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Ταξίδι στην Τήλο

από την Dr. Susan Hannon

Ο Αύγουστος ίσως να µην είναι ο καλύτερος µήνας για να επισκεφθεί κανείς την
Τήλο, ειδικά αν έρχεται από το κρύο και υγρό καλοκαίρι του δυτικού Καναδά
όπως εγώ. Η πρώτη µου εντύπωση, µόλις βγήκα από το καράβι, ήταν ότι
βρισκόµουν σε ένα καυτό και αφιλόξενο περιβάλλον. Ευτυχώς για µένα, οι
άνθρωποι της Τήλου ήταν το ακριβώς αντίθετο.

Κ. Μεντζελόπουλος
∆ιευθυντής

Πάρκο Τήλου
Έριστος
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22460-44235
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Ο οικοδεσπότης µου, Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος, ήταν ζεστός, εγκάρδιος
και πληµµυρισµένος από ενθουσιασµό και ιδέες για την δηµιουργία ενός
Φυσικού Πάρκου σε αυτό το πανέµορφο νησί. Σε αυτήν την εξερεύνησή µου της
Τήλου, είχα την τύχη να γνωρίσω την ωκεανογράφο ∆ρ. Αιµιλία ∆ρούγα και τον
∆ιευθυντή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, κ. Ξενοφώντα Κάππα, από
τους οποίους έµαθα πολλά για την γεωλογική ιστορία του νησιού και για τους
Μαυροπετρίτες που ζουν εκεί. Στο λιµάνι των Λιβαδιών µας υποδέχτηκε ο
Κωνσταντίνος που έµοιαζε µε πρόσκοπο οδηγό καθώς φορούσε κοντό
παντελόνι, χακί πουκάµισο, ένα µεγάλο καπέλο και ήταν οπλισµένος µε µία πίπα
από καλαµπόκι. Καθίσαµε στο καφενείο του λιµανιού όπου ο Κωνσταντίνος µας
εξήγησε την ιστορία του νησιού και πως έτυχε να µετακοµίσει εκεί. Με την
βοήθεια ενός χάρτη, ο Κωνσταντίνος µας έδειξε τις περιοχές της Τήλου όπου
έχει προταθεί να δηµιουργηθούν οι «Προστατευόµενες Περιοχές» η «Πάρκο»
και οι οποίες είναι ορεινές περιοχές και βραχονησίδες. Αυτές είναι περιοχές
όπου, λόγω της ορεινής τους φύσης, κάθε οικονοµική ανάπτυξη είναι αδύνατη
και που οι περισσότεροι Τηλιακοί συµφωνούν ότι µπορούν να προστατευθούν.
Γρήγορα ανακάλυψα ότι ο οικοδεσπότης µου είχε πολλές ιδέες τόσο για την
διαχείριση και προστασία αυτών των περιοχών όσο και για την αειφορική
ανάπτυξη της Τήλου.
Πέρασα τέσσερις ηµέρες στο νησί. Μία ηµέρα γυρίσαµε ολόκληρη την Τήλο µε
αυτοκίνητο, επισκεπτόµενοι το εγκαταλελειµµένο Μικρό Χωριό, το Μεγάλο
Χωριό που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, το σπήλαιο Χαρκαδιό όπου
βρέθηκαν τα οστά των νάνων ελεφάντων µαζί µε πολλά άλλα παλαιοντολογικά
ευρήµατα, πολλές πανέµορφες παραλίες, και το Μοναστήρι του Αγίου
Παντελεήµονα που θεωρώ ότι είναι το κόσµηµα της Τήλου. Οι υπόλοιπες ηµέρες
ήταν γεµάτες από κολύµπι και πεζοπορία στα όµορφα µονοπάτια βόρεια και
νότια των Λιβαδιών. Παντού όπου πήγα µε συνεπήρε η θέα των παρθένων
παραλίων, των άγριων βουνών µε τις πεζούλες στις πλαγιές τους, το θυµάρι που
φυτρώνει µέσα στην πέτρα, τα κατσίκια, και πάντα το βαθύ µπλε χρώµα που
κυριαρχεί παντού από τον ουρανό µέχρι τα καθαρά νερά του Αιγαίου που
συναντούν την αγκαλιά της Μικρά Ασίας στον ορίζοντα. Και, φυσικά, οι ηµέρες
µου ήταν γεµάτες από ατέλειωτες συζητήσεις µε τον Κωνσταντίνο και την
αξιαγάπητη σύζυγό του Candice.
Αυτό που µε εντυπωσίασε ιδιαίτερα, ήταν το γεγονός ότι τα ζώα και τα πουλιά
που ζουν στο νησί, έχουν προσαρµοστεί και εξαρτώνται από το πολιτιστικό
περιβάλλον που δηµιουργήθηκε στο νησί τα τελευταία µερικές χιλιάδες χρόνια.

Η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ανθρώπινη παρέµβαση όπως αυτή
εκφράζεται µε την καλλιέργεια σιτηρών στις πεζούλες των βουνών. Με την
έξοδο των Τηλιακών από το νησί µετά τον πόλεµο, αυτές οι καλλιέργειες
εγκαταλείφθηκαν και η παρουσία των πουλιών που εξαρτώνται από αυτές έχει
µειωθεί. Ένα από τα ποιο πρωτοποριακά σχέδια διαχείρισης που συζητήσαµε
είναι αυτό της επαναφοράς των καλλιεργειών σιτηρών στις πεζούλες για να
βοηθήσουµε την ανάπτυξη των πληθυσµών των πουλιών που βρίσκονται στο
κάτω µέρος της φυσικής πυραµίδας. Αυτό ελπίζουµε ότι θα έχει θετικά
αποτελέσµατα στην συντήρηση και ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων πληθυσµών
των µεγάλων αρπακτικών όπως των Σπιζαετών, των Χρυσαετών και των
πολυάριθµων ειδών γερακιών. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι όταν έφυγα
από την Τήλο, πήγα στο Αµβούργο της Γερµανίας όπου έµαθα για ένα άλλο
πρόγραµµα επαναφοράς πολιτιστικού περιβάλλοντος, αυτό της επαναφοράς των
ρεικιών σε προστατευόµενες περιοχές. Αυτά τα οικοσυστήµατα έχουν επίσης
εκλείψει µαζί µε πολλά χαρισµατικά είδη πουλιών όπως η µαύρη πέρδικα. Οι
προκλήσεις και δοκιµασίες που υπάρχουν στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος στην Γερµανία και στην Τήλο είναι παρόµοιες. Επαναφορά των
αγροτικής
πολιτιστικών
οικοσυστηµάτων,
ανάπτυξη
της
αειφορικής
δραστηριότητας και του οικοτουρισµού που θα αποδώσουν οικονοµικά οφέλη
στους ντόπιους που έτσι θα γίνουν υποστηρικτές των προσπαθειών για την
προστασία της φυσικής τους κληρονοµιάς.
Η Τήλος είναι ένα καταπληκτικό µέρος που ακόµη δεν έχει καταστραφεί από την
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Είναι ένα από τα λίγα νησιά στο Αιγαίο που βρίσκεται σε
αυτήν την κατάσταση και αυτό της δίνει ιδιαίτερη διεθνή σηµασία. Με καλό
προγραµµατισµό, ισχυρό οραµατισµό, και δυνατή θέληση, µπορεί να γίνει ένα
διεθνές µοντέλο οικολογικής προστασίας και αειφορικής οικονοµικής ανάπτυξης.

Οι Εκλογές του Πάρκου Τήλου
Αγαπητά Μέλη του Σωµατείου µας.
Ήρθε ο καιρός για εκλογές! Σας ευχαριστούµε για την πολύτιµη υποστήριξή
σας που µας δίνει την δυνατότητα να φθάσουµε σε αυτό το τόσο σηµαντικό
σηµείο για την βιωσιµότητα και ανάπτυξη του Οργανισµού µας. Σας παρακαλώ
να σκεφτείτε την πιθανότητα να υπηρετήσετε τα Μέλη µας και τους σκοπούς
του Σωµατείου µας προσφέροντας από µία θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 10 του Καταστατικού µας οι θέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι.
1. Πρόεδρος.
2. Αντιπρόεδρος (εκτελεί επίσης χρέη Συµβούλου ∆ιοίκησης και Γενικού
Γραµµατέα).
3. Επιστηµονικός Σύµβουλος (υπεύθυνος για την λειτουργία της
Επιστηµονικής Επιτροπής).
4. Οικονοµικός Σύµβουλος (εκτελεί και χρέη Ταµία).
5. Νοµικός Σύµβουλος.
6. Σύµβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης (υπεύθυνος για την δηµιουργία και
εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδιασµού-business plan).
7. Σύµβουλος Τύπου (υπεύθυνος για όλες τις εκδόσεις του σωµατείου και
τις σχέσεις µε τα Μ.Μ.Ε.).
8. Σύµβουλος Marketing και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (υπεύθυνος για
όλες τις δραστηριότητες Marketing και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του
σωµατείου).

9. Σύµβουλος Αγορών (υπεύθυνος για την επιλογή προµηθευτών και για
τις προµήθειες του σωµατείου).
Ανυποµονώ να λάβω τις προτάσεις υποψηφιότητας σας µε ένα σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα µέχρι τις 25 Σεπτεµβρίου 2004. Μετά από αυτήν την
ηµεροµηνία, θα εκδώσω το επόµενο Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τα βιογραφικά
σηµειώµατα όλων των υποψηφίων. Ψηφοδέλτια θα σταλούν µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο σε όλα τα µέλη του Οργανισµού µας. Σας ευχαριστώ και πάλι για
την υποστήριξή σας.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,
Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος

∆ιευθυντής

Ζητάµε την υποστήριξή σας!
Εάν επιθυµείτε να συνεχίσετε να λαµβάνετε το µηνιαίο Ενηµερωτικό µας ∆ελτίο,
παρακαλούµε να µας υποστηρίξετε µε την εγγραφή σας σαν µέλη του
Σωµατείου µας. Η συµµετοχή σας στις δηµοκρατικές διαδικασίες εκλογής
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου µας και η ενεργός συµµετοχή σας θα
δώσει δύναµη στη φωνή µας και θα µας βοηθήσει να χαράξουµε µία σωστή
πορεία στο ταξίδι που ξεκινάµε. Βοηθήστε µας να διατηρήσουµε την φυσική µας
κληρονοµιά σε αυτήν την γωνιά του Αιγαίου. Για να λάβετε πληροφορίες
σχετικές µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των µελών µας καθώς και µία
αίτηση εγγραφής, σας παρακαλούµε να µας επιστρέψετε συµπληρωµένο το
παρακάτω δελτίο. Σας ευχαριστούµε!
Όνοµα: …………………………………… Επώνυµο: ………………………………………………
Είσθε άνω των 18 χρονών (Ναι η Όχι) …………………………………………………
Επάγγελµα: …………………………………………………………………………………………………
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………
Πόλη: ………………………………................ Νοµός: …………………………………………
Ταχυδροµικός Κώδικας: ……………………………… Χώρα: ………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο: …………………………………………… Fax: ……………………………………………

