυποβολή των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες
της ΔΑΟΚ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέσω
του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνε-
ταιρισμού Κυθήρων ή απευθείας στη
ΔΑΟΚ.

Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών
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Φυτεύουν ανεμογεννήτριες... ξεριζώνουν την πολιτιστική       κληρονομιά της Μάνης
λογικούς χώρους, αλλοι-
ώνοντας βάναυσα το μανιά-
τικο τοπίο. Αλλά, πέραν
αυτού, η περιοχή όπου
εγκαταστάθηκαν οι ανε-
μογεννήτριες -και θα εγκα-
τασταθούν οι επιπλέον 9-
παρέμενε παντελώς αλώ-
βητη από οποιαδήποτε κατα-
σκευαστική ή άλλη οικο-
δομική δραστηριότητα, με
παρουσία ιδιαίτερα μεγά-
λου αριθμού μνημείων (ξερο-
λιθικά και μεγαλιθικά κτί-
σματα, πεζούλες, στέρνες,
αμυντικές οχυρώσεις - «μπα-
στούνες», λατρευτικοί χώροι,
λιθόστρωτα μονοπάτια
κ.λπ.) τα οποία χρονολο-
γούνται από τους προϊ-
στορικούς χρόνους έως και
τους νεότερους και τα οποία
είναι διάσπαρτα σε όλη της
την έκταση.

Προσφυγές και 
ασφαλιστικά μέτρα

Παρ’ όλες τις εξελίξεις,
η αντίσταση κατά των ανε-
μογεννητριών στη Μάνη
συνεχίζεται. Μέσα στον
Αύγουστο κατατέθηκαν στο
ΣτΕ δύο προσφυγές από
τοπικούς συλλόγους και
Μανιάτες. Η μία για την
ακύρωση της απόφασης
της υπουργού Λίνας Μεν-
δώνη που καταργεί τον όρο
της Λυδίας Κονιόρδου περί
μη ορατότητας των ανε-
μογεννητριών από τους
τέσσερις προστατευόμε-
νους ως νεότερα μνημεία
οικισμούς (Αρεόπολη, Κοί-
τα, Μίνα, Βάθεια). Και η
άλλη κατά της απόφασης
του Κωνσταντίνου Δημό-
πουλου, προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής του
υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ο οποίος,
αν και έπρεπε να προβεί

στις σχετικές ενέργειες για
έγκριση της μελέτης για
την εγκατάσταση των επι-
πλέον 9 ανεμογεννητριών
μετά την απόφαση της
υπουργού Πολιτισμού,
έσπευσε παρανόμως να
προηγηθεί προς διευκό-
λυνση των εταιρειών.

Δημοτικοί σύμβουλοι
επικεφαλής των δημοτι-
κών παρατάξεων της αντι-
πολίτευσης, που αποτε-
λούν την πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου Ανα-
τολικής Μάνης, κατέθεσαν
ασφαλιστικά μέτρα στο
Πρωτοδικείο Γυθείου, που
θα εκδικάζονταν τον Σεπτέμ-
βριο, και αίτηση για έκδο-
ση προσωρινής διαταγής
που απορρίφθηκε για δια-
κοπή των εργασιών εγκα-
τάστασης των 9 επιπλέον
ανεμογεννητριών, για τις
οποίες δόθηκε το πράσινο
φως μετά την κατάργηση
του όρου περί μη ορατό-
τητας. 

Ωστόσο οι εργασίες για
την εγκατάστασή τους, που
ξεκίνησαν την πρώτη βδο-
μάδα του Ιουλίου, συνεχί-
ζονται κανονικά και πιθα-
νότατα θα έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί οι διανοίξεις
των νέων δρόμων και των
πλατειών για την τοποθέ-
τηση των 9 ανεμογεννη-
τριών ώς την εκδίκαση των
ασφαλιστικών στις 22/9».

Υ.Γ.: Τώρα αν οι ανε-
μογεννήτριες είναι ο
“νέος Μπαρμπαρόσα”,
υπάρχει απλός τρόπος
για την “αντιμετώπι-
σή” τους. Μόνο που θα
έπρεπε να είχε προ-
βλεφθεί πριν η ΡΕΑ
δώσει τις σχετικές άδει-
ες: Μέλισσες, μάλιστα...
πολλές κυψέλες!

Κύθηρα: Τέσσερα χρόνια μετά…
σεις της η 20μελής επιστημονική ομάδα
των επιστημόνων της ΕΕΠΦ και του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ εργάστηκε αφιλοκερδώς και
υλοποίησε μέχρι σήμερα - παρά τους
περιορισμούς λόγω πανδημίας - τα παρα-
κάτω:

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
όλου του μαθητικού πληθυσμού του
Νησιού (400 μαθητές) και των οικο-
γενειών τους.
• Σημειακές δενδροφυτεύσεις υπό
την καθοδήγηση και εποπτεία των
ειδικών δασολόγων της επιστημονι-
κής μας ομάδας, με συμμετοχή και
πάλι όλου του μαθητικού πληθυσμού,
εκπαιδευτικών, αλλά και πολλών πολι-
τών-εθελοντών.

Σημειώνουμε ότι η ΕΕΠΦ εξασφάλισε
την προσφορά 4.000 δενδρυλλίων από
πυράντοχα είδη από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ.

• Συγκέντρωση και επεξεργασία
καρπών των κέδρων του Μυλοπο-
τάμου, σπορά σε γλαστράκια και υπο-
στήριξη της ανάπτυξης περίπου 1.000
δενδρυλλίων, από τον γεωτέχνη Θανά-
ση Σάμιο. Η φύτευσή τους προ-
γραμματίζεται για το 2022, όταν πλέ-
ον θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος
σύμφωνα με τους ειδικούς, ώστε να
αναγεννηθούν τμήματα των κεδρο-
δασών Μυλοποτάμου και Λιμνιώνα,
που είχαν υποστεί μεγάλη καταστροφή
στις πυρκαγιές του 2010 και 2017.
• Πιλοτικός καθαρισμός τμήματος
του Δάσους του Άη Γιάννη στον Ποτα-
μό, με την συνεργασία και υποστή-
ριξη του Προέδρου της Τοπικής Κοι-
νότητας Ποταμού κ. Γιάννη Χλαμπέα
και κατοίκων-εθελοντών. Παρών,
όπως πάντα σε όλη τη διάρκεια του
Προγράμματος, ο προϊστάμενος του
Πυροσβεστικού κλιμακίου κ. σπύ-
ρος Φουντουλάκης με πυροσβε-

στικό όχημα για ασφάλεια και ο Δασο-
νόμος κ. αρβανίτης για γενική επο-
πτεία. Ο αντ/ρχος κ. Γ. Κομηνός, υπο-
στηρικτής του έργου μας, επίσης
παρών όποτε χρειάστηκε, εξασφά-
λισε την σωστή αποκομιδή της προς
απομάκρυνση καύσιμης ύλης.
• Στο ευρύτερο πλαίσιο του Προ-
γράμματος, με ενέργειές της η ΕΕΠΦ
εξασφάλισε χρηματοδότηση από το
Πράσινο Ταμείο (Μέτρο: «Καινοτό-
μες Δράσεις με τους Πολίτες») για
την υλοποίηση, σε συνεργασία με το
ΙΜΔΟ, καινοτόμου έργου για την πρό-
ληψη των πυρκαγιών με την συμμε-
τοχή των κατοίκων, ειδικά σε τρεις
ευάλωτους οικισμούς (Καψάλι, Μυλο-
πόταμος, Καραβάς-Γερακάρι). Στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου
καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν
600 κτίσματα ως προς την τρωτότη-
τά τους στον κίνδυνο της πυρκαγιάς.
Στην ερευνητική δουλειά συμμετεί-
χαν κάτοικοι-εθελοντές που εκπαι-
δεύτηκαν και συντονίστηκαν από
τους ερευνητές του ΙΜΔΟ.

Επίσης πραγματοποιήθηκε μεγάλος
αριθμός ενημερωτικών συγκεντρώσεων
στους τρεις οικισμούς αλλά και στα σχο-
λεία και, τον Ιούνιο του 2021, κυκλοφό-
ρησε ειδικό ενημερωτικό τετρασέλιδο για
την πρόληψη και την ασφάλεια κτιρίων
από δασικές πυρκαγιές σε 1500 αντίτυπα.

Όλη αυτή η επιστημονική προσπάθεια,
με την απαραίτητη όμως συνεργασία και
της τοπικής κοινωνίας απέδειξε ότι, ακό-
μα και μέσα από μια καταστροφή μπο-
ρούν να προκύψουν θετικά αποτελέσμα-
τα.

Και ότι το Πρόγραμμα των Κυθήρων,
που βασίστηκε κατ´ εξοχήν, με εξαίρεση
την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμεί-
ου, σε ιδιωτικούς πόρους που εξασφαλί-
στηκαν με ενέργειες της ΕΕΠΦ από χορη-
γίες, από Κυθήριους και μη, μπορεί να απο-
τελέσει πρότυπο προσέγγισης και αντι-
μετώπισης πυρκαγιών,  με έμφαση στην
πρόληψη, σε οποιαδήποτε περιοχή της
χώρας.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, οι εμπει-
ρίες από τα Κύθηρα αποδεικνύονται πολύ-
τιμες.

Ελληνικής Εταιρίας 
Προστασίας της Φύσης

Καθαρισμός Μυλοπόταμος
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ΙΔΩΜΕΝΕΣ ως ένα πολύ-
πλοκο μη γραμμικό σύστη-
μα, οι μεταλλάξεις της παν-
δημίας μπορούν να ελεγ-
χθούν μόνο με δραστική
μείωση των φυσικών συν-
δέσεων μεταξύ διαφορε-
τικών παγκόσμιων ομάδων,
πράγμα που σημαίνει στην
ουσία τερματισμό της απε-
ριόριστης ροής ατόμων σε
όλο τον πλανήτη.

Λίγες μόνο ημέρες μετά
την επίσημη αναγνώριση
της πανδημίας στα τέλη
Ιανουαρίου 2020, ο Joseph
Norman, ο Yaneer Bar-Yam
και ο Nassim Taleb δημο-
σίευσαν την σύντομη εργα-
σία, “Systemic Risk of
Pandemic Via Novel
Pathogens”, η οποία θεω-
ρούσε τις πανδημίες ως
σύνθετα συστήματα. Εξε-
τάζοντας μέσα από τον φακό
των πολύπλοκων συστη-
μάτων, δύο χαρακτηριστι-

κά παθογόνων συνεπάγο-
νται:

1) Εάν τα ασυμπτωμα-
τικά άτομα μπορούν να
μεταφέρουν και να μετα-
δώσουν τον παθογόνο παρά-
γοντα, και

2) Η μεταδοτικότητα του
παθογόνου παράγοντα,
δηλαδή ο ρυθμός εξάπλω-
σις του, ο οποίος μετριέ-
ται γενικά με την «αναπα-
ραγωγική αναλογία R0-ο
αριθμός των περιπτώσεων
που δημιουργεί ένα κρού-
σμα κατά μέσο όρο κατά
την διάρκεια της μολυ-
σματικής περιόδου του σε
έναν κατά τα άλλα μη μολυ-
σμένο πληθυσμό».

Σε αυτήν την πανδημία,
το παθογόνο μπορεί να
μεταδοθεί από ασυμπτω-
ματικά άτομα, τόσο εμβο-
λιασμένα όσο και μη εμβο-
λιασμένα και το παθογόνο
είναι πολύ μεταδοτικό.

Οι συγγραφείς συνο-
ψίζουν το πρόβλημα ως
εξής:

“Σαφώς, έχουμε να
κάνουμε με μια ακραία δια-
δικασία λόγω αυξημένης
συνδεσιμότητας, η οποία
αυξάνει την εξάπλωση με μη
γραμμικό τρόπο. Οι ακραί-
ες διαδικασίες τέτοιου
είδους έχουν ειδικά χαρα-
κτηριστικά, καθιστώντας
τις συμβατικές προσεγγί-
σεις διαχείρισης κινδύνου
ανεπαρκείς.” (δόθηκε έμφα-
ση).

Με άλλα λόγια, μέσω
της υπερσύνδεσης ανθρώ-
πινων ομάδων μέσω αερο-
πορικών ταξιδιών, το Global
Village έχει εξασφαλίσει
την μη γραμμική εξάπλω-
ση του παθογόνου και των
παραλλαγών του. Το συμπέ-
ρασμα των συγγραφέων
προκύπτει από την κατα-
νόηση των πανδημιών ως

περίπλοκων μη γραμμικών
συστημάτων:

“Οι πολλαπλές κλίμα-
κες πληθυσμιακών προ-
σεγγίσεων, συμπεριλαμ-
βανομένης της δραστικής
μείωσης των δικτύων επα-
φών με την χρήση συλλο-
γικών ορίων και την αλλα-
γή της κοινωνικής συμπε-
ριφοράς και η αυτοπαρα-
κολούθηση της κοινότητας,
είναι απαραίτητες”.

Εάν ο μόνος συστημι-
κός τρόπος αντιμετώπισης
των πανδημιών αυτής της
φύσης είναι η δραστική
περικοπή των δικτύων επα-
φών και η μείωση της κινη-
τικότητας, αυτό σημαίνει
περιορισμό της παγκόσμιας
ροής εκατομμυρίων ατό-
μων, γνωστών και ως παγκό-
σμιος τουρισμός και επαγ-
γελματικά ταξίδια.

Οι παθογόνοι πληθυ-
σμοί εντός των ατόμων είναι

μια δεξαμενή που δημι-
ουργεί μεταλλάξεις, ορι-
σμένοι από τους οποίους
καθίστανται συνεπακό-
λουθοι.

Ως συνάρτηση μεγάλου
αριθμού (δισεκατομμύρια
παθογόνα που μεταλλάσ-
σονται σε εκατομμύρια
μεμονωμένους φορείς), ο
αριθμός των μεταλλάξεων
θα αυξηθεί με την πάροδο
του χρόνου.

Αυτό υποδηλώνει ένα
μέλλον του στυλ “The Red
Queen’s Race” (τρέχεις μένο-
ντας πάντα στο ίδιο σημείο)
στο οποίο οι αρχές προ-
σπαθούν να επανεμβο-
λιάσουν εκατοντάδες εκα-
τομμύρια άτομα έναντι μιας
μετάλλαξης, ακόμη και όταν
εμφανίζονται πέντε, δέκα
ή περισσότερες νέες μεταλ-
λάξεις στο χρόνο που απαι-
τείται για τον επανεμβο-
λιασμό εκατοντάδων εκα-

Τέλος στον Παγκόσμιο Τουρ ισμό;
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τομμυρίων ατόμων.
Όπως καταγράφουν τα

άρθρα των μέσων ενημέ-
ρωσης, τα τρέχοντα εμβό-
λια δεν είναι εμβόλια που
εξαλείφουν αυτό το παθο-
γόνο από κάθε εμβολια-
σμένο άτομο, ούτε εξαλεί-
φουν την εξάπλωση του
παθογόνου από εμβολια-
σμένα άτομα σε άλλα εμβο-
λιασμένα άτομα.

Θεωρημένες ως
ένα πολύπλοκο μη γραμ-
μικό σύστημα, οι μεταλ-
λάξεις της πανδημίας μπο-
ρούν να ελεγχθούν μόνο
με δραστική μείωση των
φυσικών συνδέσεων μετα-
ξύ διαφορετικών παγκό-
σμιων ομάδων, πράγμα που

σημαίνει στην ουσία τερ-
ματισμό της απεριόριστης
ροής ατόμων σε όλο τον
πλανήτη. Αυτό τερματίζει
ουσιαστικά τον παγκόσμιο
τουρισμό και τα επαγγελ-
ματικά ταξίδια, καθώς ακό-
μη κι ένας μικρός αριθμός
ασυμπτωματικών φορέων
που θα διαφεύγουν τον
εντοπισμό μπορεί να εισα-
γάγει μια νέα μετάλλαξη
στην οποία ο πληθυσμός
της εκάστοτε χώρας είναι
ευάλωτος.

Δεν είναι πολιτική ή οικο-
νομία, είναι απλά πολύ-
πλοκα μη γραμμικά συστή-
ματα και λογική.

@Charles Hugh Smith /
Of Two Minds blog (09, 2021)

Τέλος στον Παγκόσμιο Τουρ ισμό; Κατακραυγή για την σφαγή σχεδόν 
1.500 δελφινιών στα νησιά Φερόε

συΜΦΩΝα με τα τοπι-
κά μέσα ενημέρωσης,
1.428 δελφίνια σκοτώ-
θηκαν κατά τη διάρκεια
του κυνηγιού μόνο για
ένα Σαββατοκύριακο,
γεγονός που προκαλεί
αντιδράσεις  για μία ακό-
μα φορά το βάρβαρο έθι-
μο στα Νησιά Φερόε, με
τη δολοφονία θηλαστι-
κών. 

Οι εικόνες από το έθι-
μο, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, δείχνουν το νερό και την ακτογραμ-
μή να γίνονται κατακόκκινα από το αίμα των νεκρών δελφινιών.

Το κυνήγι τους έχει προκάλεσε την οργή και την έντονη αντίδραση ακτιβιστών για
τα δικαιώματα των ζώων.

Το κυνήγι ονομάζεται Grindadrap. Τα δελφίνια παρασύρονται από μηχανοκίνητα σκά-
φη προς την ακτή και στη συνέχεια θανατώνονται από τους φαλαινοθήρες στις ακτές
χρησιμοποιώντας καμάκια, ακόμη και τρυπάνια. Το Grindadrap θεωρείται παράδειγμα
παραδοσιακής «φαλαινοθηρίας των αβορίγινων».

Βίντεο που ανέβασαν στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης οι ακτιβιστές της Sea Shepherd
έδειξαν εκατοντάδες σφαγμένα ζώα να κείτονται στην ακτογραμμή.

Αρκετοί είναι αυτοί που ζητούν από την πρωθυπουργό να λάβει μέτρα για να στα-
ματήσει αυτό το αιματοβαμμένο έθιμο.
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