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

«ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ» 68 ΧΡΟΝΙΑ...
ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ!
∆ιαβάζοντας τον τίτλο του παρόντος
άρθρου ισως σκεφθή κάποιος πως η
γράφουσα «ευλογεί τα γένεια» της!
Όμως, επειδή συνεχίζω να έχω μια τακτική –ίσως λανθασμένη– και οιoνδήποτε μήνυμα επιβραβεύσεως των αναγνωστών του φύλλου μας να μην το
δημοσιοποιώ, πιστεύω πως έχω λίγο το
δικαίωμα μιας μικρής ανασκόπησης
στα 68 χρόνια του Κυκλαδικού Φωτός
μας. Ειδικά, αν σκεφτώ πως από τον
θάνατο του Αειμν. Ιδρυτού του ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ παρήλθον
εικοσιτέσσερα
(24) έτη και από
την ανάληψη των
καθηκόντων μου
–συν τα παρά το
πλευρόν του πατρός μου–, τριανταεπτά (37), και
αν προσθέσουμε
πως το μέλλον είναι αόριστον, πιστεύω πως το δικαιούμαι!...
Είναι αναρίθμητα τα προβλήματα
που έχω βιώσει μέσα από τις σελίδες
αυτές που αφορούν τους νησιώτες μας
και τα νησιά μας. Η καθημερινότητά
τους και οι ιστορικές στιγμές –πολιτικές ή μη– είναι αποτυπωμένα στο λευκό χαρτί με αγωνία και αγώνα ώστε να
προσφέρω ό,τι πιο εκλεκτό και ταυτοχρόνως κατανοητό στο ευρύ «φάσμα»
των αναγνωστών του. ∆υστυχώς, είναι
ακατόρθωτο να κάνω σαφές σε κάποιον το έργο του «Κυκλαδικού Φωτός»
από το έτος 1950 μέχρι τώρα, γιατί δεν
το «έζησε» όλα αυτά τα χρόνια, δεν
διάβασε αράδα-αράδα την ιστορία, λαογραφία και πληθώρα άλλων της καθημερινότητας του χθες των Κυκλάδων
και των Κυκλαδιτών μας και τους αγώνες για την πρόοδό τους. Το Φως της εφημερίδος μας, επί έτη διείσδυσε και
διεισδύει με τον δικό του γλυκό, αγαπητό, ήρεμο και δυναμικό τρόπο στον
οικείο χώρο των αναγνωστών του, υ-

πενθυμίζοντας και υποδεικνύοντας την
ανάγκη για διατήρηση της ιστορίας και
του πολιτισμού μας, διοχετεύοντας την
διαχρονική ενέργειά του για εξωραϊσμό
και πρόοδο, τασσόμενο πάντα υπέρ
της ευημερίας των νησιών μας και των
κατοίκων του.
Το «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ» τιμήθηκε με
χαρά αποδεκτή, και αναγνωρίσθηκε για
την προσφορά του. Προσφορά ενός ιστορικού και 68ετούς δημοσιογραφικού οργάνου που λέγεται «Κυκλαδικόν
Φως». Και βέβαια πιο μεγάλη τιμή και
ηθική ανταπόδοση είναι το ενδιαφέρον και η αγάπη του αναγνώστη που είναι η απόλυτη αναγνώρισή του! Τα 68
χρόνια του «Κυκλαδικού Φωτός»
μας είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι οι Κυκλάδες και
οι Κυκλαδίτες μας
ξέρουν να αναγνωρίζουν, να ξεχωρίζουν και να συμπορεύωνται, δίχως
παροξυσμούς, εμπάθειες και συμφέροντα. Και πάντα με ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο των Κυκλάδων μας... Ρίχνοντας μια ματιά πίσω
στο μακρινό παρελθόν των Κυκλάδων
μας σκέφτομαι πως πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και δυνατοί, ενάντια
σε κάθε είδους κακοτοπιά ή κακία που
εποφθαλμιά να μας συντρίψη ως κράτος και ως άτομα. Το παν είναι να αντιστεκόμεθα με ψυχικό σθένος και το αύριο θα γίνη κάποια στιγμή καλύτερο!
Το εύχομαι και το πιστεύω. Εύχομαι
σε όλον τον κόσμο και δη σε όλους
τους Κυκλαδίτες και όλους τους Έλληνες κάθε ευτυχία με σθένος ψυχής και
υγεία.
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
Χριστού και ψυχής σε όλους!
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ
Η Εταιρεία Kυκλαδικών Μελετών στο
πλαίσιο της προσπάθειας προβολής και
διάσωσης της Πολιτιστικής κληρονοµιάς
των Κυκλάδων και µετά από αίτηµα των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
κ Γεωργίου ∆αρδανού και της κ. Λυδίας
Παλαιοκρασσά, προέβη στην έκδοση
ψηφίσµατος. Σκοπός του ψηφίσµατος
είναι η ενηµέρωση των Κυκλαδιτών, αλλά και η συµβολή της και η ευαισθητοποίηση των αρµοδίων διά το τόσον
σοβαρό αυτό θέµα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο εμβληματικός αρχαίος στρογγυλός
πύργος ύψους περίπου 21μ. στον Άγιο
Πέτρο
της
Άνδρου είναι ένα
από τα σπουδαιότερα μνημεία των
Κυκλάδων που
διασώζονται από
την αρχαιότητα
έως σήμερα. Το
μεγάλο σωζόμενο ύψος του, η
περίπλοκη δομή
του και η κατάσταση διατήρησής του τον καθιστούν μοναδικό
μνημείο στο είδος
του.
Η συνεχής έκθεση, όμως, του
μνημείου αυτού,
απροστάτευτου και ασυντήρητου, ανά
τους αιώνες στις δύσκολες καιρικές συνθήκες επέφερε σημαντικές καταστροφές
και καταρρεύσεις τμημάτων του με συνέπεια σήμερα να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ετοιμορροπίας.
Τον κίνδυνο είχε εγκαίρως επισημάνει,
ήδη από το 1924, ο ∆ημήτριος Πασχάλης
λέγοντας:
«… φρονοῦµε ὅτι καὶ τὰ διάφορα Ἀνδριακὰ σωµατεία, ἰδίως τὰ ἐν Ἀθήναις,
ἐπιβάλλεται νὰ παρέµβωσι καὶ διὰ τῶν
ἐνεργειῶν αὐτῶν νὰ συντελέσωσι τελεσφόρως ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ µόνου ἐν
Ἄνδρῳ ἀρχαίου µνηµείου , ὅπερ ὁ πανδαµάτωρ χρόνος ἄφησε µέχρι σήµερον
ὄρθιον ἐν τῇ νήσῳ. Εἶναι τὸ εὐγενέστερον καὶ τιµητικότερον στάδιον δράσεως.
Θὰ ἦτο δὲ ἀληθινὸν ὄνειδος διὰ τοὺς συγχρόνους Ἀνδρίους, ἐάν τὸ µοναδικὸν
τοῦτο τῆς νήσου µνηµεῖον ἄφηναν ἐπὶ
τῶν ἡµερῶν των νὰ καταρρεύσει ἀναλγήτως…».
Στο κάλεσμα τούτο ανταποκρίθηκε
ενθέρμως ο εκδότης κύριος Γεώργιος
∆αρδανός, δίνοντας έναν πολυετή αγώνα για την προστασία του Πύργου. Με ε-

νέργειές του και τη συμβολή του Φιλοπρόοδου Ομίλου «Το Γαύριο» ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και διαμορφώθηκαν
οι κατάλληλες συνθήκες για την λήψη των
άμεσων μέτρων προστασίας του μνημείου.
Με την διενέργεια μίας μικρής αρχαιολογικής έρευνας που θα γίνει κατά το
προσεχές χρονικό διάστημα με την ευθύνη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού,
καθίσταται δυνατή αφενός, η ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης για την άμεση
προστασία και στερέωση του Πύργου και
αφετέρου, η δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών
για τις πρώτες επεμβάσεις.
Η Εταιρεία
Κυκλαδικών Μελετών συμπαρίσταται ολόψυχα
στην αξιέπαινη
αυτή προσπάθεια ενός διακεκριμένου μέλους
της και Κοσμήτωρος στο ∆Σ
της και καλεί όλους τους αρμοδίους αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους για την
προστασία και ανάδειξη του μοναδικού
αυτού μνημείου των Κυκλάδων.
Αθήνα Παρασκευή
27 Ιανουαρίου 2017
Οι υπογράφοντες
Γεώργιος Γαβαλάς , Γεράσιμος Θεόδωρος Μαγκανιώτης, Νικόλαος Χ. Αλιπράντης, Ιωάννης Λογαράς , Ιωάννης Κ.
Τουμπακάρης, Σπύρος Κάλπαρης, Στέφανος Ψαρράς, Στέλιος Μουζάκης, Θεόδωρος Παναγόπουλος, ∆ημήτρης Γκιολές,
Θεοδώρα Μονιούδη Γαβαλά, Γεώργιος
Παρτινέβελος, ∆ημήτριος Κορρές, Λυδία
Παλαιοκρασσά, Νίκος Βασιλόπουλος,
Κωνσταντίνος Μάντζαρης, Αιδ. Πατ. Χρήστος Λογαράς, Αντώνης Τζιώτης, Άννα
Λέκκα, Λεονάρδος Χατζηανδρέου, Νίκος Α. ∆έτσης, Νίκος Κουτρουμπής, Ντίνα Συκουτρή Ανδρειωμένου, Στέφανος
Προβελέγγιος, Μιχαήλ Λογαράς, Θεόφιλος Λάζαρος, Αικατερίνη Προβελεγγίου,
Αθηνά Ουάλλας, Κυριακ Χρυσού, Ιάκωβος Ρήγος, Στέφανος Λέπουρας, Κωνσταντίνος Σιδερής, Αικατερίνη Μπαλταζάνη,
Κώστας ∆ανούσης, Γιώργος ∆αρδανός,
Εμμανούλ Μαρμαράς, Μαρία Κάλπαρη,
Αικατερίνη Κανακάρη, Στάθης Σιδερής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Υπενθυµίζοµε στους αγαπητούς αναγνώστες-συνδροµητές µας ότι
υπάρχει και πλήν της γνωστής διευθύνσεως Αλληλογραφίας της εφηµερίδος µας, Ταχυδροµική Θυρίδα, η οποία αντί της δ/νσεως συµπληρώνεται
ως εξής:

Τ.Θ. 80360, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18510

Το «Κυκλαδικόν Φως» εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του
Καλό Πάσχα, µε υγεία.
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.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 4/4/2017
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Επικοινώνησα με φορείς και πρόσωπα που ασχολούνται με τα Κοινά στα
διάφορα νησιά, για να μάθω επί τέλους
από ποιον ζητήθηκαν και πως τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια ενδοεπικοινωνίας των Κυκλάδων. ∆υστυχώς δεν
κατάφερα να μάθω ούτε να εξηγήσω
ποιος άσχετος, είναι ο ηπιότερος χαρακτηρισμός, με την ζωή των Κυκλαδιτών
διαμόρφωσε τα νέα δρομολόγια.
Το χειρότερο όμως είναι ότι ενώ οι...
μάγοι του υπουργείου, για λόγους που
μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν διαμόρφωσαν
αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, ούτε οι
βουλευτές, ούτε η περιφέρεια, ούτε η
∆ημοτική αρχή συντονίστηκαν, [Μόνο το
Επιμελητήριο προς τιμή του ενδιαφέρθηκε] ώστε να πάνε στο Υπουργείο, να
επισημάνουν τα χάλια κάποιων εγκεφάλων, και να απαιτήσουν την άμεση αλλαγή των απαράδεκτων δρομολογίων,
που θέλουν τον επιβάτη να μεταβαίνει
από την Πάρο στη Σύρο μέσω Τήνου και
Άνδρου, και τον Ανδριώτη δικηγόρο να
μεταβαίνει στα ∆ικαστήρια της Σύρου
μέσω Τήνου και Πάρου, για να μην αναφέρω την απίθανη και πέρα από κάθε
διαστροφή περίπτωση, από την Πάρο
κάποιος να έρχεται στη Σύρο μέσω Μήλου.!!!
∆εν θα γράψω τις δικές μου προτάσεις για να μη θεωρηθεί ότι περιαυτολογώ ή μεροληπτώ. Έμαθα όμως πως
οι ∆ήμαρχοι των ∆. Κυκλάδων, έκαναν
αυτό που δεν έκαναν οι τοπικοί φορείς
της πρωτεύουσας και πήγαν στο αρμόδιο Υπουργείο όλοι μαζί και ζήτησαν να
ισχύσουν τουλάχιστον για το ARTEMIS
τα παλιά δρομολόγια. Αυτοί έδειξαν το
δρόμο. Οι φορείς της πρωτεύουσας ας
τους…μιμηθούν.!!
Έμαθα επίσης ότι το Υπουργείο ζήτησε από τους ∆ημάρχους των νησιών
να εκφράσουν ο κάθε ένας την γνώμη
του, και μετά με βάσει τις 24 γνώμες κατέληξε σε αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο.
Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω ότι επί
Νομαρχίας ακολουθείτο η ίδια διαδικασία αλλά την τελική πρόταση την έκανε, μετά από απόφασή του, το Ν.Σ. που
είχε γνώση του χώρου, μετά από επίπονη και έντονη διαδικασία, αφού συγκέντρωνε τις προτάσεις των νησιών. Είχαμε κατορθώσει το Υπουργείο να εφαρμόζει την απόφαση του Ν.Σ αυτούσια και
να μην την αλλάζει χωρίς να μας ενημερώσει. Τί έγινε αυτή η κατάκτηση; Χάθηκε και αυτή όπως και τόσες άλλες;!
Επίσης να θυμίσω ότι ο πρώτος στόχος της Ενδοεπικοινωνίας είναι η όσο το
δυνατόν συχνότερη και σύντομη επικοινωνία των νησιών κυρίως της Άγονης
γραμμής ,των ∆. Κυκλάδων και των νησιών Ίου Σικίνου Φολεγάνδρου και Ανάφης με την Πρωτεύουσα που είναι το
∆ιοικητικό Κέντρο του Νομού μέσω
Πάρου. Τώρα και ο στόχος αυτός χάθηκε και το κράτος ξοδεύει περισσότερα
χρήματα με τα πλοία να ταξιδεύουν άδεια στις Κυκλάδες.!!!
Ο θεός να µας σώσει από τους νέους µαθητευόµενους µάγους των
Υπουργείων , και από τους τοπικούς
νέους άρχοντες που φαίνεται ότι απολαµβάνουν ήρεµα την καρέκλα
της εξουσίας επικαλούµενοι για κάθε
πρόβληµα που προκύπτει ότι είναι... εκτός αρµοδιότητας των!!
Σύρος 5/3/2017
∆ηµήτρης Μπάιλας
π. Νοµάρχης Κυκλάδων
Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής
Συµπαράταξης

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
AΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

Το κοσµοχαρµόσυνο γεγονός
της Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο για µια ακόµη φορά η Ορθόδοξη Εκκλησία µας εορτάζει, µου
δίνει την ευλογηµένη δυνατότητα
και την µεγάλη χαρά να σας εκφράσω τις Πασχάλιες ευχές µου.
Στην Αγία µας Ορθόδοξο Εκκλησία, η ηµέρα της Αναστάσεως ορίζεται ως η ογδόη ηµέρα της αναδηµιουργίας του κόσµου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η ανατολή µιάς νέας αρχής και µιάς νέας
πραγµατικότητας, µιάς «άλλης
βιοτής» στην οποία η κτίσις ανακαινίζεται και ο άνθρωπος αναπλάθεται αλλά αυτή την φορά όχι
µε χώµα και νερό αλλά µε το ίδιο
το Σώµα και το Αίµα του Αναστάντος Κυρίου µας. Ζώντας της Ανάσταση του Χριστού ζούµε την επανεκκίνηση της ανθρώπινης ιστορίας χωρίς τα δεσµά της αµαρτίας
και την φθορά του θανάτου. Η
Ανάσταση είναι η αρχή της εν Χριστώ ζωής. Στο πρόσωπο του Αναστάστος Κυρίου η αγάπη νίκησε
το µίσος. Η ευσπλαχνία κατήργησε τον φθόνο. Η ελπίδα διέλυσε την
απελπισία και την απόγνωση και
η ζωή κυριάρχησε επί του θανάτου. Εύχοµαι εκ µέσης καρδίας ο
Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριός
µας Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας
και Λυτρωτής των ψυχών µας να
µας αξιώνει να ζούµε το γεγονός
της εν Χριστώ ανακαίνισης και η
Ανάστασή Του να γίνει το ξεκίνηµα µιας νέας ζωής πληµµυρισµένης από τις δωρεές και το φως που
ανέτειλαν από τον Κενό, Φωτοφόρο και Ζωηφόρο Τάφο Του!
Με θερµές
Σταυροαναστάσιµες ευχές,
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

..
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ΤΗΝΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΕΣ
Tου Νίκου Κουτρουµπή

Σύµφωνα µε την τεχνική και νοµική
έννοια του Νόµου «Σήµα θωρείται κάθε σηµείο χρήσιµο για τον προσδιορισµό της προέλευσης των προϊόντων
µιας ορισµένης επιχείρησης» π.χ.
παγωτά ΕΒΓΑ. Εάν θελήσουµε ιδεατά να επεκτείνουµε την πιο πάνω έννοια µε βάση τον τόπο προέλευσης,
όπως νερό Λουτρακίου, νοµίζω ότι για
τις Κυκλάδες, δύο µπορούν να θεωρηθούν τα «σήµατά» τους. Οι ανεµόµυλοι και οι περιστεριώνες. Για τους
ανεµόµυλους πολλά έχουν γραφτεί,
αλλά και περισσότερα έχουν απεικονισθεί, συµβολίζοντας τον άνεµο στην
υπηρεσία του ανθρώπου, ιδίως σε δύσκολες εποχές όπως στη Γερµανική
κατοχή, όπου οι ανεµόµυλοι των νησιών µας έθρεψαν τους Κυκλαδίτες,
αφού χάρη σ’ αυτούς, δε στερήθηκαν
το ψωµί.
Για τους περιστεριώνες που αποτέλεσαν κι αυτοί πολύτιµο, νόστιµο έδεσµα, πραγµατικό delicatessen, έρχεται να να καλύψει το κενό το λεύκωµα που πρόσφατα έπεσε στα χέρια
µου. Συγκεκριµένα: Ένα βροχερό
Σαββατόβραδο του φετινού Μάρτη,
καλεσµένοι σε συγγενικό µας ζευγάρι, όλοι οι εκεί συνδαιτυµόνες δεχθήκαµε ένα απροσδόκητο δώρο-έκπληξη από τον εκεί επίσης καλεσµένο Ιάκωβο Ι. Ρήγο, φλογερό τέκνο της Τήνιας γης και παράδοσης: το καλοτυπωµένο φωτογραφικό λεύκωµα, µε
τίτλο «Τήνος-περιστεριώνες». Πρόκειται για μια πολυτελή φωτογραφική
έκδοση του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου και της
Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων,
με εξαιρετικές φωτογραφίες 138 περιστεριώνων, αλλά και τοπίων της μοναδικής Τηνιακής ενδοχώρας, άριστα
φιλμαρισμένων και τυπωμένων από
τον Τήνιο Καθηγητή του Τμήματος
φωτογραφίας και οπτικοακουστικών
τεχνών του ΤΕΙ της Αθήνας κ. Αριστείδη Χ. Κοντογεώργη. Το θαυμάσιο αυτό λεύκωμα που εκδόθηκε με την ευγενή χορηγία του πιο πάνω Ιερού Ιδρύμα-

τος, αλλά και τη γενναία οικονομική σύμπραξη των Τηνίων
αδελφών Ιακώβου και Λαζάρου Ι. Ρήγου, καθώς και του
μονίμου ρέκτου των Κυκλαδονήσων Αθανασίου Μαρτίνου, αποκαλύπτει, σ’ όλο της
το μεγαλείο και την απλότητα, την τοπική αρχιτεκτονική
που εδώ κυριολεκτικά πρωτοτυπεί και μεγαλουργεί, μέσα
από την «πελεκητή» σχεδίαση
και φαντασία που προσδίδει
σε κάθε ένα περιστεριώνα,
ξεχωριστή χάρη και «προσωπικότητα».
Προλογικά η Αδελφότητα των εν
Αθήναις Τηνίων μεταξύ των άλλων για
τους περιστεριώνες του νησιού σημειώνει: «Ένα από τα στοιχεία της ταυτότητας του τηνιακού λαϊκού πολιτισμού είναι και η ξεχωριστή του αρχιτεκτονική,
σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε πρόκειται για αστικό ή αγροτικό κτίσμα, ο
λαϊκός τεχνίτης δεν υπακούει απλώς
στην ανάγκη, στην οποία εξάλλου και
οι θεοί πείθονται, αλλά έχοντας ως κανόνα απαραβίαστο το ανθρώπινο μέτρο, βρίσκει, τόσο στη γενική σύλληψη
όσο και στη λεπτομέρεια, τον τρόπο να
εκφραστεί δημιουργικά, να γεννήσει (να
δημιουργήσει) μέσα στην ομορφιά όπως ακριβώς μας διδάσκει το Πλατωνικό «Συμπόσιο». Ο λαϊκός μάστορας,
είτε πρόκειται για κατοικία, είτε για ένα απλό αγροτικό κτίσμα, αίφνης ένα
αλώνι!, δεν αρκείται στη χρηστικότητα,
αλλά πάντα, αυθόρμητα δίνει αισθητική διάσταση στα έργα των χειρών
του».
Παίρνοντας στη συνέχεια αλλά και ειδικότερα τη σκυτάλη στην ίδια έκδοση,
ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιερού
Ιδρύματος Μητροπολίτης Σύρου και Τήνου ∆ωρόθεος Β΄, με τη γνωστή του
καλλιέπεια και εν προκειμένω τη δυνατή γραφή του, με τίτλο «οι περιστεριώνες της Τήνου-Άμβωνες τέχνης και πίστης» δικαιολογημένα θεωρεί τους
περιστεριώνες: «Περίτεχνα μαργαριτάρια κεντημένα στον χαλκοπράσινο καμβά της Τηνιακής γης, έργα απλών ανθρώπων θαυμαστά, δημιουργήματα
τέχνης αυθεντικά, της έμφυτης καλαισθησίας των Τηνίων δηλωτικά, κατοικητήρια λευκά του διαχρονικού συμβόλου
της ειρήνης, της αγάπης και της ελπίδας, της καταλλαγής του ανθρώπου με
το Θεό, του περιστεριού» χαρακτηρίζοντας τους περιστεριώνες ως: «ανεπανάληπτα δείγματα οικοδομικής τέχνης,
που δείχνουν πώς μπορούν ταυτόχροΣυνέχεια εις την 2α σελ.

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανέγνωσα
σήμερα 2 Απριλίου στην Γκούγκλ, ότι
το πλοίον «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», θα διακόψει οριστικώς τον Οκτώβριον τα δρομολόγιά του μεταξύ Αμοργού, ∆ονούσης, Κουφονησίων, Σχοινούσης, Ηρακλείας και Νάξου. Πρόκειται για την
Ναυτικήν Εταιρείαν, η οποία είναι ο
Σωτήρας των πιο πάνω Νησιών, με τα
ανελλιπή καθημερινά δρομολόγια μεταξύ των Νησιών αυτών, στα οποία μεταφέρει τα αναγκαία, αλλά και δίδει
την αυτοπεποίθηση στους κατοίκους
ότι δεν είναι ξεχασμένοι από το Κράτος ή απομεμονωμένοι. Όταν στην
τρομοδότρια ερημιά και στην αγρίως
μαστιζομένην από δυσμενή καιρικά
φαινόμενα περιοχήν σου, βλέπεις να
πλησιάζει πλοίον στο λιμάνι σου, αναθαρρεύεις και αισθάνεσαι ασφαλής.
∆εν πρόκειται για υπερβολήν, αλλά
για πραγματικότητα, την οποίαν βιώνουν καθημερινώς και ιδίως τις ημέρες του χειμώνος οι κάτοικοι των μικρών Νησιών. Αισθάνονται ασφαλείς
με την έλευση του πλοίου διότι γνωρίζουν πως δεν θα υποληφθούν σε τίποτε, είτε τρόφιμα, είτε φάρμακα, είτε
κάθε τι το χρειώδες. Θα το παραγγείλουν στον αρµόδιον του πλοίου και
εντός της ηµέρας θα το έχουν! Τα έχοντα σύμβαση με το Κράτος και αδρώς αμειβόμενα ακτοπλοϊκά πλοία
δεν παρέχουν ανάλογες εξυπηρετήσεις, ούτε πλησιάζουν καθημερινώς
τα νησιά, αλλ’ ούτε το σπουδαιότερον
εκτελούν παραγγελίες των κατοίκων.
Τον χειμώνα προσεγγίζουν μίαν φοράν την εβδομάδα και αν δεν έχει απαγορευτικόν απόπλου! Συνέβη πριν
χρόνια στην νήσον Ηρακλειάν να µη
έχει προσεγγίσει πλοίον επί ένα µήνα!!! Απίθανον αλλά αληθινόν και οι
κάτοικοι να είχουν στερηθεί τα πάντα,
οι δε καπνίζοντες να είναι σε απόγνωση!! Μερικοί μανιώδεις έκαναν πρόχειρα τσιγάρα από εφημερίδα και ….ας
μη πούμεν τι χρησιμοποιούσαν ως οιονεί καπνόν!!
Όταν στην εξυπηρέτηση των νησιών ήλθε ο Σκοπελίτης, ο θρυλικός
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καπετάν Μήτσος, ιδρυτής
της εταιρείας, τα πρώτα
πλοία ήταν μικρά ξύλινα
σκάφη, χωρίς γέφυρα και,
ο τιμονιέρης μαστιζόταν αγρίως από τον ήλιον, το ψύχος και τα μανιασμένα κύματα, που ανέβαιναν στο
σκάφος! ανάλογες ελλείψεις δεν παρουσιάσθηκαν
ποτέ! Συνέβη, όταν δραστηριοποιείτο ο καπετάν Μήτσος στην περιοχήν με μικρόν ιστιοφόρον, να του ζητηθεί η μεταφορά φαρμάκου στην ∆ονούσαν, επειδή κινδύνευε
σοβαρώς ασθενής. Ο καιρός ήταν
θηριώδης, όπως συμβαίνει πάντα στο
Νότιον Αιγαίον. Σκέφτηκε ότι μπροστά
στον κίνδυνον του ταξιδιού, προέχει η
ζωή του ασθενούς. Αποφάσισε να μεταφέρει το φάρμακον. Σκέπασε το σώμα του με αδιάβροχον μουσαμά, δέθηκε στο υπαίθριον τιμόνι και ξεκίνησε! Τα κύματα, το ένα μετά το άλλο ανέβαιναν στο πλοιάριον με βίαν. Ολίγον πριν φτάσει στο λιμάνι της ∆ονούσης, ο μανιασμένος αέρας, έσκισε το
πανί του σκάφους! ∆εν πτοήθηκε και
πήγε νικητής.
Ανάλογες τολμηρές κινήσεις κάνει
και το σημερινόν σκάφος «ΕΞΠΡΕΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», με πλοιάρχους τον
Γιάννη Σκοπελίτην και τον Γιάννην
Φωστιέρην. ∆εν ακύρωσε ποτέ δρομολόγιον. Και αν υπάρχει απαγορευτικόν, το πλοίον ταξιδεύει, ακόμη και αν
η ένταση του ανέμου είναι 9 ή περισσότερα Μποφώρ!
Με τέτοιαν τόλμην, το πλοίον «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ» είναι ο ακοίμητος φύλακας
και προστάτης των Νησιών. ∆ικαίως έχει βραβευθεί πολλάκις από ∆ήμους
και Συλλόγους της περιοχής αλλά και
από το Λόϋδ πέρυσι…
Ακούομεν συχνά παράπονα και διαμαρτυρίες νησιωτών άλλων περιοχών,
ότι έχουν μεγάλα προβλήματα τον χειμώνα από έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας.
Το «Σκοπελίτης», το οποίον θα διακόψει οριστικώς τα δροµολόγιά του
στο τέλος Οκτωβρίου, πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως. Η περιοχή
δεν πρέπει να ζήσει ποτέ ηµέρες του
παρελθόντος, µε αποχήν προσεγγίσεως πλοίων. Ας προετοιµασθούν όλοι από τώρα!
Εµείς να συγχαρούµεν θερµώς
τους ηρωικούς πλοιοκτήτες και καπεταναίους, για τις ευεργετικές προσφορές τους, υπόδειγµα, υπέρ του
περιφρονηµένου σήµερα από το
Κράτος, πολίτη.
Μιχαήλ Στρατουδάκης

ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕ ΝΤΟΜΠΡΟΦΣΚΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στρασβούργο, 14/2/2017. Σκληρή
επίθεση κατά του Αντιπροέδρου της
Κομισίον κ. Ντομπρόφσκις έκανε
πριν λίγο μιλώντας στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς με αφορμή τη συζήτηση σχετικά με την «πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».
Όπως επισήμανε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, «η εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα
απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο.
Παρότι η Ελλάδα με τα τρία μνημόνια πήρε δάνεια ύψους 280 δις ευρώ,
η χώρα έχει γεμίσει με εκατομμύρια
φτωχούς και με στρατιές ανέργων.
Πάνω από 400.000 νέοι μας έχουν
μεταναστεύσει στο εξωτερικό ενώ
500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
έβαλαν λουκέτο. Ο Ελληνικός λαός
απώλεσε περιουσιακή αξία 146 δις
ευρώ, μισθοί και συντάξεις πετσοκόπηκαν και η φορομπηχτική πολιτική
συνεχίζεται ακάθεκτη. Το δημόσιο
χρέος από 123% του ΑΕΠ το 2010,
έφτασε στο 183,5% του ΑΕΠ το
2016. Ταυτόχρονα, τα ΄΄κοράκια΄΄
προσπαθούν να αρπάξουν τα σπίτια
των Ελλήνων ενώ με το ΤΑΥΠΕ∆ και
το κατοχικό ταμείο συνεχίζεται η λεηλασία της δημόσιας περιουσίας».
Και ο Νότης Μαριάς απευθυνόμενος στον παρευρισκόμενο Αντιπρόεδρο της Κομισίον κ. Ντομπρόφσκις
του είπε: «Που πήγαν λοιπόν κύριε
Ντοτπρόφσκις τα 280 δις ευρώ που
δόθηκαν ως δάνεια; Πήγαν πίσω
στην εξόφληση των παλαιών χρεών,
πήγαν ξανά πίσω στις τσέπες των δανειστών. Των δανειστών που ενόψει
της δεύτερης αξιολόγησης απαιτούν και νέα σκληρά μέτρα σε βάρος
του Ελληνικού λαού που έχει φτωχοποιηθεί. Των δανειστών που με επικεφαλής τον Σόιμπλε και τον Ντάισελμπλουμ συνεχίζουν την ανάλγητη μνημονιακή τους πολιτική, σε
συνεργασία πλέον με τη νεομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».
Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε:
«Όμως οι δανειστές και το
Eurogroup που δεν τόλμησε να εμφανιστεί σήμερα εδώ, δεν τόλμησε
να έρθει εδώ ο κύριος Ντάισελμπλουμ, να γνωρίζουν λοιπόν οι κύριοι αυτοί, ότι ο Ελληνικός λαός σύντομα θα πετάξει την τρόικα και
τους δανειστές όλους έξω από την
Πατρίδα μας». Επισυνάπτεται το βίντεο με την ομιλία του Νότη Μαριά.
https://youtu.be/b9MBA05FYF8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουµπλής απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην Βουλή για τις καθυστερήσεις έναρξης λειτουργίας των υδατοδροµίων σε περιοχές της χώρας ουσιαστικά πέταξε το «µπαλάκι»
στο υπουργείο Υποδοµών.
Σύμφωνα με τον κ. Κουρουμπλή το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής παρακολουθεί στενά, από
την πρώτη στιγμή, την πορεία προς
την ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των υδατοδρομίων, συμμετέχοντας σε κοινές ομάδες εργασίας
με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ενημερώνοντας, παράλληλα, τους τοπικούς φορείς για κάθε εξέλιξη, καθώς όπως τονίζει ο κ. Κουρουμπλής, θεωρεί ότι είναι κομβικής
σημασίας η αρχή λειτουργίας αυτού
του εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης για τους νησιώτες.
Η έναρξη και λειτουργία της σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου, μέσω υδατοδρομίων, που αποτελεί ένα πάγιο
αίτημα των τοπικών φορέων και των ίδιων των νησιωτών, πρόκειται να φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης και επικοινωνίας των νησιών
μεταξύ τους. Για την έκδοση άδειας
λειτουργίας υδατοδρομίου επισπεύδουσα Υπηρεσία είναι η ∆ιεύθυνση
Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και
Αξιοποίησης
Αεροδρομίων
(∆.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις οι αρμόδιες Υπηρεσίες του
ΥΝΑΝΠ γνωμοδοτούν επί ζητημάτων
παραχώρησης της εκμετάλλευσης
χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των
προτεινόμενων έργων/δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (Master Plan) αλλά και
γενικότερα με τη λειτουργία του λιμένα, επί ζητημάτων σχετικών με την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής
από πλευράς προστασίας θαλασσίου
περιβάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας
και ασφάλειας της ναυσυτλοΐας, καΣυνέχεια εις την 2α σελ.

