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

ΠΑΝ∆ΗΜΩΣ Η ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΕΩΡΤΑΣΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΩΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Με την Τιµητική παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου Β’
Πνευµατικές και λειτουργικές εκδηλώσεις το διήµερο 14 και 15 Ιουνίου
2014 επί τη ανακηρύξει της Μήλου σε
Ιερά Νήσο
Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ηµέρα για πολλούς
Μηλιούς και Κυκλαδίτες που ευρίσκοντο στην αναµονή επί του θέµατος της
τελικής φάσης της ανακηρύξεως της
νήσου Μήλου σε “Ιερά Νήσο” από την
Εκκλησία µας, έφθασε.
Με εγκάρδια και παλλαϊκή υποδοχή
που του επεφύλαξε ο λαός της Μήλου
αφήχθη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυµος Β’, τιµώντας και λαµπρύνοντας µε την
υψηλή
παρουσία του
τις πνευµατικές και λειτουργικές εκδηλώσεις
που
προγραµµατίσθηκαν από την
Ι. Μητρόπολη
Σύρου-Τήνου, Μήλου
κ.ά, τη συνεργασία και
αποφάσει
των κεφαλών της Εκκλησίας µας µετά
του Σεβ/του Μητροπολίτου Σύρου κ.κ.
∆ωροθέου Β΄ και για το πρακτικό σκέλος, ήτοι της επισήµου ανακηρύξεως
της Μήλου ως ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ.
Η Ανακήρυξή της έγινε συµφώνως
προς τη ληφθείσα κατά τη Συνεδρία της
4ης Φεβρουαρίου 2009 Απόφαση της
Ιεράς Συνόδου, το άρθρο 30 του νόµου
3801, δηµοσιευθέντος στο υπ’ αριθµ.
163/04.09/2009 ΦΕΚ, τ. Α΄, και δυνάµει
του υπ’ αριθµ. 86/2014 Προεδρ. ∆ιατάγµατος, δηµοσιευθέντος στο υπ’ αριθµ.
130/Α/05.06.2014 ΦΕΚ.
Οι εκδηλώσεις άνοιξαν στις 14.06.
στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ», όπου έλαβε χώρα
η Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α, µε θέµα “ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ”. Ο Mακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος έφθασε συνοδευόµενος από
τον Σεβασµ. κ. κ. ∆ωρόθεο Β’ που τον
υπεδέχθησαν οι προσκεκληµένοι Αρχιερείς (προσεκλήθησαν 18 εις αριθµόν
Σεβ. Μητροπολίτες των κατά τόπους

Μητροπόλεων της χώρας), ο Πρόεδρος
της Εταιρείας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗΛΟΥ» κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος και διευθυντικά Στελέχη της, ο
εκπροσωπών την Κυβέρνηση Υπουργός Εργασίας κ. Ιω. Βρούτσης, οι Βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Παν. Ρήγας και
Νικ. Συρµαλένιος, ο ∆ήµαρχος Μήλου,
Περιφερειακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Κληρικοί, εκπρόσωποι τοπικών Φορέων, Συλλόγων και Σωµατείων και
πλήθος Μηλίων, που είχαν κατακλύσει
το Συνεδριακό Κέντρο.
Στην Ηµερίδα Εισηγητές της ήσαν οι
κ.κ. Χαράλ. Μπαµπούνης, Καθηγητής
Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας Παν/µίου
Αθηνών, Παναγ. Γιαννόπολος, Οµότιµος Καθηγητής Βυζαντινολογίας του
Universite de
Louvain, οι
κυρίες Ιωάννα ΣτούφηΠουληµένου,
Επίκουρη Καθηγήτρια του
Τµ.
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών , Αικατ.
∆ελλαπόρτα,
Προϊσταµένη
Β΄ Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και ο ∆ι/ντής
Βιώσιµης Ανάπτυξης του φιλοξενούντος την Ηµερίδα Οµίλου S&B κ. Θ.
Ανδρουλάκης.
Ο Μακαριώτατος εκήρυξε την έναρξη των εργασίών της Ηµερίδας, στο τέλος της οποίας συνόψισε τα πορίσµατά
της, αναφερθείς στη σηµασία και την αναγκαιότητα της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στον τοµέα της προστασίας και ορθής προβολής του µεγάλου πολιτιστικού πλούτου, που διαθέτει
η Πατρίδα µας, τα Χριστιανικά Μνηµεία.
Εκ µέρους όλων διατυπώθηκε η κοινή πεποίθηση πως οι Κατακόµβες της
Μήλου δεν αποτελούν µόνο Πρωτοχριστιανικό Ταφικό Μνηµείο, αλλά και ιερό
χώρο λατρείας και µαρτυρίου, στη συντήρηση και την ανάδειξη του οποίου
θα συµβάλη τα µέγιστα τόσο η διεξαχθείσα Γ’ κατά σειρά Ηµερίδα, όσο και η
περί τα θέµατα Χριστιανικών Μνηµείων
ευαισθησία και εµπειρία του Μακαριωτάτου κ.κ. Ιερωνύµου Β’ , για την παρουσία του οποίου στη Μήλο όλοι εξέφρα-
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ΠΑΝ∆ΗΜΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝ∆ΡΙΟΙ ΕΟΡΤΑΣΑΝ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραµµατέα IΜ
Σύρου, Αλέξανδρο Μαρκουΐζο, φιλόλογο
Σάββατο, 05 Απρίλιος 2014
Στο Θεοµητορικό Ιερό Ναό Παναγίας
της Θεοσκεπάστου, στο Παραπόρτι της
Χώρας Άνδρου, τελέσθηκε σήµερα το

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗΝ Ε∆ΙΠΤ
Αθήνα, 20. 03. 2014
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες
της 17.03.2014 στην Ένωση ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου
εξελέγη νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Πρόεδρος Μιχαήλ Σαββάκης, Α΄Αντιπρόεδρος Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα,
Β΄Αντιπρόεδρος Αµαλία Ρουχωτά, Γενική Γραµµατέας Ελένη ΓκογκώνηΑµπαζή, Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Γουλιέλµος Λύτρας, Ταµίας Νικόλαος Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτής
Ταµίας ∆ηµήτριος Σπυράκης, Σύµβουλος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Σπύρου, Έφορος ∆ηµήτριος Σειρηνάκης, Μέλη
Ευάγγελος Σπύρου και Αικατερίνη Χιώτη. Εξελεγκτική Επιτροπή Ελένη Παπαδηµητρίου, Κωνσταντίνος Ρούλιας και
Στυλιανός Παπαχρήστου. Επίσης µε οµόφωνη απόφαση της Γ. Συνελεύσεως
ανακηρύχθηκαν Επίτιµοι Πρόεδροι οι
κ.κ. πρ. Πρόεδροι Κωνσταντίνος Καλύβας και Βάιος Σελλούντος.

πρωί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασµιωτάτου κ. ∆ωροθέου Β’, συµπαραστατουµένου υπό
πλειάδος Ιερέων της νήσου, παρουσία
του εκπροσωπούντος την Κυβέρνηση
Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, των
∆ηµάρχων Άνδρου κ. Γλυνού , ΣύρουΕρµούπολης κ. ∆εκαβάλλα και Κιµώλου
κ. Μαγκανιώτη, Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Συµβούλων, εκπροσώπων του
Στρατού, της Εθνοφυλακής και των Σωµάτων Ασφαλείας, Ανδρίων Πλοιοκτητών και Επιχειρηµατιών, του Περιφ/κού
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Μεσσάρη,
του ∆/ντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Κυκλάδων κ. Καφτηράνη, του ∆ιοικητού
και στελεχών του Ναυτικού Παρατηρητηρίου Αµµολόχου, Πολιτευτών των Κυκλάδων, Εκπαιδευτικών, µαθητών και
µαθητριών όλων των Εκπ/κών Βαθµίδων
και πλήθους ευσεβών Ανδρίων πιστών
από τη Χώρα και τις γύρω περιοχές.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγµατοποιήθηκε λαµπρή λιτανεία της ιεράς Εικόνας της Παναγίας της
Θεοσκεπάστου, πλαισιουµένη από τις
Φιλαρµονικές «Θιναλίων» Κερκύρας και
του Μουσικού Οµίλου Άνδρου, ο χοράρχης της οποίας κ. Σιδέρης συνέθεσε
θαυµάσιο εκκλησιαστικό εµβατήριο, µε
τίτλο “Παναγία Θεοσκέπαστος”.
Στο Μνηµείο του Αφανούς Ναύτου τελέσθηκε δέηση υπέρ των εν θαλάσση
πνιγέντων Ανδρίων ναυτικών, προ του
πέρατος της οποίας οµίλησε ο Πρόε-

ΕΤΟΣ 65ον * Αρ. Φύλλου 702
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2014

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Ανασχηµατισµός)
Μετά τις εκλογές του Μαΐου
είχαµε άµεσα και τον ανασχηµατισµό της κυβέρνησης που έγινε
στις 9.6.2014. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως ακολούθως:
Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαµαράς
Υπουργείο ΕξωτερικώνΥπουργός : Ευάγγελος Βενιζέλος (αντ/δρος της κυβέρνησης) - Υφυπουργοί: ∆ηµήτρης Κούρκουλας,
Άκης Γεροντόπουλος
Υπουργείο ΟικονομικώνΥπουργός: Γκίκας Χαρδούβελης Αναπληρ.
υπουργός:
Χρήστος
Σταϊκούρας Υφ/ργός: Γιώργος
Μαυραγάνης
Υπουργείο Άμυνας Υπουργός:
∆ηµ. Αβραµόπουλος Αναπλ. υπουργός:
Φώφη
Γεννηµατά
Υφ/ργός: Γιάννης Λαµπρόπουλος
Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργός: Αργ. Ντινόπουλος Αναπληρωτής υπουργός: Θεόφιλος Λεονταρίδης Υφυπουργός: Γιώργος
Ντόλιος
Υπουργείο ∆ιοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Υπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης Υφ/ργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργός: Νίκος
∆ένδιας Υφ/ργοί: Γεράσιµος Γιακουµάτος Νότης Μηταράκης,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Υφ/ργός: Μιχάλης Παπαδόπουλος
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφ/ργοί: Αλέξ. ∆ερµετζόπουλος
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Κωνστ. Τασούλας
Υφυπουργός: Άντζελα Γκερέκου
Υφυπουργός Αθλητισµού: Γιάννης Ανδριανός
Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργός: Γιάννης Μανιάτης
Αναπλ. υπουργός: Νικ. Ταγαράς
Υφργός:Ασηµάκης Παπαγεωργίου
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης
Υφ/ργοί: Βασίλης Κεγκέρογλου,
Αντώνης Μπέζας, Γιάννης Πλακιωτάκης
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Μάκης Βορίδης
Αναπλ. υπουργός: Λεωνίδας Γρηγοράκος Υφ/ργός: Κατερίνα Παπακώστα
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Υπουργός: Γιώργος Καρασµάνης Αναπληρωτής υπουργός: Πάρις Κουκουλόπουλος
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων
Υπουργός: Χαράλ. Αθανασίου
Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Βασίλειος Κικίλιας
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Υπουργός: Μιλτιάδ. Βαρβτσιώτης
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Υπουργός:
Γιώργος
ΟρφανόςΥπουργός Επικρατείας ∆ηµήτρης Σταµάτης
Υφ/ργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ΜΜΕ και Κυβερνητ. Εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη

ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ∆ΟΥ
∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Υπουργός Μεταφορών: «…η λειτουργία των υδατοδροµίων θα δώσει ώθηση στον ελληνικό τουρισµό, µεγάλη
ανακούφιση στους νησιώτες µας και
θα λύσει προβλήµατα διασύνδεσης
µεταξύ των νησιών...»
05.04.2014
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της
∆ιάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για
την Νησιωτικότητα που διοργάνωσε
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
στο Ίδρυµα Ευγενίδη.
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου
συζητήθηκαν θέµατα εφ’ όλης της ύλης, όπως τη Πολιτική Θαλασσίων
Μεταφορών, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, τη δια Θαλάσσης
Μετανάστευση, την Ασφάλεια στο
Θαλάσσιο χώρο και ιδιαιτέρως τη Νησιωτικότητα.
Από το βήμα του συνεδρίου ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών &
∆ικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος
εμφανίστηκε αποφασισμένος για την
λειτουργία των Υδροπλάνων στην
Ελλάδα και δήλωσε: “Η λειτουργία
των Υδατοδροµίων αποτέλεσε προτεραιότητα µας, καθότι είµαι πεπεισµένος για την αναγκαιότητα χρήσης στην χώρα µας, του µέσου αυτού της µεταφοράς. Ο γεωγραφικός
χάρτης της Ελλάδας προσφέρεται
για την χρήση των υδροπλάνων, καθώς προσφέρει µια γρήγορη οικονοµική και ασφαλή µεταφορά προσώπων και αγαθών.”
Ιδιαίτερα, ο κ. Παπαδόπουλος, υπογράµµισε ότι το θέµα αυτό είχε ξεκινήσει από την αρχή της δεκαετίας
του 2000, χωρίς όµως να φέρει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και ότι
είναι καιρός να µπει σε εφαρµογή, η
λειτουργία των υδατοδροµίων θα
δώσει ώθηση στον ελληνικό τουρισµό, µεγάλη ανακούφιση στους νησιώτες µας και θα λύσει προβλήµατα
διασύνδεσης µεταξύ των νησιών.
Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων επεσήμανε επιπρόσθετα ότι «τα µηνύµατα που λαµβάνουµε είναι ενθαρρυντικά και σύντοµα αναµένεται να εκδοθούν οι πρώτες άδειες λειτουργίας υδατοδροµίων σε Κέρκυρα, Βόλο και Λαύριο
και σηµειώνει ότι το ενδιαφέρον
πολλαπλασιάζεται: Κέρκυρα, Παξοί
και ∆ιαπόντιοι Νήσοι, Ηράκλειο, Ζάκυνθος, Πάτρα, Λευκάδα, Μήλος,
Σκύρος, Κρήτη, Βεγορίτιδα, Σκιάθος,
Κατερίνη, Χαλκιδική, Πάτµο, Καλαµάτα, Μήλο και Θεσσαλονίκη είναι
µόνο λίγες από τις ενδιαφερόµενες
περιοχές».
Το παρόν της στην ∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Νησιωτικότητα
έδωσε και η Hellenic Seaplanes με τον
Πρόεδρο & ∆ιευθύνων Σύμβουλο της,
κ. Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος δήλωσε ότι «∆εδοµένης της νησιωτικής
γεωγραφικής διαµόρφωσης της
Ελλάδας µε τα εκατοντάδες κατοικηµένα νησιά, το δίκτυο υδατοδροµίων
που αναπτύσσεται και η λειτουργία
των υδροπλάνων θα αναδείξει τις
διαστάσεις της νησιωτικότητας, τόσο σε Εθνικό, όσο και Ευρωπαϊκό
Επίπεδο».
Στην ∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου
για την Νησιωτικότητα ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης παρουσίασε τις πτυ-

Συνέχεια εις την 4η σελ.

χές της ολοκληρωµένης πολιτικής
που ακολουθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στον τοµέα της Νη-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με τη συµµετοχή των εν Αθήναις µελών και φίλων της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και
των Ναξίων θα εορτασθεί και φέτος η Μνήµη του εκ Νάξου Αγίου
Νικοδήµου του Αγιορείτου εις
τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Νικοδήµου
εις το τέρµα Πατησίων. (σταθµός
Ηλεκτρικού « Άνω Πατήσια»).
Την Κυριακή 13ην Ιουλίου ώρα 19.00 θα τελεστεί Μέγας
Εσπερινός και την εποµένη το
πρωί αρχιερατική λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε οικογενειακώς.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ…
ΟΙ «ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ», ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Η «ΦΡΕΝΙΤΙ∆Α»
«Σερφάροντας» στο ∆ιαδίκτυο, ο καθένας βρίσκει εκατοντάδες αρνητικά
(και µόνον) σχόλια, έως και υβριστικά
από νευριασµένους έως απηυδισµένους ανθρώπους, κάθε ηλικίας και ιδιότητας, εµφανώς (κατά)πιεσµένων ανθρώπων από τις κάθε είδους ενοχλήσεις που ασκούν -κατ’ οµολογία τους-,
τηλεφωνικά και άλλως, εισπρακτικές εταιρείες, που «κρύβονται» πίσω από οµολογουµένως πρωτότυπους τίτλους εταιρειών µε άγνωστα τηλέφωνα και που
-γνωστόν τοις πάσι- δουλεύουν ως εντολοδόχοι-δικηγόροι των τραπεζών, ή
το χειρότερο, εξ ιδίων συµφερόντων µε
αγορασµένα από αυτές δάνεια πολιτών
(αναφέρεται και αυτό), πως και τινι νόµον άγνωστον, όπως έγραφε κάποιος
από τους πιο πάνω σε σχόλιό του…
Η αγανάκτηση αυτή των πολιτών αγγίζουσα την απελπισία θα έλεγα, αθέµιτα µου έφερε κατά νου περιστατικά
απελπισµένων ανθρώπων σε διάφορα
συµβάντα αυτοκτονιών που δυστυχώς
την τελευταία διετία έχουν πάρει την άγουσα… Αυτοκτονίες πολλές ασχέτως
εάν ο αριθµός που ακούγεται είναι µικρότερος, κατ’ οµολογίαν συγγενών,
φιλήσυχων, ευγενών αλλά πιεσµένων από χρέη ανθρώπων, οι οποίοι πιθανόν
µη αντέχοντας την πίεση της οικονοµικής
καταστροφής τους,
σηµείον ολοέν και
περισσοτέρων ανθρώπων αποτελούντων τον κανόνα πλέον, προτίµησαν να γίαυτόχεινουν
ρες…
Χρησιµοποιώντας την κοινή λογική, ωσάν τις πιο
πάνω πιέσεις που
«βγάζουν από τα ρούχα τους» και οµολογούν
πως υφίστανται… όλοι αυτοί οι χρήστες του ∆ιαδικτύου,
είναι πολύ πιθανόν να υφίσταντο πολλοί από τους αδικοχαµένους αυτούς
ανθρώπους… Η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια του εντίµου οφειλέτη πολίτη
στον οποίο το απρόσωπο κράτος έχει
φορτώσει υπέρµετρη φορολογία πάσης φύσεως στους ώµους του σε συνδυασµό µε τις όποιες αφόρητα επίµονες τηλεφωνικές ενοχλήσεις αναρίθµητες φορές καθ’όλη την διάρκεια της ηµέρας προς την οικία του (αδιαφορώντας εάν ενοχλεί ακόµη και κατά την
µεσηµεριανή ώρα κοινής ησυχίας τα
άλλα πρόσωπα της οικογένειας, πιθανόν και αρρώστους ή υπερήλικες ή
βρέφη…) από εντελώς άσχετα έως απροσάρµοστα άτοµα (λόγω συµπεριφοράς αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέµα), εµφανώς για «πόλεµο» ή «σπάσιµο νεύρων» του οφειλέτη και των µελών της
οικογενείας του… -αδιαµφισβήτητο και
καταµαρτυρούµενο από οφειλέτες και
γνωστόν σε όλους γεγονός, παρ’ ότι
δεν αποδεικνύεται-, …είναι δυνατόν να
ωθήση σε ανεξέλεγκτες ενέργειες τον
κάθε αξιοπρεπή άνθρωπο που δεν αντέχει αυτή την πίεση και προτιµά την
αυτοχειρία ως λύση!..
Εµφανώς και γνωστόν πλέον τοις
πάσι, οι εισπρακτικές τραπεζών πιέζουν και επεµβαίνουν ενοχλητικά στην
ιδιωτική ζωή αυτών και των µελών της
οικογενείας τους, πολλές φορές και
προσβάλοντας εάν τύχη και θελήσουν
να δικαιολογηθούν απαντώντας στις

σιωτικότητας, η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων της ΕΕ, κ. Μαρία ∆αμανάκη απεύθυνε ομιλία, χαιρέτησαν
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδη,
κ. Λεωνίδας ∆ημητριάδης-Ευγενίδης
καθώς
και εκπρόσωποι
της πολιτικής ηγεσίας των λοιπών εμπλεκομένων Υπουργείων,
της αυτοδιοίκησης του νησιωτικού χώρου, καθώς και φορέων
της Ναυτιλίας, οι
οποίοι ανάδειξαν
τις διαφορετικές
πτυχές της έννοιας της Νησιωτικότητας, όπως
για παράδειγμα ζητήματα που άπτονται της ολοκληρωµένης υδατικής
διαχείρισης, της θαλάσσιας συγκοινωνίας, των λιµένων, καθώς και του
νέου θεσµικού πλαισίου για το θαλάσσιο τουρισµό.

ΝΕΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ
Ο ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Νέος ∆ήµαρχος στον ∆ήµο Τήνου εξελέγη ο κ. Σίµος Ορφανός µετά την τετραετία θητείας του απερχοµένου πλέον
∆ηµάρχου κ. Παν. Κροντηρά. Ο κ. Σίµος
Ορφανός στις παρελθούσες εκλογές είχε ήδη σηµειώσει υπεροχή στις ψήφους
από την πρώτη Κυριακή συγκεντρώνοντας σχεδόν το 50% (49,33%). Η µικρή
αυτή παρέκκλιση ωδήγησε τον ∆ήµο
στις επαναληπτικές της Β΄ Κυριακής κατά την οποία ο κ. Ορφανός σηµείωσε την
αλµατώδη άνοδο ψήφων στο 56,03% λαβών 3.705 και υπερτερώντας κατά 798
ψήφους του υποψηφίου αντιπάλου του
κ. Κροντηρά που έλαβε ποσοστόν
43,97% (Α΄Κυριακή 42,40%) και 2.907
ψήφους.
Η προτίµηση του τηνιακού λαού προς
τους δύο κυριώτερους αντιπάλους για
την θέση του ∆ηµάρχου, αφού κάθε άλλος υποψήφιος που «τόλµησε» να θέση
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κλήσεις τους οι όποιοι οφειλέτες, θίγοντας ακόµη και την αξιοπρέπειά τους,
απευθυνόµενοι ανεξαιρέτως προς όλους οµοίως ωσάν σε κοινούς «µπαταξήδες» αδιαφορώντας για το πραγµατικό αίτιο («την τράπεζα δεν την ενδιαφέρει, είναι απρόσωπη» εάν έχεις άρρωστο, γέρο ή παιδιά µε ανάγκες, ή έκλεισες την επιχείρηση, ή έµεινες άνεργος κ.ο.κ. τους «είναι παντελώς αδιάφορο» κ.ά.), και την γενική κοινωνική κατάσταση δυσπραγίας του µεγαλυτέρου µέρους του Ελληνικού λαού από
κρατικές φοροεισπρακτικές διατάξεις
κ.ά.π…
Κανείς όµως, δεν επιτρέπεται να υποστεί -υπενθυµίζοντας το ΑΡΘΡΟ 12
περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων-, αυθαίρετες επεµβάσεις στην ιδιωτική του
ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την
αλληλογραφία του, ούτε προσβολές
της τιµής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωµα να τον προστατεύουν οι νόµοι από επεµβάσεις και
προσβολές αυτού του είδους.
Όµως ποιος καταρρακωµένος και εξουθενωµένος πολίτης θα προσφύγη
(έξοδα, χρόνος, αδυναµία κ.ά.) στο δικαστήριο εναντίον της όποιας εταιρείας ή τράπεζας; ∆εν θα
πρέπει αυταπάγγελτα κάποιοι νόµοι να προστατεύουν εδώ τον πολίτη
από τέτοιες επεµβάσεις και προσβολές;; Κι αν όχι, δεν
θα έπρεπε να θεσπισθούν για να
προστατεύουν τα
του
δικαιώµατα
πολίτη που καταπατούνται εν ψυχρώ, προστατεύοντας τουλάχιστον
την ιδιωτική ζωή του
καταπιεσµένου πολίτη
που λαµβάνει την χαριστική βολή από αυτές,
κάνοντάς τον υποχείριό
τους και εν τέλει πολλάκις αυτόχειρα;; Ο Συνήγορος του Πολίτη -από ιδία γνώµη συγγενούς-, «περί πολλών
τυρβάζει», αλλά «ου παντός πλειν εις
Κόρινθον», όταν χρειασθής την βοήθειά του και είναι φυσικόν αφού είναι
και αυτός µέρος των κρατικών υπηρεσιών υπερασπιζόντων κατά πρώτον τις
τράπεζες!..
Συνεπώς οι ως άνω εταιρείες, κατά
τα δεδοµένα, µε την ανέχεια του κράτους, µε την ευλογία των τραπεζών και
την γνωστή πλέον σε όλους «φρενίτιδά» τους προς είσπραξη ή κατασχέσεις
και άλλα πολλά που ήδη το «απρόσωπο» επίσης κράτος έχει επιτρέψει… αυταπόδεικτα καταπατούν ανθρώπινα δικαιώµατα ενός εντελώς ανυπεράσπιστου πολίτη, ο οποίος έχει ήδη χάσει
την ψυχραιµία λόγω κακής οικονοµικής
κατάστασης, επιτείνοντας έτσι την ήδη
κακή ψυχική ισορροπία του, µε αποτέλεσµα την πιθανή οδήγησή του σε πλήρες αδιέξοδο και καταλήγοντας στο
γνωστό ως άνω τραγικό παρεπόµενο…
Εκτός κι αν -κάτι απίθανο προς το
παρόν-, το κράτος αποφασίσει να βάλη.. «φρένο» στην «φρενίτιδα» αυτή!
Με κάποια διάταξη ή νόµο άλλο, πρέπει να µπη φρένο στις «απρόσωπες»
και αρκετές κρυπτόµενες (γιατί άραγε;)
«εταιρείες», που πιέζουν αφόρητα τον
«κοσµάκη» οδηγώντας τον πλην σε οικονοµικό και σε ψυχολογικό αδιέξοδο!
Ε.Τ.

∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ
ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΩΣ «ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ»

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2014
Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης
Βρούτσης µε αφορµή την τέλεση
θρησκευτικών εκδηλώσεων για την επίσηµη ανακήρυξη της Μήλου ως «Ιεράς Νήσου», παρευρισκόµενος στο
νησί ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή παρευρίσκομαι, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, στις κατανυκτικές εκδηλώσεις
που λαμβάνουν χώρα το διήμερο 14
και 15 Ιουνίου στη Μήλο, παρουσία
του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, για την επίσημη ανακήρυξη της ως «Ιεράς Νήσου».
Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή όχι μόνο για τη Μήλο και τις Κυκλάδες,
αλλά και για όλη την Ελλάδα, καθώς οι
κατακόμβες της Μήλου, αυτό το ανεκτίμητης αξίας πρωτοχριστιανικό μνημείο, καθιερώνει το νησί σε παγκόσμιο
Προσκυνηματικό Κέντρο και ενισχύει
την εικόνα της χώρας μας ως εστία
διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας. Η
αρμονική συνεργασία Πολιτείας, Ιεράς
Συνόδου, Μητροπόλεως Σύρου και τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκινώντας το
2009 επί κυβέρνησης Καραμανλή, ολοκληρώνει σήμερα επί κυβέρνησης
Σαμαρά την αναγνώριση της Μήλου
ως «Ιεράς Νήσου», με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και την προβολή
των μεγάλης ιστορικής, θεολογικής
και εθνικής αξίας θησαυρών που βρίσκονται στα σπλάχνα του νησιού.
Θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά
ότι σήμερα η κυβέρνηση επιτελεί ουσιαστικά μια εθνικά υπεύθυνη αποστολή για τη σωτηρία της χώρας με σημαντικά οικονομικά επιτεύγματα, με δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτόν τον αγώνα της αντλεί
δύναμη και από τη κιβωτό των διαχρονικών αξιών και αρχών του ελληνισμού
και της ορθοδοξίας. Από σήμερα, οι
κατακόμβες της Μήλου ανήκουν και ενισχύουν αυτό το αξιακό οπλοστάσιο
του ελληνισμού.».

