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

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΜΑΧΕΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ;
Ο κόσμος βαρέθηκε να βλέπη ευυπόληπτους και αξιοπρεπείς ανθρώπους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, να «τσακώνονται» στο «γυαλί»
της τηλεόρασης και μετά από κάποια
ώρα και όταν «φουντώσει» η όποια συζήτηση, να εμφανίζουν ένα διαφορετικό πρόσωπο αντιπαραθέτοντας τις πολιτικές απόψεις τους και επιρρίπτοντας
ευθύνες ο ένας στον άλλον εξ ονόματος των παρατάξεών τους, γι’ αυτήν την
απαράδεκτη και δολοφονική κατάσταση διαβίωσης του ελληνικού λαού που
μαστίζει την Χώρα εδώ και κάποια
χρονάκια…
Ο τηλεθεατής-ακροατής αγανακτεί,
αφού βλέπει να μετατρέπουν την συζήτηση
σε
οχλαγωγία αντί
να προσπαθήσουν να τα
«βάλουν κάτω»
βρίσκοντας
ομόφωνες λύσεις όλοι ΜΑΖΙ
για τα τεράστια προβλήματα
που
έχουν δημιουργηθή στην
Χώρα μας εξ
αιτίας ΟΠΟΙΩΝ πολιτικών,
θα τολμήσω να
πω ΟΛΩΝ, οι οποίοι κατά καιρούς εδώ
και κάποια χρόνια κυβερνούν τον χώρο
αυτό που λέγεται Ελλάδα και ο οποίος
σε λίγο, -όπως τα σπίτια των φτωχών
βιοπαλαιστών-, σε λίγο, ή θα διαμελισθή
ή δεν θα μας ανήκει!..
ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ;; ΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ από
το «αφιόνι» της εξουσίας;; ΑΠΑΤΡΕΙΣ
αφού από τα λεχθέντα τους κάνουν -και
μόνον- «επίδειξη» είτε των προσώπων
τους είτε των κομμάτων τους αφού από όσα λένε ∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΟΥΣ για το καλό της Χώρας μας;;
Αναρωτιέμαι ΠΟΣΟΙ άραγε από εμάς
κάθονται και τους ακούν;; Γνωρίζω
πάρα πολλούς που το κάνουν.. αλλά και
πολύ περισσότερους που σταμάτησαν να τους ακούν!..

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ στις εκάστοτε ειδήσεις ή στο διαδύκτιο πως έγινε η τάδε εκδήλωση ή η
δείνα συγκέντρωση για την πολιτιστική
ανάπτυξη της Χώρας, για την τουριστική προώθησή της, εκτιμώνται βεβαίως
αυτά, αλλά ενώπιον των όσων ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΖΟΝΤΑΙ καθημερινώς, δεν εμφαίνεται αντιστάθμιση των όποιων επιχειρούν
ωρισμένοι να βοηθήσουν την Πατρίδα
μας, είτε είναι πολιτικοί είτε ιδιωτικοί παράγοντες… Μάλιστα θα έλεγα πως
μόνον όσα προέρχονται από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες «πιάνουν τόπο» και βοηθούν -έστω περιστασιακά-, τις δυσμενείς υπάρχουσες καταστάσεις..
Αγανακτισμένη από όλα αυτά -ειλικρινά δεν ήθελα
να ασχοληθώ
με τα πολιτικά- λησμόνησα το κυρίως
θέμα μου για
το καλοκαιράκι μας! Θα μιλήσω γι’ αυτό
πια εις το προσεχές τεύχος
που ελπίζω να
προλάβω αφ’
ενός να το εκδώσω αμέσως
προσεχώς και
αφ’ ετέρου να
προλάβω κι εγώ λίγο το καλοκαίρι
μας!...
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ
ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ Ε∆Ω, ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΗ:
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΒΓΕΙΤΕ -ΟΠΟΥ ΒΡΕΙΤΕ- ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ,
ΒΟΥΝΑ, ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ, ΣΕ ΠΑΡΚΑ Ή ΟΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΝΟΙΩΣΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ
ΕΚΕΙ Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙ!
ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΠΩΣ ΜΙΑ
ΖΩΗ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΖΟΥΜΕ
ΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ!
•

ANAKOINΩΣΗ THΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ
IOYNIOΣ 2017
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΜΑΣ
Πέρασαν µερικά χρόνια, από τότε
που το έντυπό µας συναντά συνεχώς
δυσχερείς καταστάσεις οι οποίες εµποδίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση
της εκδόσεως και όλων των σχετιζοµένων µε αυτήν..
Κατά το αυτό χρονικό διάστηµα η
µοναδική έµψυχη οντότης του που εργάζεται για την ύπαρξη του εντύπου
του Κυκλαδικού Φωτός µας, συναντά
τις αυτές -ίσως και µεγαλύτερες αντιξοότητες µε επίκεντρο την υγεία-, κάτι που βεβαίως πολλαπλασιάζει τα εµπόδια για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των του φύλλου µας καθυστερώντας τις εργασίες της εκδόσεως και
όχι µόνον..
Αρκετοί αναγνώστες του δυσανασχετούν µη γνωρίζοντας την πηγή των
καθυστερήσεων, σε όλες τις µορφές
του ιστορικού αυτού εντύπου το οποίον εισήλθε εφέτος στο 68ον έτος
συνεχούς και ανελλιπούς εκδόσεως...

Αναγνωρίζοντας το δίκαιον των αναγνωστών αυτών αλλά και αυτών που
δεν διαµαρτύρονται και προτιµούν να
αδηµονούν εν σιωπή, το έντυπό µας
ζητεί την κατανόηση και την υποµονή όλων των αναγνωστών του σε όλες
τις µορφές και εκφάνσεις του.. Συν
Θεώ µετά την παρούσα έκδοση θα ακολουθήση ακόµη µία..
Το «Κυκλαδικόν Φως» δηλώνει πως
γίνεται µεγάλη προσπάθεια και αγώνας για ό,τι καλύτερο και δυνατό
προς ορθή, έγκυρη, έγκαιρη, ανεµπόδιστη και απρόσκοπτη ενηµέρωση,
ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΚΥΚΛΑ∆ΟΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΘΕΡΜΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ
Ε.Τ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΟΝΗΣΩΝ
Το Σάββατο 3 Ιουνίου,
από τις 19.30
έως τις 22.00,
πραγματοποιήθηκε στο
∆ημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με μεγάλη επιτυχία, η δεύτερη -στον ίδιο
χώρο- πολιτιστική μας εκδήλωση με
τίτλο «Γνωρίστε τα νησιά
µας µέσα από τους χορούς και τα
τραγούδια
τους». Η εκδήλωσή μας
ήδη καθιερώθηκε ως θεσμός, βάσει της περσινής
δελεαστικής πρότασης του ∆ημάρχου
μας κ. Γιάννη Μώραλη, η οποία αποτέλεσε για εμάς πρόκληση να την υιοθετήσουμε, και εντάχτηκε στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ «Πάμε ∆ημοτικό; Πάμε Πειραιά;» αλλά και της παρέμβασης του
∆ημοτικού Θεάτρου του Πειραιά στο
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017.
Η προσπάθεια και ο στόχος της
Ομοσπονδίας μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στην εκδήλωσή
μας, διευρύνοντάς την με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων από πολιτιστικά Σωματεία από όσον το δυνατόν περισσότερα νησιά
μας. Για τον λόγο αυτό είχαμε την ευγενική συμμετοχή της Ομοσπονδίας

∆ωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών –
Πειραιώς.
Στη βραδιά μας παρέστησαν οι εξής:
εκ μέρους του ∆ημάρχου του Πειραιά
κ. Γιάννη Μώραλη, ο Αντιδήμαρχος κ.
Κυριάκος Σιγαλάκος και εκ μέρους
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιά – Ν. Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο Πανασιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιερόθεος
Βαμβακάρης. Επίσης, ο Βουλευτής
Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, η
πρώην Βουλευτής Κυκλάδων κ. Άρια
Μανούσου, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Κυκλαδικού Τύπου κ. Στέφανος Λέπουρας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ∆ωδεκανησιακών Σωματείων κ. Γιάννης
Φραγκούλης, ο Πρόεδρος της ΟμοΣυνέχεια εις την 2α σελ.

Σύρος, 3 Ιουλίου 2017
Αρ.πρωτ. 7950
Προς: SEA JETS Υπόψη κ. Ν. Καβαλιέρου Γεν. ∆/ντή
Θέµα: «Επέκταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ραφήνας µε Κυκλάδες»
Αγαπητέ κύριε Καβαλιέρο, Σε συνέχεια
της προφορικής επικοινωνίας που είχαμε σχετικά με το δρομολόγιο των 07:40
του πλοίου Tera Jet, λόγω του ότι ήδη διανύουμε τον Ιούλιο και δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για τη σύνδεση της Τήνου με
τη Σύρο κατά τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη
και Κυριακή, και με δεδομένο ότι τα
δρομολόγια της άγονης γραμμής δεν διαφαίνεται να επιστρέφουν στο προηγούμενο σχετικά καλύτερο καθεστώς, παρακαλούμε όπως εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για προσέγγιση του λιμένα Σύρου από το παραπάνω πλοίο, ως εξής: Ραφήνα – Σύρος – Τήνος - Μύκονος – Πάρος
- Νάξος με επιστροφή μέσω Σύρου.
Μέσω του δρομολογίου αυτού, επιτυγχάνονται:
α) η βελτίωση της σύνδεσης με Τήνο
που ίσως αποτελεί το σοβαρότερο έλλειμμα
β) η βελτίωση της σύνδεσης Σύρου –
Πάρου – Νάξου
γ) η σύνδεση της Σύρου με τη Ραφήνα, αν όχι καθημερινά, τουλάχιστον τρεις
φορές την εβδομάδα
Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία ικανοποίησης του αιτήματος, δεδομένου ότι υποβάλλεται εν τω μέσω της θερινής περιόδου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι
η σημασία σύνδεσης των νησιών - και ειδικότερα της Τήνου - με τη Σύρο, είναι υψίστης σημασίας, καθώς επιτυγχάνεται α)
η εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού επιβατών – επισκεπτών κρουαζιέρας και β)
η εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μονίμων
κατοίκων εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό μετακινείται για λόγους υγείας.
Ειδικότερα ως προς το τελευταίο,
θεωρούμε ότι εκτός των άλλων η εταιρεία
θα επιτελέσει και κοινωνικό έργο, καθώς
η κατηγορία των κατοίκων που μετακινούνται για λόγους υγείας (όπως οι νεφροπαθείς) εν έτει 2017, μην έχοντας πρόσβαση στο στοιχειώδες επίπεδο ποιότητας μετακίνησης, αναγκάζονται να μεταβαίνουν
στη Μύκονο και από εκεί με άλλο πλοίο
στη Σύρο.
Η βελτίωση της σύνδεσης της Σύρου
µε τα παραπάνω νησιά αποτελεί αίτηµα
τόσο των τοπικών φορέων (επάρχων, δημάρχων, επαγγελματικών συλλόγων) όσο
και των κατοίκων τους. Ειδικότερα για τη
σύνδεση της Σύρου με Πάρο και Νάξο, είστε γνώστης - και από την τελευταία συνεδρίαση του Σ.Α.Σ. στη Νάξο - του ελλείματος που σημειώνεται μεταξύ αυτών των
νησιών, αλλά και της καθολικής επιθυµίας για ικανοποίηση του αιτήµατος, γεγονός που αποδεικνύει τη σοβαρότητα και
το μέγεθος του θέματος.
Γνωρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη
πρόταση, τείνει να συμπληρωθεί το δεκάωρο εργασίας των απασχολούμενων
στο πλοίο, θεωρούμε ότι οι δυνατότητες
του συγκεκριμένου πλοίου μπορούν να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.
Με εκτίµηση,
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Απόλλωνος και Λαδοπούλου, 84100 Ερμούπολη,
Σύρος Τηλ. 22810 82346 – Fax 22810
86555 www.e–kyklades.gr, e–mail:
info@cycladescc.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ

Αθήνα, 28
Ιουνίου
2017
Προς
τους Εταίρους της
Εταιρείας
Αγαπητοί
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, η Ε.Κ.Μ.
εορτάζει την
µνήµην του
Αγίου
Νικοδήµου
του Αγιορείτου, του εκ Νάξου.
Ο Άγιος Νικόδηµος εορτάζεται
στον φερώνυµο ιερό Ναό της Αγίας
Βαρβάραςκαι Αγίου Νικοδήµου στα
Άνω Πατήσια (ακριβώς έναντι του
σταθµού του Ηλεκτρικού «Ἁνω Πατήσια») την Πέµπτη 13 Ιουλίου 2017 µε
Μέγα Εσπερινό µε περιφορά της Εικόνος του Αγίου, και την εποµένη µε
Αρχιερατική Λειτουργία µετ’ Αρτοκλασίας.
Το ∆.Σ.
Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών,
οδός Φερών 7, Αθήνα 10437
Τηλ : 210 8253790, Ιστότοπος:
ekyklamel.gr, Ηλ. ∆ιεύθυνση:
info.ekyklamel@gmail.com
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας:
www.kykladikonfos.gr και
το Facebook της εφηµερίδας µας:
www.facebook.com/KykladikonFos
για έγκυρη και άµεση ενηµέρωση
σε πληθώρα επιπλέον θεµάτων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ
10/7/2017

..
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ...

του Νίκου Κουτρουµπή

Γράφει
ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ

Με αφορμή την τρισέλιδη στην Κυριακάτικη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 21ης
Μαΐου 2017 διαφήμιση της «7ήμερης
κρουαζιέρας στο Ειδυλλιακό Αιγαίο», από μία από τις γνωστότερες ειδικευμένες στον τομέα αυτόν εταιρείες, την
CELESTYAL CRUISES, με πολλή χαρά
παρατηρώ ότι οι Κυκλάδες «μπήκαν για
τα καλά» στο χώρο της κρουαζιέρας.
Κι αυτό γιατί προβλέπονται προσεγγίσεις σε Μύκονο, Μήλο, Σύρο, Ίο, Σαντορίνη. Μάλιστα στο καθένα απ’ αυτά τα
νησιά προβλέπεται κι από ένα ειδικό για
το καθένα πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:
Στη Μύκονο, «απολαμβάνουμε μια απογευματινή βόλτα στα στενά του κοσμοπολίτικου νησιού». Στη Μήλο «απολαμβάνουμε μία από τις 75 παραδεισένιες παραλίες του
νησιού», ανάμεσά
τους θα πρέπει να
υποθέσω ότι είναι
το μοναδικό «Κλέφτικο». Στη Σύρο
«ανακαλύπτουμε
την γοητεία της
πρωτεύουσας των
Κυκλάδων» προφανώς και των μοναδικών της κτιρίων που
ανακαινισμένα διαθέτει η μεγάλη αυτή
αρχόντισσα.
Στην Ίο «κάνουμε
πεζοπορία ως τον
Τάφο του Ομήρου
και χαλαρώνουμε
σε μια ονειρεμένη
παραλία» με επιστροφή και στάση
στην όμορφη πρωτεύουσά της, τη Χώρα, όπου ψωνίζουμε κάπαρη και μέλι.
Τέλος στη Σαντορίνη «κάνουμε βόλτα
στο πιο ρομαντικό νησί του Αιγαίου»,
φωτογραφίζουμε την «καλντέρα» με το
απέραντο γαλάζιο να απλώνεται γύρω
μας και το τελεφερίκ να ανεβοκατεβαίνει, κερδίζοντας κατά κράτος στον άνισο αγώνα με τους αγωγιάτες, παρόλο που όσοι τους επιλέγουν αποκτούν
ποικίλες- πρωτόγνωρες γι’ αυτούς εμπειρίες.
Απαντώντας στο εύλογο, καθ’ υποφορά ερώτημά σας, αναφορικά με το
οικονομικό όφελος του κάθε νησιού απ’
όλη αυτήν την ιστορία, η απάντηση είναι σαφής: Μικρό το βραχυπρόθεσμο
οικονομικό όφελος, αλλά μεγάλο το μεσοπρόθεσμο-για να χρησιμοποιήσω όρο της σύγχρονης μαστιζόμενης ελληνικής οικονομίας- ως προς τα σημεία
της ανάμνησης, της προβολής και της
στη συνέχεια πρότασης, για μια πολυήμερη επίσκεψη στο νησί, σε συγγενείς
και φίλους (Έλληνες και αλλοδαπούς).
Εδώ θα πρέπει να τονίσω και ορισμένα στοιχεία που κάνουν την κρουαζιέρα αυτή περισσότερο (σύμφωνα πάντοτε με την σχετική διαφήμιση) προσιτή:
«7ήμερη απόλαυση για εσάς που θέλετε κλασσικούς (χιλιοπαιγμένους) προορισμούς, αλλά και ανεξερεύνητους
παραδείσους με τίμημα από 649 ευρώ
το άτομο που περιλαμβάνει: Άνετη
διαμονή, (υποθέτω δίκλινη καμπίνα),
πλήρη διατροφή, απεριόριστη κατανάλωση επώνυμων ποτών, τουλάχιστον

μια εκδρομή σε μαγευτικά σημεία του
Αιγαίου και τέλος διασκέδαση εν πλω»
(με ορχήστρες, τραγούδια και χορό) κάτι που μου θύμισε τα παλαιότερα Αμερικάνικα υπερωκεάνια και τις εκεί σχετικές ιστορίες (χαρτοπαικτικές, ερωτικές κλπ) όπου και γυρίστηκαν αντίστοιχες έγχρωμες πετυχημένες ταινίες,
με κορυφαίους πρωταγωνιστές της
–προ τηλεοράσεως- χρυσής εποχής
του κινηματογράφου. Θα αποτελούσε
παράλειψή μου να μη σας αναφέρω ότι οι αναχωρήσεις γίνονται, ως επί το
πλείστον, από το λιμάνι του ανακαινισμένου και διαρκώς ανερχόμενου,
Λαυρίου, που κι αυτό σας επιφυλάσσει
σύγχρονες ευχάριστες εκπλήξεις, αλλά και ομορφιές (οικιστικές, βιομηχα-

νικές κλπ).
Τελειώνοντας αποδέχομαι τις όποιες
επιφυλάξεις σας, αναφορικά με την σε
κάθε νησί ολιγόωρη παραμονή του
κρουαζιερόπλοιου, το κατ’ ανάγκην
χρονικώς περιορισμένο πρόγραμμα
των επισκέψεων και περιηγήσεων στα
αξιοθέατα και τις πανέμορφες παραλίες
του.
Όμως θα πρέπει να σημειώσετε ότι,
εκτός από τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή
εταιρεία, στο χορό της κρουαζιέρας σύντομα αναμένονται να ακολουθήσουν
και άλλες, πλην των Ευρωπαϊκών ναυτιλιακές εταιρείες, εξειδικευμένες στην
κρουαζιέρα. Κι’ αυτό γιατί μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι Αμερικάνοι
και οι Κινέζοι τουρίστες, οι οποίοι υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια, σε βάθος
3ετίας. Ένα τέτοιο γεγονός θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό και τουριστικό
όφελος για τη Χώρα μας. Κι αυτό γιατί οι Αμερικάνοι «ξοδεύουν», ενώ οι Κινέζοι έχουν τη γνωστή αριθμητική τους
υπεροχή, που μπορεί να μεταφρασθεί
σε σημαντικό «ζεστό» συνάλλαγμα.
Η διεθνής συγκυρία είναι μοναδική,
αφού σήμερα η ελληνική κρουαζιέρα
δεσπόζει προνομιακά στο Αιγαίο. Ας
μην αφήσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί ο Τουρισμός
είναι ο μοναδικός παράγων που μπορεί
να αναστρέψει την οικονομική κατάσταση της Χώρας, με παράλληλα πολλαπλά οφέλη (εθνικά, πολιτισμικά, αλλά
και ποιοτικά). Οι καιροί ου μενετοί.
Νίκος Κουτρουµπής

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΞΙΩΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΩΣ
Βαδίζει στο 68ον έτος- έπος, της
αδειαλείπτου και ακαµάτου προσφοράς υπέρ των Κυκλάδων και
των Κατοίκων της. Η προσφορά της
εφηµερίδος «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ»
•∆εν εκτιµάται μόνον για την ειδησεογραφικήν συμβολήν της, προς ανάδειξη των απειραρίθμων αναγκών σε
έργα υποδομής των Νησιών, τόσον
στους δυσκολοτάτους χρόνους του
1950 (ότε ξεκίνησε η εφημερίδα),και εφεξής αλλά και σήμερα.
•∆εν εκτιµάται μόνον για την συμβολήν της στην επίλυση δεκάδων θεμάτων, με το να τα δημοσιοποιεί ανά μήναν και να θέτει προ των ευθυνών έκαστον από τους Κοινοτάρχες, ∆ημάρχους, Νομάρχες, Βουλευτές.
•∆εν εκτιµάται μόνον για την δημοσιοποίηση και διαρκή ανάμνηση κοινωνικών συμβάντων στον Κυκλαδικόν
Λαόν, γάμων, βαπτίσεων, θανάτων,
διακρίσεων, επιβραβεύσεων, τιμητικών απονομών κττ.
•∆εν εκτιµάται μόνον για την συνεχή αναζωπύρωση της ευγενούς αμίλλης μεταξύ των Νησιών προς όφελος
των κατοίκων.
•Εκτιµάται για την αγάπην την οποίαν δείχνει προς τον πάσχοντα Κυκλαδίτην, τον συνήθως «ξεχασμένον» από την κρατικήν μέριμνα.
•Εκτιµάται για την συνεχή ανάδειξη του Κυκλαδικού Πολιτισμού, ενός από τους αρχαιοτέρους και σημαντικοτέρους της Ελλάδος και πέραν αυτής
•Εκτιµάται διότι διέσωσε και διέδωσε πλήθος λαογραφικών αντικειμένων, ηθών, εθίμων και παραδόσεων, τα
οποία αποτελούν πολιτιστικόν στοιχείον των Κυκλάδων και πολλά θα είχαν
ξεχασθεί αν δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.
Ο Πολιτισμός, είναι ο αθάνατος κήρυκας κάθε Λαού. Απ’ αυτόν κρίνεται και
από αυτόν δοξάζεται. Από αυτόν μένει
στην αιωνιότητα ο κάθε θνητός συντελεστής του.
Αυταπόδεικτον επακόλουθον, ότι το
«ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ», διέσωσεην ο-

ποίαν, ανέσυρεν και εδίδαξεν τοις πάσιν!
∆ικαιολογηµένη η αγάπη των Κυκλαδιτών προς το µέγα αυτό τείχος
της ποικιλωνύµου προσφοράς , το τείχος της ενηµερώσεως και της διασώσεως των δράσεών του, που λέγεται
«ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ».
Επιθυμεί την μακροημέρευσή του.
Λυπάται που ευρίσκεται σε οικονομικήν
δυσπραγίαν για την άμεσην κάλυψη των
υποχρώσεών του προς αυτό. Τις εκτελεί αλλά με καθυστερημένον ρυθμόν.
Αγαπητή και ηρωική εκδότις
Έχεις την άδολον και αστείρευτον αγάπην όλων των Κυκλαδιτών, που σε αναγιγνώσκουν με πάθος αλλά και του
μεγίστου μέρος των λοιπών. Προσφέρεις. Και η προσφορά αφορά όλους αδιακρίτως.
Στην εκατοστήν επέτειον θα προσθέσομεν και άλλα ουσιώδη.
Μιχαήλ Στρατουδάκης
ΣΗΜ. “Κ.Φ.”: ∆εν είναι ύµνος δεν είναι διθύραµβος, είναι πιο πάνω από
αυτά, η ως άνω επιστολή - άρθρο που
µας απέστειλεν ο φίλος και επί έτη συνεργάτης µας παλαίµαχος επίσης δηµοσιογράφος κ. Μιχ. Στρατουδάκης εξάροντας την εφηµερίδα µας και µας
συνεκίνησε βαθύτατα.. Είναι ένα εγκώµιο από καρδιάς προς το ιστορικόν “Κυκλαδικόν Φως” µας και την µεγάλη προσφορά του από το έτος
1950 και εντεύθεν. Το φύλλο µας συνεχίζει µε κατάθεση και δύναµη ψυχής να εκπληρώνη τους ανιδιοτελείς
στόχους για τους οποίους εγεννήθη,
εισελθόν στο 68ον έτος από της ιδρύσεώς του σε συνεχή και αδιάλειπτον
έκδοση παρά τις πολλές και µεγάλες
αντιξοότητες, “επί των επάλξεων” όπως θα έλεγε ο Αείµνηστος Ιδρυτής
του.. Θερµές ευχαριστίες προς τον αγαπητόν φίλο για την επιστολή αυτή..οι οποίες αποτυπώνονται µόνον
εις το έντυπό µας -στο παρόν τεύχος, και προς αιώνια ανάγνωση από τον
τωρινό, µελλοντικό και λάτρη της ιστορίας και του φύλλου µας, αναγνώστη.
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Κοινοτήτων και οµαδική ταφή
άνευ τιµωρίας!!!

Όλα τα εγκλήματα τιμωρούνται. Άλλο βαρύτερα και άλλο ελαφρύτερα. Ατιμώρητα μένουν τα ανεξιχνίαστα. Ο θάνατος των Κοινοτήτων, του τρίτου βάθρου της
∆ημοκρατίας, έμεινε ατιμώρητος
παρ’ ότι είναι πασίγνωστοι οι δολοφόνοι!
Η Κοινότητα είναι ο πρώτος
θεσμός ομαδικής δράσεως των ανθρώπων και αριθμεί βίον όσον
και αυτοί. Εκατομμυρίων ετών. Ο
∆ήμος αριθμεί βίον μερικών μονοψηφίων χιλιάδων ετών.
Τον σπουδαίον, σημαντικόν, αποδοτικόν, προστατευτικόν, συναισθηματικόν και ιστορικόν αιωνόβιον αυτόν θεσμόν, κατέλυσαν
«σε πέντε λεπτά», οι συντάκτες του
Νόμου 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄.(Καλλικράτης). Αυτός ήταν ο «αλωτής
της Κ/Πόλεως. Προηγήθηκε όμως η Φραγκοκρατία, ήτοι ο Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 244Α΄.(Καποδίστριας).
Οι δύο αυτοί δολοφονικοί Νόμοι
εξαφάνισαν από την Ελλαδικήν ορολογίαν την Κοινότητα, με αμεσότατες συνέπειες για τους κατοίκους. Όπως.
Έλλειψη ασφαλείας. Η συνένωση των ομόρων Κοινοτήτων από
την Αδριατικήν έως την Θράκην σε
∆ήμους και, η μετάθεση προς τα
έσω της έδρας, συνέβαλεν στην
έλλειψη ασφαλείας των κατοίκων
εφ΄όσον μετακινήθησαν Αστυνομικοί Σταθμοί, χάθηκε η έδρα της
Κοινότητας αιώνιον στήριγμα των
κατοίκων, έκλεισαν τα Σχολεία,
ερημώθησαν ακολούθως οι Κοινότητες- ήρωες – φύλακες των συνόρων. Σήμερα οι γείτονες εισέρχονται ανενόχλητοι στα χωριά ληστεύουν τα πάντα ακόμα και αρωματικά φυτά και τυχόν γέροντεςΗρακλείς, χωρίς καμμίαν τιμωρίαν.
Έλλειψη παραγωγής. Μετά την
εγκατάλειψη των Κοινοτήτων από
τα αναγκαστικά αίτια, οι περιοχές
νέκρωσαν παραγωγικώς, κτηνοτροφία, γεωργία, υλοτομία. όλοι έφυγαν, όλα σταμάτησαν. Η μετακίνηση του Αστυνομικού Σταθμού
άνω των 50 χιλ, στα μετώπισθεν,
απετέλεσεν αρνητικόν στοιχείον
για τους ασχολουμένους με την
παραγωγήν.
Αποποµπή του συναισθηµατισµού. Ο Αντώνης Αργυρόπουλος, έγραφε στο περιοδικόν του.
Χωριό είναι η περιφέρεια που
διαγράφει ο ήχος της καµπάνας. Εννοούσε την στενότητα στις
σχέσεις των κατοίκων. Αυτό σήμερα είναι ανύπαρκτον στις πόλεις όπου ουδείς λέει, καλημέρα στο
πλησίον του. Οι αχανείς σε έκταση ∆ήμοι δεν επιτρέπουν φίλιες
σχέσεις με τους κατοίκους τους!
Απώλεια ιστορίας. Τα χωριά
που ερημώθησαν, αναγκαστικώς,
έχασαν κατά τεκμήριον την ιστορίαν τους, παλαιοτέραν και πρόσφατην. Εορτές επετειακές δεν γίνονται, θρησκευτικές δεν γίνονται, ήθη έθιμα χάθηκαν. Η ζωντανή παράδοση έσβησε.
Απώλεια ονόµατος. Στις Κοινότητες που ερημώθησαν χάθηκε και
το όνομα. ∆ιατηρείται ως ανάμνηση. Στις Κοινότητες που συνενώθηκαν πάλιν χάθηκε το όνομα,
διατηρείται όπως μεταξύ των κατοίκων οι οποίοι κατοικούν σ’ αυτές, χωρίς να έχει ευρείαν εξάπλωση. ∆ιοικητικώς και επισήμως αφανίσθηκαν τα ονόματα χιλιάδων
Κοινοτήτων και οικισμών.
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα
το χωρίον Βρίσα Λέσβου. ∆εν λέγεται πλέον Κοινότης Βρίσας, αφού ο σπουδαίος αυτός όρος κατηργήθη, αλλά χωρίον, χωρίς να είναι αυτό υποτιμητικόν, δεδομένου
ότι Χωρίον και Κοινότης κάποτε
ταυτιζόταν. Αναφέρομεν την ιδιότητα που του αφαιρέθη. Οι μεταβολές λήθης που υπέστη είναι.
Κοινότης Βρίσας. Με τον «Καποδίστριας» υπήχθη στον ∆ήμον
Πολιχνίτου. Υφίστατο, υποτυπωδώς διοικητικώς.
Με τον «Καλλικράτης» αποτελειώθη αφού δεν υπάρχει ∆ήμος
Πολιχνίτου, απορροφηθείς από
τον ∆ήμον Μυτιλήνης.
Το θλιβερόν συμβάν του καταστροφικού σεισμού έφερε στην επιφάνειαν, ότι υπάρχει σπουδαία
Κοινότητα με το όνομα Βρίσα,
αλλά το Υπουργείον Εσωτερικών
την έχει διοικητικώς ενταφιασμένην, με άλλες 6.000 αδελφές της!!
∆υσμενή και άνομα όμοια φαινόμενα υπάρχουν πολλά και με άλλες επιπτώσεις. Θα προσπαθήσομεν να επανέλθωμεν.

•Προσβλητικές διεθνείς
συσκέψεις

Το ότι κατ’ επανάληψη συναντόμεθα με τους στυγνούς κατακτηΣυνέχεια εις την 6η σελ.

