Brief History of the
Pan-Icarian Brotherhood of New York
By John Sakoutis / George Paralemos
The Pan-Icarian Brotherhood of New York has
a long history that stretches back to the 1930’s.
The fist Icarian clubhouse was located at 305 East
34th Street in New York City. It was housed in a
three story building that was owned by John A.
Vassilaros, one of the founders of the organization.
Located on the street level was the Vassilaros Coffee Company. The second floor was occupied by
Pandiki Chapter No. 5. No one knows the exact
date that Pandiki moved into the building, but the
elders remember that meetings took place in the
mid 1930’s.

During the next 15 years, there was a steady
increase in Pandiki membership. By the beginning
of the 1950’s, it became necessary to find larger
quarters to accommodate the growing membership. A committee was formed that was charged
with the task of finding a suitable building. Since
the vast majority of the New York Icarians lived in
the Borough of Queens, the search was concentrated in the areas of Astoria, Woodside, Elmhurst,
Jackson Heights, Corona and Flushing.
In 1951, Pandiki hosted a successful convention that left them with sufficient resources at their
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disposal. This enabled them to become more aggressive in their search for a building. The following
year the committee found a building in Elmhurst,
Queens that they considered appropriate for their
needs. On July 12, 1952, Pandiki celebrated the official opening of their new home. During that same
time period, the organization’s name and purposes
changed. The name was changed from Pandiki
to the Pan-Icarian Brotherhood of New York. The
Brotherhood evolved from a fraternal organization
to a nonprofit organization established to educate
the community and administer our philanthropic endeavors.
James Raptis was the first President of the
Pan-Icarian Brotherhood of New York. At the time,
and since then, the building has become the center of Icarian and community activities in New York.
Many important events have taken place there over
the past 64 years, including visitations from numerous political dignitaries from the United States
and Greece and Archbishop Spyridon of North and
South America.
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Many of the founding fathers and benefactors of the PanIcarian Brotherhood of America and
Pan-Icarian Foundation were members of the PanIcarian Brotherhood of New York. From its inception, the Brotherhood has distributed hundreds of
thousands of dollars for medical aid, scholarships,
disaster relief and other charitable causes in North
America and Greece. The Brotherhood has also
been instrumental in spawning many Icarian and
Hellenic partisans throughout its existence.

Mission
The Pan-Icarian Brotherhood of New York is a
nonprofit organization established in 1952 to help
improve the quality of life for the residents of our
immediate and surrounding communities through
programs in the areas of education and literacy
enhancement. We also administer philanthropic
endeavors for medical aid, scholarships, disaster
relief and other charitable causes.
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New York - 1948 - Youth
of Icaros photo used in
flyer with John Sakoutis
& Geo. Achedafty
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Κομμάτια από το υπό έκδοσιν βιβλίο

“Ιστορία της Ικαριακής,
Πανικαριακής Αδελφότητας
Αμερικής ‘Ο Ίκαρος’ 1903”
Γιάννης Σ. Τσαντές

Το Ικαριώτικο Μονοπάτι για το
Pittsburgh της Πενσιλβανίας
Το Pittsburgh της Πενσυλβάνιας από τα πρώτα
χρόνια της Ικαριακής μετανάστευσης στην Αμερική,
έγινε το μητροπολιτικό κέντρο των Ικαρίων στη Νέα
Ήπειρο. Οι Ικάριοι μετανάστες καταφθάνουν στη
πόλη αυτή, διότι έχουν δημιουργηθεί από το έτος
1897, εταιρίες Ικαρίων μεταναστών, με πρωτοπόρο τον Αναστάση Τηνιακό από το χωριό ΟΞΕ της
Ικαρίας. Επίσης οι εταιρίες JOYCE and CRATSA
Company έτος 1906 S.M.PAMFILIS Painting Co
1907, Vassilaros Contracting 1908.
Το Pittsburgh της Pa έγινε ο τόπος, το κέντρο
της Ικαριακής εκκινήσεως των Ικαρίων μεταναστών
στην Αμερικανική Ήπειρο. Ήτο ευτύχημα για τους
Ικαρίους, που η καθολική μετανάστευση των Ικαρίων τη δύσκολη αυτή περίοδο ακολουθούσε το γνώριμο μονοπάτι για τη πόλη του Pittsburgh.
Η ίδρυση της Ικαριακής αδελφότητας Ίκαρος
έγινε για τους ξεριζωμένους Καριώτες, σύμβολο και
εικόνισμα, συνέχεια της Ελληνικής των συνείδησης
μέσα στην ιστορία της αλλοδαπής. Ήταν η καντήλα
που με το ανέσπερο φως της καθοδηγούσε τα βήματά τους στις δύσκολες ώρες της ξενιτιάς.
Ήταν πράγματι, η πνευματική κιβωτός της Ικαριακής επιβίωσης και της ιστορικής των συνέχειας.
Θεμέλιο και ρίζα της Ικαριακής μα και της Ελληνικής
των ταυτότητας.
Το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική

ήταν μεγάλο, λόγω του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου του
Ικαριακού πληθυσμού.
Επίσης ένας μεγάλος αριθμός νεαρής ηλικίας
Ικαρίων για να αποφύγουν την Τουρκική στράτευση
έφευγε για την Αμερική. Η στρατιωτική θητεία ήταν
υποχρεωτική τη χρονική περίοδο 1890-1910, εκτός
της Σμύρνης της Μικράς Ασίας ήταν και η Αίγυπτος.

«Η Γέννεσης της Ικαριακής Αδελφότητας»
Στις 26 Ιανουαρίου του έτους 1903 στο
Pittsburgh, PA έλαβε χώρα πρώτη η συγκέντρωση
των πρωτοπόρων Ικαρίων αποτελούμενη από τους
αείμνηστους Δημήτρη Βασίλαρο, Ιωάννη Φ. Βασίλαρο, Σταμάτη Κράτσα, Βασίλειο Τριανταφύλλου,
Εμμανουήλ Σ. Παμφίλη, Αναστάσιο Τηνιακό, Γεώργιο Π.Α. Κράτσα, Νικόλαο Α. Βασίλαρο, Άγγελο Η.
Τσαντέ, Νικόλαο Φ. Βασίλαρο, Κήρυκο Πυροβολικό, Κωντσαντίνο Παπαλά.
Συμφωνούν και αποφασίζουν την ίδρυση Αδελφότητας και θέτουν το θεμέλιο λίθο αυτού του οικοδομήματος με το όνομα Ικαριακή Αδελφότης εν
Αμερική Ο ΙΚΑΡΟΣ.
Αυτά μου είπε ο αείμνηστος Δημήτρης Στ. Λοϊζος, τον οποίο συνάντησα σε συνεδρίαση του τμήματος Πανδίκη στη Νέα Υόρκη το 1963 και με τα ίδια
λόγια βρήκα δημοσιευμένο στο πρώτο album του
συνεδρίου στο Youngstown, OH , το σχετικό με την
ίδρυση τότε της Ικαριακής Αδελφότητας Αμερικής ο
Ίκαρος το έτος 1903. Πρώτο προσωρινό πρόεδρο
της Ικαριακής Αδελφότητας το έτος 1903 υπέδειξαν
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τον Ιωάννη Φ. Βασίλαρο (το γιαλακα).
Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο στο κρίσιμο μα και
επικίνδυνο σημείο της Ικαριακής Αδελφότητας το
1905. Τότε ο «Ίκαρος» και «Άρτεμης», σταβεντικοί
και σωφρανικοί, ποιός θα έχει το προβάδισμα σε
αυτή τη χώρα. Το 1935 Ικαριακή Αδελφότης στα
στενά όρια του Pittsburgh ή η Πανικαριακή Αδελφότης σε όλη την Αμερικανική και Καναδική επικράτεια. Έπρεπε να εκλέξουμε και να αποφασίσουμε.
Το έτος 1963 άκουσα για πρώτη φορά για τον
σύλλογο Knights and Ladies of Icaria in Akron,
Ohio, από τον τότε πρόεδρο της «Πανδίκης» στην
Ν.Υόρκη Βασίλειο Λοϊζο. Κατοικούσε στον Akron,
ήτο μέλος των ιπποτών και είχε εκλεγεί και ταμίας
του συλλόγου των ιπποτών. Πάντοτε δε και στα
συνέδρια από τους παλαιότερους ακούγαμε για το
σύλλογο «ιπποτών της Ικαρίας» στο Acron και
στο Cleveland και στις γειτονικές πόλεις του Ohio.
Επίσημα σε δύο επιστολές που έλαβα από
τον πρώην πρόεδρο της Πανικαριακής Αδελφότητας, ΚΩΣΤΑ Δ. ΧΕΡΟΥΒΗ, ο οποίος χρημάτισε
και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου των ιπποτών
της Ικαρίας, διάβασα και σταχυολογώ μερικά από
τα γραφόμενα στις επιστολές του, σχετικά με την
ίδρυση του συλλόγου, που όπως γράφει το έτος
1931 ήταν υπεύθυνος δια την οργάνωση του συλλόγου και δια τη συνεδρίαση αυτού, που έγινε στο
Akron Ohio, με συμμετοχή 49 Ικαρίων. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν και οι αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Μαλαχίας ενεργό μέλος της Ικαριακής και
Πανικαριακής Αδελφότητας, καθώς και ο δικηγόρος
και πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, V. I.Chibidis, ο οποίος
κατά τo Χερουβή έδωσε και το όνομα του συλλόγου
«Knights and Ladies of Icaria», επιπροσθέτως ότι
όρκισε και το νεοεκλεγέν πρώτο συμβούλιο. Ήτοι
εκλεγέντες κατά τη ψηφοφορία και με ωραιότατος
αρχαιότροπους τίτλους:
Kostas D. Xerouvis: Archon Politis, Πρόεδρος
Gus Chibidis: (Thisavrophillos), Ταμίας
Vasilios Loizos: (Thematophillos), Γραμματέας
Nick Lardas, Sarandos Pastis and Anthony
Charnas: (Archon Guards), σύμβουλοι.
Τα τμήματα που θα γίνονταν στις διάφορες πόλεις λέγονταν (Castles): Κάστρα.

Εναρκτήρια Ομιλία Ζαχαρία Τσαρνά,
First President of the
Pan-Icarian Brotherhood of America “Icaros”
Επί τη ευκαιρία του 42ου συνεδρίου της Πανικαριακής Αδελφότητας κατά τη 1η Σεπτεμβρίου του
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1946 στη πόλη Youngstown που έλαβε χώρα και η
διοργάνωση αυτού το 1934, χαιρετίζω με εξαιρετική
χαρά τους συνέδρους αυτού, καθώς και όλους τους
αγαπητούς Ικαρίους που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του.
Το συνέδριο τούτο με δικαιολογημένη υπερηφάνεια επαναφέρει στη μνήμη κάθε Ικαρίου ολόκληρη
την ιστορική αλλά και τρικυμιώδη σταδιοδρομία της
οργάνωσής μας της οποίας σημείων τινών η επισκόπηση και δικαία νομίζω, αλλά και επίκαιρος καθίσταται σήμερα.
Ας μου επιτραπεί όθεν να εξιστορήσω τινά σημείων τούτων των οποίων η γλυκιά ανάμνηση γεννά
στη καρδιά κάθε Ικαρίου ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, δεδομένου ότι εκ των προσπαθειών των
πρώτων ιδρυτών της Πανικαριακής πολλά κανείς
έχει να εκτιμήσει, αλλά και περισσότερα να διδαχθεί.
Οι πρώτοι μετανάστες Ικάριοι οι αποβιβασθέντες στη φιλόξενο αυτή χώρα το 1900 ήσαν οι περισσότεροι ναυτικοί και επιδόθηκαν πρώτα στη
βαφή των εργοστασίων και των καπνοδόχων. Ήταν
εργασία επικίνδυνη αλλά επικερδής από κάθε άλλη
απασχόληση την εποχή εκείνη.
Αυξανόμενοι και συγκεντρωμένοι με το χρόνο
γύρω από τη βιομηχανική πόλη του Pittsburgh, η
οποία και σήμερα ακόμη διατηρείται το κέντρο κάθε
Ικαριακής κινήσεως, γίνονταν καθημερινά μάρτυρες
των θανατηφόρων κρουσμάτων, με αποτέλεσμα της
επικίνδυνης εκλογής βιοποριστικού τους επαγγέλματος.
Προς βελτίωση τότε της θέσεώς των κατέληξαν
στην απόφαση της οργανώσεως των δυνάμεών
των, για να έρχονται σε στενότερη επικοινωνία κα
να παρέχουν την απαιτούμενη περίθαλψη στους
πάσχοντες Ικαρίους και στους συγγενείς των θυμάτων εξ αιτίας των διαφόρων ατυχημάτων τους.
Ως επίστεψη των σκέψεων και κόπων τους
ίδρυσαν κατά το 1903 την Ικαριακή Αδελφότητα στο
Pittsburgh, η οποία έλαβε σάρκα και οστά.
Το 1934 έτσι πραγματοποίησαν στη χώρα αυτή
το κοινό όνειρο όλων των Ικαρίων, οι οποίοι όπου
και να βρίσκονταν ατένιζαν με στοργή και εμπιστοσύνη προς την Ικαριακή, ως εις μητέρα και καθοδηγήτρια των σκέψεων ούτων ως μεταναστών εν μία
αγνώστω χώρα δι’ αυτούς.
Παρόλον ότι η Ικαριακή Αδελφότης ιδρύθηκε όχι
υπό τόσον ομαλάς συνθήκας ένεκα των γλίσχρων
ημερομισθίων της εποχής εκείνης, εν τούτοις μεθ΄
υπερηφάνειας ομολογείται ότι επετέλεσεν αξιοπρεπέστατα τον προορισμό της και επί εικοσαετία και
πλέον κατέβαλε τη πρώτη θέση μεταξύ των άλλων
Ελληνικών τοπικών σωματείων των Η.Π.Α., βοηθή-

σασα ποικιλοτρόπως την ιδιαιτέρα μας πατρίδα την Ικαρία.
Κατά το 1912 εποχή της Ικαριακής επαναστάσεως, η αδελφότης προσήλθεν αρωγός
εις αυτή ηθικώς και οικονομικώς, ενισχύσασα
τους σκοπούς της. Κατά το διάστημα του ευρωπαϊκού πολέμου, απέστειλε άλευρα και διάφορα άλλα τρόφιμα εις τους δεινοπαθούντες
Ικαρίους, τη πρωτοβουλία δε αυτής και τη συνεργασία και αρωγή όλων των εν Αμερική διαβιούντων συμπατριωτών μας, απέστειλε εις τη
γενέτειρα το προϊόν εράνου υπέρ ανεγέρσεως
εν αυτή ημιγυμνασίου και γυμνασίου, το οποίο
ίσταται σήμερον ως της αυγής φάρος ανα το
Ικαριακό Πέλαγος, διακηρύττον απ’ άκρον εις
άκρον την φιλογένεια και τον πατριωτισμό των
εν Αμερική τέκνων της.
Δυστυχώς ως ήτο φυσικό κατόπιν 20ετούς
εντατικής και καρποφόρου δράσεως ανεφάνησαν τα πρώτα σημεία της κοπώσεως και της
παρακμής. Αποτέλεσμα ταύτης υπήρξε κατά
τας αρχάς του 1934 η λήψη απόφασηςπρος
αναδιοργάνωση των δυνάμεών της. Ούτω
κατά την 14ην Αυγούστου 1934 παραμονή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, συνεκροτείτο εν
Pittsburgh της Pennsylvania γενική συνέλευση
των Ικαρίων επί τω σκοπό τούτω. Δεν επικράτησε όμως κατ’ αυτό το συνδιαλλακτικό πνεύμα
και η αδελφική συνεργασία και η γενική συνέλευση εναυάγησε εξολοκλήρου.
Κατόπιν της οικτράς ταύτης αποτυχίας της
εν Pittsburgh γενικής συνελεύσεως οι αντιπρόσωποι της ενώσεως Ιππόται της Ικαρίας ελθόντες εις συνεννόηση μετά των αντιπροσώπων
της Ικαριακής ανά τας διαφόρους πολιτείας,
αποφάσισαν να συγκαλέσουν γενική συνέλευση
πάντων των Ικαρίων εις τη πόλη του Youngtown
Ohio, δια την ένωση ακριβώς όλων των Ικαρίων
υπό μίαν Πανικαριακήν Ένωση η οποία θα ήτο εις
θέση να αντιπροσωπεύσει πάντας τους Ικαρίους.
Συνελθούσα όθεν ούτω κατά την 28ην Νοεμβρίου
1934 η γενική αυτή συνέλευση εν Youngtown Ohio
αντιπροσωπεύσασα όλους τους εν Αμερική Ικαρίους και των υπαρχόντων τότε Ικαριακών σωματείων, κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο και έθεσε τας βάσεις
της Πανικαριακής Αδελφότητας, της οποίας την επέτειο έχουμε τη τιμή να πανηγυρίζουμε σήμερα μετ’
ευλόγου υπερηφάνειας εις την φιλόξενο πόλη του
Youngtown.
Μετά τη σύντομο ταύτη επισκόπηση και με την
επίγνωση των βαρεών ευθυνών τας οποίας καλείται
να αναλάβει το παρόν 42ο συνέδριο των Πανικά-

Ιωάννης Βασίλαρος, 1908

ρων υπό τόσων ευμενείς οιωνούς και εν μέσω μιάς
τόσον αδελφικής ατμόσφαιρας, εύχομαι εις ένα έκαστον των αντιπροσώπων πλήρη επιτυχία της ιεράς
αποστολής των και τελείαν ευόδωση του ταχθέντος
αυτοίς έργου. Εις δε νισκέψεων και εναρμόνιση
δράσεως και ενεργειών, ίνα και οι σκοποί αυτής
καταστούν δυνατόν να πραγματοποιηθώσι και τα
εναπομένοντα έργα της καρποφόρου εργασίας των
ίστανται ως σκοποί γενναίας και ευγενούς προσπάθειας, προς τας οποίας ενατενίζοντες οι νεότεροι,
φιλοτίμως να αναφωνούν.
«Άμμες δε γ’ εσσόμεθα, πολλώ κάρρονες»
Γένοιτο: Πρώτος πρόεδρος της Πανικαριακής
Αδελφότητας και εις εκ των πρωτεργατών αυτής.
Υπογραφή
Ζ. Α. Τσαρνάς
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Το τμήμα ΠΑΝΔΙΚΗ
της Ν.Υόρκης (έτος 1934)
Καριώτες από το Pittsburgh, Pa μέλη του Ικάρου της
Ικαριακής Αδελφότητας του έτους 1903-1905 πολλοί από
αυτούς που υπηρέτησαν την Αδελφότητα τα πρώτα χρόνια
της ιδρύσεώς της, εδημιούργησαν το τμήμα ΠΑΝΔΙΚΗ στη
Ν.Υ.
Πρώτος πρόεδρος Εμμανουήλ Πύρος, ακολουθεί Νικόλαος Α. Βασίλαρος, ο επιλεγόμενος Αυγουλάς, ο οποίος
εχρημάτισε και αντιπρόεδρος της Ικαριακής Αδελφότητας το
1905, καθώς και πρόεδρος της Πανικαριακής Αδελφότητας
το έτος 1934.
Επίσης πρόεδροι της Πανδίκης εχρημάτισαν κατά καιρούς, Βασίλειος Λοϊζος, Αθανάσιος Κόχιλας, Κώστας Μούγιαννης, Ιωάννης Μούγιαννης, Ιωάννης Σακούτης, Νικόλας
Δουρής, Ιωάννης Τσαντές, Απόστολος Κόχιλας, Αντώνιος
Καϊάφας, Σταύτος Πυροβολικός, Σταμάτης Νικολαϊδης, Λεωνίδας Παπαλάς, Στέφανος Μαυτονικόλας….
Ο Γραμματέας της Πανδίκης Κωνσταντίνος Μαυρίκης
εχρημάτισε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης.
Το τμήμα Πανδίκη είναι το πρώτο Ελληνικό Σωματείο το
οποίο απέκτησε ιδιόκτητο κτήριο (λέσχη) στην καρδιά της
Ν.Υόρκης.
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Pan-Icarian Foundation
Στο συνέδριο του 1955 στη Φιλαδέλφεια της
Πενσυλβανίας είχε τεθεί για πρώτη φορά από τον
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λουϊζιάνας η ιδέα
για την ίδρυση «Αριστείδης Φουτρίδης Μεμόριαλ
Σχόλαρσιπ Φάντ» (Πανικάριο faoundation). Εισηγητής ήταν Αντώνιος Γεωργίου Πλακίδας, καθηγητής Πανεπιστημίου Λουϊζιάνας και ο Ιωάννης Αντ.
Παπαλάς, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη συστάσεως
τέτοιου οργανισμού, του οποίου οι συνδρομητές
του να εξαιρούνται της Κυβερνητικής φορολογίας.
Το ίδρυμα να αναγνωρισθεί υπό της Αμερικανικής Κυβερνήσεως ως επίσημος φιλανθρωπικός οργανισμός, που θα επιτρέπει στα μέλη του να αφαιρούν από τα ετήσια εισοδήματά τους, τους φόρους
των χρημάτων, που κατά περιόδους θα δωρίζουν
στο Ίδρυμα.

Η γέννεσις του Pan-Icarian Foundation
Το ανέσπερο φως του Πανικαριακού Ιδρύματος

ας καταυγάσει σαν ουράνιο σέλας την ωραία πορεία μας, ας φωτίσει ως λυχνία επί όρους κειμένη,
τον νου και τη σκέψη μας για νέους δυναμικούς και
καρποφόρους ορίζοντες, εδώ στην Αμερική, και στη
γενέθλια γη των προγόνων μας.
Ανέλπιστα άρχισε την ιστορία του, με ένα πρόγραμμα καρδιακών εγχειρήσεων, σε μια δύσκολη
εποχή το έτος 1963, που δεν γινότανε στην Ελλάδα, σημαδεύοντας την πανανθρώπινη ιστορία του
ωραίου και του καλού, πράξεις που τιμούν αιώνια
τη μνήμη των πατέρων μας.
Ένα πρόγραμμα καρδιακών εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς ασθενών από την Ελλάδα, μία πράξη
άξιας θαυμασμού της Πανικαριακής Αδελφότητας.
Ήταν το έτος 1963 σταθμός στην ιστορία μας.
Και έχουν περάσει από τότε 53 χρόνια, που ένα
μικρό δωδεκάχρονο αγόρι του δημοτικού σχολείου
Αγίου Κηρύκου της Ικαρίας, πάσχοντας από καρδιακό νόσημα, ζητούσε μέσω του διδασκάλου του
Χριστόφορου Κουλουλία και διδασκάλου μου, τη
βοήθεια των συμπατριωτών μας Ικαρίων της Αμερικής, δια να τύχει στη χώρα αυτή εγχειρήσεως,
διότι στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολη,
επικίνδυνη και άγνωστη η χειρουργική επέμβαση
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ανοικτής καρδιάς.
Δεν υπήρχε τότε το Pan-Icarian Foundation,
αλλά φάνταζε, λαμποκοπούσε, σαν άστρο ουρανόφωτο η εκατοντάχρονη ιστορία της Ικαριακής
της Πανικαριακής αδελφότητας ο ΙΚΑΡΟΣ, από του
έτους 1903.
Η επιστολή του διδασκάλου έφθασε στο τμήμα
της Πανικαριακής Αδελφότητα ΠΑΝΔΙΚΗ στη Ν.Υόρκη, με αποδέκτη τον κεντρικό της πρόεδρο, τον
Κωνσταντίνο Χερουβή από το Port Jeferson, τον
επιλεγόμενο και Πανταζή.
Τύχη αγαθή είχα εκλεγεί Κεντρικός Γραμματέας, με πρόεδρο τον Κώστα Χερουβή και γράφω
από πρώτο χέρι την πορεία της μεγάλης και πρωτόγνωρης αυτής απόφασης.
Ήταν συνεδρίαση του τμήματος ΠΑΝΔΙΚΗ, διαβάστηκε πρώτα η «θα το φέρουμε, αφού εδώ μπορούμε να το κάνουμε καλά». Ήταν το μόνο θέμα, η
ανάγνωση της επιστολής, εκείνη την ιστορική βραδιά και η συζήτηση όλων πού θα βρεθούν τα χρήματα, ποιος θα τρέξει, ποιες πόρτες θα κτυπήσουμε
και αν μας τις ανοίξουν.
Μα ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.
Ο πατέρας με το άρρωστο παιδί του έφθασαν
στη Ν.Υόρκη, τους οποίους και τακτοποιεί σε σπίτι
καριώτικο. Έτοιμο και το νοσοκομείο στο οποίο θα
γινόταν η χειρουργική επέμβαση και το όνομά του
Deborah Heart and Lung Center, στη πόλη Browns
Mills του New Jersey. Πανέτοιμο και το σώμα των αιμοδοτών, από τα νέα παιδιά τα Καριωτάκια της Πανδίκη. Ο Κώστας σαν καλός καπετάνιος είχε φροντίσει
να είναι πανέτοιμα τα πάντα για το μεγάλο εγχείρημα
που αναλαμβάναμε, και να σημειωθεί ότι ο Κώστας
Χερουβής από το Port Jeferson γεννημένος στην
Αμερική από Ικαριώτες γονείς, την Ικαρία και την Ελλάδα γνώριζε μόνο από το χάρτη της γεωγραφίας
και από τις ιστορίες των γονέων του.

Η συνάντηση του Κώστα Χερουβή
με τον Χρίστο Πασσαδέλη
Ο Πασσαδέλης γαμπρός Καριώτης με τη θυγατέρα του Λούη Βλάχου, μέλους του τμήματος ΙΚΑΡΟΣ από το Pittsburgh της Πενσυλβανίας, ενθουσιώδης τύπος, οι γονείς του από το αιγαιοπελαγίτικο
νησί της Λήμνου, εργαζόντανε σε γραφείο που είχε
σχέση με τα φοροτεχνικά εταιρειών, και γνώστης
των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Στο άκουσμα της θεάρεστης αυτής πράξεως,
εγχειρήσεως ενός μικρού παιδιού από την Ελ-
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λάδα, αμέσως ήλθε σε επαφή με το Χερουβή και
σε τρείς συναντήσεις των τα σαββατοκύριακα στο
Port Jeferson, έθεταν τα θεμέλια του Pan-Icarian
Foundation. Πραγματοποιήθηκε και μια μεγαλύτερη
σύσκεψη στο τμήμα Πανδίκης της Ν. Υόρκης μερικοί από το Port Jeferson, Philadelphia (θυμάμαι τον
Αγγελή Χωριάτη). Παρίστατο και ο Αντώνης Ι.Βασίλαρος εκπροσωπώντας το νοσοκομείο Ικαρίας,
έργο των αποδήμων του νησιού μας, με πρωτοστάτες Σοφία και Γιάννη Βασίλαρο και συμπαραστάτη
τον Στέφανο Λακιό.
Ο Πασσαδέλης κατέφθασε στην ΠΑΝΔΙΚΗ
της Ν. Υόρκης κρατώντας το βιβλίο πρακτικών της
Ικαριακής Αδελφότητας των ετών 1905-1932 με τις
1036 σελίδες του, ιστορικό κειμήλιο του ελληνισμού
και μέρος της ιστορίας του αμερικανού μετανάστη,
κοινωνικό ευαγγέλιο των ανθρωπίνων αξιών γραμμένο από έναν αστερισμό γραμματέων που μαθήτευσαν στο νησί μας κοντά σε άξιους δασκάλους
στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Ο Πασσαδέλης με τη βροντώδη φωνή του συνήρπασε τους πάντες, εξηγούσε στα ελληνικά και
δεν είχε ποτέ επισκεφθεί την Ελλάδα, ότι μόνο με το
Pan-Icarian Foundation θα συνεχιστεί το ωραιότατο
έργο που τώρα αρχίσατε. Οι πρωτεργάτες της μεγάλης ιδέας αμέσως έρχονται σε επαφή με το Κεντρικό
τότε Πρόεδρο της Πανικαριακής Αδελφότητας τον
χημικό Γεώργιο Λεων, Βασίλαρο, ο οποίος γίνεται
αμέσως κοινωνός ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση της μεγάλης ιδέας, την δημιουργία του ιστορικού
πλέον Πανικαριακού Ιδρύματος, το οποίο στο συνέδριο του Cleveland το έτος 1965 καθιερώνεται και
θεσπίζεται η ίδρυση του Pan-Icarian Foundation με
έδρα το Pittsburgh της Πενσυλβάνιας.
Κωνσταντίνος Π. Χερουβής, Χρήστος Πασσαδέλης, Γιώργος Λ. Βασίλαρος, πρωταθλητές
της ιδέας, αφοσιωμένοι με πίστη στο έργο στην
ιδέα ιδρύσεως του Ιδρύματος, του Pan-Icarian
Foundation, είχα το προνόμιο να τους γνωρίσω και
να συνεργαστώ μαζί τους, θαυμάζοντας το κουράγιο τους, τότε στα πρώτα βήματα του φιλανθρωπικού μας Ιδρύματος.

Μήνυμα Χρ. Πασσαδέλη, πρώην Διευθυντού του
Pan-Icarian Foundation των ετών 1965-1974
Πάντοτε θα αισθάνομαι ότι ένα από τα κατορθώματα που με αντάμειψαν στη ζωή μου, θα είναι
η υπηρεσία η θητεία μου εις το φιλανθρωπικό ίδρυμα Pan-Icarian Foundation. Στα χρόνια στα οποία
υπηρέτησα σαν Διευθυντής του, έγινα μάρτυρας,

Κατάλογος
εισφορέων Ικαρίων
και φίλων αυτών
των Ηνωμένων
Πολιτειών υπέρ
του Πανικαριακού
Νοσοκομείου “Άγιος
Κήρυκος” μέχρι 14ης
Σεπτεμβρίου 1959 περιοδικό “Ικαρία”,
Ιούνιος 1960, σλδ. 7

της ευγένειας, τους καλούς τρόπους, που αφιέρωναν οι Ικάριοι υποστηρίζοντας τις φιλανθρωπικές
προσπάθειες του Ιδρύματος.
Το ενδιαφέρον τους για το νησί τους την Ικαρία
τη γεννέτειρά τους, ο διακαής τους πόθος, ενεργώντας με κάθε τρόπο να ανταποδώσουν με τη βοήθειά
τους προς τους πάσχοντες ανθρώπους στην Ελλάδα και την Αμερική, που ζητούσαν τη βοήθειά τους.
Οι πολλοί άνθρωποι και ειδικότερα τα μικρά
παιδιά των οποίων σώθηκε η ζωή τους με δύσκολες εγχειρήσεις εδώ στην Αμερική. Επιπροσθέτως
και οι υποτροφίες των μαθητών που χρειάζονται
οικονομική βοήθεια να τελειώσουν την εκπαίδευσή
τους, να προχωρήσουν εμπρός και να γίνουν χρήσιμοι πολίτες.
Παρακαλώ το καθένα και όλους σας να συνεχίσετε την υποστήριξή σας, και έτσι αυτό το Ίδρυμα
να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Και
σε αυτή τη πορεία να απονέμει τις καλές του πράξεις, στο όνομα όλων των Ικαρίων.

Μήνυμα του Κώστα Χερουβή, μέλους της
επιτροπής του Pan-Icarian Foundation
Τα τελευταία 14 χρόνια έχω υπηρετήσει σαν
αντιπρόσωπος, εργαζόμενος στο τομέα εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς στο Pan-Icarian Foundation.
Προσωπικά για μένα ήτο μια εργασία αγάπης και
τιμή μου να υπηρετώ ένα τέτοιο έργο. Βλέποντας

πολλά άρρωστα παιδιά και ενηλίκους να έρχονται
σε εμάς από την Ελλάδα σχεδόν ετοιμοθάνατοι και
να επιστρέφουν υγιείς στους δικούς τους, αφού τύχουν των ευεργετημάτων της νέας τεχνολογίας της
Αμερικανικής επιστήμης, ήτο μια ευχάριστη εμπειρία για μένα.
Αυτά όλα μπόρεσαν να γίνουν χάριν του Ιδρύματός μας. Και εύχομαι στο Θεό, να συνεχίζει την
άξια αποστολή του, και να αναπτύσσεται σε ένα
Ίδρυμα, το οποίο όλοι οι Ικάριοι να δείχνουν με περηφάνια.

Μήνυμα από τον Κώστα Καρά,
Διευθυντή του Pan-Icarian Foundation
Οι εποχές πηγαίνουν και έρχονται. Κάθε χρόνος που φεύγει, φίλοι και συγγενείς μπορεί να μας
αφήσουν. Ύστερα από όλα αυτά η Ικαριακή οικογένεια του συνεχίζει να μεγαλώνει χάριν του πρωτοποριακού έργου του Χρίστου Πασσαδέλη, το
Foundation θεσμοθετήθηκε το 1965 από το συνέδριο του Cleveland, για να υπηρετήσει αυξημένες
ανάγκες της Ικαριακής κοινωνίας εδώ στην Αμερική
και στην Ελλάδα.
Από τότε το Ίδρυμα έχει ξοδέψει πάνω από
100.000 δολάρια για να βοηθήσει Ικάριους που
χρειάζονταν για να καλύψουν τα ιατρικά τους έξοδα. Τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο ξοδεύουμε σα
δώρο περίπου 3.000 δολάρια για το Νοσοκομείο
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της Ικαρίας, είτε απευθείας, είτε μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή αγοράζοντας εργαλεία για
το Νοσοκομείο.
Το τελευταίο χρόνο ξοδέψαμε 20.000 δολάρια
βοηθώντας την Ικαριακή οικογένεια και σε άλλες
φιλανθρωπικές προσπάθειες. Περίπου 5.000 δολάρια ήταν το ποσό για τις υποτροφίες εδώ στην
Αμερική και ο κατάλογος συνεχίζεται.
Ακόμα πιο σημαντικό είναι το αίσθημα της περηφάνιας που έχει φέρει το Ίδρυμα στην κοινωνία
μας. Το τελευταίο χρόνο το Ίδρυμα και το ιατρικό
του πρόγραμμα βοηθείας, για το οποίο ο Κώστας
Χερουβής έχει εργασθεί για πολλά χρόνια, έχουν
δημοσιευτεί σε πολύ ευνοϊκά άρθρα στο New York
Daily News και στο Baltimore SYN.
Από του έτους 1965 το Foundation βοήθησε και
εξυπηρετεί την Ικαριακή οικογένεια χάριν στη συμπαράστασή σας και είμαστε αυτή την ώρα μέρος
της ζωής σε κάθε Καριώτικο σπίτι.
Πιστεύουμε ότι αυτό το δημοσίευμα θα μπορέσει να σας δώσει μια ιδέα, τί είναι ένα μικρό Ίδρυμα
με μια μεγάλη καρδιά που μπόρεσε να πραγματοποιήσει στο όνομά σας τόσα πολλά.
Γνωρίζουμε ότι θα νοιώθετε περήφανοι, όσο
περήφανοι νιώθουμε και εμείς.
Στη συνέχεια παραθέτω τους τίτλους μας, «τη
πρώτη περγαμηνή» γραμμένη και καταχωρημένη
στο δελτίο του Mount Sinai Medical Center News το
Μάρτιο του 1974. Αφορμή οι πλακέτες έμπνευση
και δωρεά του τμήματος Πανδίκη προς το καρδιολόγο και το τμήμα Καρδιολογίας, τα οποία φιλοτέχνησε ο Ικάριος γλύπτης Νικόλας Ίκαρης. Ομοίωμα
ζωντανής καρδιάς και δίπλα χαραγμένος ο Ιπποκράτειος Όρκος, στην αρχαία ελληνική γλώσσα του
γνωστού Έλληνα ιατρού πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, ο οποίος γεννήθηκε και δίδαξε στη νήσο Κώ
της Δωδεκανήσου, νήσος κοντά στην Ικαρία.
The Mount Sinai Medical Center News, March
1974, έγραφε: «Από του έτους 1965 ένας αριθμός Ελλήνων ενηλίκων και μικρών παιδιών έχουν
έλθει στη Ν. Υόρκη δια να υποβληθούν σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στο Νοσοκομείο με την
υποστήριξη του Pan-Icarian Foundation ενός Ελληνοαμερικανικού Ιδρύματος. Το τμήμα «Pandiki»
της Pan-Icarian Brotherhood of America «Icaros»
της Ν. Υόρκης προσέφερε τιμητική πλακέτα στον ιατρό Robert S.Litwak επικεφαλή of Cardiothoracic
Surgery (χειρουργείο) εις ένδειξη ευγνωμοσύνης
και εκτιμήσεως δια τις υπηρεσίες και τη σωτηρία
ζωής ανθρώπων της νήσου Ικαρίας». Στη πραγματικότητα αυτοί οι ασθενείς έχουν έλθει από διαφορε-
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τικά μέρη της Ελλάδας.
Ένας κατάλογος ασθενών Ικαρίων και Ελλήνων
που ήλθαν στην Αμερική από την Ελλάδα με καρδιοπάθειες και διάφορα άλλα νοσήματα με τη βοήθεια
του Pan-Icarian Foundation, όπως είναι καταχωρημένοι στο Mount Sinai Medical News:
1. STAMOULIS, MICHAEL,
Ag.Kirikos Icaria
12.1963
Deborah
2. GIAVASI, KIRIAKOULA,
Argos Peloponnis. 18.1965
Mt. Sinai
3. PANA, EVGENIA,
Xilosirtis Icaria
28.1965
Timios St
4. MAMATAS, ANDREAS,
Crisostomos Icaria 5.1967
Mt. Sinai
5. RAPTIS, VASILIOS,
Kravostamo Icaria 18.1967
“ “
6. PORTELOS, KOSTAS,
Arethousa Icaria
8.1970
“ “
7. MAMATAS, MOSH.
Crisostomos Icaria 16.1971
“ “
8. STEFANADIS, LEON.
Evdilos Icaria
22.1972
“ “
9. KAPANTAIS, MARK.
Karkinagri Icaria
46.1973
“ “
10. DERVISI, LITSA,
Athens, Greece
30.1973
“ “
11. KATSAPRINI, VAS.,
“
“
		
46.1974 Nat.Ist.Health
12. KOUVARIS, ZAH.
Arethousa Ikaria
44.1975
“
“
13. PALESTI, MARIA
Athens, Greece
12.1976
“
“
14. PALERIA, KATINA
“
“
19.1976
“
“
15. DENDRINOS, ASPASIA
“
“
8.1977
“
“
16. KIRIAKOUSIS, CHR.
“
“
16.1977
“
“
17. PIPARIS, KATINA
“
“
28.1977
“
“
18. BOUZAKIS DIM.
Ag.Kirikos Ikaria 5.1978 John Hopkins
19. PROESTOS, ELENI,
“
“
14.1979 Mt. Sinai
20. POULOS MARGARITA
Xilosirtis “
11.1979
“ “
Κομμάτια από το υπό έκδοση βιβλίο «Ιστορία της Ικαριακής - Πανικαριακής Αδελφότητας
της Αμερικής ο ΙΚΑΡΟΣ 1903», φιλανθρωπικό
Ίδρυμα – Πανικάριο Foundation, είναι ένα ζωντανό παραμύθι του Ιωάννου Σταματίου Τσαντέ.

Από την όμορφη Νικαριά μας σας στέλνω
για μια ακόμη φορά τις θερμές μου ευχαριστίες στο Ίδρυμα «Pan-Icarian Brotherhood of
America ICAROS���������������������������
», στο Σύλλογο Παλιννοστούντων Ικαρίας «Κρίκο», στις οικογένειες Κων/νου
Δημ. Ξυλά και Γεωργίου Λεων. Βασίλαρου, σε
όλους τους φίλους, και φυσικά στο πρωτεργάτη
κο Ιωάννη Σταματίου Τσαντέ, που βοήθησαν με

τόση αγάπη στην επιτυχή χειρουργική επέμβαση βλεφάρου του γιού μου Βασίλη Ζωγράφου
την 1η Σεπτεμβρίου του 2015, στο Νοσοκομείου
UPMC του Pittsburgh Pa.
Εύχομαι υγεία σε όλους και στις οικογένειές
σας.
Με σεβασμό
Ελπίδα Βασιλείου Κράτσα
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Το μνημείο Ικάρου
και ο αρχαίος μύθος
Το Μνημείο του Ικάρου που έχει στηθεί στο λιμάνι Αγίου Κηρύκου, Ικαρίας, είναι το υψηλότερο
γλυπτικό έργο στο χώρο της Μεσογείου, γνωστό
ως ο νέος Κολοσσός του Αιγαίου. Έχει ύψος 16
μέτρα και βάρος περί τους 6 τόννους, δημιουργημένο από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο.
Η εσωτερική κατασκευή του έργου είναι τέτοια,
ώστε να αντιστέκεται και στους πιο ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν το Αιγαίο και κυρίως το Ικάριο
Αρχιπέλαγος, γνωστό από τον Όμηρο, ως το θυελλωδέστερο.
Το Μνημείο Ικάρου είναι το πρώτο ιστορικό
έργο της σύγχρονης Ελλάδας σε μεγάλο μέγεθος.
Το γλυπτό αυτό, ξαναζωντανεύει το μυθικό πέταγμα του Ικάρου που ήταν γιος του αρχιτέκτονα
Δαίδαλου, ο οποίος κατασκεύασε τον θρυλικό Λαβύρινθο στα υπόγεια των ανακτόρων της Κνωσσού
περί το 1700 π.Χ.
Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, απασχολημένοι για
χρόνια στην Κρήτη σε επίσημες αρχιτεκτονικές
δουλειές, κάποτε ωθούμενοι από μεγάλη νοσταλγία, αποφάσισαν να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα
τους Αθήνα.
Ο βασιλιάς Μίνωας, όμως, για να μην χάσει
τους δύο ιδιοφυείς αυτούς δημιουργούς, απαγορεύει την έξοδό τους απ’ όλα τα λιμάνια της Κρήτης.
Ένας μονάχα δρόμος απομένει ανοιχτός: Ο ουρανός.
Από εκεί και πέρα, καθώς ο μύθος αναφέρει,
ο Δαίδαλος κατασκεύασε φτερά και για τους δύο,
για να δραπετεύσουν μ’ αυτά μια μέρα προς την
ελευθερία.
Επειδή όμως στο ταξίδι ο Ίκαρος πέταξε πολύ
ψηλά, παρά τις οδηγίες του πατέρα του, ο θερμός
ήλιος έλυωσε τους κέρινους συνδέσμους στα φτερά και ο Ίκαρος έπεσε σε κάποια παραλία ενός νησιού, που από τότε το ονομάζουν Ικαρία.
Η έννοια του πανάρχαιου αυτού ωραίου μύθου,
το πρώτο ανθρώπινο πέταγμα στους ουρανούς,
που έγινε σήμερα καθημερινή πραγματικότητα,
συμβολίζει όχι μόνο το όνειρο του ανθρώπου να
κυριαρχήσει στους αιθέρες, “γι’ αυτό και ο Ίκαρος
καθιερώθηκε ως το διεθνές σύμβολο της Αεροναυτικής”, αλλά εκφράζει και τον πόθο των ανώτερων
κατακτήσεων.
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Trip to Ikaria
By Connor Stevens, Bayport, NY
His father told him they would melt, not to fly too high,
But Icarus did not listen, and soared in the summer sky.
His wings began to melt, but his body remained,
As he dropped in the sea, so the spectators claimed.
His head became the mountains, his chest the terrain,
An island was formed, Ikaria it was named.
My plane ride was hell, Hades was my pilot,
With turbulence and babies that would not keep quiet.
With all the strain and stress, I wondered if it was worth it,
To spend my summer in a country deemed so far from perfect.
I was going to Greece whether I liked it or not.
A backwards nation; smelly, humid, and hot.
I didn’t want to go. Six weeks was too long.
Why couldn’t I go to France? Italy? Hong Kong?
I thought I’d be miserable all vacation long,
But never in my life have I been more wrong.
A week into my trip, I fell in love with the land,
From the towering mountains to the soft, silken sand.
The sun shined brightly upon the shimmering sea,
As the summer breeze rolled through the leaves of the olive trees.
Ikaria was magical. At night it came alive.
From the paniyiris to the weddings, the Greek culture thrived.
The beauty was unmatched, and the food was divine.
The gyros were delicious, and even better was the wine.
I met incredible friends, and long-lost relatives.
I had never been more proud of my dated Greek heritage.
But August came quick and my six weeks were up.
I was forced to say goodbye to the place I came to love.
However short my stay, Ikaria became my second home.
A beautiful Greek island, so unique and so unknown.
Though I have a mixed heritage, I will always be a Greek.
And never in my life will I forget those six weeks.
Though the wings of Icarus melted, his legacy survived.
He created an island of eternal beauty that will simply never die.
First prize in Hellenic Poetry Contest
hosted by Stony Brook University,
NY Chapter of the American Foundation
for Greek Language and Culture
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Ιστορική ανασκόπηση
της Νήσου Ικαρίας
Γεωγραφία της νήσου
Η Ικαρία γεωγραφικά ανήκει στο σύμπλεγμα των
ανατολικών Σποράδων. Το μήκος της νήσου από το
ακρωτήριο Πάπας μέχρι του ακρωτηρίου Δράκανον ή
Φάρος είναι 21 ναυτικά μίλια, 40 περίπου χιλιόμετρα.
Συνορεύει από Βορρά με τη Χίο, από Νότο με τη Πάτμο και τους Κορσέους, από Ανατολάς με τη Σάμο και
από Δυσμάς με τη Μύκονο. Απέχει από το Πειραιά
140 περίπου ναυτικά μίλια. Η οροσειρά, η οποία κατευθύνεται από ΒΑ προς ΝΔ, είναι το όρος Δράκανον
ή Πράμνος, ονομασίας των αρχαίων Ικαρίων, και Αθέρας ή Φάρδη ονομασία σήμερα.

Ονομασίες της Ικαρίας κατά την αρχαιότητα
Μάκρη (ις), ονομασία προϊστορική σχετική με το
μακρόστενο σχήμα της.
Ιχθυόεσσα, προϊστορική ονομασία, λόγω του
πλήθους των Ιχθείων του Ικαρίου Πελάγους.
Δολίχη, ονομασία που σημαίνει μικρή με σχετικό
μάκρος.
Η τελική ονομασία της νήσου σήμερα είναι Ίκαρος ή Ικαρία.
Αυτοί που ασχολήθηκαν με την ονομασία της
υποστήριζαν ότι προήλθε από την Ιωνική λέξη
«κάρα», που σημαίνει πρόβατα και Ίκαρος, περιοχή
κτηνοτροφίας. Ο Μποχάρτους υποστήριξε ότι το όνομα είναι παράγωγο της Φοινικικής λέξης «ικώρ», που
σημαίνει Ιχθυόεσσα.
Το όνομά της σήμερα Ικαρία το οφείλει από το
μυθικό ήρωα του διαστήματος Ίκαρο, και η θάλασσα
που έπεσε στην αρχαιότητα Ικάριος Πόντος και σήμερα Ικάριον Πέλαγος.

Ο Μύθος του Ικάρου
Ο μύθος Ελληνικός μα και παγκόσμιος οι ρίζες
του πανάρχαιες από το ταύριο, παντοτινά την αιωνίως
αναζήτηση του ανθρώπου για το άπειρο και το άγνωστο μα πιο πολύ το φιλελεύθερο πνεύμα του ελεύθερου διανοητή, καλλιτέχνη δημιουργού, ανθρώπου ο
οποίος δεν υπακούει στα κελεύσματα του Μίνωα και
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έτσι πατέρας και γιός Δαίδαλος και Ίκαρος περνούν
πρώτοι στο πάνθεον των ηρώων και των μαρτύρων
της ιστορίας του διαστήματος.
Ίκαρος, το ανήσυχο πνεύμα της αναζήτησης με
το νεανικό του πέταγμα μεταμορφώνεται τελικά, νοερά στην τραγική φιγούρα, που αγναντεύοντας τη λαμπρότητα του ήλιου, θα φθάσει στο τέλος της μυθικής
τελειότητας.
Τύχη αγαθή το νησί μας τα πανάρχαια χρόνια
μετά το όνομα η Μάκρις ή η Ιχθυόεσσα ή Δολίχη και
τελικά η ΙΚΑΡΙΑ που κρύβει στα σπλάχνα της το κουφάρι του πρώτου αεροπόρου του διαστήματος, όπως
μας το έλεγε σαν παραμυθάκι η δασκάλα μας στο Δημοτικό σχολείο στον Άγιο Κήρυκο της Ικαρίας η Τερψιθέα Χ. Κουλουλία.
Ο Δαίδαλος ψάχνοντας ανεύρε το νεκρό Ίκαρο
επί των κυμάτων. Παρέλαβε το σώμα του και το έθαψε στην παρακείμενη ακτή στη νήσο Δολίχη, η οποία
ονομάστηκε από τότε Ικαρία και Ικάριο πέλαγος (ή

πόντος) η θάλασσα όπου ευρέθη το σώμα του.
Ο δε βράχος ο οποίος απέχει 50 μ. από τη στεριά
μετονομάσθη Ίκαρης.
Ο Ίκαρος μεταμορφώθηκε, κατά τη τοπική παράδοση, σε βράχο. Από το μύθο του Ίκαρου εμπνεύστηκαν μεγάλοι ζωγράφοι.

Ικαριακές Θεότητες
Διόνυσος
Κατά την αρχαιότητα η λατρεία του θεού Διονύσου για πρώτη φορά εμφανίστηκε στο Δράκανον της
Ικαρίας (το σημερινό «Φάρο» στο νότιο τμήμα). Η
μυθολογία λέγει ότι ο Ζεύς-Δίας γέννησε (παρά φύση
εγκυμοσύνη από το γόνατό του) στο Δράκανον της
Ικαρίας (Μακρίς – Ιχθυόεσσα αρχική ονομασία της
νήσου) τον Διόνυσο
Ο Θεόκριτος γράφει σε στίχους:
«χαίρε μοι Διόνυσος, ον εν Δρακάνω νιφόεντι
Ζεύς ύπατος μεγάλαν επιγουνίδα θηκάτο λύσας».
Επομένως το Δράκανον της Ικαρίας ήταν η γενέτειρα πόλις του θεού Διονύσου. Ήταν ο πατρώος
θεός των αρχαίων Ικαρίων, ο θεός της αμπέλου του
κλήματος και του προϊόντος του σταφυλιού του οίνου (του πραμνίου). Η νήσος «εν ή το πρώτον έφυ
άμπελος» και του παραγώγου αυτής του πράμνιου
οίνου, αναφορά στην Ομήρου Ιλιάδα.
Άρτεμις
Κατά τη μυθολογία η μικρασιατική θεά διεκπεραιώθηκε δια της Εφέσου προς την Ελλάδα με πρώτο
σταθμό το βόρειο τμήμα του νησιού, στο Ταυροπόλιον
ή Νάς, ονομασία σήμερα. Υπήρχε και ναός αφιερωμένος στη θεά Αρτέμιδα στο Ταυροπόλιον, ο οποίος
κατεστράφη ολοσχερώς. Τα μάρμαρα του ναού χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή ασβέστη, όπου και
κοντά το ασβεστοκάμινο.

Η Ικαρία της Αττικής
Κατά την αρχαιότητα ήταν συνήθεια, όταν ο πληθυσμός σε μια πόλη ήταν μεγάλος, να ιδρύουν αποικίες σε μέρη εκτός της περιοχής των.
Ο ιστορικός Χαράλαμπος Γ. Παμφίλης γράφει
στο βιβλίο του «Ιστορία της Νήσου Ικαρίας», ότι μια
μερίδα των Οιναίων της Ικαρίας μετανάστευσε στην
Αττική και έκτισε πόλη και σε ανάμνηση της πατρίδας
των την ονόμασαν Οινόη (ο σημερινός κάμπος), και
η οποία με τις άλλες πόλεις απετέλεσαν την Ιωνική
τετράπολιν της Αττικής (προβόλινθος, ο Μαραθών, η
Οινόη και η Τρικόρινθος).
Μετέφεραν και δίδαξαν οι Ικάριοι μετανάστες στην
Αττική τη καλλιέργεια της αμπέλου και τη κατασκευή
του Ικαριακού προϊόντος του Πραμνίου Οίνου.
Μυθολογικά κτήτορας αυτής της πόλης είναι ο
ημίθεος ΙΚΑΡΙΟΣ, υιός της Πανδίκης.

Δράκανο Ικαρίας. Γενική άποψη της οχυρωμένης
ακρόπολης με τον κυκλικό πύργο.
Στο βραχώδες ακρωτήριο Δράκανο της Ικαρίας υπάρχει
οχυρωματική εγκατάσταση, στην οποία δεσπόζει κυκλικός
πύργος, που πιθανόν χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ.,
σωζ. ύψ. 12,95 μ. (εικ. 16). Οι ανασκαφικές εργασίες
εντός του χώρου της ακρόπολης έφεραν στο φως ιερό
των Ειλειθυιών σύμφωνα με επιγραφή, σειρά άλλων
μονόχωρων και δίχωρων κτηρίων λατρευτικού χαρακτήρα
με έξοχα αναθήματα που χρονολογούνται από τον 4ο έως
τον 1ο αι. π.Χ., καθώς και βωμό ή εσχάρα.

Μετεφέρθη δε στην Ικαρία της Αττικής και η λατρεία του θεού Διονύσου.
Ο ιστορικός Ιωάννης Μελάς στο βιβλίο του «Η
Ιστορία της Νήσου Ικαρίας» αποκαλεί τον Ικάριον «γενάρχη» και πρώτον οικιστή της Ικαρίας της Αττικής, ο
οποίος μετέφερε από τη νήσο Ικαρία τη γνώση της
αμπελουργίας και της οινοποιίας, κοινή εκδήλωση και
των δύο περιοχών, νησιωτικής και αττικής Ικαρίας.
Στο δήμο της Οινόης της Αττικής γεννήθηκε ο
πρώτος υποκριτής και δραματοποιός του κόσμου, ο
Ικάριος της Αττικής Θέσπις.
Όταν ο Πεισίστρατος εισήγαγε τις Διονυσιακές
εορτές στην Αθήνα, τα λεγόμενα μεγάλα Διονύσια,
κάλεσε στη πόλη των Αθηνών τον εκ του χωριού της
Αττικής Οινόη, Ικαρία το πρώτο του αρχαίου κόσμου
τραγουδοποιό και υποκριτή Θέσπιν, για να λαμπρύνει
τις εορτές.
Οινόη λοιπόν λεγόταν η πρωτεύουσα της νήσου
Ικαρίας του Αιγαίου Πελάγους και Οινόη η πρωτεύουσα των Ικάριων αποίκων της Ικαρίας της Αττικής.
Οι δύο ιστορικοί Παμφίλης και Μελάς συμπί-
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Φαϊλάκα – η Ίκαρος, του Περσικού Κόλπου

πτουν στον προσδιορισμό περί των δύο Ικαριών της
νήσου του Αιγαίου Ικαρίας και της Αττικής Ικαρίας,
στην Αττική.

λέγει ότι το οχυρό είναι χτισμένο με μέτρα μακεδονικά
και τις αντιλήψεις της μακεδονικής αυλής των χρόνων
του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ούλοι εμείς Εφέντη

«Το πολίτευμα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας»

Ιστορικό και δυναμικό προανάκρουσμα της επανάστασης των Ικάριων την 17η Ιουλίου του έτους 1912,
Ούλοι εμείς εφέντη – ούλοι μαζί εφέντη.
Μια φούχτα Καριώτες, υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τον τούρκο Αγά, επί του ώμου των, ανά τη νήσο,
πέταξαν στο βάραθρο τοποθεσία Κακό Καταβασίδι
απόκρημνο και δύσκολο πέρασμα, αγανακτισμένοι
τον φοροεισπράκτορα του Σουλτάνου, τον εκπρόσωπο της τουρκικής διοίκησης. «Ούλοι εμείς εφέντη».
Η δυναμική και παράτολμος αυτή πράξη είναι
το πρώτο πιστεύω που ειπώθηκε επαναστατικά, η
πρώτη διαμαρτυρία υποδούλων, μα και η πρώτη διακήρυξη των δικαιωμάτων των δυναστευομένων, των
νησιών του Αιγαίου πελάγους, και δυναμικά στη μικρή
τον αριθμό, αλλά γενναία την ψυχή νήσον Ικαρία.

Την περίοδο της τουρκοκρατίας στο νησί μας την
Ικαρία, εφαρμόσθηκε ένα λαοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Αιρετοί άρχοντες ήσαν εκλεγμένοι δια ψήφου από το λαό. Οι συνεδριάσεις και οι ψηφοφορίες
γίνονται εντός της εκκλησίας. Οι αιρετοί άρχοντες λέγονταν προεστοί (προϊσταντο του λαού). Σύμβουλοι
αυτών οι γέροντες. Με το συμβούλιο αυτών κρίνονταν
οι σοβαρές υποθέσεις της περιφέρειας. Ήταν τιμητική
διάκριση των αρίστων πολιτών του νησιού και η θητεία
τους χωρίς αμοιβή. Υπήρχαν τρεις περιφέρειες (πολιτείες) που αργότερα λέγονταν Δημογεροντίες, Φαναρίου, Μεσαριάς και πέρα Μεριάς. Αυτός ο θεσμός ήταν
η ανώτατη διοικητική αρχή του νησιού (νομοθετικήεκτελεστική και δικαστική).
Για μεγάλες υποθέσεις μη δυναμένη να αποφασίσει μια περιφέρεια, συγκαλούνταν στη περιφέρεια της
(διαφοράς) μέγα συμβούλιο για να λύσει τη διαφορά.
Πολλές φορές όταν το θέμα αφορούσε όλο το νησί συγκαλούνταν και οι τρείς περιφέρειες, οι τρεις δημογεροντίες, όπως λέγετε. Οι αποφάσεις ήταν πάντοτε τελεσίδικοι και τηρούνταν με θρησκευτική αυστηρότητα.
Είχε την ευθύνη όχι μόνο της καταγραφής, αλλά
και της προστασίας και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, (όπως η εκπαίδευση με τα σχολεία της,
ο δασικός της πλούτος, οι περιφέρειες βοσκοτόπων,
οι θερμοπηγές της καθώς και τα νερά της πόσιμα και
προς ίδρευση).

Η Νήσος Ίκαρος στον Περσικό Κόλπο
Απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου της εποχής
του Ελληνιστικού κόσμου και της επιρροής του Ελληνικού πολιτισμού στο μακρινό ακατοίκητο νησί του
Κουβέϊτ στο Περσικό Κόλπο, αρχαίο οχυρό ιερού με
το όνομα Ίκαρος την Αλεξανδρινή εποχή, και Φαϊλάκα, δηλαδή φυλάκιο ονομασία σημερινή στον Περσικό
Κόλπο.
Η Ελληνική αρχαιολογική αποστολή στο Κουβέϊτ,
σύμφωνα με τη μελέτη του αρχαιολόγου Δ. Κοταρίδη,
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Εθνικός Ύμνος
Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας
Από το δώμα του Πλάστη σταλμένη
η Θεά η γλυκιά, κατεβαίνει
με ρομφαία στο ένα της χέρι
και στο άλλο αναμμένο δαδί,
τη χαρά και το φως για να φέρει
στο μικρό αλλά ανδρείο νησί.
Και τα σίδερα σκίζει, σκορπάει
καίει τα ράκη, μακριά τα πετάει
που από χρόνια το είχαν ζωσμένο
το νησάκι τ›ωραίο σφικτά,
γιατί ήταν το μαύρο δεμένο
στην πικρή του βαρβάρου σκλαβιά.
Και κινώντας το κάτασπρο χέρι
με το πύρινο πού›χε μαχαίρι
με ολόχρυσα γράφει ψηφία
στου μαρμάρου την πλάκα βαθειά:
«Είσαι αθάνατη, ναι, ΙΚΑΡΙΑ
και στεφάνια σου πρέπουν πολλά.»
(Ποίηση: Φραγκίσκος Καρρέρ,
Μελοποίηση: Κωνσταντίνος Ψάχος)
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The Place and its History
Ikaria is an island in the Eastern Aegean, but
anyone who has visited this magical place knows it
is a lot more. It is a place as much as it is a dream.
As one can easily feel from the first step on the island, life there is probably the closest to what Epicurus meant by a “good life.” Perhaps the island’s
unique character can be attributed to its geography. It combines a coastal beauty with an impressive mountainous terrain more commonly found in
continental areas. This creates an unusual contrast
and variation of scenery resulting in a breathtaking
rich beauty. Athera, its central mountain range, cuts
across the island. Verdant slopes, barren steep
rocks, ravines covered in large bushes, pine and
oak forests, rock formations, plateaus, cliffs and
gorges that flow down the mountainsides especially
in the winter season surprise a visitor at every turn
and present a picture of unique and wild beauty. In
addition, the island is situated in the Aegean Sea
so it is hit by both the northern and the southern
winds, especially the northeastern meltemia during July and August. Its rough coastlines are rarely
calm and its natural harbors are few and limited.
A few areas of Ikaria are plain and fertile. Agriculture was possible especially since plentiful water is
found on the island.
Since ancient times, Ikaria did not develop a
maritime economy and culture common in most
Greek islands. Its population inhabited the interior
of the island much more than the coastal areas.
Ikarians were involved in agriculture and husbandry much more than in fishing and trade. As a result, Ikaria remained mostly isolated and relatively
poor. This, however, has been a determining factor in shaping the fiercely independent character of
its inhabitants. It resulted in an egalitarian society
without the class distinctions that were common
in many other Greek islands that developed much
more flourishing economies.

Brief History
The history of the island is connected to its
physical character and also explains the evolution
of its unique culture. Unfortunately, the sources for
the history of ancient Ikaria are limited and consist
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of random references in ancient authors such as
Thucydides, Herodotus, Strabo, Pausanias, Athenaeus, Pliny and a handful of inscriptions. Eparchides, a native of Ikaria, wrote a history of Ikaria
about 350 BC, but only several fragments survive.
Accounts by 17th to 19th century travelers are very
helpful. Especially informative are the book by the
Bishop J. Georgirenes in the early 17th century and
the German archaeologist L. Ross in the middle of
the 19th century. There is evidence that Ikaria was
inhabited as far back as the Neolithic times, since
at least 7000 BC. More established communities
developed later, when trade expanded in the Aegean and it served as a stop on the way to Asia
Minor. Ikaria was inhabited by Ionians who probably coexisted with previous inhabitants. In fact, the
name Ikaria might be a fusion of the myth of Icarus
and the myth of God Dionysus who, as the myth
alleges, on his way to Athens passed by the island.
Ikaria might have been connected to the municipality of Ikaria in Ancient Athens as an effort by the
Athenians to stress their Ionian connections. The
actual derivation of the name, which interestingly
pre-existed the myth of Dionysus, is not clear. It
might have been of Ionian, Carian or even of Phoenician origin.
Ikaria had close connections with the ancient
city of Miletus. Its few natural harbors Therma,
Oinoe (todays Kampos) and Nas were used as
stopping points in the trade network connecting the
Aegean to Asia Minor. The remains of the temple to
the Goddess Artemis Tauropolos at Nas from the
6th century BC evidence the position of the island
as part of the Ionian world. It was probably built
when Ikaria was under the influence of Samos at
the time of Polycrates. During the fifth century BC,
Ikaria was participating in the Delian League led by
Athens and was used again as a stop on the way
from Athens to Ionia in Asia Minor. During that time,
Oinoe and Therma were thriving cities contributing
generously to the League. The most valuable product was its famous wine known as Pramnios oinos.
In fact, various parts of the island have very suitable
climate and soil for the cultivation of grape vines. It
is not surprising that in a variation of the myth God
Dionysus did not just pass by Ikaria but that he was

born there in a cave at the Hiero located in Dracanon. Ikaria was also known for the timber cut from its
rich forests, which was used for shipbuilding and
charcoal. Fishing, honey and other Ikarian products
are mentioned as a major source of income for its
inhabitants.
In the period following the Golden Age of
Greece, Ikaria was caught in the middle of power struggles between different warring groups
that competed for control in the area. The island
changed hands many times between the Athenians
and the Spartans and later on the Persians and the
Macedonians. It is interesting that Alexander the
Great named an island in the Persian Gulf Ikaria
because it resembled the Aegean island. His gesture signifies that he held Ikaria in some degree of
esteem. Evidence, such as the tower and fortifications at Dracanon and elsewhere on the island,
reveal that Ikaria was of important use to the warring forces as a military base. Ikaria, however, was
caught in the middle of war and uncertainty so it
is not surprising that it also experienced periods of
sometimes severe decline. At times of prosperity,
the population of the island exceeded 12.000, but in
order to support these numbers, it needed outside
supplies that they received only when trade in the
Aegean was flowing smoothly. However, at times of
disorder, trade was disrupted and the area would
fall into the mercy of pirates. Even though the evi-

dence is scarce, during those disruptive times the
coastal population of the major Ikarian towns had to
leave and look for safety elsewhere. Many of them
established new communities in the mountainous
interior of the island in areas such as Lagada, Arethousa or Katafygi, which are not easily seen from
the sea. The population of the island fluctuated accordingly.
During the Roman times Ikaria went through a
period of prosperity. Oinoe was a thriving town with
a considerable economic and social life. It is interesting that the Romans also used Ikaria as a place
of exile for upper class Romans who might have
been a political threat, something that was repeated in the modern times with political exiles flooding the island in the 1940s and 1950s. Later again
as the Byzantines, the Venetians and the Genoans
and pirates were competing in the Aegean, Ikaria
felt the effect. The coastal towns with the exception
of the more resilient Oinoe, were abandoned. Many
people left the island and the remaining population
moved to isolated, self-sufficient, mountainous and
by all accounts poor communities. In fact, the poverty of the island actually had positive results because it did not allow Ikaria to become a target of
attacks, as was the fate of its much more affluent
neighbors - Samos and Chios. At the time of the
Ottoman Empire it did not attract much attention,
and the Ottoman rule appears to have been loose.
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Evdilos port
There is a story of a Turkish official thrown over a
cliff by a group of Ikarians who refused to carry him
on their backs. The Ikarians later accepted collective responsibility for the action with a response of
“ouloi emeis afenti,” thus revealing a sense of independence and solidarity. If there is any historical
truth to this story, it also shows that the island was
left alone in a situation of mere self-government.
The effect of the Saracen pirates on the island cannot be understated since it cut off the Ikarians from
the coast and the surrounding islands. The population was diminished. There are accounts showing
less than a 1000 inhabitants but these numbers
might be misleading given the fact people intentionally kept their presence hidden from the coast.
Many survived in self-sufficient mountainous farms
instead of organized village communities. They
even organized defenses against the pirates on
their own, and with considerable ingenuity. Castles
like the ones of Meliopos, Kapsalino over Mavrato and the legendary (mentioned in a famous folk
song of the time) castle of Koskinas in Kosikia were
built for that purpose. However, this isolation and
self-sufficiency were probably the deciding factors
in shaping the unique character of the island. The
Greek spoken in Ikaria, even up to today, carries a
lot of idioms that are direct connections to archaic
Greek, revealing that life on the island continued
uninterrupted since the ancient times.

48 • PAN-ICARIAN CONVENTION • NEW YORK 2016

Modern Time
Ikaria gained its independence in July 17 of
1912. For five months it actually existed under a separate government before it joined the Modern Greek
State. As Greece was going through the turbulent
economic and political times of two World Wars, a
refugee crisis, a civil war and a military junta, Ikaria
was once again mostly left to its own devises. These
events left their mark, especially WWII when many
people on the island starved. A very important factor
in shaping the character of modern Ikaria was the
political exiles sent there during the Greek Civil War.
Their left wing politics found a match in the progressive character of the Ikarians. The island has been a
strong hold of the left, kokkinos vrahos, ever since.
After the war, the poverty on the island was unbearable. As a result, many left to form the large Ikarian
diaspora in the United States, Canada, Australia and
elsewhere. Poverty and government neglect have
also been a contributing factor to the strong tradition of self-reliance, collective work and community
service. In fact, many public projects such schools,
the hospital, roads, water systems, cultural centers
and more were built with money collected by private
initiative through “syllogoi” in Ikaria and abroad. The
Ikarians of the diaspora, especially through the PanIcarian Brotherhood of America, have contributed
generously. On the island itself, money collected

Agios Kirikos
through the local fiestas or “panygiria” have also
been used for such projects.

Ikaria Today
Since the 1960s, and especially after the
1980s, Ikaria came “under the radar” of the Greek
government. This resulted in many positive changes for the island. Developments included the creation of the island’s, two ports, the airport and newly
paved roads. There are three major towns, Agios
Kirikos, Evdilos, and Xristos Rachon, and a great
number of smaller villages. The population today is
around 9.000 inhabitants and many young people
have chosen to stay and have families instead of
taking the path of migration and immigration. Overall, Ikaria has been in a positive state of development and it has attracted a lot of attention. Tourism is increasing, as the Ikarian Panygiria and the
exotic character of the island have gained publicity.
Ikaria has also attracted attention because of the
longevity of many of its residents. The phenomenon
was noticed by Dan Buettner, who included Ikaria
in his book Blue Zones as one of the five places in
the world with unusually high number of centenarians. Many have tried to explain the reasons for the
longevity by isolating different aspects of life there.
However, the reason is certainly a combination of
factors deeply rooted in the lifestyle. First-hand ex-

perience over a long period of time is the only way
to fully understand the secrets of life that Ikaria has
to offer. When talking about it, one has to be careful not to fall into the stereotypes of how carefree
and full of entertainment life is at this place where
nobody owns a watch.
The Ikarian way of life is rooted in a stoic philosophy and an intrinsic social life rich with daily
interaction. It is not that people are desensitized
to life’s worries, but there is an instinctual contemplation as to what is important enough to cause
deeper distress. Even death is accepted as an unavoidable part of life and dead relatives are often
remembered and commemorated. People of every
age interact and are included in family and village
activities so life has meaning and pleasure up to its
very end. People are flexible with their plans and
actions and are more open to enjoy the little surprises of daily life, such as an unexpected visit, a
chance encounter, a coffee and some lively conversation with somebody.
A change of plans does not cause distress; it
actually encourages a spirit of freedom and independence. Adjusting to Ikarian time definitely requires a deeper local understanding. Good food,
wine, laughter and very often music and dance are
part of daily life. Local customs have not only survived until today, but have revived and evolved in
recent times and are telling of community, hospi-
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Hot springs
tality, comradery and reciprocity. For example, during Easter time most villages carry on the custom
of “mnemosyno”, where people contribute meat in
honor of their dead ancestors. The meat is equally distributed to all the people in the village, even
those who might not have been able to contribute,
in order to make sure that everybody is seen as
equal. On New Year’s Day all homes are open
for visitors who form groups “parees” and go from
house to house and spend the day and night singing and dancing.
Every village has its own fiesta or “panigiri” that
often coincides with the day of commemoration for
the patron Saint of the village. The organizing and
work is all done on a volunteer basis and the money
is spent for community projects. There are many
traditions of this nature that require a lot of volunteer work and the benefit is communal. In fact, the
lack of distinction between personal and communal
benefit might be the most important and intrinsic
underlying factor. Ikaria today is again known for
its wine, oil, honey and its delicious fruits and vegetables. It is a popular destination for vacationers,
especially young people who flood the island every
summer. It is a music paradise, a laboratory where
many young musicians develop a passion for traditional genres and through them find their own
sound. And, just like in ancient times many people
come to visit the hot springs that have numerous
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medical benefits. Therma has kept its ancient name
and it is again a thriving community with a lot of
potential.
It is easy to feel the strong love many people
have for this island. However, there are many issues
facing Ikaria today, especially during these trying
economic times. Two notable issues are the overgrazing by the thousands of semi-wild goats and
the lack of waste and garbage management. The
semi-wild goats, which have been left to survive on
the mountains and ravines of the island, are driving
large areas to irreversible desertification. Ikaria used
to be known for its thick forests but years of charcoal
production and overgrazing has reduced them to an
alarming level. The lack of waste and garbage management has caused significant pollution on the land
and sea surrounding the island. The island has the
potential for a diverse economy that can give young
people an outlet for the future. Innovation, vision and
creativity are necessary to develop the many and
unique resources of the island in a responsible way
respectful of its history and culture. It is a wish and a
hope that the love for this magical place will prevail
so Ikaria can remain a jewel, a gift, in the Aegean for
many future generations to enjoy.
By Georgia Lignou,
historical references from the book Ancient Icaria,
by Anthony J. Papalas, 1992

Χορός στην Ικαρία
(Ι)καριώτικος
- Από τους ντόπιους προφέρεται: Καριώτικος

•

•
•
•
•
•
•

[Πουλιανός 1922-1923, 6] Ικαρία: Δυστυχώς όμως ο Ικαριακός χορός στερείται του άσματος. Το μέλος
του χορού τούτου ανάγεται εις τον φύσει ελληνικόν τρόπον, τον Δώριον, και εκφράζεται διά της πενταχόρδου λύρας (Νη, Πα, Βου, Γα, Δι, Κε με βάσιν και κατάληξιν τον φθόγγον Πα). Ο ρυθμός του χορού
τούτου είναι ο τετράσημος, όπως αποδεικνύεται εν τω σχήματι διά των πατημάτων αυτού. Ο Ικαρικός
χορός είναι κύκλιος και αποτελείται από εξ πατήματα, ως εμφαίνονται και καθορίζονται ταύτα διά των
αριθμών, χορεύεται δε εις όλην την νήσον γενικώς, εις όλας τας πανηγύρεις, τας μεγάλας εορτάς, εις την
Λαμπράν, εις τους γάμους και λοιπάς διασκεδάσεις. Διαιρείται εις δύο μέρη, εις την εισαγωγήν και τον
κυρίως χορόν. Και κατά μεν την εισαγωγήν ο χορός άρχεται δια σιγανών βημάτων, από δε του κυρίως
χορού αρχίζουσι ταχύτερα και ζωηρότερα και με επιδεικτικώτερα βήματα. Κατά τον χορόν οι άνδρες
θέτουσι τας χείρας των ο εις επί του ώμου του άλλου. Μόνον ο σύρων τον χορόν έχει ελευθέραν την
δεξιάν, ίνα φέρη εις επαφήν τον αντίχειρα μετά του μεσαίου δακτύλου, παράγεται δε ούτω κρότος τις
των δακτύλων ρυθμικώς, επί των τριών πρώτων πατημάτων του χορού, ενός κτύπου αναλογούντος
εις έκαστον πάτημα. Τα υπόλοιπα τρία πατήματα μένουσιν εν σιωπή. Οταν παράγηται ο ήχος των δακτύλων της δεξιάς χειρός, αύτη είναι υψωμένη προς τα πλάγια και δεξιά. Ο σύρων τον χορόν διατηρεί
αυτήν υψωμένην εις δύο και τρεις περιόδους χορευτικάς των εξ βημάτων μετά τούτο θέτει αυτήν επί της
ισχίος, δήθεν ως να αναπαυθή, και με τους δακτύλους προς τα όπισθεν. Οταν δε ο σύρων τον χορόν
κουρασθή, τότε αναλαμβάνει ο δεύτερος, ο δε πρώτος μεταβαίνει εις το άλλο άκρον του χορού, (το
οποίον λέγεται και πέταλα) ή και αναπαύεται, αποχωρών του χορού. Και ούτω καθεξής. Κάποτε η δεξιά
της πρώτης αφίνεται ελευθέρα, την οποίαν υψώνουσα αύτη προς τα δεξιά και ολίγον πλαγίως περιστρέφει αυτήν, κρατούσα λευκόν μανδίλιον και δίδουσα τρόπον τινά περισσοτέραν τόνωσιν εις τον χορόν.
Κατόπιν θέτει ταύτην επί του ισχίου, όπως και ο ανήρ. Την ώραν καθ’ ήν η δεξιά χειρ της πρώτης είναι
ελευθέρα, η δευτέρα κρατεί αυτήν εκ του ενδύματος. Τελευταίως όμως εδημιουργήθησαν παρά νεωτέρων τινών Ικαρίων λυριστών και νέων χορευτών άλλαι μελωδικαί γραμμαί εν μέρει, ως και πρόσθετα
τινά βήματα, τα οποία ουδόλως σχετίζονται με τον αρχαίον γνήσιον χορόν.
[Παπαχρήστος 1960, 96] Ικαρία: Ο χορός Ικαρίας είναι κυκλικός, γρήγορος και πεταχτός. Τα χέρια είναι
δεμένα σαν αλυσίδα και τα πόδια στην προσοχή. Αποτελείται από δύο μέρη. Περιγράφονται τα βήματα,
σχήμα πελμάτων, μελωδία σε 2/4.
[Μπίκος 1969, 140] Ικαρία: Μεικτός χορός σε ανοιχτό κύκλο με λαβή Καλαματιανού, σε ρυθμό 2/4. Αποτελείται από τρείς στροφάς. Περιγραφή των βημάτων, μουσική καταγραφή του τραγουδιού “Πέρα στου
χωριού τη βρύση τον (Ι)καριώτικο ‘χουν στήσει...”. Παρατίθενται σχήματα πελμάτων.
[Στράτου 1970, αδημ.] Ικαρία: Ο Ικαριώτικος ανακαλύφθηκε και κινηματογραφήθηκε.
[Metallinos & Schumacker 1975, 207] Ικαρία: Ο Ικαριώτικος είναι συνδυασμός του αιγαιοπελαγίτικου
Χασάπικου και του παλιού Συρτού. Εχει μέτρο 2/4. Περιγραφή βημάτων.
[Holden & Vouras 1976, 37] Νησιά του Αιγαίου: Περιγραφή βημάτων και μουσική καταγραφή σε ρυθμό
2σημο.
[Πουλιανός 1976, 191] Ικαρία: Εναγ κερεμέν το σιφούνιμ πάει κι’ έρχεται γεμάτο κρασίν. Αρχίζει κι’ η
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λύρα να παίζει τογ Καριώτικο. Πρώτος (θ)α σηκωθεί ο κουμπάρος να χορέψει το νυφφοστόλιν. Σηκώνονται ούλλοι στογ κάβο: ο γαμπρός,
η νύφφη, οι παράνυφφοι κι’ οι παράγαμπροι.
Κι’ εκεά χοροσταλλίζουν ίσαμε το πρωί. Εναςένας σηκώνει, με τησ σειράν του το νυφφοστόλιγ και το χορέβγει Καριώτικο. Εχουν να πουν
πως αυτό το κάνουσιγ για να μη βρει καιρόν ο
γαμπρός και φύει και ξεμοναχιαστεί με τη νύφφη.
[Μπουσιώτης 1979, 64] Ικαρία: Περιγραφή βημάτων του Ικαριώτικου και σχήμα πελμάτων.
[Δήμας 1980, 125] Ικαρία: Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, με λαβή των χεριών απ’ τις
παλάμες. Περιγραφή βημάτων και σχήματα
πελμάτων.
[Κόκκινος 1987, 276] Ικαρία: Ο Ικαριώτικος ή
Ισος έχει 9 βήματα που ολοκληρώνονται σε 3
μουσικά μέτρα. Περιγραφή βημάτων και σχήμα
πελμάτων.
[Ρούμπης 1990, 262] Ικαρία και Φούρνοι: Αποτελείται από 2 μέρη: Την εισαγωγή, με μικρά
βήματα και έντονο “σουστάρισμα”, η οποία
αποτελείται από 6 ή 8 βήματα, και το δεύτερο
μέρος που είναι γρήγορο και περιλαμβάνει τα
βασικά βήματα. Παλιότερα χορεύονταν με τα
χέρια σταυρωτά, σήμερα όμως συνήθως χορεύεται με λαβή απ’ τους ώμους. Περιγραφή
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βημάτων και σχήματα.
[Τυροβολά 1992, 98] Ικαρία: Η φόρμα του “παληού” Ικαριώτικου χορού αποτελείται δομικά
από τρείς βασικές χορευτικές φράσεις. Οι δύο
πρώτες χαρακτηρίζονται από λαβή σταυρωτή,
σουστάρισμα και ήρεμη σχετικά κίνηση, ενώ η
τρίτη αποτελεί μετασχηματισμένη μορφή της
δεύτερης με λαβή από τους ώμους, εντονώτερη και πιο πηδηχτή κίνηση και είναι αυτούσια η
μορφή του Ικαριώτικου χορού, ομώνυμου ή με
την ονομασία Τσαμούρικος ή Περαμαρίτικος. Η
ανάλυση κατέδειξε πως και τα δύο χορογραφικά μοτίβα δομούνται στη βάση του χορού Στα
Τρία και προσιδιάζουν με το χορογραφικό μοτίβο της δωδεκανησιακής Σούστας. Ιδιαίτερα,
ο “σημερινός” Ικαριώτικος διαμορφώνει κοινές
δομικές σχέσεις με τον προαναφερόμενο χορό
που οδηγούν στη θεώρηση πως πρόκειται για
μετασχηματισμένο μοτίβο Σούστας.
[Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής SDNM 128, A3] Ικαρία: “Δόσ’ του πέρα”,
Ικαριώτικος πηδηχτός (1.40). Χορωδία, Αντώνιος Τσόχος (βιολί), Φίλιππας Ρούντας (κλαρίνο),
Νίκος Στεφανίδης (κανονάκι), Αγάπιος Τομπούλης (ούτι), Σταύρος Αδριανός (λαούτο), Σίμων
Καράς (επιμέλεια).
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού,
Ευρετήριο : E-3C7BD

Aegean

40 years of silence. 40 years of trouble.
Nikolas Katsimpras
Hellenic American Leadership Council

The failed coup of July 15th and its aftermath are stark reminders of how unstable Turkey has been,
despite the protracted willful blindness of the West to Erdogan’s mercurial behavior. This is just a phase
in the long battle between civilian and military authoritarianism, which have significant implications for
Greece and the greater region. Erdogan is now capitalizing on the failed attempt of a small fraction of the
military, consolidating more power than ever.
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His irresistible flirt with power and his megalomaniac plans for despotism have always been there.
Greece has been witnessing the intractable aggression of Turkey, on numerous fronts, for decades.
Westerns allies and NATO, on the other hand, had chosen to look the other way, establishing a double
standard of what is acceptable.
Few months ago, Turkey shot down a Russian jet for violating its airspace for 7 seconds. How hypocritical, when every single day Turkish jets violate Greek airspace for even up to 10 minutes or more.
The above map is a perfect example of a true case from April 2016, when 6 Turkish F-16s entered
the Greek Flight Information Region north of Chios, without notifying the Greek authorities and for the
next 31 minutes they spent 7 minutes inside Greek airspace and flew over Greek territory twice. As one
of their formations returned back to Turkish airspace, it passed once again through Greek airspace south
of Samos and very close to the Traffic Monitoring Area (TMA) of the international airport of Samos.
TMA is an internationally demarcated area around airports which is closely monitored due to the large
volume of commercial traffic. Aircrafts in the TMA fly at a lower level and are in preparation for landing,
a sensitive phase of their flight. Any uncontrolled flights near that area, without any communication with
the Ground Station, is a major risk to aviation safety. The frequency of Turkish infringements dramatically
increases the chances of an air accident, not only with Greek jets but also with civil aircrafts. During 2016
alone, there have already been 546 infringements of the Athens FIR, with more than 100 taking place
within the Terminal Monitoring Area of civil airports in the Eastern Aegean.
This is a typical incident in the Aegean. This provocative routine did not materialize overnight. This
is its history.

Aegean. 40 years of silence. 40 years of trouble.
A timeline of Turkey’s transition to aggression.
Chios. Samos. Ikaria. Karpathos. For each one of us, names like these wake up memories of joy in
the hundreds of whitewashed Greek islands, filled with scents of olive oil and fresh baked bread; with the
taste of salt in the mouth and the feeling of sun’s kiss on the skin. Unfortunately, the same blessed islands
are also in the shadow of something wicked that has been lurking for decades - Turkey’s imperialistic
aspirations to the West.
For the past few decades, Turkey has managed to establish the Aegean as a disputed area. However, this has not always been the case. Not long ago, Turkey accepted the legal status of the Aegean and
respected Greece’s sovereignty. It is easy to ignore or forget this fact. Turkey has been extremely successful that way. Even Greeks do not remember the period 1931-1974 anymore, and now consider the
daily aggressions as something normal. This desensitization marks Turkey’s great victory in the Aegean.
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40 years of silence
The status of the Aegean remained unquestioned for a long time, long before Turkey decided to
challenge it. During that time, there were some key milestones that relate to issues which Turkey then
accepted, but is now disputing.
In 1931, Greece declared its right to exercise sovereignty in the air within 10 nautical miles (nm) from
its coasts. Turkey had no objection. Five years later, in 1936, Greece decided the same for its sovereignty
in the sea, within 6nm from its coasts, while retaining the right to expand up to 10nm, to match its airspace. Again, no reaction from Turkey. When the member states of the nascent International Civil Aviation Organization agreed on their respective areas of responsibility for ensuring the safety of Civic Aviation (the Flight Information Regions - FIR) in 1944, Turkey accepted and conformed with Greece’s FIR.
This trend of accepting and respecting the sovereignty of the Greek archipelago lasted almost forty
years, until the early 1970s.

40 years of trouble
The beginning of the 70s marked a major turn in Turkish foreign policy. After four decades of accepting the status quo, an era of atrocities and provocations began with the invasion of Cyprus. The decades
since, have been marked by a series of crises which have been aiming towards reshaping the status of
the Aegean.
The first major crisis was instigated using the research vessel Hora, which was supposedly conducting research until Papandreou famously ordered “Sink Hora”, forcing it to retreat back to Turkish waters.
The same vessel, renamed Sismic 1, was used again in 1987 for the same pretense, with an equally
swift response by Greece. A formation of Greek F-4 Phantoms was scrambled, and scared it away with
multiple very low passes over it.
These incidents continued well into the 90s, which were marked by two events. When the internationally ratified Law of the Sea treaty came into force in the mid 1990’s, it gave Greece the right to expand
its territorial waters to 12nm. That was what caused the infamous “Casus Belli” declaration of the Turkish
Parliament, which considered such a lawful right a “cause for war”, despite such a call to war being illegal,
according to the charter of the United Nations.
Turkey wanted to seal its casus belli warning with a blast, therefore, in 1995, the Imia crisis broke
out, with Turkey openly challenging Greek territory in the Aegean for the first time. Three Hellenic Navy
officers lost their lives that day. Commander Christodoulos Karathanasis. Commander Panagiotis Vlahakos. Ensign Ektoras Gialopsos. This incident was the inauguration of the Gray Zones strategy of Turkey
which essentially means that Turkey started placing ambiguous claims on islands throughout the Aegean.
The 1980s, 90s and 00s were increasingly marked by everyday provocations by the Turkish Air Force
(TAF), which, until then, was completely unfamiliar with the Aegean Sea.
Flying over water and engaging in a demanding environment like the Aegean requires training. Therefore, TAF started a daily routine of violating Greek airspace and flying around the Greek FIR without notifying the Greek air controllers.
The FIR infringements are particularly important for Greece, since they impose a great threat to civic
aviation traffic. Thousands of commercial airplanes flying to Greek islands are in the very delicate take off
or landing phases when Turkish jets roam around without any supervision. Any uncontrolled aircraft is a
major risk to aviation safety but the Turkish Air Force does not care about the implications of its actions,
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since these violations serve its purpose.
One on hand, this helped its pilots train by familiarizing themselves with the area and conditions
where they might be called to operate one day, while
on the other hand it contributed to setting a precedent
of challenging the status quo. However, this kind of
irresponsible behavior has already taken its toll. This
year is the 10 year anniversary of the death of Captain Kostas Eliakis.
On May 23rd 2006, Captain Eliakis approached
the Turkish aircraft maintaining steady course and the
required safe distance while trying to identify a nonresponsive Turkish aircraft. This was a typical reconnaissance flight, according to international procedures,
that Greek pilots are called to carry out hundreds of
times in their careers. This time it was different.
The inexperienced and reckless Turkish pilot, 1st
Lieutenant Halil Ibrahim Ozdemir, made a criminal,
abrupt maneuver in close proximity, crashing on top
of the airplane of Captain Eliakis. The purpose of this
maneuver was to suddenly pass in front of the Greek
jet, very close and with maximum thrust, hoping that
this would shut down the Greek jets’ engine. This
could happen if the massive exhaust gases of the first
would flood the engine intake of the second. Ozdemir
miscalculated and crashed on the Greek pilot. He
ejected and was rescued. Eliakis was never found.
For Turkey, the toll of these tactics is irrelevant,
as long as it is able to make its case. In order for the
Turks to be able to substantiate their claims, they
developed a quite rich toolkit of provocations. Apart
from the aforementioned air violations, FIR infringements and research vessels instigations, Turkey is
very creative with its aggression cocktail also using
the following tactics:

Territorial waters violations
The Turkish Navy mirrors the provocative strategies of the Air Force, challenging Greek sovereignty
on an everyday basis. Turkish Navy and Coast Guard
vessels are constantly shadowed by Greek naval
units as they go in and out of Greek territorial waters.

Challenges to Greece’s Search
and Rescue (SAR) jurisdiction
Greece is responsible for all SAR operations within the Greek FIR. Turkey has repeatedly challenged
this and even hindered Greek SAR operations.
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Down to the
basics
In order to understand the tactics and
end goal of Turkey, it is important to keep
in mind the four key pieces of the Aegean
puzzle.
1. Territorial waters. The area inside
the 6 nautical miles demarcation that
extends from the Greek coast (in the
mainland and islands) is considered
Greek territory. International waters
extend beyond the 6nm. Greece has
absolute control and rights over the
territorial waters, however the legal
rights and responsibilities in the international waters are mainly financial and for life at sea purposes.
2. National Airspace. The airspace inside the 10 nautical miles demarcation that extends from the Greek
coast (in the mainland and islands)
is considered Greek territory. International airspace extends beyond
the 10nm. Greece has absolute control and rights within the 10nm limit,
however the legal rights and responsibilities in the international airspace
are mainly for air safety purposes.
3. FIR. Flight Information Region is an
area agreed by the Member States of
the International Civil Aviation Organization, assigning to each State the
responsibility of ensuring the safety
for Air Mariners. Greece’s FIR is also
its Search and Rescue area.
4. Exclusive Economic Zone. It is essentially the area that covers most
of the Aegean and where Greece has
exclusive economic rights, from researching, to fishing, drilling, setting
cables etc. It includes both territorial and international waters and it is
what Turkey is actually targeting.

Harassment of vessels, airplanes and helicopters
Both civilian and military vessels, and air units are harassed by Turkish forces year around. From flybys, to random demands over the radio inside areas of Greek jurisdiction, Turkey never seizes to surprise
with the creativity of its claims.

NAVTEX, NOTAMS as strategic tools
NAVTEX (radio transmitted navigational warnings) and Notice To AirMen have been consistently
used by Turkey as a passive aggressive way of creating a sense of ambiguity over the status of the Aegean. Turkey keeps abusing these systems for political purposes, reserving areas for iconic operations
for long periods of time, and creating a prolonged climate of instability.
For the longest time the true motives behind these outlandish claims and diabolic tactics were difficult
to be deciphered.
The main target of this uninterrupted chain of provocations, harassment and artificial crises
has been not been Greece, but the international community. In the Aegean and the Eastern Mediterranean, Turkey has been long trying to assert its version of a “Monroe Doctrine,” with it playing
the role of the United States. Unfortunately, the international community has emboldened Ankara
in this pursuit.
The constant flow of political white noise, along with the daily provocations, have been establishing
the Aegean as a disputed territory in the consciousness of friends and allies in the US, Europe and NATO.
Turkey has essentially high-jacked the status of the area Aegean as a disputed area.

The Future
The natural gas discoveries of Cyprus and Israel, and the rekindling of energy explorations in the
Aegean were the reasons why Turkey had been perfecting its policies of provocations all along. The
question now remains of how can Greece escape the situation that Turkey has been very careful designing for decades.
Unfortunately, Greece has been a reactive observer, playing by the rules Turkey has been setting.
The only way forward is to change the rules of the game. The question is which Greek government will
do this and whether a way will be found that will be more effective against the elaborate Turkish plans.
Even more importantly, the question that matters the most is what can we do. The Greek American
community has proven its passion for our national causes. Its sociopolitical and financial capital makes it
one of the most powerful communities in the US. However, we have not been able to perform according
to our potential. We need a new kind of civic leadership that will allow us to coordinate our actions in a
substantial way, always using the correct means and narrative.
We have long surpassed the limits of volunteer activism. The Hellenic American Leadership Council
(HALC) was founded for this exact reason. Based on the paradigm of Jewish and other ethnic organizations, HALC has a professional core that works 24/7 on the issues, the agenda and the coordination of
the community. HALC’s role is to educate and also promote the notion of civic leadership throughout the
greater Omogeneia. We are as strong as our coordinated, collective actions. What we need is the active
participation of all Hellenes, may that be online through carefully planned petitions that reach our elected
officials or with actual, quality presence in DC and the offices of our representatives.
HALC provides the necessary support and coordination that our community needs to mobilize effectively. This leaves us no room for excuses; it is up to us to step up. Our power is in our numbers. Everyone can now join the movement and help shape our future. In order to become a member, and for more
information, you may visit www.hellenicleaders.com.
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The island of long life
On the Greek island of Ikaria,
life is sweet… and very, very long.
So what is the locals’ secret?
Andrew Anthony, Friday 31 May 2013

With its beautiful coves, rocky cliffs, steep valleys and broken canopy of scrub and olive groves,
Ikaria looks similar to any number of other Greek
islands. But there is one vital difference: people
here live much longer than the population on other
islands and on the mainland. In fact, people here
live on average 10 years longer than those in the
rest of Europe and America – around one in three
Ikarians lives into their 90s. Not only that, but they
also have much lower rates of cancer and heart disease, suffer significantly less depression and dementia, maintain a sex life into old age and remain
physically active deep into their 90s. What is the
secret of Ikaria? What do its inhabitants know that
the rest of us don’t?
The island is named after Icarus, the young
man in Greek mythology who flew too close to the
sun and plunged into the sea, according to legend,
close to Ikaria. Thoughts of plunging into the sea
are very much in my mind as the propeller plane
from Athens comes in to land. There is a fierce wind
blowing – the island is renowned for its wind – and
the aircraft appears to stall as it turns to make its
final descent, tipping this way and that until, at the
last moment, the pilot takes off upwards and returns to Athens. Nor are there any ferries, owing
to a strike. “They’re always on strike,” an Athenian
back at the airport tells me.
Stranded in Athens for the night, I discover that
a fellow thwarted passenger is Dan Buettner, author of a book called The Blue Zones, which details
the five small areas in the world where the popu-
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lation outlive the American and western European
average by around a decade: Okinawa in Japan,
Sardinia, the Nicoya peninsula in Costa Rica, Loma
Linda in California and Ikaria.
Tall and athletic, 52-year-old Buettner, who
used to be a long-distance cyclist, looks a picture
of well-preserved youth. He is a fellow with National Geographic magazine and became interested in
longevity while researching Okinawa’s aged population. He tells me there are several other passengers on the plane who are interested in Ikaria’s exceptional demographics. “It would have been ironic,
don’t you think,” he notes drily, “if a group of people
looking for the secret of longevity crashed into the
sea and died.”
Chatting to locals on the plane the following
day, I learn that several have relations who are centenarians. One woman says her aunt is 111. The
problem for demographers with such claims is that
they are often very difficult to stand up. Going back
to Methuselah, history is studded with exaggerations of age. In the last century, longevity became
yet another battleground in the cold war. The Soviet
authorities let it be known that people in the Caucasus were living deep into their hundreds. But subsequent studies have shown these claims lacked
evidential foundation.
Since then, various societies and populations
have reported advanced ageing, but few are able
to supply convincing proof. “I don’t believe Korea
or China,” Buettner says. “I don’t believe the Hunza
Valley in Pakistan. None of those places has good

birth certificates.”
However, Ikaria does. It has also been the subject of a number of scientific studies. Aside from the
demographic surveys that Buettner helped organise, there was also the University of Athens’ Ikaria
Study. One of its members, Dr Christina Chrysohoou, a cardiologist at the university’s medical
school, found that the Ikarian diet featured a lot of
beans and not much meat or refined sugar. The locals also feast on locally grown and wild greens,
some of which contain 10 times more antioxidants
than are found in red wine, as well as potatoes and
goat’s milk.
Chrysohoou thinks the food is distinct from that
eaten on other Greek islands with lower life expectancy. “Ikarians’ diet may have some differences
from other islands’ diets,” she says. “The Ikarians
drink a lot of herb tea and small quantities of coffee;
daily calorie consumption is not high. Ikaria is still an
isolated island, without tourists, which means that,
especially in the villages in the north, where the highest longevity rates have been recorded, life is largely
unaffected by the westernised way of living.”
But she also refers to research that suggests
the Ikarian habit of taking afternoon naps may help
extend life. One extensive study of Greek adults

showed that regular napping reduced the risk of
heart disease by almost 40%. What’s more, Chrysohoou’s preliminary studies revealed that 80% of
Ikarian males between the ages of 65 and 100 were
still having sex. And, of those, a quarter did so with
“good duration” and “achievement”. “We found that
most males between 65 and 88 reported sexual activity, but after the age of 90, very few continued to
have sex.”
In a small village called Nas at the western
end of Ikaria’s north shore is Thea’s Inn, a bustling
guesthouse run by Thea Parikos, an AmericanIkarian who returned to her roots and married a local. Ever since Buettner set up with his research
team here a few years back, Thea’s Inn has been
a sort of base camp for anyone looking to study the
island’s older population.
It’s a good introduction to Ikarian life, if only
because the dining table always seems to bear a
jug of homemade red wine and dishes made from
garden-grown vegetables. Whatever household we
enter over the next four days, even at the shortest notice, invariably produces the same appetising
hospitality. Yet Ikarians are far from wealthy. The
island has not escaped the Greek economic crisis
and around 40% of its inhabitants are unemployed.
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Nearly everyone grows their own food and many
produce their own wine.
There is also a strong tradition of solidarity among Ikarians. During the second world war,
when the island was occupied by the Italians and
Germans, there was substantial loss of life through
starvation – some estimates put the death toll at
20% of the population. It’s been speculated that
one of the reasons for Ikarians’ longevity is a Darwinian effect of survival of the fittest.
After the war, thousands of communists and leftists were exiled to the island, bringing an ideological underpinning to the Ikarians’ instinct to share.
As one of the island’s few doctors told Buettner, “It’s
not a ‘me’ place. It’s an ‘us’ place.”
Family is a vital part of Ikarian culture and every
old person I visit has children and grandchildren actively involved in their lives. Eleni Mazari, an estate
agent on the island and a repository of local knowledge, says, “We keep the old people with us. There
is an old people’s home, but the only people there
are those who have lost all their family. It would
shame us to put an old person in a home. That’s
the reason for longevity.
All the blue zones are slightly austere environments where life has traditionally required hard
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work. But they also tend to be very social, and none
more so than Ikaria. At the heart of the island’s social scene is a series of 24-hour festivals, known as
paniyiri, which all age groups attend. They last right
through the night and the centrepieces are mass
dances in which everyone – teenagers, parents,
the elderly, young children – takes part.
One of the things Buettner has found that
unites the elderly inhabitants of all the blue zones
is that they are unintentionally old: they didn’t set
out to extend their lives. “Longevity happened to
these people,” he says. “The centenarians didn’t all
of a sudden at 40 say, ‘I’m going to become 100;
I’m going to start getting exercise and eating these
ingredients.’ It ensues from their surroundings. So
my argument is that the environmental components
of places such as Ikaria are portable if you pay attention. And the value proposition in the real world
is maybe a decade more life expectancy. It’s not
living to 100. But I think the real benefit is that the
same things that yield this healthy longevity also
yield happiness.”
It’s hard to imagine many other places, offering
quite so pleasant a time for a man in his 90s. Life
in the blue zone is good. And that may be the real
secret of why it’s also so long.

