Ι∆ΡΥΤΗΣ - EK∆ΟΤΗΣ: 1950-1980 † ΙΩΑΝ. ΣΠ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ 1980-2012: ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΑΜΠΡΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ
190 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Με την δέουσα λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια έγιναν οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις και εφέτος για
την190ή επέτειο της Ευρέσεως της
Θαυματουργού Εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τήνο. Την παραμονή της επετείου
της
μεγάλης
Εορτής, 29 Ιανουαρίου 2013,
έλαβε χώρα η
μεταφορά της
Αγίας Εικόνας
με πλήρη εκκλησιαστική τάξη
και εν πομπή από τον κυρίως
Ναό στον κάτωθέν του Ι. Ναό της Ευρέσεως και η τέλεση Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σύρου-Τήνου κ.κ. ∆ωροθέου Β΄, βοηθουμένου υπό του Ιερού Κλήρου της
Νήσου. Μετά το πέρας έγινε η βράβευση των αριστούχων μαθητών των
Σχολείων της Τήνου (σχολ. έτους
2011-2012), μέσα στο Ναό της Ευαγγελιστρίας.
Την κυριώνυμο, 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2013, ετελέσθη Αρχιερ. Θ. Λειτουργία
στον Ι. Ναό της Ευαγγελιστρίας προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου
Σύρου-Τήνου κλπ. κ.κ. ∆ωροθέου Β΄
και ακολούθησε η καθιερωμένη Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στην πόλη με
πλήρη εκκλησιαστική τάξη. Μετά την
επάνοδο της πομπής στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας, εψάλη Επιμνημόσυνη ∆έηση στους τάφους των Κτητόρων του Ι.
Ναού και του Ι. Καθιδρύματος με κατάθεση στεφάνου από μέλος της ∆.Ε..
Ακολούθησε η καθιερωμένη επίσης
εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας μετά συνοπτικού Απολογισμού
του λήξαντος έτους 2012, από τον
Αντιπρόεδρο της ∆.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κ.
Ευάγγ. Παρασκευά Γκύζη εντός του
Ιερού Ναού και η τέλεση Μεγ. Αρχιερατικού Εσπερινού. Περί τις 6.30 απογευματινή και μετά την συγκέντρωση
των αρχών στο ∆ημοτικό Κατάστημα
επί της οδού Μεγαλόχαρης πραγματοποιήθηκε η μεγάλη Λαμπαδηφορία
ανά τους δρόμους της πόλης και η πομπή κατέληξε στην Πλατεία Παντανάσσης. Η πομπή, από μαθητές των
σχολείων, συλλόγους και πολίτες του
νησιού, αρχές του νησιού, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
και επισήμους προσκεκλημένους που
κρατούσαν στα χέρια τα γνωστά «Φαναράκια» σε ανάμνηση της τότε διαδρομής των Τηνίων κατά την ημέρα
της Ευρέσεως, κατέληξε στην Πλατεία Παντανάσσης, όπου απηύθυνε
πανηγυρικό χαιρετισμό ο ∆ήμαρχος

Τήνου κ. Παν. Κροντηράς. Ακολούθησε, επί της εξέδρας της πλατείας Παντανάσσης, η Βράβευση των τριών καλύτερων γραπτών δοκιμίων των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ
Τήνου, που έλαβαν μέρος στον
1ο
Μαθητικό
Προαιρετικό
∆ιαγωνισμό Λογοτεχνίας και η
όλη τελετή έκλεισε με το καθιερωμένο παραδοσιακό κέρασμα των παρευρισκομένων
στον χώρο της
Πλατείας Παντανάσσης. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της Τήνου, ο Αρχηγός
του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τήνου κ. Μ. Βίλλας, ο ∆ήμαρχος Τήνου κ. Παν. Κροντηράς, ο πρ. ∆ήμαρχος Τήνου κ. Σίμος Ορφανός, Αντιδήμαρχοι, ∆ημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, η πολιτευτής της Ν.∆. κ. Κατ. Μονογιού, εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων της Τήνου και πλήθος ευλαβών προσκυνητών από την Χώρα και τα χωριά της
Τήνου. Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, εις
τον Ι. Ναόν Ευαγγελιστρίας ετελέσθη
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των ∆ωρητών, Συνδρομητών
και Ευεργετών του ΠΙΙΕ Τήνου.
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
• Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Η Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις συμμετέχοντας στους πανηγυρικούς εορτασμούς της Επετείου της
190ής Επετείου από της Ευρέσεως
της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης
Τήνου πραγματοποίησε την Κυριακή 3
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(ΟΣΥΜΙΚ)

Στις 20 Απριλίου 2013, θα πραγµατοποιηθή η ετήσια Εορτή της Ενώσεως
Ανδρίων, Πανανδριακός εορτασµός «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ», προστάτιδας των απανταχού Ανδρίων, µε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία
στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύκη από ώρα 8:30 π.µ. Σας προσκαλούµε να τιµησετε την εορτή µαζί µε τα Μέλη της αξιότιµης οικογένειάς σας.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ηµοσθένους 2, Πειραιάς, 18531,
Τηλ./Fax: 210.4286 030, Κιν.: 6947 723
706, e-mail: osymik@otenet.gr
Αριθ. Πρωτ. : 131
Πειραιάς, 30 ∆εκεµβρίου 2012
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
1. ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 3.
ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ,
4. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 5. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
6. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 7. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, 8. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 9. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ: κ.κ. ΝΙΚ. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑ – ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΤΣΗ
ΘΕΜΑ: ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΟΝΗΣΩΝ
Αξιότιµοι Κύριοι,
Απευθύνουµε την παρούσα επιστολή
στους κοινοβουλευτικούς, εκπρόσωπους του Ελληνικού λαού και οµολογουµένως καταβάλλουµε απέλπιδα
προσπάθεια να εκφράσουµε την αγωνία και απόγνωση της πλειοψηφίας του
νησιωτικού κόσµου, που εκπροσωπεί η
Οµοσπονδία µας. ∆εν παραβλέπουµε
πως το πρόβληµα παρακµής αφορά και
τροµοκρατεί το µεγαλύτερο µέρους του
πληθυσµού της Χώρας µας, αλλά τα µικρά νησιά µας κινδυνεύουν άµεσα να οδηγηθούν στην κοινωνική εξαφάνιση.
Πρόσφατα ακούστηκε ότι για να ελαφρώσουµε το « εθνικό κόστος» θα πρέπει να εκκενωθούν, από τους κατοίκους
τους, τα µικρά νησιά. ∆εν ψάχνουµε να
αποδώσουµε αυτό το µήνυµα της «εσχάτης προδοσίας» σε κάποιο. Αυτό τοποθετείται σε άλλη προτεραιότητα.
Όμως, η δυσάρεστη εξακρίβωση είναι
ότι με τα μέτρα που παίρνουν οι συγκυβερνήτες επαληθεύεται το τάχα άστοχο
και αμελητέο σχόλιο, όπως χαρακτηρίστηκε. Απειλούνται προς εξαφάνιση τα
νησιά αυτά τα οποία αντιστάθηκαν σθεναρά στις επιθέσεις των πειρατών και όλων των άλλων αντιξοοτήτων δια μέσω
χιλιετηρίδων και διατήρησαν την Ελληνικότητά τους. Όλα γίνονται και ορισμένα
συγκαλύπτονται, εν ονόματι της εφαρμογής του κατακτητικού μνημονίου. Παρά
τα επαχθή, αντικοινωνικά μέτρα εξαθλίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειαςαν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλα- επικρατεί, εκ μέρους των συγκυβερώντων, μια αισιοδοξία για την ανάπτυξη και την προκοπή της χώρας μας. Εμείς
ως Έλληνες θέλουμε να πιστεύουμε ότι
είναι δυνατή η ανάκαμψη και η έξοδος
της χώρας μας από την κρίση, αλλά τα
μέτρα που συνεχίζονται να παίρνονται κάθε άλλο μας πείθουν γι’ αυτό.
Η Ομοσπονδία μας με την παρούσα εντοπίζει και σας θέτει υπ’ όψη τα σοβαρά προβλήματα που έφθασαν στο έσχατο σημείο να απειλούν την εξαφάνιση
του πληθυσμού με ότι συνεπάγεται αυτό,
τα οποία χρήζουν της άμεσης αντιμετώπισής τους. Τα προβλήματα κατατάσσονται σους παρακάτω τομείς:
Α) ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.
Βαθµιαία επιχειρείται η συγκοινωνιακή
αποµόνωση των µικρών νησιών.1) Με
μείωση της συχνότητας των δρομολογίων, με πρόφαση την μείωση των επιδοτήσεων, για τις ονομαζόμενες άγονες
γραμμές και την κατάργηση άλλων ζωτικών γραμμών. 2) Με συχνές αυξήσεις
των τιμών των εισιτηρίων, τόσο για τους
επιβάτες, όσο για τα τροχοφόρα και τα
δέματα. Ενώ η θεσμοθέτηση του μεταφορικού Ισοδύναμου, έχει ξεχαστεί.. 3) Με
κατάργηση των μειωμένων εισιτηρίων κατά 50%, για τους μονίμους Κατοίκους.
Νόμος 2932/2001 Γραμμές «∆ημοσίου
Συμφέροντος». Φαίνεται το δημόσιο συμφέρον καταργήθηκε κι αυτό. 4) Η επιβάρυνση των εισιτηρίων με ΦΠΑ 23%
Β) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Με αυτές τις συνθήκες, η μόλις τα τελευταία χρόνια διαφαινόμενη βαθμιαία αύξηση της επισκεψιμότητας στα μικρά νησιά, απειλείται με ανάσχεση. Αναγκαστικά όλα τα είδη και οι υπηρεσίες, έχουν υψηλότερο κόστος στα
νησιά μας. Από την μετακίνηση μέχρι και
την διατροφή και αναμένεται λόγω των
παραπάνω αναφερομένων φορολογικών
επιβαρύνσεων η κατάσταση να χειροτερεύσει. Η εικόνα των νησιών, παρά το φυσικό κάλλος, δεν είναι ελκυστική για τους
επισκέπτες, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων, όπως και τα αναφερόμενα
στην παραπάνω παράγραφο.Ήδη πήραμε μια γεύση από την περσινή χρονιά,
που αν και υπήρχε καλή επισκεψιμότητα,
τα χρήματα που έμειναν στα νησιά, ήσαν
λιγότερα και τα δικαιολογημένα παράπονα περισσότερα. Η απόφαση της καθιέρωσης του ΦΠΑ στο επαχθή συντελεστή
23% αποτελεί φοβερό αντικίνητρο στην
ανάπτυξη του τουρισμού.
Γ) ΥΓΕΙΑ. Παντελής εγκατάλειψη και
υποβάθμιση της προστασίας της υγείας
των κατοίκων ακόμη και στις στοιχειώδεις παροχές, όπως π.χ. μη διορισμός ιατρών σε άγονα νησιά, με ραγδαία κατάργηση όλων των θεσμών.
Συνέχεια εις την 2α σελ.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.kykladikonfos.gr µε το πλούσιο περιεχόµενό της
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Φεβρουαρίου, κατά το κατ’ έτος καθιερωμένο πρόγραμμά της τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ EΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο
31/01/2013
Τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιά μας, συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου,
η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο.
Τα κύρια θέματα τα οποία απασχόλησαν
τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν η κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της υγείας, τα συγκοινωνιακά προβλήματα και
η επικείμενη ιδιωτικοποίηση λιμανιών της
περιφέρειάς μας, το πρόγραμμα ‘’ΑΘΗΝΑ’’ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η
επικείμενη κατάργηση των ∆.Ο.Υ. , αλλά
και άλλων σημαντικών δημοσίων υπηρεσιών.
• Ειδικότερα σε ότι αφορά τα θέματα
της υγείας, τονίστηκε η αναγκαιότητα
παρεμβάσεων από την πολιτεία στο πλαίσιο και της συζήτησης για τον εθνικό
σχεδιασμό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα και οι ελλείψεις των νησιών. Συστάθηκε επιτροπή
εμπειρογνωμόνων από το χώρο της υγείας, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταθέσουν συγκεκριμένες
προτάσεις στο ∆.Σ. της Π.Ε.∆., συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημόσια
διαβούλευση και στην διεκδίκηση από
τους αιρετούς, συγκεκριμένων αιτημάτων που θα συμβάλλουν στην επίλυση
των προβλημάτων.
Το θέμα της υγείας θα αποτελέσει και
κύριο θέμα του συνεδρίου της ΠΕ∆, το
οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες στη Λέρο.
• Οι θέσεις της Κυβέρνησης, όπως
αυτές διατυπώθηκαν από τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου κο Μουσουρούλη
στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.,
σύμφωνα με τις οποίες σημαντικά λιμάνια προβλέπεται να ιδιωτικοποιηθούν, όπως είναι ενδεικτικά της Μυκόνου και
της Ρόδου, ενώ σχεδιάζεται και η συγχώνευση ή και κατάργηση των ∆ημοτικών
Λιμενικών Ταμείων.
Η ΠΕ∆ είναι αντίθετη στην κατάργηση
αυτή, αλλά επιθυμεί να συμμετέχει και να
συμβάλλει στο διάλογο με την κατάθεση
συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες θα

έχουν ως στόχο τους, την αναβάθμιση
της λειτουργίας των λιμενικών ταμείων
και της ευελιξίας στη λειτουργία τους.
Ομάδα εργασίας από αιρετούς που
βρίσκονται σήμερα στη διοίκηση των ∆ημοτικών Λιμενικών Ταμείων και έχουν την
εμπειρία λειτουργίας τους, θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στο συμβούλιό
μας. Τις Κυκλάδες στην ομάδα εργασίας
θα εκπροσωπήσει ο κος Βελισσαρίου Γ.
Πρόεδρος του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.
• Το σύνολο των αιρετών εξέφρασε
την ευαρέσκεια του για το επιστημονικό
και εθνικό έργο, το οποίο επιτελεί στη
νησιωτική μας περιφέρεια το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συνεπώς είναι κάθετα αντίθετοι οι αιρετοί σε οποιαδήποτε σκέψη ή
σχεδιασμό κατάργησης τμήματος του
Πανεπιστημίου μας, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση προγράμματος «ΑΘΗΝΑ»
του Υπουργείου Παιδείας, για συγχώνευση ή κατάργηση ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Αντιπροσωπεία της ΠΕ∆ θα επιδιώξει
συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κο
Αρβανιτόπουλο, για να του εκθέσει τις απόψεις και τις θέσεις μας σε ότι αφορά
τα ζητήματα παιδείας.
• Η κατάργηση ∆.Ο.Υ., τελωνείων, υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., κλπ, οδηγούν στην
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοτών μας, χωρίς να ληφθεί
υπόψη η νησιωτικότητα, σύμφωνα με το
άρθρο 101 του Συντάγματος. ∆ιεκδικούμε το αυτονόητο, δηλαδή οι υπηρεσίες
να συνεχίσουν να λειτουργούν στα νησιά, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και να
απομακρυνθεί ο κίνδυνος ερήμωσης των
νησιών μας, μιας και οι κάτοικοί τους δεν
θα μπορούν να έχουν βασικές δημόσιες
υπηρεσίες.
• Άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν
στη συνεδρίαση, ήταν ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της
ΠΕ∆ Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2013, ορισμοί εκπροσώπων σε διάφορες επιτροπές, οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για θέματα παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. στις νησιωτικές περιοχές, κλπ.
Από το Γραφείο Τύπου
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΗΣΑΝ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η ΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΚΑΡΚΟΥ

Ούτε είναι εύκολο να συλλάβει
κάποιος το µέγεθος του λάθους αλλά ούτε είναι και εύκολο να αντιληφθεί την οικονοµική συµφορά που
επέφερε στην Ελλάδα ο λανθασµένος συντελεστής για την οικονοµία
των Κρατών. ∆εν ήταν και δύσκολο
να το αντιληφθούν. Μελέτη κορυφαίου
παράγοντα
του
χαυλιό∆οΝΤα, που έφερε στην δηµοσιότητα Γαλλικό περιοδικό, δείχνει
περιτράνως ότι χρησιµοποίησαν
λάθος πολλαπλασιαστή και οδήγησαν στην καταστροφή την Ελλάδα
(πρωτίστως) και την Πορτογαλία.
Οι ευθύνες τεράστιες. Η τιμωρία
ανύπαρκτος. Η ζημία που επέφεραν
στην Ελλάδα εγκληματική. Η επανόρθωση δύσκολη και εξ ίσου επικίνδυνη. ∆εν είχαμε αξίωση από τους
ευρισκόμενους στα Γραφεία αλλοδαπούς, δήθεν ερευνητές να διαπιστώσουν την συμφορά που επέρχεται και δη ραγδαίως στην Ελλάδα από τετραετίας και εφεξής. Είχαμε απόλυτη αξίωση να το διαπιστώσουν
οι δικοί μας πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτάδες και να το δημοσιοποιήσουν ευρέως αλλά και να ζητήσουν την επιβολή του ήτοι την αλλαγή πορείας. ∆εν το έπραξε κανείς.
Και οι Υπουργοί Οικονοµικών της
Ευρωζώνης δεν αντελήφθηκαν τίποτε;; Ή µήπως τους συνέφερε ο
όλεθρος των χωρών του Νότου;;
Η διαπίστωση του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι κάναμε λάθος
σε συντελεστή και εφαρμόσαμε
σκληρή λιτότητα είναι τώρα πλέον
κυνική και άνευ περιεχομένου. Μία
μορφή στοιχειώδους επανορθώσεως, έναντι των συμφορών που υφίσταται η Ελλάδα και ο Λαός της
είναι να διαγραφεί απολύτως και αμέσως τώρα το χρέος προς τον χαυλιό∆οΝΤα. Τα λάθη πληρώνονται. Η
Ελλάδα πληρώνει χωρίς να έχει κάμει λάθος. Καιρός να πληρώσει και
το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο για
το εγκληματικό λάθος σε βάρος της.
Και ακολούθως να πληρώσουν και οι
αδιόρατοι Πολιτικοί. Ακόμα επιβάλλεται όπως προωθηθεί ραγδαίως η
ανάπτυξη, δημιουργηθούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας και αυξηθούν συντάξεις αλλά και ημερομίσθια. Η
Ελλάδα πρέπει να πληρώνει τα χρέη
της με δικά της χρήματα και όχι με
δανεικά. ∆εν πρέπει να έχει την ανάγκη κανενός. Γιατί όλοι επιδιώκουν
τον αφανισμό της. Είπε για την εποχή τότε αλλά προφητικώς για σήµερα ο Γ. Σεφέρης όταν έπαιρνε το
Βραβείο Νόµπελ στις 11 ∆εκεµβρίου 1963.
«Εδώ και µήνες η Ελλάδα είναι
στο πραιτόριο. Χλευάζεται και κατασυκοφαντείται. Αναίσχυντοι αργυραµοιβοί την παίζουν στα ζάρια.
Προσβάλλουν τους ανθρώπους
της, αµφισβητούν την ιστορία της
και τον πολιτισµό της.
Είναι απ’ τα κοράκια που έχουν
στοιχηµατίσει
στην πτώχευσή µας και ανησυχούν µήπως και χάσουν τα λεφτά
τους!»
Μέχρι πότε θα αφήσοµε αυτά τα
κοράκια να ξεσχίζουν τις σάρκες
µας;;;
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Νέοι ορίζοντες στην Αρχαιολογία των Κυκλάδων ανοίγονται, χάρη στον προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου της Ίου των Κυκλάδων. Αυτό προκύπτει από τη µεγάλη εκδήλωση που έγινε στο υψηλότερο διεθνές αρχαιολογικό βήµα. Συγκεκριµένα, τον Νοέµβριο του 2012 στην αίθουσα διαλέξεων του King’s College
της πρωτεύουσας της Αγγλίας, στο πρόωρα Χριστουγεννιάτικα στολισµένο Λονδίνο, έγινε µια σηµαντική εκδήλωση. Οµιλήτρια η γνωστή αρχαιολόγος ∆ρ Μαρίζα
Μαρθάρη, τέως Έφορος της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Θέµα της οµιλίας «Ο προϊστορικός χώρος του Σκάρκου στην Ίο- Νέοι ορίζοντες για την αρχαιολογία των Κυκλάδων». Όπως ετόνισε η ομιλήτρια στο πυκνό διεθνές ακροατήριο, «ο
σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος, καλύπτει όλο το επάνω μέρος ενός λόφου που
δεσπόζει και διαφεντεύει κυριολεκτικά το ασφαλές λιμάνι της Ίου. Αποτελεί τον πρώτο
οικισμό της Πρώϊμης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή της 3ης χιλιετίας προ Χριστού: Μ’ άλλα
λόγια, είναι χίλια χρόνια παλαιότερος από τον
οικισμό στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης», όπου
και μετά την πρόσφατη κατασκευή του νέου
σύγχρονου, κλιματισμένου ασφαλούς υποστέγου, παρελαύνουν κάθε χρόνο χιλιάδες
αλλοδαποί και Έλληνες επισκέπτες. Οι ανασκαφές που έγιναν στο Σκάρκο της Ίου από
την κυρία Μαρθάρη έφεραν στο φως όπως προλογικά τονίστηκε, «τον μεγαλύτερο
έως σήμερα οικισμό της 3ης χιλιετίας προ Χριστού, ο οποίος διατηρείται, όπως και
τα εκεί ευρήματα που φυλάσσονται στο Μουσείο της Ίου, σε μοναδική για το Αιγαίο
κατάσταση». Να σημειωθεί ότι η όλη ανασκαφή βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τον υποδειγματικό σεβασμό του μείζονος περιβάλλοντος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, γεγονός που προσδίδει στον αρχαιολογικό χώρο μοναδική φυσική ομορφιά μαζί με το αρχαιολογικό κύρος και τον διαχρονικό σεβασμό, αφού καλύπτει
ιστορία 5000 χρόνων από σήμερα! Πέρα όμως από την υψηλού επιπέδου ομιλία στην
οποία παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος, οι διάσημοι Καθηγητές-Αρχαιολόγοι Ρένφρεου, Γουώρεν, Ντίκινσον, Μπίτον και
Ιρέν Λεμός, οι 11 Έλληνες υπότροφοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιτροπής Μεγ.
Βρετανίας, με επικεφαλής τη Χιώτισσα Πρόεδρό της κυρία Matti Egon-Ξυλά, η οποία
είχε και την πρωτοβουλία της όλης διοργάνωσης, στο εξειδικευμένο διεθνές ακροατήριο δόθηκε η ευκαιρία να μάθει «για τον Σκάρκο, που εποπτεύει την πανέμορφη νήσο Ίο και βρίσκεται πάντοτε καταμεσίς στο Αιγαίο, περιμένοντας μελετητές και επισκέπτες τώρα που γίνεται ευρύτερα γνωστός», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ολόκληρος ο ημερήσιος Τύπος της Αγγλίας και επανέλαβαν οι Αθηναϊκές εφημερίδες της
20ης Νοεμβρίου 2012. Κι αυτά μεν συνέβησαν εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα στην
αποκαλούμενη «Εσπερία», ενώ στην καθ’ ημάς Πατρίδα, ο Σκάρκος εφέτος ελάχιστα
λειτούργησε «ελλείψει φύλακος», ενώ παραμένει αφανής και ανεκμετάλλευτος από
τις Τοπικές Αρχές και το Ελληνικό Κράτος, παρόλο που χάρις στα εκεί ευρήματα,
στήθηκε ένα σύγχρονο Μουσείο-κόσμημα στην Ίο, το οποίο ευτυχώς απρόσκοπτα
λειτουργεί. Τώρα όμως που ο Σκάρκος ξεπέρασε τα Ελληνικά όρια και προκαλεί το
διεθνές ενδιαφέρον, έρχεται η ώρα της προβολής και της αφύπνισης. Πώς θα γίνει
αυτό; Με την συνδυασμένη οργανωμένη επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του
σε μικρή απόσταση απ’ αυτόν Μουσείου που βρίσκεται στη Χώρα της Ίου, με εξειδικευμένο ξεναγό, αλλά και με έμφαση στο γεγονός ότι: «Αυτά που σήμερα επισκέπτεσθε, αλλά και ό,τι γύρω σας βλέπετε και καμαρώνετε, αποτελούν ένα πολιτισμό της
3ης χιλιετίας προ Χριστού, αλλά και ένα πολεοδομικό υπόδειγμα που διέθετε οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, εντυπωσιακά διόροφα κτίρια, τα οποία διατηρούν ακόμα και σήμερα τα μορφολογικά τους στοιχεία, δηλαδή τις πόρτες, τα παράθυρα, τις
κλίμακες, τα ερμάρια, τις κτιστές κασέλες, το πλήρες σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα πλακόστρωτα δάπεδα. Τα κινητά ευρήματα βρέθηκαν στη θέση τους κατά την ανασκαφή και είναι επίσης εξαιρετικά διατηρημένα. Πρόκειται για σφραγίδες και ενσφράγιστα αντικείμενα, μαρμάρινα ειδώλια,
μεταλλικά, οστέινα και λίθινα σκεύη και εργαλεία και εντυπωσιακά πήλινα αγγεία, ύψους έως 1,30 μ. Τα αγγεία αποκαταστάθηκαν ολόκληρα μετά τη συντήρηση, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, δεδομένου ότι το σύνηθες είναι να ευρίσκονται θραύσματα μόνο αγγείων στις θέσεις της 3ης χιλιετίας π.Χ. Όλα τα κινητά ευρήματα στεγάζονται
ήδη στο σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίου που άνοιξε για το κοινό το 1999.
Αυτή η οργανωμένη ξενάγηση μπορεί να καταλήξει σε μια από τις δεκάδες παραλίες
του νησιού (η Αγία Θεοδότη, λόγω εγγύτητας, προσφέρεται καλύτερα ώστε να συνδυασθεί το τερπνόν μετά του ωφελίμου).
Συνέχεια εις την 7η σελ.

ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
•Παρέµβαση Περιφερειάρχη προς
τους συναρµόδιους υπουργούς.
5 Ιανουαρίου 2013
Την παντελή έλλειψη πόρων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου των σαράντα τεσσάρων κατοικημένων νησιών του
Νοτίου Αιγαίου, γεγονός που εγκυμονεί
κινδύνους στην ασφάλεια των κατοίκων
και συνιστά πλήγμα στην εικόνα της Περιφέρειάς μας εν όψει της επόμενης τουριστικής σεζόν, επισημαίνει με επιστολή
του ο Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης προς τους συναρμόδιους υπουργούς, Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων Χατζηδάκη
Κωνσταντίνο και Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Στην επιστολή, που κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στους Εισαγγελείς Εφετών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, κ.κ. ∆ημήτρη Μαραγιάννη και
Σταύρο Αθανασάκη, τονίζεται επίσης η
μη πρόβλεψη πόρων από το Υπουργείου
Εσωτερικών για δράσεις και έργα που αφορούν στον τουρισμό, τη γεωργία, τον
πολιτισμό κλπ, με τον Περιφερειάρχη να
επισημαίνει την κατεπείγουσα ανάγκη για
εξεύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων.
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Θερµές Ευχαριστίες απευθύνουµε
προς όλους, αλλά και σε καθέναν χωριστά, όσους συµπαραστέκονται στον εκδοτικό αγώνα του φύλλου µας δια της
συνδροµής τους ή άλλως, πραγµατικούς
και πιστούς στυλοβάτες, στους χαλεπούς
και δύσβατους καιρούς µας. Αναγνωρίζοντας την δυσκολία της προσφοράς αυτής
υποσχόµεθα πως, όσον καιρό το φύλλο
µας ανθίσταται και προσπερνά τις αντιξοότητές του, θα είναι παρά τω πλευρώ
όλων, µε οιανδήποτε δηµοσιογραφικό
τρόπο, πιστό στο καθήκον του και στην
διάθεση όλων των συµπαραστατών του.
Εκ της ∆ιευθύνσεως

Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων µε θέµα ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ είχε καταθέσει Ερώτηση τον Σεπτέµβρη του 2012
ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ν. Συρµαλένιος για το ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
για την έγκριση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στην Άνδρο. ∆εν γνωρίζουµε την απάντηση. Γνωρίζουµε όµως πόσο τεράστια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οικογένειες νεφροπαθών της Άνδρου, εδώ
και πολλά χρόνια (2000), αφού η απουσία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
στο νησί τούς υποχρεώνει σε πολυέξοδες και επιβαρυντικές για την υγεία
τους µετακινήσεις ή ακόµη και σε µετεγκατάσταση στην Αθήνα, προκειµένου να υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση. Όπως αναφέρει ο κ. Συρµαλένιος
“Η µονάδα αυτή δεν θα επιβαρύνει
ούτε κατ’ ελάχιστο το ∆ηµόσιο, καθώς
το Κοινωφελές Ίδρυµα «Κληροδότηµα
∆ηµητρίου και Λίλιαν Μωραΐτη» έχει αναλάβει όλα τα έξοδα για τη δηµιουργία της εν λόγω µονάδας, η οποία θα
ανακουφίσει τους πάσχοντες κατοίκους της Άνδρου.” Επίσης “Η έγκριση
έχει καθυστερήσει λόγω γραφειοκρα-

τικών κωλυµάτων που αφορούν υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας και Οικονοµικών. Επιπλέον, πρόσφατα, υπήρξε µεταφορά των αρµοδιοτήτων
που αφορούν τον τοµέα της Πρόνοιας
από το υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, γεγονός που περιπλέκει ακόµη περισσότερο τη διαδικασία
εγκρίσεων, καθώς απαιτείται να λάβει
γνώση του θέµατος και το υπουργείο
Εργασίας.” Γνωστές, και στους αρµοδίους, οι πολυετείς προσπάθειες που
έχουν κάνει εις µάτην οι νεφροπαθείς
της Άνδρου, µε πολυάριθµες επιστολές, µέσω Συλλόγων, ΜΜΕ (και από
την εφηµερίδα µας), απ’ ευθείας προς
αρµοδίους Υπουργούς κ.ά. και ότι δεν
θα επιβαρυνθή το ελληνικό ∆ηµόσιο,
όπως και το ότι το θέµα της Υγείας και
δη σε µη αναστρέψιµες καταστάσεις,
έχει άµεση προτεραιότητα, ειδικά στα
νησιά µας. Παρά ταύτα δεν εγκρίνεται το έργο µε την ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ δικαιολογία των υπηρεσιών των αρµοδίων Υπουργείων πως είναι αναρµόδια στο να εγκρίνουν τον ήδη κατατεθηµένο προϋπολογισµό του πιο πάνω Ιδρύµατος! Πολλά τα προβλήµατα
και οι ευθύνες των αρµοδίων Υπουργών, είναι όµως τόσον πολυάσχολοι
ώστε να ξεχνούν τις αρµοδιότητές
τους στις Κυκλάδες µας;
Ε.Τ.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.∆.Ι.Π.Τ.)
Αθήνα, 11.02.2013
ΠΡΟΣ: Τον ∆ιοικητή της Εθνικής
Τραπέζης της Ελλάδος
κ. Γεώργιο Ζανιά
Κύριε Ζανιά,
Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι µε πρόσφατη εντολή της
∆ιοίκησης της Εθνικής Τραπέζης της
Ελλάδος διακόπηκαν οι συνδροµές
των τοπικών υποκαταστηµάτων προς
όλες τις περιφερειακές και οικονοµικές εφηµερίδες και τα επιστηµονικά
περιοδικά µε συνέπεια να µην ενηµε-

ρώνονται πλέον τα καταστήµατα για
τις τοπικές αγορές και τις αλλαγές
που επιφέρει η οικονοµική κρίση στις
διάφορες περιφέρειες της χώρας. Πέραν τούτου, θεωρούμε άκαιρη την χρονική συγκυρία καθώς τα έντυπα του περιφερειακού και περιοδικού τύπου έχουν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από
την οικονομική κρίση και έρχεται τώρα
και αυτή σας η απόφαση να τα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο. Τα τελευ-

Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ EYXEΣ ΣΑΣ
Ευχαριστώντας από τα βάθη της καρδιάς µου,
ΑΝΤΑΠΟ∆Ι∆Ω ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ
ΓΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΓΑΘΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
σε όλους όσους απέστειλαν παντοιοτρόπως τις Ευχές τους για τις παρελθούσες εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2013 που ανέτειλε. Όλες σχεδόν οι Ευχές που απεστάλησαν με ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν ήδη αναρτηθή στην ιστοσελίδα μας στο «λινκ» ΕΥΧΕΣ
(http://www.kykladikonfos.gr/eyxes/eyxes.htm). ΕΚΕΙ περιμένει και η ευχητήρια κάρτα του φύλλου μας προς ΟΛΟΥΣ,αγαπητούς φίλους αναγνώστες,
Κυκλαδίτες και μη.
Ε. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

