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Πόσοι από εσάς είχατε µια ιδέα, την οποία οι άλλοι κριτίκαραν σαν να ήταν µη
ρεαλιστική και απλά ανεφάρµοστη; Φαντάζοµαι ότι οι περισσότεροι από εσάς
έχετε µοιραστεί αυτήν την εµπειρία κάποια στιγµή στην ζωή σας και έχετε
πιθανότατα προσπαθήσει να το κουκουλώσετε στην µνήµη σας επειδή είναι λίγο
δυσάρεστο να το σκέφτεστε. Αυτή η ιστορία, ελπίζω ότι, θα ενθαρρύνει τον
καθένα από εσάς να συνεχίσει να προσπαθεί , αν πιστεύετε ότι η ιδέα σας αξίζει
τον κόπο.
Στις 6 του Μάη του 2005, 100 κάτοικοι της Τήλου επιβιβάστηκαν σε ένα ταξίδι,
η προετοιµασία του οποίου είχε ξεκινήσει µήνες πριν, µε τίποτα παραπάνω από
µία ιδέα. Η γέννηση της ιδέας βασίστηκε στον Ελληνικό πολιτισµό από την
ερµηνεία της λέξης «παρέα». Η παρέα είναι µία οµάδα φίλων, οι οποίοι
συναντιούνται τακτικά για να µοιραστούν τις εµπειρίες τους από την ζωή, τις
φιλοσοφίες τους, τις αξίες και τις ιδέες τους. Η παρέα είναι στα αλήθεια ένα
διέξοδο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πνεύµατος, την ανάπτυξη φιλικών
σχέσεων και την εξερεύνηση ιδεών, που εµπλουτίζουν την ποιότητα της ζωής,
που είναι τόσο σύντοµη στον χρόνο. Στην Ελλάδα, η Παρέα είναι ένας κύκλος
µεγάλης διάρκειας και η ανακύκλωση της ζωής συντηρείται από τους
ανθρώπους που συµµετέχουν σε αυτή.
Αυτοί οι 100 νησιώτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους µε µόνο µια τέτοια ιδέα, της
δηµιουργίας µιας νέας Παρέας. Μήνες προετοιµασίας από τους ∆ήµους και τους
Πολιτιστικούς Συλλόγους της Τήλου και του Αρµουταλάν στην Τουρκία, καθώς
επίσης και του Οργανισµού του Πάρκου Τήλου µεσουράνησαν σε όσα ήλπιζαν
όλοι ότι θα αποτελούσαν µια καινούρια αρχή. Το πλοίο της Τήλου, το «SeaStar» άφησε πίσω του το λιµάνι της Τήλου, παίρνοντας µαζί του, όχι µόνο το
ένα τρίτο του πληθυσµού του νησιού, αλλά και τα όνειρα και τις ελπίδες τους,
για τη σύναψη νέων φίλων και το άνοιγµα νέων οριζόντων.
Ενώ καθόµουν στο ανώτερο κατάστρωµα του Sea-Star, έπιασα τον εαυτό µου
τριγυρισµένο από τους συµπατριώτες µου που αντάλλασσαν σκέψεις σχετικά µε
το τι περίµεναν να βρουν στην Τουρκία και τις προσπάθειες τους να είναι όσο
πιο δυνατό ρεαλιστικοί. Οι απόψεις αντικατόπτριζαν την ποικιλία των εµπειριών
τους, των προσωπικοτήτων τους και του βαθµού της κρίσεως τους. Οι άνθρωποι
της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν χωριστεί για χρόνια από ιστορικά γεγονότα
και εθνικούς πολιτικούς σκοπούς. Οι διοργανωτές αυτού του ταξιδιού
αντιµετώπισαν σηµαντική κριτική στην πατρίδα τους από µερικούς , οι οποίοι
πίστευαν ότι η φιλία µεταξύ των ανθρώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν
µια ουτοπία βασισµένη σε καλές προθέσεις. Εν αγνοία µας την ώρα της
συζήτησης µας στο πλοίο, το ταξίδι αυτό είχε προορισµό να µας αποδείξει ότι
σκεφτόµασταν σωστά και οι κριτές µας λάθος, ενώ οι κάτοικοι του Αρµουταλάν
άρχιζαν να συρρέουν στο λιµάνι τους για να µας υποδεχτούν µε προσδοκία όσο
και µε τις ανοιχτές τους καρδιές, που χτυπούν κατά µήκος των κυµάτων του
Αιγαίου τόσο κοντά στις ακτές του νησιού µας.

Ο Συντάκτης µας µαζί µε τους
∆ηµάρχους της Τήλου και του
Αρµουταλάν

Ο Έλληνας ποιητής, βραβευµένος µε το βραβείο Νόµπελ, Οδυσσέας Ελύτης
περιέγραψε το Αιγαίο ως « Έρωτα» στο ποίηµα του «Αιγαίο» που έγραψε το
1940, από το έργο του µε τίτλο «Προσανατολισµός». Πάντα έβλεπα το Αιγαίο
ως την θάλασσα που µας ενώνει. Ένας παντοτινός ρυθµός κυµάτων και
ρευµάτων, οι οποίοι συντηρούν και µεταφέρουν τους ανθρώπους µέσω της
αιωνιότητας στους επιλεγµένους προορισµούς τους της έµφυτης ευγένειας ή
του παραλογισµού τους. Και το πιο σηµαντικό, νερά που γιατρεύουν τις πληγές
µας και εξαγνίζουν τα λάθη του παρελθόντος, παρέχοντας µας τις ευκαιρίες για
νέα ξεκινήµατα. Το Αιγαίο µπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε θέλει ο άνθρωπος
να είναι.
Ενώ το Sea Star έµπαινε στη στενή γραµµή του Κόλπου του Μαρµαρίς, η
οµορφιά της Τούρκικης Αιγαιοπελαγίτικης ακτογραµµής µας φανερώθηκε, µε
εκπληκτικούς βραχώδεις σχηµατισµούς να αναδεικνύονται µέσα από ένα πυκνό
πευκώδες δάσος. Μπαίνοντας στον κόλπο που αναπτύσσεται και ανοίγεται προς
την γη, οι τέσσερις πόλεις που αποτελούν το Μαρµαρίς έγιναν ορατές. Τα
κατάρτια από τρεις χιλιάδες ιστιοφόρα προστατευµένα στις εγκαταστάσεις του
σύγχρονου λιµανιού του Μαρµαρίς, εµφανίστηκαν να κυµατίζουν προς το µέρος
µας, στην ελαφριά απογευµατινή αύρα. Όπως κοίταξα τριγύρω το πλοίο, όλα τα
100 ζεύγη µατιών µέσα στο Sea Star ήταν προσηλωµένα µε αγωνία έξω από τα
παράθυρα του πλοίου, προσπαθώντας να αιχµαλωτίσουν την περιβάλλουσα
σκηνή.
Μας υποδέχτηκαν θερµά στο λιµάνι ο Κος Muhammet Unlu, ∆ήµαρχος του
Αρµουταλάν, η σύζυγος του, Sennar Unlu, Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου του Αρµουταλάν, ο Zeki Danisman, µέλος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ο Gulay Avsar, βοηθός του ∆ηµάρχου, η Melika Turgut, Υπεύθυνη
του τµήµατος των ∆ηµοσίων Σχέσεων, και πολλά άλλα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και αξιωµατούχοι. Ανταλλάχθηκαν χαιρετισµοί, έγιναν οι συστάσεις
και βρεθήκαµε σύντοµα να αναπαυόµαστε άνετα σε λεωφορεία, περιµένοντας να
µας πάνε σε τρία διαφορετικά ξενοδοχεία του Αρµουταλάν, λόγω του µεγάλου
µεγέθους των επισκεπτών, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Επίσκεψη στην Κνίδο

Αν και το απογευµατινό ραντεβού µας
µε τους οικοδεσπότες µας ήταν
προγραµµατισµένο για τις 20:30, βρέθηκα στον κήπο του ξενοδοχείου µισή ώρα
νωρίτερα, όπου συνάντησα τον κηπουρό να ποτίζει τα πανέµορφα
τριαντάφυλλα, τις µπανανιές, τους φοίνικες και άλλα εξωτικά δέντρα. Μιλούσε
µόνο τούρκικα, και µετανιώνω που πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν έχω ακόµα
µάθει ούτε καν τα βασικά από την γειτονική γλώσσα, αλλά το εκφραστικό του
πρόσωπο ήταν τόσο δελεαστικό, ώστε αρχίσαµε να ανταλλάσσουµε παντοµίµες
και εντυπώσεις για την οµορφιά των φυτών και των λουλουδιών, που
βρίσκονταν τριγύρω µας. Γέλασε δυνατά όταν συνειδητοποίησε ότι του έλεγα
πόσα κέφια πρέπει να είχε ο Θεός, όταν σχεδίαζε την φύση µε χρώµα, σχήµα και
άρωµα. Αυτό το χωρίς αναστολές γέλιο και το συνοδευόµενο χαµόγελο, µου
προσέφερε το πιο ζεστό καλωσόρισµα που θα µπορούσα να φανταστώ κατά τη
διάρκεια του πρώτου ταξιδιού µου στην Τουρκία. Αµέσως µου έκοψε ένα
πανέµορφο τριαντάφυλλο για να µου προσφέρει, αλλά το οποίο συµφωνήσαµε
από κοινού ότι έπρεπε να προσφερθεί στην αξιαγάπητη σύζυγο του γιατρού
Εnrico Cavina, µόνιµο κάτοικο της Τήλου εδώ και πολύ καιρό, η οποία µόλις είχε
εµφανιστεί στον κήπο.
Στο πρώτο µας βράδυ, ο ∆ήµαρχος του Αρµουταλάν, η σύζυγος του και το
προσωπικό του ∆ηµαρχείου της πόλης του Αρµουταλάν µας συνόδεψαν στο
δείπνο σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο, µια γλυκιά βραδιά κάτω από έναν θόλο
αστεριών µε τον ήχο των κυµάτων να σπάνε απαλά στην ακτογραµµή. Μια
υπέροχη βραδιά µόλις ξεκινούσε, αφιερωµένη στο µεγαλύτερο µέρος της στην

ανεκτίµητη και ακούραστη µεταφραστική βοήθεια του Seltsuk Tsiak, από το
Τουρκικό Προξενείο στην Ρόδο. Όλοι απόλαυσαν και εκτίµησαν το
πλουσιοπάροχο γεύµα που ήταν κανονισµένο, µε γεµιστό κατσίκι, τζατζίκι, ιµάµµπαϊλντί, Τούρκικο κρασί και άλλες τοπικές λιχουδιές, αλλά το πιο βασικό, όλοι
χαµογελούσαν, γελούσαν και χόρευαν µεταξύ τους, σαν να εξαφανίστηκαν
ξαφνικά αιώνες ιστορίας, στην ουρά µιας αύρας του ωκεανού. Για όποιον
µπορούσε να αισθανθεί την έκρηξη της ενέργειας και την καλή διάθεση των
ανθρώπων στην συγκέντρωση µας, αυτή η σκηνή ήταν κάτι περισσότερο από
ένα απλό στιγµιότυπο γελαστών προσώπων, επηρεασµένων από την έξαψη του
χορού και την ζεστασιά του γευστικού κρασιού. Αυτοί οι άνθρωποι που
αντιµετώπισαν τσουχτερές κριτικές από τους γείτονες τους πριν από το ταξίδι,
ανταµείφθηκαν µε ανέµελες συζητήσεις και προκλήσεις σε χορό, µέχρι τις
πρωινές ώρες, σαν να γνωρίζονταν από χρόνια. Βρήκα µια ήσυχη στιγµή για τον
εαυτό µου, όταν προσήλωσα το βλέµµα µου σε όλους τους, µε τα κουρασµένα
αλλά ικανοποιηµένα µεσήλικα µάτια µου, και ευχήθηκα εκείνη την τόσο
ιδιαίτερη στιγµή, να µπορούσαν όλοι οι Τούρκοι και οι Έλληνες να ήταν εκεί να
µας δουν και να νιώσουν όσα αισθανόµασταν. Πίσω στο ξενοδοχείο, ένα
αίσθηµα ανακούφισης µας σκέπασε, µε τον ύπνο µας σαν να διαλύθηκε ένα
σκούρο σύννεφο από την ιστορία και το φως ενός καινούριου αύριο να µπήκε
στις ζωές µας. Πήγαµε για ύπνο µε την συνειδητοποίηση ότι, αν και δεν είµαστε
ως άτοµα υπεύθυνοι για το θλιβερό παρελθόν µας, είµαστε πάνω από το βέβαιο
ατοµικά και συνολικά υπεύθυνοι για το µέλλον µας, το οποίο µπορεί να είναι
όσο λαµπρό επιθυµούµε όλοι εµείς να το κάνουµε.
Το επόµενο πρωί οι οικοδεσπότες µας, µας συνόδεψαν στο Icmeler για πρωινό
στο εστιατόριο Asparan, χτισµένο στο κέντρο µεγάλων σιταρένιων κτηµάτων
στην άκρη ενός αχανούς πευκοδάσους. Το ορεκτικό στόλισµα των πιάτων του
πρωινού, απλόχερα φτιαγµένα πριν από εµάς περιλάµβαναν δυνατό τσάι,
υπέροχες χειροποίητες πίτες ψωµιού, πλούσια αρωµατικό χωριάτικο βούτυρο,
µια ποικιλία γευστικών τυριών που περιλάµβαναν ένα µαλακό κατσικίσιο τυρί
που έλιωνε στο στόµα, φρέσκα αυγά και τέλος, κάτι που όλοι αποφασίσαµε να
αποκαλούµε ελληνο-τούρκικο καφέ. Αυτή η συνάθροιση συµφώνησε ότι µε την
πρώτη ευκαιρία οι οµάδες εργασίας και των δύο αποστολών θα κάνουν µια
σοβαρή συνάντηση και να εξετάσουν από κοινού ιδέες για κοινή κοινωνικόοικονοµική συνεργασία, για την οποία και οι δύο αποστολές είχαν εργαστεί να
προετοιµάσουν προκαταβολικά.
Είναι σηµαντικό να δώσουµε έµφαση στο γεγονός ότι το κύριο κίνητρο αυτής
της επίσηµης επίσκεψης στην Τουρκία, υπό την υποστήριξη του ∆ήµου του
Αρµουταλάν, µε έξοδα δικά του σαν οικοδεσπότης της ελληνικής αποστολής
εργασίας, αποδίδεται στην δηµιουργία του Προγράµµατος INTERREG III της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηµατοδοτεί εγκεκριµένα σχέδια συνεργασίας
ανάµεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για την πολιτιστική προώθηση και την
προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, όταν αυτή η αξιόλογη ευκαιρία
προσφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους ενδιαφερόµενους
Ελληνικούς και Τούρκικους Οργανισµούς να αναπτύξουν από κοινού µια σοβαρή
πρόταση και να υποβάλλουν µια αίτηση για χρηµατοδότηση, έγινε εµφανές στις
αποστολές εργασίας µας ότι είχαµε πολύ σκληρή δουλειά µπροστά µας για να
προσπαθήσουµε να πετύχουµε σε µια ιδέα που αξίζει πολύ τον κόπο.
Ο βασικός σκοπός της επίσκεψης αυτής επιτρέποντας στην Τούρκικη και την
Ελληνική αποστολή να συναντηθούν, συγχρόνως µε την παροχή µιας ανοιχτής
πρόσκλησης στους υπόλοιπους νησιώτες της Τήλου να πληρώσουν για το ταξίδι
τους στην Τουρκία, είχε δύο πτυχές : (1) να ερευνήσουµε αν είναι εφικτή µια
από κοινού συνεργασία για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος
INTERREG III, αν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και (2) να ερευνήσουµε
τον βαθµό του αληθινού ενθουσιασµού των κατοίκων της Τήλου για ένα

Τουρκικό-Ελληνικό σχέδιο, επειδή η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας είναι
ζωτικής σηµασίας. Προφανής ένδειξη του πρώτου φάνηκε από την ποιότητα των
σχέσεων που αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα, την πρόοδο που έγινε κατά την
διάρκεια των συζητήσεων εργασίας, και από την εύκολη συµβατότητα των
προτεινόµενων εταίρων. Ένδειξη του δεύτερου έγινε πειστικά φανερή όταν το
ένα τρίτο των µόνιµων κατοίκων της Τήλου ξόδεψαν τον χρόνο των διακοπών
τους και των χρηµάτων της οικογενείας τους για να κάνουν αυτό το ταξίδι, και
τέτοια αγαθά δεν διαθέτονται σε αµφισβητούµενες εκδροµές αµφιβόλου
αποτελέσµατος.
Οι συζητήσεις εργασίας συνεχίστηκαν ενώ ο γιατρός και ∆ήµαρχος της Τήλου,
Αναστάσιος Αλιφέρης, εκδήλωσε το ενδιαφέρον να επισκεφτεί την αρχαιολογική
τοποθεσία της Κνίδου και ο ∆ήµαρχος Unlu κανόνισε µε ευχαρίστηση για δύο
µίνι-βάν να µας πάνε σε ένα τρίωρο ταξίδι σε αυτήν την Ελληνιστική πόλη των
αρχαίων χρόνων. Συνοδευόµασταν από µία οµάδα δηµοσιογράφων που έδειξε
αληθινή αφοσίωση και εγκαρτέρηση στην κάλυψη σηµαντικών λεπτολογιών
καθώς επίσης και σηµαντικά θέµατα της επίσκεψης αυτής, περιλαµβάνοντας
τους: Χρήστο Μυστιλιάδη του Ρόδος TV4 και της εφηµερίδας Πρόοδος , Selda
Ercetin Cagdas Marmaris, Ismail Lickan, και τον Endor Turkkan. Η εκδροµή µας
οδήγησε µέσα από ένα Εθνικό Πάρκο, µε χαρακτηριστικό του ένα πανέµορφο
πευκώδες δάσος, υγρότοπους, αµµόλοφους µε θίνες και τέλος, ένα φυσικό
περιβάλλον που θύµιζε την Τήλο. Ο ∆ήµαρχος της πόλης Datca κανόνισε µε
ευγένεια, έναν ντόπιο ξεναγό για να µας δείξει την Κνίδο, η οποία περιγραφόταν
από τον Στράβωνα ως « η πόλη χτισµένη για την πιο όµορφη των Θεών, την
Αφροδίτη, στην πιο όµορφη χερσόνησο». Γνωστή ως κέντρο πολιτισµού τον
τέταρτο αιώνα π.Χ. η πόλη είχε ένα λιµάνι ανοιχτό στην θάλασσα του Αιγαίου
και άλλο ένα που κοίταγε την Μεσόγειο Θάλασσα. Ο κυκλικός ναός αφιερωµένος
στην Θεά του έρωτα κοίταγε από ψηλά και τα δύο λιµάνια. Ο τοξοειδής
πεζόδροµος ήταν χτισµένος από άσπρο µάρµαρο σε κολόνες µε σχήµα καρδιάς
και το θρυλικό άγαλµα της Αφροδίτης του Πραξιτέλη στόλιζε την εστία του
ναού. Επισκεφτήκαµε τα δύο αρχαία θέατρα της Κνίδου, τα οποία µπορούσαν να
φιλοξενήσουν 15.000 και 7.000 θεατές αντίστοιχα. Το καλά φυλαγµένο
αξιοθέατο περιλαµβάνει ανασκαφές σε πρόοδο και εκτεθειµένους θησαυρούς
ανεκτίµητης αξίας για την ανθρώπινη ιστορία καθώς επίσης και την ελληνική
γλώσσα που βρίσκεται παντού σε αρχαίες πινακίδες και µνήµατα. Πριν να µας
προσφέρουν κέρασµα οι οικοδεσπότες µας µε ένα αναζωογονητικό γεύµα µε
φρέσκο ψάρι σε ένα εστιατόριο ενός γειτονικού ψαροχωριού , επισκέφτηκα το
ντόπιο καφέ που υπήρχε στην Κνίδο για να χαρίσω στον εαυτό µου ένα ποτήρι
κρύου φρέσκου χυµού για να συνέλθω από την ζέστη και τον δυνατό ήλιο. Ενώ
υπνωτισµένα παρακολουθούσα τις σταγόνες να πέφτουν από το παγωµένο
ποτήρι, έπιασα τον εαυτό µου να ονειρεύεται Τούρκους και Έλληνες
αρχαιολόγους να δουλεύουν µαζί, στο όχι και πολύ µακρινό µέλλον για να
αποκαλύψουν και να αποκαταστήσουν αυτό το κόσµηµα του αρχαίου κόσµου.
Αυτή η αλησµόνητη µέρα, γεµάτη από προσωπική όσο και επαγγελµατική
ικανοποίηση, τελείωσε µε ένα µεγαλοπρεπές δείπνο και παραδοσιακή
ψυχαγωγία. Οι Τούρκοι οικοδεσπότες µας είχαν συµπληρωθεί από άλλον έναν
∆ηµοτικό Σύµβουλο του Αρµουταλάν, τον κτηνίατρο Behcet Duzgun, o οποίος
εκτός από το ιδιωτικό του ιατρείο, χαρίζει τον χρόνο του και τους πόρους του
στην φροντίδα και προστασία αδέσποτων ζώων. Το αποκορύφωµα της βραδιάς
ήταν µια θαυµάσια σειρά από µουσικές και χορευτικές παρουσιάσεις,
προσφερόµενες από δύο χορευτικές οµάδες του Πολιτιστικού Συλλόγου της
Τήλου και µια επαγγελµατική οµάδα Τούρκων χορευτών. Κατά τις τρεις το
πρωί, αφού είχαµε περάσει µια αξέχαστη βραδιά µαζί, φύγαµε από το
εστιατόριο, όπου τα πιο ενεργητικά µέλη της νέας Παρέας, αποτόλµησαν να
συνεχίσουν σε ένα µικρό κέντρο διασκέδασης για χορό µέχρι τις µικρές ώρες
του πρωινού.

Μετά από µια πραγµατικά άγρυπνη νύχτα, προσφέραµε στους εαυτούς µας τις
απολαύσεις του πρωινού γεύµατος σε ένα πανέµορφο εστιατόριο που βρίσκεται
στο δάσος του Εθνικού Πάρκου, µε πλούσιους κήπους και ένα µικρό ποτάµι.
Συνοδευόµασταν από την Nilufer Feyitzoglu, Γενική Πρόξενο της Τουρκίας στην
Ρόδο, που έκανε ειδικό ταξίδι στο Μαρµαρίς για να βοηθήσει ενεργά τις οµάδες
εργασίας των δύο αποστολών µε την σηµαντική εµπειρία και τις γνώσεις της.
Ενώ οι επισκέπτες από την Τήλο µεταφέρθηκαν στην αγορά του Μαρµαρίς για
την παραδοσιακή τουριστική άσκηση του παζαρέµατος και του ψωνίσµατος, η
οµάδα εργασίας µας µεταφέρθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του Αρµουταλάν, όπου υπογράφτηκε ένα Πρωτόκολλο Συµφωνίας
για Συνεργασία από τους δύο ∆ηµάρχους και ανταλλάχθηκαν δώρα. Στην
συνάντηση, η οποία διάρκεσε µερικές ώρες, υπό την προεδρεία της Γενικής
Προξένου Feyitzoglu, συζητήθηκαν τα κύρια θέµατα των σηµαντικών
δυνατοτήτων που προσφέρει το Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης INTERREG
III, για την Τήλο και το Αρµουταλάν.
Μετά από πολλές ζεστές αγκαλιές, φύγαµε από το Αρµουταλάν µε τις καλύτερες
εντυπώσεις. Οι νέοι φίλοι µας ήταν οι πιο φιλόξενοι οικοδεσπότες, και η
ειλικρίνεια των αισθηµάτων τους µας κατέκλυσε. Περιµένουµε µε ανυποµονησία
την επίσκεψη τους στην Τήλο, στις 27 του Ιούνη του 2005. Το ταξίδι της
επιστροφής µας στο νησί ήταν γεµάτο από συζητήσεις για το πώς µπορούµε να
οργανώσουµε µε τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψη τους και να δείξουµε στους
φίλους µας από το Αρµουταλάν ότι τα αισθήµατα µε τα οποία µας περιέβαλλαν
είναι αµοιβαία. Όπως η κούραση νικούσε τον ενθουσιασµό µας, οι συζητήσεις
χαλαρώσανε και µια ήσυχη αντανάκλαση απλώθηκε στην ατµόσφαιρα. Αν είχαν
οι υπόλοιποι από την Ελλάδα και την Τουρκία, µοιραστεί αυτές τις στιγµές µαζί
µας….η Ειρήνη από µόνη της θα σπείρει τους σπόρους της ευηµερίας.

Ζητάµε την υποστήριξή σας!
Το Αίτηµα µας για την διατήρηση της δεκατριάχρονης απαγόρευσης του
κυνηγιού στην Τήλο για την προστασία των 26 ενδηµικών και αποδηµητικών
ειδών πουλιών που είναι επίσηµα αναγνωρισµένα ως είδη υπό εξαφάνιση από
την την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει λάβει πάνω από 1,300 υπογραφές. Αν δεν το
έχετε ήδη κάνει, σας παρακαλώ, υπογράψτε το Αίτηµα µας προς τον Γενικό
Γραµµατέα
της
Περιφέρειας
του
Νοτίου
Αιγαίου
στη
διέυθυνση:
http://www.petitiononline.com/proact02/petition.html. Σκεφτείτε να
γίνετε Μέλος του Οργανισµού του Πάρκου της Τήλου. Με 30 Ευρώ τον χρόνο, η
συνδροµή σας θα προσθέσει δύναµη στην φωνή µας για την προστασία και
διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς µας. Για να λάβετε το πακέτο της αίτησης
Μέλους, στείλτε ένα e-mail στο tilos-park@otenet.gr, µε συµπληρωµένες τις
ακόλουθες πληροφορίες. Σας ευχαριστούµε!
Όνοµα:

Επώνυµο:

Είσθε άνω των 18 χρονών (Ναι η Όχι)
Επάγγελµα:
∆ιεύθυνση:
Πόλη:

Νοµός:
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Fax:

Μαρµαρίς
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