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

ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ
Σε αυτό το τεύχος δεν πρόκειται να
αγχωθώ και το κυριώτερο δεν θέλω να
αγχώσω κανέναν αναγνώστη σε όποια
ψυχολογική κατάσταση –καλή ή κακή
κλπ.–, κι αν βρίσκεται! ∆εν θα µιλήσω
για τα κακώς κείµενα στην χώρα µας κι
ας είναι αυτά που «πνίγουν» τα πάντα
µας από την αξιοπρέπειά µας έως και
την σωµατική
µας ακεραιότητα! Τα µνηµόνια, η ανεργία, οι πολιτικές «ίντριγκες»
και κοµµατικές
για το ποιος θα
πάρη
την
«πρωτιά», το
ευρώ ή δραχµή, οι εξαντλητικές οικονοµικές πιέσεις του
ελληνικού
λαού που τον
εξουθενώνουν
µέχρις φτωχοποιήσεώς του (ή και εξαφανίσεώς του), δεν υπάρχουν αυτήν
την στιγµή εδώ!
Εδώ πρέπει να φυσσά «άλλος αγέρας»... ο αέρας ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ!
Η αισιοδοξία είναι ένα «φάρµακο» σε
όλα αυτά που είναι εύκολο να το βρη ο
καθένας µας, αρκεί να πιστεύη γενικώς... Να πιστεύη στον εαυτό του,
στην ζωή και βέβαια εµείς οι χριστιανοί ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΜΑΣ. Η πίστη είναι ένα µεγάλο «όπλο»
για να αντισταθή κανείς σε οποιαδήποτε κακοτοπιά της ζωής του.
Τυχαία πιστεύετε πως έχουν κτισθή
τόσες και τόσες εκκλησίες στα Κυκλαδονήσια µας; Τυχαία γίνονται τόσες
γιορτές και πανηγύρια τον ∆εκαπενταύγουστο στο όνοµα της Παναγιάς
µας; Όχι δεν θα αναφερθώ στα άλλα
«είδη» πίστεως που µπορεί να έχη κάποιος...
Τον Αύγουστο όµως, στα νησιά µας
και κυρίως τον ∆εκαπενταύγουστο µε
τις τόσες «Παναγιές» που πανηγυρίζουν
στα Κυκλαδονήσια µας, είναι αδύνατον
–εµείς οι Κυκλαδίτες–, να µην κάνουµε
«τα αδύνατα δυνατά» για να πάµε κοντά τους ή τουλάχιστον –για όσους κωλύονται–, να τις θυµηθούµε και να
γιορτάσουµε κάπου σε κάποιο ναό ή
νοερά µαζί τους...
Εντυπωσιακές όλες οι εκκλησίες
αφιερωµένες στο όνοµα της Παναγίας
των νησιών µας δεσπόζουν σε περίοπτη θέση πάνω από γραφικούς νησιώτικους οικισµούς, ενώ άλλες κατοπτρίζονται στο βαθύ γαλάζιο της θάλασσας στέκοντας µεγαλόπρεπες, άλλες ταπεινές και ήσυχες χτισµένες
µέσα σε βράχους, σε σπήλαια και µαζί
τους οι εικόνες τους πολλές από αυτές

θαυµατουργές, οι ελπίδες χιλιάδων πιστών, σε προκαταβάλουν να θέλης να
πας να προσκυνήσης! Όλες γιορτάζουν
µε λαµπρά πανηγύρια κυρίως τον ∆εκαπενταύγουστο προσκαλώντας τους
απανταχού διαµένοντες –και ντόπιους
νησιώτες µας– να γιορτάσουν την λαµπρή γιορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
Ας θυµηθούµε λοιπόν
λίγες από τις
Παναγιές µας
–όσες µπορούµε στις λίγες
αυτές
γραµµές– κι
ας αισιοδοξούµε πως
όλα θα πάνε
καλά
στην
ζωή
όλων
µας... µε πίστη
σε αυτήν, σε
εµάς και κυρίως στον Θεό και στην Παναγιά µας…
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
Ε.Τ.
Παναγιά η Καστριανή στη Τζιά. Η
όµορφη αυτή εκκλησία δεσπόζει σε
έναν απότοµο βράχο πάνω από το Αιγαίο, 12,5 χιλιόµετρα βορειανατολικά
της Χώρας. Παναγιά της Πανοχωριανής
στην Αµοργό, κοντά στο χωριό Λαγκάδα, βρίσκεται η ιστορική αυτή εκκλησία.
Η εκκλησία της Κοιµήσεως στη Φολέγανδρο. Στην Άνδρο η Παναγία η Θαλασσινή που βρίσκεται σε έναν βράχο
µέσα στη θάλασσα και η Παναγία η Θεοσκέπαστη. Παναγιά η Κανάλα και Παναγιά του Νίκους στην Κύθνο. Στο Μοναστήρι της Παναγιάς του Νίκους στη
Χώρα καταφθάνουν περπατώντας οι πιστοί από όλο το νησί. Την ίδια µέρα
γιορτάζει και η προστάτιδα του νησιού,
η Παναγιά η Κανάλα, προς τιµήν της
οποίας διοργανώνονται λαµπρές εορταστικές εκδηλώσεις. Παναγιά η Ευαγγελίστρια στην Τήνο που συγκεντρώνει
όλο το χρόνο πλήθος πιστών, που
φτάνουν έστω και για µια µέρα για να
προσκυνήσουν στον µεγαλόπρεπο ναό
της Παναγίας. Παναγία η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο, ο παλαιοχριστιανικός
ναός της Εκατονταπυλιανής που δεσπόζει στην Παροικιά της Πάρου και θεωρείται, όχι άδικα, µια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Αιγαίου.
Παναγιά η ∆ροσιανή στη Νάξο. Παναγία η Τουρλιανή στη Μύκονο. Παναγία
η Πουλάτη και της Χρυσοπηγής στη
Σίφνο. Η Χοζοβιώτισσα στην Αµοργό.
Η Γκρεµιώτισσα στην Νιο (Ίο) και τόσες άλλες...
•

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ»
Το όλον έργο φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί . Έτσι στην προκληθείσα συζήτηση στην Ε.Κ.Μ. ελήφθη απόφαση
γίνει προσπάθεια να ενεργοποιηθούν
οι αρµόδιες υπηρεσίες και να αποφευχθεί η πλήρης καταστροφή του µνηµείου. Σηµειωτέον ότι ελήφθη σοβαρά
υπ’ όψη και η ανάλυση του ιστορικού
της όλης υποθέσεως από την υπεύθυνη του έργου αναστηλώσεως και µέλους της Εταιρείας κ. Όλγας Φιλανιώτου. Ακολούθως, το ∆.Σ. της Εταιρείας
στην συνεδρία της 11ης Μαΐου, ομόφωνα, εξέδωκε το ακόλουθο ψήφισμα
προς ενημέρωση των αρμοδίων, αλλά,
και του κοινού.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Στη νοτιοανατολική πλευρά της Νάξου βρίσκεται ένα
από τα σημαντικότερα αρχαία
μνημεία της, στη
μέση περίπου του
δρόμου ανάμεσα
στο όρος Ζας και
τη θάλασσα, σ’ ένα ύψωμα που ορίζεται από τους
δύο χειμάρρους,
το Χείμαρρο ανατολικά και τα Πετρόνια δυτικά. Ο
εντυπωσιακός τετραώροφος στρογγύλος Πύργος, με εξωτερική διάμετρο
9,20μ. και εσωτερική 7,12μ., διατηρείται σε ύψος περίπου 15 μέτρων, και οι
διπλοί τοίχοι του έχουν πάχος 1,10 μ..
Από τον τρόπο λάξευσης των μαρμάρινων λιθοπλίνθων του που οικοδομήθηκαν χωρίς συνδετικό υλικό με πολύ προσεγμένη συναρμογή χρονολογείται στο
τέλος του 4ου ή τις αρχές του 3ου αι. π.
Χ. Η εσωτερική επένδυση των τοίχων αποτελείται από λίθους διαφόρων μεγεθών. Στη νότια πλευρά υπάρχει η θύρα,
και στον ίδιο άξονα, σε ύψος 10μ. από
το έδαφος, στον δεύτερο όροφο, βρίσκεται το μοναδικό παράθυρό του. Μόνα άλλα ανοίγματα είναι οι υδρορρόες
και οι τοξοθυρίδες (πολεμίστρες). Από
τις δοκοθήκες, τις υποδοχές, δηλαδή,
για τα δοκάρια του πατώματος γίνεται
αντιληπτό ότι εκτός από το ισόγειο, άλλοι τρεις όροφοι θα υπήρχαν στο εσωτερικό του. Αριστερά από την είσοδο μία
σκάλα με μαρμάρινα σκαλοπάτια, πακτωμένα στον τοίχο, οδηγεί ακτινωτά
προς τα πάνω. Η οροφή του πύργου δεν
σώζεται ούτε μέλη της έχουν έως σήμερα αναγνωρισθεί , τα οποία θα επέτρεπαν την αποκατάστασή της με ακρίβεια.
Ο πύργος περιβάλλεται από ένα πε-

ριτείχισμα περίπου τετράγωνο με πλευρά 35μ., το οποίο διατηρείται καλύτερα
στη νότια καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής και ανατολικής πλευράς. Τμήματα της βόρειας πλευράς
ξαναχρησιμοποιήθηκαν σε νεότερες
κατασκευές .
Ο αρχαίος στρογγύλος Πύργος του
Χειμάρρου 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 ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στο είδος του που
σώζεται σε τόσο καλή κατάσταση.
Η συνεχής έκθεση, όμως, του μνημείου αυτού, απροστάτευτου και ασυντήρητου, ανά
τους αιώνες στις
δύσκολες καιρικές συνθήκες επέφερε σημαντικές καταστροφές
με συνέπεια να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ετοιμορροπίας, ειδικά στους εσωτερικούς τοίχους
του και σήμερα
να χρήζει άμεσης
αναστήλωσης.
Οι φιλότιμες προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος για την αποκατάστασή του και οι ανασκαφές που έγιναν,
και με χρήματα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, από την τότε ΚΑ’Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ενθύμιο των οποίων αποτελούν οι
σιδηροσκαλωσιές, που περιβάλλουν περιμετρικά αλλά και στο εσωτερικό του
πύργου, δεν συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα, εδώ και χρόνια, οι σωστικές εργασίες, που τότε άρχισαν να μην ολοκληρωθούν επιτυχώς, ώστε το μνημείο να
αποδοθεί σώο σε όλους. Επιπλέον, οι
σκαλωσιές σήμερα, είναι δυνατόν να αποτελέσουν την αιτία κατάπτωσής του,
λόγω της διάβρωσής τους από την μακροχρόνια εγκατάλειψή τους.
Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, όπως και στην ανάλογη περίπτωση του
Αρχαίου Πύργου στον Αγ. Πέτρο
Άνδρου, λαμβάνει την πρωτοβουλία 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 Πέµπτη 11 Μαΐου 2017

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 24/7/2017
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
•Με το ποσό του 1.757.171 ευρώ, από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου ενισχύει τον νευραλγικό όσο και
κρίσιµο για τους νησιώτες τοµέα της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, εξοπλίζοντας µε σύγχρονα ιατροτεχνολογικά µέσα, 3 Κέντρα Υγείας και 21 Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, στα µικρά
νησιά της Περιφέρειας. Με απόφαση του
Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζηµάρκου, η Πράξη «Προµήθεια εξοπλισµού
για τις δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας των µικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο
2014 – 2020».
Οι µονάδες υγείας που θα ωφεληθούν
είναι τα Κέντρα Υγείας Αµοργού, Ίου και
Πάτµου καθώς και τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία Ανάφης, Αντιπάρου,
Αστυπάλαιας, ∆ονούσας, Ηρακλειάς,
Θηρασιάς, Κάσου, Κέας, Κιµώλου, Κουφονησίων, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης,
Νισύρου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύµης, Σχοινούσας, Φολεγάνδρου και Χάλκης.
Η προµήθεια αφορά σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (όπως απινιδωτές, πιεσόµετρα, Doppler αγγείων, καρδιοτοκογράφους, ψηφιοποίηση ακτινολογικών
εργαστηρίων κλπ) λοιπό εξοπλισµό (όπως φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ), απαραίτητο για
την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και σε έξι (6) ασθενοφόρα µικρού όγκου, κατάλληλα να επιχειρούν σε
νησιά µε οδικά δίκτυα και οικισµούς, που
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 –
2020 και η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 1757.171,72 ευρώ. Ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης είναι η
10/07/2017 και λήξης η 31/12/2018.
•Την µεγάλη ικανοποίησή του δήλωσε ο Αντιπ/ρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος
Λεονταρίτης για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” τριών σηµαντικότατων
έργων Αποχέτευσης των Κυκλάδων.
Πρόκειται για τα έργα :
-∆ίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)
Απολλωνίας και Αρτεµώνα ∆ήµου Σίφνου, µε προϋπολογισµό 9.258.575 € -∆ίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων
∆ήµου Κέας, µε προϋπολογισµό
6.393.347 € -Επέκταση Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυµάτων Φηρών ∆ήµου
Θήρας, µε προϋπολογισµό 3.540.496 €.
Η θετική αυτή εξέλιξη επιτεύχθηκε, παρά τα εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια οριστικοποίησης των προτάσεων,
κατόπιν συνεργασίας της Περιφέρειας
µε τους ∆ηµάρχους Σίφνου, Κέας και
Θήρας.
•27 Μαΐου 2017. Με την καθοριστική
συµβολή του Περιφερειάρχη Γ. Χατζηµάρκου ξεπεράστηκε η γραφειοκρατική
εµπλοκή στην εκτέλεση τριών µεγάλων
έργων Πολιτισµού και χρηµατοδοτούνται
από το ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, µε
συνολικό προϋπολογισµό 3,1 εκατ. Ευρώ. Η εκκρεµότητα της οριστικοποίησης
του νέου συστήµατος πληρωµών είχε ως
αποτέλεσµα την καθυστέρηση εκτέλεσης τριών σηµαντικών έργων, του
Αρχαιολογικού Μουσείου Κύθνου, του
έργου της προστασίας και ανάδειξης της
Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου και της στερέωσης – αποκατάστασης του Ναού Επισκοπής Σικίνου. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος, αµέσως µόλις έλαβε το αίτηµα του Υπουργείου Πολιτισµού, στις 19 Μαΐου 2017,
προκειµένου το Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, ως δηµόσιος
οργανισµός, να αναλάβει τον έλεγχο και
την έγκριση των δαπανών, απάντησε θετικά, γεγονός που επιτρέπει την οµαλή
συνέχιση της εκτέλεσης των έργων.
•13 Ιουνίου 2017. Την απόφασή του,
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συνδράµει οικονοµικά το ΕΚΑΒ, προκειµένου να
ενισχύσει την επιχειρησιακή του επάρκεια στα νησιά, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζηµάρκος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Αφορµή για
την απόφαση αυτή, στάθηκε ένα ακόµη
περιστατικό στο νησί της Κύθνου, λίγες
µέρες µετά το τραγικό περιστατικό της
Φολεγάνδρου, µε τον τραυµατισµό ενός
νέου άνδρα, το οποίο, ευτυχώς αυτή τη
φορά είχε θετική έκβαση.
•Με απόφαση του Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζηµάρκου,
το ποσό των 2.211.500 ευρώ θα διατεθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» για την προµήθεια και αναβάθµιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των νοσοκοµείων Σύρου, Ρόδου, Κω και Καλύµνου. Συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης των Πράξεων «Προµήθεια και Αναβάθµιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού Γενικού Νοσοκοµείου
Σύρου», προϋπολογισµού 706.000 ευρώ
και «Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου»,
προϋπολογισµού 1.505.500 ευρώ, στον
Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδοµών» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»,
οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ∆ικαιούχος της πρώτης Πράξης
είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», το οποίο θα εξοπλιστεί µεταξύ άλλων µε τράπεζα γενικής
χειρουργικής, πλήρες λαπαροσκοπικό
σύστηµα, φορητό ακτινοσκοπικό CARM, τοµογραφία οπτικού νεύρου OCT
και laser λιθοτριψίας HOLMIUM-YAG.
•14.07.2017. Στη Νάξο βρέθηκε ο
Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώρ-
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ...

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑ∆Α
– Ο ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ» ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΜΩΝ ΕΕ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Γράφει
ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ

Αθήνα, 3/7/2017
Οι μνημονιακές πολιτικές σκληρής λιτότητας και φοροεπιδρομής των τελευταίων ετών έχουν επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση όλων των Ελλήνων καθώς
έχουν δημιουργήσει στρατιές μακροχρόνιων ανέργων, έχουν αυξήσει την παιδική
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και
έχουν πλήξει τις πολύτεκνες οικογένειες.
Το ποσοστό ανεργίας χτύπησε ταβάνι επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες
και έτσι όλο και περισσότεροι νέοι, επιστήμονες στην πλειοψηφία τους, αναζητούν
το μέλλον τους κρατώντας στα χέρια τις
βαλίτσες της ξενιτιάς.
Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των
Νοικοκυριών 2016, o Ελληνικός πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο
35,6% του πληθυσμού της Ελλάδας
φτάνοντας τα 3.789.300 άτομα!!!
Επιπλέον η φορολεηλασία που έχουν
επιβάλει η τρόικα και οι μνημονιακές κυβερνήσεις έχει οδηγήσει στην πλήρη αφαίμαξη του εισοδήματος του φτωχοποιημένου Ελληνικού λαού.
Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα που παρουσίασε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) οι Έλληνες φορολογούμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 203
ημέρες το χρόνο δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου κάθε έτους για να αποπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους προς το κράτος και στη
συνέχεια ο μέσος φορολογούμενος σταματάει να αποδίδει το εισόδημά του στο
κράτος και ξεκινάει πλέον να το διαθέτει
για τις δικές του ανάγκες. Για το 2016 οι
Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσο όρο
188 ημέρες για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Από το
2009 μέχρι το 2017, κάθε χρόνο οι πολίτες εργάζονται κατά μέσο όρο περισσότερες ημέρες σε σχέση με τον προηγούμενο για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
τους στο μνημονιακό κράτος.
Επίσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες
χώρες όσον αφορά την ανταποδοτικότητα των φόρων καθώς το μνημονιακό κράτος δεν προσφέρει καν τα αυτονόητα
στους Έλληνες φορολογούμενους, όπως ίση πρόσβαση στο σύστημα υγείας
και στην εκπαίδευση, ασφάλεια και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Ακόμα πάρα πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στέλνοντας τους
εργαζομένους τους στις ουρές του ΟΑΕ∆. Η ανασφάλιστη εργασία είναι καθημερινό φαινόμενο για χιλιάδες εργαζόμενους με αποτέλεσμα η μαύρη τρύπα στα
Ασφαλιστικά Ταμεία να διευρύνεται συνεχώς. Οι συντάξεις μετατράπηκαν σε φιλοδώρημα, οι μισθοί και τα επιδόματα κουρεύτηκαν και τα εργασιακά κεκτημένα ισοπεδώθηκαν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Σύμφωνο
Σταθερότητας και τη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή διέλυσε το κοινωνικό
κράτος και το συνταξιοδοτικό σύστημα ό-
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χι μόνο στην Ελλάδα. Σε χώρες με μνημόνια, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Κύπρος,
η Πορτογαλία και η Ισπανία πετσοκόπηκαν μισθοί και συντάξεις. Μάλιστα στην
Πατρίδα μας η τρόικα δεν αναγνωρίζει καν
το δικαίωμα της σύναψης συλλογικών συμβάσεων.
Αν λοιπόν η ΕΕ θέλει δήθεν την Κοινωνική Ευρώπη, όπως διατείνεται εντελώς
δημαγωγικά βέβαια, τότε πρέπει να αφήσει τα μεγάλα λόγια και τις περίφημες διασκέψεις, να εγκαταλείψει τη λιτότητα και
τα μνημόνια, να καταργήσει το Σύμφωνο
Σταθερότητας, να παύσει την πολιτική των
ελαστικών σχέσεων εργασίας και να υιοθετήσει πολιτικές για δίκαιη διανομή του
παραγόμενου πλούτου και στήριξη του
πανευρωπαϊκού ενιαίου μισθού. ∆εν πρόκειται όμως να το πράξει γιατί η ΕΕ έχει
μεταλλαχθεί πλέον σε μια Ένωση ∆ανειστών, σε μια Γερμανική Ευρώπη όπου οι
χώρες του ευρωπαϊκού νότου έχουν μετατραπεί σε αποικίες του Βερολίνου και
των Βρυξελλών.
Τέλος η κυβέρνηση στο τελευταίο
Eurogroup αποδέχθηκε πλήρως τα σκληρά νέα μνημονιακά μέτρα χωρίς καν να
πάρει ολόκληρο το κεφάλαιο του τρίτου
δανείου το οποίο ως γνωστόν ανέρχεται
σε 86 δις ευρώ. Πρόκειται για απίθανη κατάσταση. Τρίτο και τέταρτο μνημόνιο με
αυξημένα μνημονιακά μέτρα χωρίς καταβολή του υπολοίπου 30% του τρίτου δανειακού πακέτου!!! Επομένως με βάση τα
παραπάνω και σύμφωνα με τη συλλογιστική των ίδιων των δανειστών τα μνημονιακά μέτρα θα έπρεπε να μειωθούν τουλάχιστον κατά 30%.
Άλλωστε από πρόσφατο έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι
τελικά από τα δανειακά κεφάλαια του τρίτου μνημονιακού πακέτου στο τέλος θα
περισσέψουν και 24,7 δις ευρώ!!!
Όπως έχει άλλωστε προτείνει το Κίνημά μας ΕΛΛΑ∆Α - Ο ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ από τα παραπάνω χρήματα 14 δις ευρώ θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών
Ταμείων και επενδυόμενα σε ασφαλή δεκαετή ομόλογα, π.χ. του Αμερικανικού ∆ημοσίου, θα μπορούσαν να αποδώσουν
500.000 ευρώ ετησίως για μια δεκαετία
στηρίζοντας έτσι τους συνταξιούχους
μας. Επιπλέον 4,5 δις ευρώ θα μπορούσαν να διατεθούν για την δημιουργία ενός
∆ημοσίου Ταμείου για Κόκκινα ∆άνεια
προκειμένου οι δανειολήπτες να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια τους από τα κοράκια ενόψει των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα αρχίσουν σύντομα.
Τα υπόλοιπα 6,2 δις ευρώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας 300.000 νέων θέσεων εργασίας αλλά και για την κεφαλαιοποίηση της υπό ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας, μια πρόταση την οποία έχουμε ήδη αναλύσει από το 2010.»
Βουλευτικό Γραφείο Νότη Μαριά
www.notismarias.gr

Η 195η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΣΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝΙΑ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Σε δώδεκα χιλιάδες ανήλθαν οι προσκυνητές που
αποβιβάσθηκαν από τα προσορµισθέντα πλοία το τελευταίο τριήµερο στο λιµάνι της Τήνου. Άνθρωποι από
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έως και τη Νέα Υόρκη
συνεόρτασαν εφέτος µε τον ευσεβή και πολιτισµένο και
ευγενικό λαό της Τήνου την εορτή της ανάµνησης των
195 χρόνων από το άγιον Όραµα της Οσίας Πελαγίας.
Η Αγία Πελαγία εµόνασε στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου της Τήνου. Το θείον όραµά της την 23ην Ιουλίου
του έτους1822 απεκάλυψε στην τότε ευλαβή µοναχή τον
τόπο ευρέσεως της θαυµατουργού Εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, τον αγρό του ∆οξαρά στην πόλη της Τήνου (30 Ιανουαρίου 1823 µ.Χ.), γεγονός που έµελλε να κάµει την Τήνο
Ιερά Νήσο και να κατατάξη την Πελαγία µεταξύ των Αγίων. Tην ηµέρα αυτή εορτάζεται στην
Ιερά Νήσο της Τήνου η µεγάλη αυτή θρησκευτική Επέτειος µε λαµπρότητα και κάθε εκκλησιαστική µεγαλοπρέπεια και στην Ιερά Μονή την οποία επισκέπτεται η Θαυµατουργή Εικόνα
της Μεγαλόχαρης συνοδευοµένη από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου και τις Αρχές του
τόπου, αλλά και µε την συµµετοχή όλων των κατοίκων της νήσου, της Aγίας Ηγουµένης και
των µοναχών της Ιεράς Μονής Κεχροβουνίου (Κυρίας των Αγγέλων), και των εκατοντάδων
ευλαβών προσκυνητών που βρίσκονται ή προσέρχονται για την ηµέρα αυτή, στο νησί.(πλην
άλλων και µε κάθοδον δια ποµπής της Αγίας Εικόνας από την Ι. Μονή πεζή - βλ. φωτο). Το
1973 µ.Χ. κτίσθηκε µεγαλοπρεπής ναός στο όνοµα της στην ως άνω Ι. Μονή, όπου φυλάσσεται τιθεµένη προς προσκύνηµα η αγία κάρα της σήµερα. Ανακηρύχθηκε Αγία µε Συνοδική
Πατριαρχική Πράξη στις 11 Σεπτεµβρίου 1970 µ.Χ. και η µνήµη της ορίσθηκε να τιµάται στις
23 Ιουλίου, την ηµέρα δηλαδή του οράµατος της. (Φωτο: Ι.Μ. Σύρου)

4 IOYΛΙΟΥ •Ένοχοι για τις πυρκαγιές
Οι φωτιές που κάθε χρόνον κατακαίγουν τα δάση μας δεν είναι τυχαίες.
Το σύνολον αυτών είναι εμπρησμοί.
Πρόκειται για πράξεις θανατηφόρες κατά της Ελλάδος, η οποία όμως, ενώ γνωρίζει ότι θα την κάψουν
και αυτό το καλοκαίρι, δεν προετοιμάζεται ποτέ. Η υπηρεσία πολιτικής
προστασίας, η πυροσβεστική Υπηρεσία και οι λοιπές δυνάμεις, Περιφέρειες, ∆ήμοι κλπ. τελούν σε εγρήγορση. Όμως δεν είναι ικανοί να
αποτρέψουν εξάπλωση της φωτιάς,
ή κατάσβεση εν τω γίγνεσθαι. Τα αίτια εξαπλώσεως της φωτιάς είναι
πολλά και εν πολλοίς ανυπέρβλητα.
Πρώτον: Στα δάση τα εδάφη είναι
σκεπασμένα από ξερά χόρτα, τα οποία φλέγονται με την πρώτην ευκαιρίαν αμέσως και εξαπλώνουν την
φωτιάν ραγδαίως. Έπρεπε από τα
μέσα Απριλίου να υπήρχε πρόβλεψη
πλήρους αφαιρέσεως των χόρτων,
ώστε να μη ξεραθούν και γίνονται
πηγή αναφλέξεως. ∆εν βλέπομεν να
γίνεται κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχουν
χρήματα, να διατεθεί ο Στρατός. Οι
εθελοντές όσοι θελήσουν και οι ∆ήμοι και οι Περιφέρειες. Όλοι μαζί θα
καθαρίσουν το έδαφος των δασών.
∆εύτερον: ∆εν υπάρχει περίφραξη
των δασών, κάτι φυσικά πολύ δύσκολον, και ο καθείς εισέρχεται σ’
αυτά και δραστηριοποιείται κατά το
δοκούν. Έπρεπε να υπήρχε οργανωμένη και ελεγχομένη είσοδος. Στοιχειώδης προφύλαξη. Η δικαιολογία
ότι δεν υπάρχουν χρήματα δεν ευσταθεί. Τα δάση είναι πνεύμονας
ζωής. Πρέπει να τα προστατεύομεν
με κάθε θυσίαν.
Τρίτον: ∆εν υπάρχει φόβος έναντι
του Ποινικού Νόμου για τους σκοπεύοντες σε εμπρησμόν. Θα αντιδράσουν ότι δεν έκαμαν τίποτε και
ας έβαλαν αυτοί την φωτιάν με απερίγραπτες καταστροφές. Αν δικασθούν για πλημμεληματικήν πράξην, σύντομα θα είναι εκτός φυλακής, αν δεν δικαστούν με αναστολήν! Και ας άφησαν πίσω τους όλεθρον και ανυπολόγιστες ζημίες. Το
Κράτος θα καλύψει μέρος . Οι συμφορές των κατοίκων πως θα αποκατασταθούν; Απολύτως δύσκολον.
Τέταρτον: ∆εν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Η συνεχής κάλυψη του εδάφους με δένδρα δεν είναι κατά
των πυρκαγιών, αλλά υπέρ αυτών!!
Έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί ζώνες πυρασφάλειας. Έτσι η φωτιά θα
περιοριζόταν σε συγκεκριμένην έκταση. Τώρα καίγονται όλα γιατί
δεν υπάρχει κενόν να ανακόψει την
πύρινην λαίλαπαν.
Πέµπτον: Περιφρονούν την φραγκοσυκιάν η οποία είναι σπουδαίον
αντιπυρικόν μέσον. Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ή καλλιέργειες έπρεπε
να είχαν φυτευθεί τείχη από φραγκοσυκιές! Η εξάπλωση της φωτιάς
από μίαν εστίαν δεν θα μετεδίδετο
σε όμορην έκταση. Ανάλογα μέτρα
έπρεπε να είχαν ληφθεί και για τα
δάση. Τα αποτελέσματα θα ήταν
θεαματικά. Αλλά φεύ!!! Η άγνοια
καίει τα δάση μας! Στο βιβλίον μας
«Τα φραγκόσυκα κάνομεν εκτενή
μνεία του προστατευτικού αυτού μέσου. Κανείς δεν συγκινήθηκε!!
Έκτον: ∆εν έχομεν επάρκειαν μέσων αέρος. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, ελάχιστα και μάλλον πεπαλαιωμένα. Στις εφημερίδες που
διηύθυνα, φώναζα πριν τριάντα χρόνια και συνεχώς. Να αποκτήσοµεν
εκατόν (100) πυροσβεστικά αεροπλάνα. ∆υστυχώς δεν αποκτήσαμεν
τίποτε. ∆εν υπήρχεν πολιτική βούληση. Τα τεράστια ποσά που εισέρρεαν στην χώραν μας από τα διάφορα
«πακέτα» της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
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