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

ANTIΣΤΑΘΕΙΤΕ!..
Σήμερα σηκώθηκα γεμάτη άγχος για να προλάβω... Είναι σίγουρο πως
πολλοί σαν εμένα το ίδιο αισθανόμαστε και αναρωτιέμαι γιατί... Κάθομαι και
σκέφτομαι... Γιατί τόσο άγχος εδώ σε αυτήν την πόλη που όλοι έχουμε αρρωστήσει με τις διάφορες πιέσεις που μας «χαρίζουν» απλόχερα άλλοι...
Άλλοι που έχουν «πιάσει το νόημα» να ταλαιπωρούν τον κοσμάκη με διάφορα για να τον απασχολούν «σε δουλειά να βρίσκεται» για να προσπαθεί
αυτός να σώση την πατρίδα και να φορτώνουν τα βάρη τους στην δική μας
πλάτη!..
Ε, όχι! Πρέπει κάτι να γίνη, ΝΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ αρχίζοντας από
τον εσωτερικό μας κόσμο ο καθένας μας! ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη
δύναμη για να το κάνουμε σε όλες,
μα ΟΛΕΣ αυτές τις «καρικατούρες» που μας περιβάλουν. Αρκεί
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε
πόσο καλά αισθανόμασθε όταν κάποιες στιγμές, με φίλους, σε μια
παραλία, σε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, χαϊδεύοντας τον γάτο μας,
έτσι απλά, ξεχνάμε όλα αυτά τα περίεργα που μας φορτώνουν και μας αρρωσταίνουν!..
Όχι δεν μιλώ για αυταπάτες, να πιστέψουμε πως δεν υπάρχουν, μιλώ για
αντίσταση του εαυτού μας που έχει πονέσει, που έχει αρρωστήσει, που υποφέρει, που αγωνίζεται να σταθή όρθιος. Ναι, αυτό είναι το νόημα να αγωνιζόμεθα γιατί αγαπάμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, την πατρίδα μας
και πρέπει να αντιστεκόμεθα με τον σωστό τρόπο σε όλα αυτά που προσπαθούν να μας καταβάλουν -κι εγώ θα έλεγα-, επί τούτου!
Αναζητείστε αυτό που σας ξεκουράζει, αυτό που σας χαρίζει στιγμές ξενοιασιάς, αγάπης, ευχαρίστησης, ευτυχίας έστω και πρόσκαιρης. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!
Είμεθα ευλογημένοι σαν χώρα και σαν άνθρωποι. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός και μπορεί να κάνη θαύματα εάν το θελήση πραγματικά! Είμεθα στη
μέση ενός όμορφου καλοκαιριού μιας όμορφης πατρίδας με γαλανό ουρανό και θάλασσα… Αναζητείστε τις όμορφες στιγμές που υπάρχουν και
δεν τις βλέπουμε από την καθημερινότητα που μας έχει φορτίσει ανελέητα!
Τι κι αν δεν έχουμε πολλά; Τι κι αν ο δοσάς χτυπά την πόρτα; Τι κι αν χρωστάμε –όλοι- ανεξαιρέτως.. Κάθε μέρα που περνά είναι πολύτιμη για τον
εαυτό μας και τους γύρω μας.. Μην μας παίρνει το παράπονο και τα δάκρυα. Η ζωή είναι μία και δική μας...
Και να πάρη ευχή, είναι πολύ όμορφη, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, ό,τι
κι αν έχης...
Γι αυτό ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.
ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΩΣ!
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ! ΜΕ ΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΘΕ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΜΑΣ! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Ε.ΤΕΡΖ.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ
Γράφτηκε από τον κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟ
•ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ
25 Ιουνίου 2016. Με πάνδημη λιτανευτική πομπή, πλαισιουμένη από τη Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, επί κεφαλής της οποίας ήταν ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β’, ο ιερός
Κλήρος, οι Ηγούμενοι της Ιεράς Μονής
Παναχράντου Άνδρου, Αρχι. Ευδόκιμος
και Βρύσης Σίφνου, Αρχιμ. Ιωαννίκιος,

ο Έπαρχος Σίφνου- Μήλου κ. Νικολ.
Μπενάκης, ο ∆ήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος ∆αμουλάκης, Μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου,ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Κατακομβών Μήλου, ο Αστυνομικός ∆ιευθυντής Μήλου,
ο Λιμενάρχης Μήλου, ο Υποδιοικητής
της 6ης Περιφέρειας Λιμενικού Σώματος, ο Υπεύθυνος του Τάγματος Εθνοφυλακής Μήλου, Εκπρόσωπος του
Συνδέσμου των απανταχού Μηλίων, οι
ιερές εικόνες των Αγίων
Πάντων και των ιερών Κατακομβώνμετεφέρθησαν
απόψε από τον ιερό Ναό
του Αγίου Νικολάου Τρυπητής στον αύλιο χώρο
των ιερών Κατακομβών, όπου ετελέσθη Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. ∆ωροθέου Β’, και
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των εν αυταίς ενταφιασθέντων Χριστιανών.
Ακολούθως, η λιτανεία,
με τους συμμετέχοντες
σ` αυτήν πιστούς φέροντες αναμμένους πυρσούς
σε μια συμβολική πορεία από το παρελθόν στο παρόν, επέστρεψε στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου Τρυπητής,
στον αύλιο χώρο του οποίου παρουσιάστηκε Πνευματική και Καλλιτεχνική
Εκδήλωση, με απόδοση παραδοσιακών
τραγουδιών από τη Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΜΗΛΙΩΝ ΤΕΧΝΑΙ», καθώς και παραδοσιακούς χορούς από το Σύλλογο «ΜΑΜΑΛΙΣ».
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ∆ήμαρχος

Μήλου κ. Γεράσιμος ∆αμουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία
Εκκλησίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για την προβολή των Κατακομβών. Ο
Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β` τόνισε
ότι «πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το
δώρο του Θεού και της Ιστορίας προς
τη Μήλο και να αφυπνίσουμε προς τούτο όσο το δυνατόν περισσότερες συνειδήσεις». Σημειώνεται ότι η επισκεψιμότητα των Κατακομβών το περασμένο έτος ανήλθε στους
25.000 επισκέπτες. Την
επομένη το πρωί, ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος
Β’ ιερούργησε με τη συμμετοχή όλων των ιερέων
της νήσου, στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρυπητής.
•ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΥ
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
26 Ιουνίου 2016. Στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρυπητής ιεράς νήσου Μήλου ιερούργησε
στις 26.7.2016 ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β’ , περιστοιχούμενος από ιερείς της νήσου και παρεπιδημούντες, παρουσία του Επάρχου
και του ∆ημάρχου Μήλου, της Πολιτευτού των Κυκλάδων κας Αικ. Μονογυιού, των τα πρώτα φερόντων και πλήθους πιστού λαού. Ο Σεβασμιώτατος κ.
∆ωρόθεος Β’ στην ομιλία του, εξ αφορμής της Ευαγγελικής περικοπής, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις, που θέτει
ο Κύριος σε κάθε πιστό, προκειμένου

να γίνει συνοδοιπόρος του, καθώς και
στη μνήμη των 8.000 ενταφιασθέντων
στις ιερές Κατακόμβες και προέτρεψε
τους Μηλίους να αναδείξουν όσο το δυνατόν το μοναδικό αυτό Μνημείο και τη
μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, που
διαφυλάσσει το νησί και το καθιστά πόλο έλξεως χιλιάδων επισκεπτών -προσκυνητών, η παρουσία των οποίων
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ιεράς νήσου Μήλου.
•

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας: www.kykladikonfos.gr το Facebook
της εφηµερίδας µας: www.facebook.com/KykladikonFos για έγκυρη και
άµεση ενηµέρωση σε πληθώρα επιπλέον θεµάτων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΨΗΦΙΣΜΑ

διαµαρτυρίας για τη σχεδιαζόµενη
κατάργηση των υποθηκοφυλακείων

Προς:
Τον κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Κοιν: 1.Τον κ. Νίκο ΠαρασκευόπουλoΥπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
& Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 2.Βουλευτές Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου
3. ∆ικηγορικούς Συλλόγους Σύρου –
Νάξου – Ρόδου- Κω
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου
Αιγαίου, µε αισθήµατα οργής, θυµού
και αγανάκτησης εκφράζει την αντίθεσή του και διαµαρτύρεται έντονα, για
τη σχεδιαζόµενη από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατάργηση των
Υποθηκοφυλακείων όλων των νησιών
των Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου
και τη µεταφορά τους ως προς τη λειτουργία τους, στα νησιά όπου εδρεύουν Πρωτοδικεία, δηλαδή τη Σύρο και τη Νάξο, τη Ρόδο και την Κω.
Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η Κυβέρνηση, πέραν από την καταστροφική
της επέλαση σε όλους τους νευραλγικούς τοµείς της λειτουργίας του κράτους και της οικονοµικής εξαθλίωσης
των Ελλήνων πολιτών, συνεχίζει µε αµείωτη ένταση το σχέδιο εξόντωσης
των νησιών, µετά την κατάργηση του
ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, παραβιάζοντας για µια ακόµη φορά τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 101 του Συντάγµατος για την προστασία της νησιωτικότητας, που θεσπίστηκε για λόγους δηµοσίου, κοινωνικού και εθνικού συµφέροντος, αγνοώντας τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές,
οικονοµικές, εθνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες των νησιωτικών περιοχών των Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου. Μία ενδεχόµενη απόφασή σας
για κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων µέσω συγχώνευσης, θα επιφέρει ακόµα ένα τεράστιο πλήγµα στην
ήδη βαλλόµενη πανταχόθεν διοικητική
συγκρότηση των νησιών. καθώς ήδη έχουν καταργηθεί ∆.Ο.Υ., τοπικά καταστήµατα Ι.Κ.Α. κ.λ.π. Εκφράζουµε την
αντίθεσή µας σε οποιαδήποτε προσπάθεια κατάργησης των υποθηκοφυλακείων των νησιών, αφού αυτά δεν
προκαλούν κανένα απολύτως δηµόσιο
κόστος σε αντίθεση µε την κατάργησή
τους, που θα προκαλέσει ένα τεράστιο
κόστος στους πολίτες που θα µετακινούνται µακριά από τον τόπο τους για
να διευθετούν τις υποθέσεις τους.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου
Αιγαίου δηλώνει ότι έχει πρόδηλο και
έννοµο συµφέρον να προσφύγει ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της Χώρας, για την προστασία
και υπεράσπιση των συνταγµατικών
αρχών της αναλογικής ισότητας, της
προστασίας της νησιωτικότητας, της
αξιοπρεπούς διαβίωσης των κατοίκων
των νησιών αυτών αλλά και της ανάπτυξής των.

AEΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ
Ολοκληρώθηκε το έργο της αναβάθµισης του αεροδροµίου Πάρου, συνολικού
προϋπολογισµού 17,7 εκατ. ευρώ. Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις και τίθεται
σε λειτουργία τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου 2016.
Η πρώτη φάση αφορούσε την κατασκευή
του νέου διαδρόµου προσαπογειώσεων
αεροσκαφών διαστάσεων 2.000µ x 30µ µε
επιχειρησιακό µήκος 1.400µ, συνδετήριων τροχοδρόµων, δάπεδο στάθµευσης
αεροσκαφών, περιµετρικής-υπηρεσιακής
οδού, χώρου εφοδίων, τεχνικών έργων αποστράγγισης, ηλεκτροφωτισµού και φωτοσήµανσης. Με τη δεύτερη φάση έγινε η
ανέγερση κτηρίου για την προσωρινή λειτουργία του αεροσταθµού και, συγκεκριµένα, η κατασκευή των κτηριακών και
Η/Μ εγκαταστάσεων, η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων, το υπόστεγο αποσκευών και τα συνοδά έργα.

12 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Ερµούπολη, 28 Ιουνίου 2016
Στην διασφάλιση της επάρκειας
νερού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ακόμη και κατά την διάρκεια
της περιόδου τουριστικής αιχμής,
μέσω της ορθολογικής διαχείρισης,
της καλύτερης διανομής και του ελέγχου ποιότητας, στοχεύει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει αυξημένες ανάγκες σε πόσιμο
νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων και της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει δύο
προσκλήσεις για την υποβολή στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο
Αιγαίο 2014 – 2020», προτάσεων
για δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι δράσεις των δύο προσκλή-

Συνέχεια εις την 6η σελ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 23/7/2016

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΑΞΟΥ,
ΤΗΝΟΥ Κ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΝΑΞΟΥ-ΤΗΝΟΥΑΝ∆ΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Aρ. Πρωτ.215/2016
Τήνος 6/7/2015 Αρ. Φακ. 800/877

Προς τον κ. Νικόλαο
Πασκευόπουλο
Υπουργό ∆ικαιοσύνης
ΑΘΗΝΑ

Από πολλά χρόνια ακούω την έκφραση «νησιωτικότητα» και νόµιζα
πως οι εκάστοτε Κυβερνώντες θα
κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, για να δηµιουργήσουν
τέτοιες συνθήκες
ζωής στα νησιά µας, ώστε οι κάτοικοί τους να αισθάνονται ισότιµοι πολίτες µε εκείνους της Στερεάς Ελλάδας και των µεγάλων αστικών κέντρων. Φαίνεται όµως, πως ακόµη
και σήµερα δεν εννοούν αυτό, αλλά
εννοούν την προβολή µερικών κεντρικών νησιών σε βάρος των άλλων. Τι άλλο θα μπορούσε να σημαίνει, με όσα ακούγονται για τη σκέψη
και της σημερινής Κυβέρνησης, να μεταφέρει τα Υποθηκοφυλακεία πολλών
νησιών των Κυκλάδων στη Σύρο, την
Πρωτεύουσα του Νομού;
Η Τήνος απέχει από τη Σύρο 35 λεπτά της ώρας. Όμως η ακτοπλοϊκή
συγκοινωνία δυστυχώς δεν εξυπηρετεί σωστά και συχνά. Να σκεφθείτε ότι εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου
δεν υπάρχει πλοίο από Τήνο για Σύρο
την Τρίτη , την Πέμπτη και την Κυριακή. Από δε την Άνδρο υπάρχουν μόνο
δύο δρομολόγια την εβδομάδα. Επανήλθε σε ισχύ το κάθε πέρσι και καλύτερα.
Είναι σωστό, κύριε Υπουργέ οι κάτοικοι νησιών όπως η Τήνος, η
Άνδρος κλπ. να αναγκάζονται να ταξιδεύουν στη Σύρο για κάθε υπόθεση
που αφορά και στο Υποθηκοφυλακείο, όπως γίνεται και για το Νοσοκομείο, την Εφορία ή τόσες άλλες ∆ημόσιες Υπηρεσίες;
Στη σημερινή εποχή η Κυβέρνηση
οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για
να εξυπηρετεί τους πολίτες και όχι να
τους ταλαιπωρεί.
Μπορείτε να φανταστείτε τα έξοδα
στα οποία θα υποβάλλεται ο κάθε νησιώτης που θα είναι αναγκασμένος να
μετακινηθεί στη Σύρο ακόμη και για ασήμαντες υποθέσεις Υποθηκοφυλακείου, σε μια εποχή μάλιστα που το
βαλάντιο του καθενός είναι ισχνότατο λόγω της αβάστακτης φορολογίας;
Είµαι βέβαιος ότι η κατακραυγή
τόσων πολιτών εναντίον αυτής της
ιδέας, θα σας πείσει, να αποσύρετε
µια τέτοια σκέψη, της οποίας η υλοποίηση θα φέρει πολύ µεγαλύτερο
κακό από οποιοδήποτε καλό µπορεί να προκύψει!
Σας ευχαριστώ
Μετά τιµής
+Νικόλαος
Καθολικός Αρχιεπίσκοπος ΝάξουΤήνου-Άνδρου-Μυκόνου
Μητροπολίτης παντός Αιγαίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ
KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΟΜΟΥ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Κυκλάδες, 08 Ιουλίου 2016
ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ
Αξιότιµε κύριε Λιµενάρχα
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
με έξαρση τους καλοκαιρινούς
μήνες δεχόμαστε την επίσκεψη εκατοντάδων , χωρίς υπερβολή ,
διακινητών παράνομου εμπορίου
κάθε είδους
Ο έλεγχος των οχημάτων τους
στους λιμένες των νησιών καθίσταται αδύνατος ή γίνεται με πολύ δυσκολία από τα τοπικά λιμεναρχεία
, λόγω της ταχύτητας αναχώρησης
των πλοίων και την άμεση ανάγκη
της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης .
Ως εκ τούτου θεωρούμε ως πλέον ενδεδειγμένο , οι έλεγχοι των εν
λόγω οχημάτων, να πραγματοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά όπου υπάρχει ικανός χρόνος μέχρι
την αναχώρηση των πλοίων .
Η πάταξη του παραεμπορίου αποτελεί αγώνα επιβίωσης για τους
εμπόρους των νησιών μας αλλά και
η πάταξη του λαθρεμπορίου και
της μη απόδοσης ΦΠΑ αγώνας επιβίωσης για την Ελληνική οικονομία .
Βέβαιοι ότι κατανοείτε και συμμερίζεστε το αίτημά μας και θα
πράξετε τα δέοντα
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΣυνέχεια εις την 2α σελ.
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Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Με την Χάρη και
το έλεος του Παναγάθου Θεού την Κυριακή της Πεντηκοστής, 19η Ιουνίου
2016, έλαβε χώρα η
έναρξη των εργασιών
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ορθόδοξη
Ακαδημία Κρήτης,
στο Κολυμπάρι Χανίων, με το Πανορθόδοξο Συλλείτουργο όλων των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησι ν
που συμμετείχαν στην Μεγάλη Σύνοδο (απείχαν για διαφόρους λόγους οι
Εκκλησίες Αντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου,
ως και με την Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγ. Πνεύματος την 20ην Ιουνίου στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς.
Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, με
την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα
και Πατριαρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β’ συμμετείχε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ.Παντελεήμων, ως Συνοδικό Μέλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας.
Την ∆ευτέρα, 20η Ιουνίου, συνήλθε
η εναρκτήριος συνεδρία της Συνόδου
υπό την προεδρία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και την
συμμετοχή των Μακαριωτάτων Προκαθημένων και των τιμίων αντιπροσωπειών, ως επίσης και των συμβούλων
και των βοηθητικών στελεχών αυτών.
Κατ’αυτήν την ημέρα εισήχθη προς συζήτηση το κείμενο «Η αποστολή της

Φωτογραφικό στιγµιότυπο από την συνάντηση τριών Κυκλαδιτών αδελφών αρχιερέων στα
Χανιά της Κρήτης, στα πλαίσια των πνευµατικών και λειτουργικών εκδηλώσεων επί τη περατώσει των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας(26 Ιουνίου
2016): Ο εκ Σύρου καταγόµενος Σεβ.Μητροπολίτης Νιγηρίας κ.κ. Αλέξανδρος (αριστερά) και
ο εκ Τήνου καταγόµενος Θεοφιλ.Επίσκοπος
Μπραζαβίλ και Γκαµπόν κ.κ. Παντελεήµων
(δεξιά) πλαισιώνουν τον Σεβ.Ρ/Καθολικό Επίσκοπο Σύρου και Αποστολικό Τοποτηρητή
Κρήτης κ. Πέτρο Στεφάνου.(Aποστολή Θεοφιλ.Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαµπόνκ. κ.Παντελεήµων) Ολοκληρώθηκαν σήµερα οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στα Χανιά Κρήτης.

Εκκλησίας εν τω συγχρόν κόσμ ».
Την Τρίτη, 21η Ιουνίου, μετά την αποδοχή των τροποποιήσεων περί του
κειμένου «Η αποστολή της Εκκλησίας
εν τω συγχρόν κόσμ », άρχισαν οι εργασίες επί του κειμένου περί της
«Ορθοδόξου ∆ιασποράς», όσον και περί του σχετικού Κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας των συσταθεισών
κατά περιοχές Επισκοπικών Συνελεύσεων. Κατά τήν πρωϊνή συνεδρία της

Τετάρτης, 22ης Ιουνίου 2016, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος ανεκοίνωσε την
μη τελική έγκριση και υπογραφή των
κειμένων περί της «Αποστολής της
Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον» και περί της «Ορθοδόξου
∆ιασποράς» (επ’αυτού επήλθαν φραστικές διορθώσεις), λόγ μη ολοκληρώσεως της ρωσικής μεταφράσεως αυτών και εισήγαγε προς συζήτηση το
κείμενον «Περί του Αυτονόμου και
του τρόπου ανακηρύξεως αυτού». Τελικώς, άπαντα τα ως άνω κείμενα εγκρίθησαν συνοδικώς.
Κατά την απογευματινή συνεδρία εισήχθη προς συζήτηση το κείμενο επί
του θέματος «Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον», το οποίο ενεκρίθη ομοφώνως.
Την Πέμπτη 23ης Ιουνίου 2016 ανεγνώσθη και ενεκρίθη υπό της Συνάξεως των Μακαριωτάτων Προκαθημένων η Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, στην οποία έγιναν κάποιες προσθηκές ή τροπολογίες. Την
ίδια ημέρα ανεγνώσθη, εισήχθη πρός
συζήτηση στην Μεγάλη Σύνοδο και εγκρίθηκε το κείμενο «Περί του Μυστηρίου του Γάμου και των κωλυμάτων αυτού».
Την Παρασκευή, 24η Ιουνίου, άρχισαν οι εργασίες επί του κειμένου «Σχέσεις της Ορθοδόξου
Εκκλησίας προς τον λοιπόν
Χριστιανικό κόσμον», οι οποίες
ολοκληρώθηκαν μετά από μακρές διαβουλεύσεις και κάποιες τροποποιήσεις το Σάββατο, 25η Ιουνίου, με την τελική
έγκριση του κειμένου. Την 25η
Ιουνίου, η Αγία και Μεγάλη
Σύνοδος ενημερώθηκε λεπτομερώς περί της Εγκυκλίου Αυτής προς τον κόσμο και του
Μηνύματος Της, το οποίο ανεγνώσθη κατά το Συλλείτουργο
των Προκαθημένων, την Κυριακή 26η Ιουνίου 2016.
Το απόγευμα έλαβε χώρα η επίσημη τελετή λήξης των εργασιών της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ενώ την
Κυριακή, 26η Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου
και Παύλου Χανίων Κρήτης το Συλλείτουργό των Σεπτών Προκαθημένων,
Κωνσταντινουπόλεως κ.Βαρθολομαίου,
Αλεξανδρείας κ.Θεοδώρου Β’, Ιεροσολύμων κ.Θεοφίλου Γ’, Σερβίας κ.Ειρηναίου, Ρουμανίας κ.∆ανιήλ, Κύπρου
κ.Χρυσόστόμου Β’, Ελλάδος κ.Ιερωνύμου Β’, Πολωνίας κ.Σάββα, Αλβανίας
κ.Αναστασίου και Τσεχίας-Σλοβακίας
κ.Ραντισλάβ. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπραζαβίλ κ.Παντελεήμων, ως Συνοδικό Μέλος της Αντιπροσωπείας
του Παλαιφάτου Πατριάρχειου Αλεξανδρείας, υπέγραψε όλα τα τελικά κείμενα-αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Αποστολή: Επίσκοπος Μπραζαβίλ
κ.κ. Παντελεήµων (Αράθυµος
εκ Τήνου)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: H 194η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΙΑΣ
Η Αγία Πελαγία εµόνασε στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου της Τήνου. Το θείον όραµά της την
23ην Ιουλίου του έτους1822 απεκάλυψε την εύρεση της θαυµατουργού Εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τήνο. Η µεγάλη αυτή θρησκευτική
Επέτειος εορτάζεται στην Ιερά Νήσο της Τήνου
µε λαµπρότητα και κάθε εκκλησιαστική µεγαλοπρέπεια και µε την συµµετοχή όλων των κατοίκων της νήσου, της Aγίας Ηγουµένης και των
µοναχών της Ιεράς Μονής Κεχροβουνίου, των
τοπικών Αρχών και των εκατοντάδων ευλαβών
προσκυνητών που βρίσκονται την ηµέρα αυτή
στο νησί (βλ. στιγµιότυπα από την εφετεινή γιορτή που «τράβηξε» η θυγατέρα της κ. Ελένης Τερζοπούλου Ελεάννα Κιούκη, πρωτοετής του
Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών).
Κατά την εορτή του Οράµατος της
Αγίας Πελαγίας, την 22α & 23η Ιουλίου 2016, κατά την οποία εορτάζεται η 194η επέτειος Αυτού, η 64η αµφιετηρίδα από της καθιερώσεως
του εορτασµού και η 44η από της
κατατάξεως της Οσίας Πελαγίας
στο ορθόδοξο αγιολόγιο, έδωσε και
εφέτος η Θεία Χάρις της Παναγίας
µας, µε τις ευλογίες της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας να κλείσουµε -παρά
τα πολλοστά εµπόδια-, το θερινό µας
τεύχος.
ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Σηµ. Κ.Φ.: Στις 15 Αυγούστου άλλη
µία µεγάλη πανήγυρις λαµβάνει
χώρα στο ιερό νησί της Τήνου. Προσκυνητές απ’ όλα τα µέρη της χώρας
και το εξωτερικό επισκέπτονται το
νησί για να αποτίσουν φόρο τιµής
στην Αγία και θαυµατουργή Εικόνα
της Μεγάλόχαρης, η εύρεση της
οποίας οφείλεται στο Όραµα της
Αγίας Πελαγίας. Βοήθεια σε όλους
µας.

