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Μήνυμα του ΙΚΙ στο γύρισμα του χρόνου
Απολογισμός 2019 και Προοπτικές για το 2020
Τιμώμενο πρόσωπο για το 2019 ο Πέτρος Πετράτος
Λίγο πριν καλωσορίσουμε το νέο χρόνο, επιχειρούμε έναν αδρομερή απολογισμό
της δράσης του ΙΚΙ για το 2019 και έναν προγραμματισμό για το 2020, στο πλαίσιο
πάντα των στόχων του για το Περιβάλλον, την Ανάπτυξη και τον Πολιτισμό στην
Κεφαλονιά και Ιθάκη και στο Ιόνιο Αρχιπέλαγος. Τα μέσα επίτευξης των στόχων
αυτών είναι εκδηλώσεις, εκδόσεις, μηνύματα και άλλες παρεμβάσεις, επιδιώκοντας
πάντα την συνεργασία με τους αρμόδιους κάθε φορά φορείς και υπηρεσίες και με
την υποστήριξη των φίλων και συνεργατών του ΙΚΙ.
Πιο κάτω παρατίθενται τα κυριότερα γεγονότα και οι παρεμβάσεις του 2019 (κατά
χρονολογική σειρά):
9 Φεβρουαρίου 2019 : Ένα θλιβερό γεγονός
Το 2019 άρχισε με ένα δυσάρεστο γεγονός για το ΙΚΙ: Την απώλεια της επί χρόνια
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του, Νίκης Γουλανδρή για την οποία έγινε
ξεχωριστή αναφορά σε ειδική ανακοίνωση (9/2/19) από τον Ηλία Μπεριάτο, ο
οποίος παρέστη στη νεκρώσιμη ακολουθία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
«Η Νίκη Γουλανδρή το γένος Κεφαλά με καταγωγή από το Ληξούρι Κεφαλονιάς
υπήρξε μια ξεχωριστή πνευματική προσωπικότητα της Ελλάδας, της οποίας η
δράση, περιβαλλοντική, επιστημονική, καλλιτεχνική, κοινωνική, πολιτιστική, άφησε
ανεξίτηλα τα ίχνη της στη χώρα μας. Επιπλέον η διεθνής παρουσία της στα θέματα
πολιτισμού και περιβάλλοντος τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο
υπήρξε ομολογουμένως σημαντική και αναγνωρίστηκε από διεθνείς παράγοντες
(προσωπικότητες και οργανισμούς) όπως αποδεικνύουν οι τιμητικές διακρίσεις που
έλαβε κατά καιρούς…. Σε ό,τι αφορά το ΙΚΙ, η Νίκη Γουλανδρή ανέλαβε πρόεδρος
ύστερα από τον πρόωρο θάνατο του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση (1ου προέδρου του
ΙΚΙ) και με το κύρος της στήριξε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Ιδρύματος
συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξή του». (βλέπε δελτίο τύπου 9-2-2019)
Η κενή θέση στο Δ. Σ. του ΙΚΙ αναπληρώθηκε από τον συμπατριώτη μας Ερνέστο
Τζαννάτο, καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο τη Θαλάσσια και Ναυτιλιακή Τεχνολογία. Στη
θέση του προέδρου Δ.Σ. εκλέχτηκε ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Ηλίας Μπεριάτος.

8 Μαρτίου 2019
Παρουσίαση του βιβλίου «Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμένη κληρονομιά» και
τιμητική διάκριση στον Γεράσιμο Σταματάτο.
Η εκδήλωσή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης. Στο
πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε η παρουσίαση του βιβλίου (με επιμελήτριες τη
Μάνια Μπεριάτου και την Ιουλία Παπαευτυχίου). Στη εισαγωγική του ομιλία εκ
μέρους του ΙΚΙ, ο Ηλίας Μπεριάτος αναφέρθηκε στο ιστορικό της έκδοσης και στη
συνέχεια έλαβαν το λόγο η Μαργαρίτα Κοτσιλίνη αρχιτέκτων, και ο Ηλίας
Τουμασάτος εκπαιδευτικός, Δρ ιστορίας, που παρουσίασαν αναλυτικά το βιβλίο.
Στο δεύτερο μέρος, το ΙΚΙ απένειμε σχετικό δίπλωμα και πλακέτα στον συμπολίτη
μας Γεράσιμο Σταματάτο, (ως τιμώμενο πρόσωπο για το 2018) ο οποίος για
δεκαετίες ολόκληρες εργάστηκε επίμονα για την προστασία των πολιτιστικών
αγαθών της Κεφαλονιάς με αποκορύφωμα τον αγώνα του για τη διάσωση της
Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Φισκάρδου. Για τον τιμώμενο μίλησαν ο Τάκης
Μπαζίγος αντιπρόεδρος του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ηλίας
Τουμασάτος
Στην εκδήλωση διανεμήθηκαν δωρεάν 150 περίπου αντίτυπα του βιβλίου για τις
ξηρολιθικές κατασκευές, σε όλους τους παρευρισκόμενους.
1 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση του ΙΚΙ στην οποία εκφράζονται συγχαρητήρια στον ταλαντούχο
κεφαλονίτη σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτο για την βράβευση του με το χρυσό φοίνικα
στο 72ο φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών για την μικρού μήκους ταινία του
«Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό και Εμάς»
5 Ιουνίου 2019
Μήνυμα του ΙΚΙ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)
Όπως τονίστηκε στο εφετινό μήνυμα, … η σημερινή περιβαλλοντική κρίση, η
«άβολη αλήθεια» της εποχής μας, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ανθρώπινων
επιλογών, πολιτικών και δραστηριοτήτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
31-Αυγούστου 2019
Οργάνωση και Διεξαγωγή του 18ου Επιστημονικού Συμποσίου. Το θέμα του
Συμποσίου ήταν «Κρίσεις, Κίνδυνοι, Καταστροφές: Η νέα κανονικότητα στην
ανθρωπόκαινο» αναμφίβολα ιδιαίτερα σημαντικό για τα νησιά μας.
Κατά τη διάρκεια του συμποσίου έγινε απονομή τιμητικών διπλωμάτων στις
εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας και περιβάλλοντος Κεφαλονιάς και Ιθάκης τα
μέλη των οποίων αποτελούν τους αφανείς ήρωες της διαχρονικής προσπάθειες για
την προστασία των δασών από κάθε είδους καταστροφές.
Οι ομάδες που τιμήθηκαν ήταν οι ακόλουθες :
(Σε παρένθεση αναφέρονται οι επικεφαλής των ομάδων)
1-Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ- ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ( Σπύρος Μοσχόπουλος)
2-Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ( Διονύσιος Παπαδάτος)
3- Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΡΙΣΟΥ ( Κώστας Τζαμαρέλος)
4-Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας ΠΑΛΙΚΗΣ ( Κωνσταντίνος Τσίκλης)
5-Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος ΠΥΛΑΡΟΥ (Γεράσιμος Δίπλας )
6-Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (Ανδρέας Αλιβιζάτος)
7-Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιθάκης (Δήμαρχος Διονύσιος Στανίτσας)

Αξίζει να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία διεξαγωγής των Συμποσίων της Κεφαλονιάς,
με συμμετοχή αξιόλογων εισηγητών από πανελλήνιας εμβέλειας φορείς, μετρά ήδη

19 χρόνια επιστημονικού διαλόγου και προβληματισμού σχετικά με το περιβάλλον,
την ανάπτυξη και τον πολιτισμό.
22 Σεπτεμβρίου 2019
Μήνυμα του ΙΚΙ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου).
Σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : Η δημιουργία υποδομών και προϋποθέσεων
για ασφαλή, αξιόπιστα και ελκυστικά ΜΜΜ σε όλες τις ελληνικές πόλεις και
κωμοπόλεις έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες…Στον τόπο μας η κατάσταση
έχει φτάσει πραγματικά σε πλήρες αδιέξοδο. Στο Αργοστόλι όπως και στο Ληξούρι,
υπάρχει γενικευμένη παραβατικότητα στα θέματα της κυκλοφορίας…με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την ενέργεια, τον τουρισμό, την τοπική οικονομία, την υγεία και την
ποιότητα ζωής !
2 Δεκεμβρίου 2019
Δημόσια παρέμβαση για τη κληρονομιά της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στο
Αργοστόλι και την ανάγκη ανάδειξής της. Υπενθυμίζεται πρόταση του ΙΚΙ (που έχει
γίνει από το 2005) για να κηρυχθούν διατηρητέα κατά προτεραιότητα τα εξής
μετασεισμικά κτίρια, έργα σπουδαίων αρχιτεκτόνων κάποιοι των οποίων ήταν
κεφαλονίτες :
Κτίριο Ξενοδοχείου Ξενία
Κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου
Κτίριο Δημαρχείου
Κτίριο Διοικητηρίου
Κτιριακό συγκρότημα Αγοράς
Κτίριο πρώην Εμπορικής Τράπεζας
11 Δεκεμβρίου 2019
Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα των Βουνών και τη σημασία της για την
Κεφαλονιά και Ιθάκη και τα Ιόνια Νησιά. Αναφορά στις αναγκαίες ενέργειες και
δράσεις από τους αρμόδιους φορείς για τον Αίνο και την ορεινή Κεφαλονιά
γενικότερα.
20 Δεκεμβρίου 2019
Έκδοση βιβλίου για τον πληθυσμό της Ιθάκης.
Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ) από κοινού με την Ιόνιο Εταιρεία Ιστορικών
Μελετών (ΙΕΙΜ) προχώρησαν στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Ο πληθυσμός της
Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού το έτος 1807» με συγγραφέα την κα Ιωάννα
Αθανασοπούλου, δρα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το βιβλίο, εκτός από την
απογραφή του 1807 ( Anagrafi degli abitanti dell’ isola d’ Itaca e dei scogli adjacenti
di Calamo e Castus) περιέχει εκτενέστατη εισαγωγή και ευρετήριο επωνύμων και
τοπωνυμίων:
Το ΙΚΙ εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους εκείνους που συμμετείχαν, βοήθησαν
και συνέβαλλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση των παραπάνω
δράσεων
Τιμώμενο πρόσωπο από το ΙΚΙ για το 2019 ο Πέτρος Πετράτος
Το ΙΚΙ, με βάση το καταστατικό του, τιμά κάθε χρόνο συμπατριώτες μας για την
ξεχωριστή επιστημονική ή/και κοινωνική τους προσφορά. Για το 2019, το πρόσωπο
το οποίο επιλέχτηκε να τιμηθεί είναι ο συμπατριώτης μας Πέτρος Πετράτος ο

οποίος ξεχώρισε για το έργο και τη δράση του ως πρόεδρος της Ιακωβατείου
Βιβλιοθήκης-Μουσείου και όχι μόνο..
Ο Πέτρος Πετράτος Φιλόλογος, Δρ. Ιστορίας, τα τελευταία χρόνια ανέπτυξε
εξαιρετικά πλούσια δράση ως πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της
Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης- Μουσείου στο Ληξούρι. Με επιμονή και εργατικότητα
κατάφερε μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, δράσεις και ενέργειες να αναβαθμίσει
τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης συνολικά. Κατέβαλε επίπονες προσπάθειες,
δραστηριοποιούμενος μέσα σε δύσκολες συνθήκες -οικονομικές και διοικητικέςκαι με την πολιτεία πρακτικώς απούσα... Με την εμπνευσμένη καθοδήγησή του
παρακίνησε όχι μόνο τους άμεσους συνεργάτες του αλλά και μια ευρύτερη ομάδα
ανθρώπων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ιακωβάτειο. Κορύφωση αυτών
των εξελίξεων υπήρξε η έκδοση και η παρουσίαση μέσα στο 2019, τόσο στο Ληξούρι
όσο και στην Αθήνα, του εμβληματικού δίτομου έργου «Σύμμικτα Παλικής» το
οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος και φυσικά το κοπιαστικό έργο της μεταφοράς των
βιβλίων και κειμηλίων από το ραγισμένο παραδοσιακό και διατηρητέο κτήριο της
Ιακωβατείου, στο μέχρι τότε αναξιοποίητο κτίριο του Μουσείου. Παράλληλα με
τα παραπάνω, το ΙΚΙ θεωρεί ότι η προσφορά του και το γενικότερο επιστημονικό και
συγγραφικό έργο του, που δεν μπορεί να αναλυθεί εδώ, είναι άξιο αναγνώρισης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το ΙΚΙ προγραμματίζει για το χρόνο που έρχεται,
μεταξύ άλλων, δύο ενδιαφέρουσες δράσεις, που είναι οι ακόλουθες :
-Διοργάνωση του 19ου Επιστημονικού Συμποσίου του ΙΚΙ, (όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί στο 18ο Συμπόσιο) το οποίο προγραμματίζεται για τον μήνα Ιούνιο, με
θέμα Τροχαία και άλλα ατυχήματα: Μια εθνική μάστιγα. (Έρευνα και δράση για
μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο, στην κατοικία, στην εργασία, στον ελεύθερο
χρόνο) με ειδικούς επιστήμονες εισηγητές από σχετικούς και αρμόδιους φορείς .
-Εκδήλωση για τον σπουδαίο Κεφαλονίτη, ιστορικό και κριτικό τέχνης, εκδότη και
συλλέκτη έργων τέχνης Κριστιάν Ζερβό (Christian Zervos) με αφορμή τη
συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του. Ο Κριστιάν Ζερβός ήταν εκείνος
ανέδειξε το έργο του μεγάλου Πικάσο, στήριξε με κάθε τρόπο τον ταλαντούχο
κεφαλονίτη γλύπτη Γ. Σκλάβο και τιμήθηκε από το γαλλικό κράτος με την
δημιουργία του Μουσείου Ζερβός (MUSÉE ZERVOS).
Τέλος, προγραμματίζονται δημόσιες παρεμβάσεις για θέματα περιβάλλοντος στο
χώρο των νησιών μας.

Χρόνια Πολλά- Καλή Χρονιά!
Για το ΙΚΙ
Ηλίας Μπεριάτος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ομότιμος Καθηγητής παν. Θεσσαλίας
Για αναλυτικότερες αναφορές και πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις
του ΙΚΙ μέσα στο 2019, βλέπε στην ιστοσελίδα : www.ikifoundation.gr

