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

67 ΧΡΟΝΙΑ!
Το «Κυκλαδικόν Φως» ήδη συν Θεώ, πέρασε το «κατώφλι» του 66ου έτους από Ιδρύσεώς του (Ιανουάριο του 1950), εισερχόµενο από τον Φεβρουάριο του 2016 εις το 67ον έτος. 67 ΧΡΟΝΙΑ! Συνειδητοποιώντας το
καθηµερινά, αισθάνοµαι και πάλι την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου εις τους δι’έργων και λόγων, παραµείναντες µετά τον συρφετό της
πολύχρονης οικονοµικής κρίσης, συµπαραστάτες στον αγώνα του φύλλου
αυτού- αλλά και προς εκείνους που µετά λύπης µου εγκατέλειψαν για διαφόρους λόγους την συµπαράσταση-, αρκετοί εκ των οποίων από µνήµες
και αγάπη φερόµενοι έδωσαν την «σκυτάλη» αυτή στους διαδόχους τους
και οι οποίοι επαξίως συνεχίζουν το έργο των προκατόχων προγόνων τους
µη λησµονούντες να µας συµπαραστέκονται. Όλοι όσοι εκ των ανωτέρω αναγνωρισµένοι στον τοµέα τους Κυκλαδίτες, είναι αξιέπαινοι για την πίστη
και αγάπη τους στο ιστορικό έργο που, κατά κοινή οµολογία, «άφησε εποχή», αναγνωρίζοντας το µέγεθος του 66ετούς αγώνος και προσφοράς του
Κυκλαδικού Φωτός µας. Τούτο, παρά την µεγάλη οικονοµική κρίση και δη
παγκοσµίως και την ανυπέρβλητη δυσκολία της συνεχίσεως της εκδόσεώς
του, εκµαιεύει δύναµη από το απόθεµα της αγάπης σας που το φυλάσσει
στην ψυχή και ανταποκρίνεται όταν χρειασθή στο κάλεσµα όλων και του
κάθε ενός ξεχωριστά, είτε συλλογικού ή ατοµικού, δηµοσίου ή ιδιωτικού
φορέα, προσφέροντας ανεξάντλητα µε την σειρά του αγάπη προς τους Κυκλαδίτες και τις πανέµορφες Κυκλάδες µας!..
ΕΠΙΣΗΣ δεν ξεχνώ να ευχαριστήσω θερµά για τις παρελθούσες γιορτινές ευχές που ελάβαµε από εκπροσώπους της Εκκλησίας µας, τοπικές αρχές, φορείς και άλλους παράγοντες των Κυκλάδων µας, αναγνώστες και
συνεργάτες φίλους Κυκλαδίτες του διαχρονικού πλέον φύλλου µας..
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΑΝΤΕΥΧΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΑΛΗΝΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΌ ΑΓΑΠΗ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ Ο,ΤΙ ∆ΥΝΑΣΘΕ ΣΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΟΙ.
∆ΙΝΕΤΕ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Ε.Τ.

AΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 01.03.2016
Αφού συγχαρώ τις αρχές των πόλεων, των οποίων οι φάκελοι υποψηφιότητας ενεκρίθησαν για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 (Ελευσίνα, Καλαμάτα, Ρόδος), να εκφράσω τα βαθειά µου απογοήτευση για τον αποκλεισµό της πόλης του Πειραιά, για τον οποίο οι ευθύνες αφορούν αποκλειστικά τον Πειραιά και τις διαχρονικές Αρχές του.
Το θέμα του εορτασµού των 2.500
χρόνων από τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας το 2021 και της ανάδειξης του Πειραιά και της Σαλαμίνας ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης επίσης το
2021, το ανέδειξα και το πρόβαλα εγγράφως σε κυβερνήσεις και αυτοδιοικητικές αρχές από το 2011. Για την
προετοιμασία μάλιστα του φακέλου
διεκδίκησης ο ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τον
Αύγουστο του 2013 οικονομική ενίσχυση του ∆ήμου Πειραιά ύψους
50.000 ευρώ. Από το 2012 η Περιφέρεια
Αττικής κα ο ΟΛΠ Α.Ε. προσυπέγραψαν
Μνημόνιο Συνεργασίας με κύριο στόχο την Πολιτιστική Ανάπτυξη του Πειραιά και τη δημιουργία Πολιτιστικής

Ακτής, η οποία θα
αποτελούσε το
βάθρο ανάδειξης
του Οράματος
του 2021.
Στην πρόσφατη τιμητική εκδήλωση για τη συμβολή μου στα πολιτιστικά δρώμενα του Πειραιά από την Οργάνωση
των AHEPANS,
αφού παρουσίασα τις πρωτοβουλίες μου και τις αποφάσεις μου, έκλεισα την ομιλία μου με τη φράση:
«Όλοι μαζί οφείλουμε να δικαιώσουμε
τις προσδοκίες των πολιτών του Πειραιά, να δώσουμε όραμα και ελπίδα σε
μία εποχή κρίσης, σε μία εποχή υστέρησης».
Ο εορτασμός το 2021 της Μεγάλης
Νίκης των ενωμένων Ελλήνων κατά των
βαρβάρων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, δεν πρέπει να χαθεί. Μπορεί από
το 2011 να πέρασαν 5 χρόνια χωρίς από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση
να έχουν γίνει τα βήματα που τότε συναποφασίσαμε, αλλά το Όραμα παραμένει και ζητάει πρωταγωνιστές. Η
Ανάπτυξη του Πειραιά δεν µπορεί να
έρθει χωρίς Οράµατα Πολιτισµού.
Απέναντι στους «βάρβαρους» που ονειρεύονται μόνο «Αγορές» οφείλουμε
να συνειδητοποιήσουμε τις συλλογικές
μας ευθύνες, απέναντι στην ιστορία του
τόπου μας, του λιμανιού, της Πόλης. ∆ε
ζητάμε να γίνουν κάποιοι «Θεμιστοκλής» και «Περικλής». Η Περιφερειακή και οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις του ευρύτερου Πειραιά, οφείλουν να πάρουν
άμεσα τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες,
για να μην γίνουμε όλοι «Γραικύλοι» των
κεντρικών εξουσιών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Την Πέµπτη 25
Φεβρουαρίου 2016
το ∆.Σ. της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου
(E.∆.Ι.Π.Τ.) πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ο Πρόεδρος του
∆.Σ. κ. Μιχάλης
Σαββάκης αναφέρθηκε εν συντοµία
στην πορεία της Ένωσης από το 1939, ενώ του παρέθεσε τα βασικά θέµατα
Συνέχεια εις την 2α σελ.

EΝΩΣΙΣ ΑΝ∆ΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, εορτή της “Παναγίας Θεοσκεπάστου”,
Πολιούχου της Άνδρου και Προστάτιδας των απανταχού Ανδρίων, η Ένωσις Ανδρίων τελεί την ετήσια εορτή της και Πανανδριακή Πανήγυρη, στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύκη µε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία, από ώρα 7.00 – 10.30 π.µ. Στην συνέχεια, κατά τις 11.00 π.µ., τιµώντας την Ανδριώτικη παράδοση, θα ανοίξουµε τις πόρτες της Στέγης
για να υποδεχθούµε όλα τα Μέλη και τους Φίλους της Ενώσεως και να ανταλλάξουµε ευχές για το καλό, εντός του “σπιτιού” µας. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε την εορτή µαζί µε τα µέλη της αξιότιµης οικογένειά
σας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε,Ν.
ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
Ε∆ΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 100 - Τ,Κ. 185 35,
ΤΗΛ.; 210 4136734. 210 4136712 FΑΧ: 210 4136756,
e-mail:pespen@otenet.gr website:
pespengr.blogspot.com
Πειραιάς 1/3/2016
Προς
Σωµατεία Ναυτικών
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/2/2016
Η
Γεν.
Συνέλευση
της
Π.Ε.Σ.Π.Ε.Ν. που συνήλθε στις
11/02/2016 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
την αποστολή του κατωτέρου ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.
1) ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ την συνεχιζόμενη για περισσότερα από πέντε χρόνια άγρια, βάρβαρη και ανάλγητη επίθεση Κυβέρνησης και Τρόικας Ευρωπαϊκής Ένωσης - ∆ιεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα
εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτικών εν ενεργεία και συνταξιούχων.
2) ΑΠΑΙΤΕΙ την επαναφορά των
Συντάξεων μας στα προ-Μνημονίων νομίμως κεκτημένα και διατήρηση του συνταξιοδοτικού μισθού
μας στο 70% του μισθού των Ακτοπλόων συν το επίδομα Κυριακών, Ν.
3075/2002. Επιτέλους να γίνει πραγματικότητα η κάθαρση με παραπομπή στη δικαιοσύνη όλων των εμπλεκομένων για την επιστροφή των
κλεμμένων και των συνεχών μειώσεων των συντάξεών μας που μας
οδηγούν στην εξαθλίωση.
3) ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (στο φυσικό του φορέα). Να διατηρήσει την
αυτοτέλειά του και να συνεχισθεί η
απρόσκοπτη χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό των
παροχών όλων των Ταμείων (κυρίων
συντάξεων ΝΑΤ, εφάπαξ παροχών,
επικουρικών συντάξεων ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ και Εστίας Ναυτικών).
4) ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ των παροχών
του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτικούς και τις οικογένειες τους ώστε
να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των συναδέλφων μας (από τους ιατρούς του
Ε.Ο.Π,Ύ.Υ.) για την προμήθεια των
φαρμάκων τους.
5) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της Κ.Υ.Α, 47628/2/2012 με την οποία επήλθαν
μειώσεις, μεταξύ των άλλων, 7% από το πρώτο ευρώ στις συντάξεις
μας. Πράγμα, που έγινε επιλεκτικά
σε εμάς τους ναυτικούς και σε κανέναν άλλο κλάδο συνταξιούχων.
6) ΖΗΤΟΥΜΕ την επαναλειτουργία του Ν.Ι.Ε.Ν. για τους Έλληνες
Ναυτικούς εν ενεργεία και συνταξιούχους και αξιοποίηση του, (αποκλειστικά και μόνο) για τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.
7) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ και υπεράσπιση
της μεγάλης ακίνητης περιουσίας
του N. Α .Τ. και των εποπτευομένων
από το Ταμείο Οργανισμών.
8) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των Συνταξιούχων Πλοιάρχων στα ∆ιοικητικά Συμβούλια του Ν.Α.Τ. και Οίκο Ναύτου.
9) ΖΗΤΟΥΜΕ , οι Συνταξιούχοι
Πλοίαρχοι Ε.Ν., να έχουν το δικαίωμα να ναυτολογούνται σε πλοία
χωρίς διακοπή της συντάξεώς των,
όπως ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Εφόσον βέβαια δεν προσφέρονται εν ενεργεία Πλοίαρχοι. Αυτό,
θα επιφέρει και οικονομικά οφέλη
στη χώρα μας, αντί της Ναυτολόγησης αλλοδαπών Πλοιάρχων.
10) Την άµεση κατάργηση της
Υπουργικής Απόφασης Βαρβιτσιώτη του 2013, που κατάργησε την
έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους Συνταξιούχους
Ναυτικούς.
Βάσει των προαναφερομένων, η
Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας
Ένωσης Συνταξιούχων Πλοιάρχων
Ε.Ν., εξουσιοδοτεί την ∆ιοίκηση με
γνώμονα πάντα την διασφάλιση των
συμφερόντων των μελών μας, να
προβεί στις ενέργειες εκείνες που
θα κρίνει ότι πρέπει να αναληφθούν
για την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος προς όλες τις κατευθύνσεις και τα Μ.Μ.Ε.
Το παρόν ψήφισμα της Γεν. Συνέλευσης απεφάσισε να αποσταλεί
στους πιο κάτω αναφερόμενους
φορείς που συνημμένως αναφέρονται.
Για το ∆.Σ. Π.Ε.Σ.Π.Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
Θεµιστοκλής ∆ασκαλάκης
Ο Γεν. Γραµµατέας
Γεώργιος Μαλλής
Πίνακας Αποδεκτών
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
κ.Προκόπη Παυλόπουλο
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικ. Βούτση
Πολιτικά Κόµµατα
Υπουργούς
α) Οικονοµίας, Υποδ., Ναυτ. &
Τουρισµού κ. Γεώργ. Σταθάκη
β) Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Γεώργ. Κατρούγκαλο
γ) Αναπλ. Υπουργ. Ναυτιλίας κ.
Θεοδ. ∆ρίτσα

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
28 Μαρτίου 2016
Ψήφισµα για την άµεση επαναφορά των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ
στα νησιά όπου καταργήθηκαν και για
την µη επέκταση της κατάργησής
τους και στα υπόλοιπα νησιά, από τις
30 Ιουνίου 2016, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συµβούλιο
Νοτίου Αιγαίου, το οποίο συνεδριάζει
σήµερα στη Νάξο, σε ένα εµβληµατικό για το νησί χώρο, το Πολιτιστικό
Κέντρο, γνωστό ως πρώην Σχολή
Ουρσουλινών, παρουσία του πρώην
Υπουργού Εργασίας, βουλευτή Κυκλάδων κ. Γιάννη Βρούτση και του ∆ηµάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
κ. Μανώλη Μαργαρίτη.
Το κείμενο του ψηφίσματος που
σήμερα εγκρίθηκε, έχει ως εξής:
«Έξι μήνες μετά την εφαρμογή του
πλέον - κατά γενική παραδοχή και ομολογία - ατελέσφορου δημοσιονομικού
μέτρου, που επέφερε συντριπτικό
χτύπημα σε βάρος της οικονομίας του
Νοτίου Αιγαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο επανέρχεται και ζητά από την
κυβέρνηση να μην δώσει την χαριστική βολή στα νησιά μας, επεκτείνοντας
την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που είναι προγραμματισμένη να ισχύσει από 30/6/2016.
Με την κατάργηση των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Ρόδος,
Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος και Πάρος,
από 1ης Οκτωβρίου 2015, η Ελλάδα ενταφίασε το τελευταίο εναπομείναν μέτρο νησιωτικότητας και έγραψε μια
μαύρη σελίδα στην ιστορία των νησιών
της.
Ο τιτάνιος αγώνας που έδωσαν τα
νησιά για να αποτρέψουν το μοιραίο
χτύπημα, δεν βρήκε ανταπόκριση. Τα
επιχειρήματα που προβλήθηκαν, αν και
ισχυρά τεκμηριωμένα, αγνοήθηκαν.
Το πλήθος των επιστημονικών μελετών
και γνωματεύσεων που έχουν εκπονηθεί για αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα,
δεν ελήφθησαν καν υπ’ όψιν.
Παρά τους αγώνες και την καθολική αντίδραση των νησιωτών για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ η συνταγματική εκτροπή συνετελέσθη.
Ελάχιστους μήνες μετά την εφαρμογή του καταστροφικού μέτρου, η ίδια
η κυβέρνηση δι’ επισήμων δηλώσεων
στελεχών της, παραδέχεται αυτό που
αρνήθηκε να δει από την αρχή. Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ δεν επέφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα στην εθνική οικονομία. Αντιθέτως, έπληξε καίρια την ανταγωνιστικότητα των νησιών, υπονόμευσε την όποια αναπτυξιακή προοπτική και επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη οικονομία του Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία
του Υπουργείου Οικονομικών για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε την μεγαλύτερη μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ - 35 µονάδες, μεταξύ των ευρωπαϊκών Περιφερειών, στο διάστημα από το 2009 έως
και το 2013. Είναι προφανές ότι τα εν
λόγω στοιχεία δεν αποτυπώνουν τις
επιπτώσεις στο ΑΕΠ τόσο του προσφυγικού όσο και της κατάργησης
των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. Συνεπώς, η σημερινή πραγματικότητα για
το Νότιο Αιγαίο έχει επιδεινωθεί δραματικά.
Επειδή με τα επίσημα στοιχεία που
αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πήραν την
απάντησή τους όσοι επιχειρηματολόγησαν υπέρ της κατάργησης του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των νησιών,
επειδή και η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει την αναποτελεσματικότητα
και την ανεπάρκεια του μέτρου,
επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μόλις προ διμήνου ενέκρινε τροπολογία σύμφωνα με την οποία «σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά έχουν χορηγηθεί
ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις» και ότι πρέπει «οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα
τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής”,
επειδή τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου
σηκώνουν το δυσβάσταχτο βάρος των
συνεχιζόμενων προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και υφίστανται τις
συνέπειες και τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης,
επειδή από 1ης Ιανουαρίου 2017 δεν
θα υπάρχει πλέον δυνατότητα επαναφοράς των καταργηθεισών ρυθμίσεων,
επειδή δεν υπάρχει αντίμετρο στην
απώλεια της ανταγωνιστικότητας των
νησιών μας,
το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου
Αιγαίου, με το παρόν ψήφισμά του, ζητά από την κυβέρνηση:
να αναγνωρίσει το λάθος που συνετελέσθη σε βάρος των νησιών µας
και να προχωρήσει άµεσα στην αποκατάστασή του,
να δεσµευτεί για την ακύρωση της
επέκτασης του µέτρου της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 14/4/2016
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ…
Του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗ

•«Αλληλέγγυοι» ή ποδοπατητές της Ελλάδος;;;
Αλληλέγγυος συμφώνως με τα Λεξικά είναι «ο µετ’ άλλου ή µετ’ άλλων
υπέχων κοινήν υποχρέωσιν ή ευθύνην, ο µετ’ άλλου αµοιβαίως υπέγγυος,
είτε εξ εκουσίας συνοµολογήσεως είτε και εκ ρήτρας του νόµου».
Από την ανάπτυξην αυτήν της εννοίας, ο όρος «αλληλέγγυοι» που κατά κόρον χρησιμοποιείται από τα ΜΜΕ για να δηλώσει ότι κάποιοι βοηθούν τους
πρόσφυγες και μετανάστες διευκολυντικώς, δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Ακούσαμεν μάλιστα από Τηλεοπτικούς Σταθμούς να αναφέρουν
«οι αλληλέγγυοι όπως αποκαλούνται», δηλαδή ότι έτσι αποκαλούνται οι δήθεν υποστηρικτές και καθοδηγητές των προσφύγων.
Την ευθύνην για παραμονήν και απρόσκοπτην μετακίνησην των προσφύγων από την Ελλάδα σε άλλες χώρες έχει μόνον η Κυβέρνηση και όσοι με
την έγκρισήν της επ’ αμοιβή ή
εθελοντικώς καλούνται να
συνδράμουν στο έργον αυτών. Όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι και πιθανώς ύποπτοι.
Στις 9 Απριλίου είχαμεν
γράψει σχετικόν άρθρον με
τίτλον «Αναρίθητοι ύποπτοι
και φίλιοι εχθροί», γιατί μας
είχε κινήσει μεγάλες υποψίες
η προθυμοποίηση κάποιων
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Και οι υποψίες μας επιβεβαιώθηκαν πλήρως.
Οι παρακινήσεις και προτροπές που γίνονται στους πρόσφυγες να μη εγκαταλείψουν το λιμάνι του
Πειραιά, να έχουν διακόψει την σιδηροδρομικήν γραμμήν Ελλάδος - εξωτερικού για τριάντα περίπου ημέρες, να μη θέλουν να μεταφερθούν από την
Ειδομένην σε εστεγασμένους χώρους, να προσπαθούν να διαβούν ποταμόν για να φτάσουν σε αφύλακτα , όπως τους λένε, σύνορα των Σκοπίων,
να επιχειρούν να ρίψουν τους συρμάτινους φράκτες των Σκοπίων, να παραμένουν στην Ειδομένην με την φήμην ότι θα ανοίξουν τα σύνορα και άλλα εντελώς αβάσιμα, απραγματοποίητα και μη υπεύθυνα, είναι καταφανής
πόλεμος κατά της Ελλάδος. Οι δήθεν υποστηρικτές αποβλέπουν σε μείωσην
του κύρους της Ελλάδος, σε δημιουργία βαρυτάτου δυσμενούς κλίματος
για τον τουρισμόν, σε παραμονήν των προσφύγων στην Ελλάδα ώστε να την
καταστήσουν χώραν απροσπέλαστην σε εντοπίους και επισκέπτες, με βαρύτατα οικονομικά σε βάρος της πλήγματα , είναι οι στόχοι των «αλληλέγγυων»!!!! Ακόμα η περιστολή του τουριστικού ρεύματος στην χώραν μας είναι ο κυρίαρχος στόχος τους, ώστε να αυξηθεί σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες εντός της Μεσογείου. Η τουρκία διευκολύνει την οικονοµικήν καταπόντισην της Ελλάδος µε τους «αλληλέγγυους» λαθρεµπόρους! Οι εδώ ευρισκόμενοι και παρακινούντες τους πρόσφυγες σε ανυπακοή και αντίθετες
πράξεις από αυτές που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι ποδοπατητές της Ελλάδος.
Γνωρίζεται μερικούς. Τι κάνετε κύριοι υπεύθυνοι για την αποτροπήν των
καταστρεπτικών υπόπτων και ενόχων παροτρύνσεων;;;

•Παγκόσµια συµπαράσταση στον Πατρινόν αγώνα για την ανεργίαν

Είναι εξόχως συγκινητικά τα μηνύματα συμπαραστάσεως που φθάνουν στον
∆ήμον Πατρέων για την σημαντικήν και άκρως ουσιαστικήν απόφασήν του,
να διαμαρτυρηθεί για την μυθώδη ανεργίαν που μαστίζει την Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα.
Και η διαμαρτυρία εβδομαδιαία, ξεκίνησε για την Αθήνα με πεζοπορείαν
των συμμετασχόντων, αποστάσεως 220 χιλιοµέτρων, µε αρχηγόν τον ∆ήµαρχον Κώσταν Πελετίδην. Σπαράζει η καρδιά του ως Αιρετού να βλέπει την
απόλυτην ανεργίαν στην Πάτραν, αλλά και σ’ ολόκληρην την Ελλάδα γενικότερον. Και αποφάσισε να ξυπνήσει τους καθεύδοντας υπό μανδραγόραν
πολιτικούς, οι οποίοι δεν έκαμαν ουδεμίαν ουσιατικήν κίνησην μέχρι τώρα,
ει μη να λαμβάνουν τους παχυλούς μισθούς και τα δαπανηρότατα προνόμιαευεργετήματα τα οποία πληρώνει ο απένταρος πλέον Έλληνας Πολίτης!!!
Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΝΕΑΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ
ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
«ΣΕΡΙΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥΣ»
ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ ΤΟ ΟΚΤΑΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου - Τήνου
κ.ά. κ.κ. ∆ωρόθεος σε συνάντησή του
µε τον Υφυπουργό κ. Τέρενς Κουΐκ
Αθήνα, 05.04.16
«Στο χάρτη της Ελλάδας δεν υπάρχουν μόνο τα μεγάλα νησιά που τα προτιμούσαν για επισκέψεις οι Υπουργοί όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα.
Υπάρχουν και τα μικρότερα νησιά με
πολλά προβλήματα το καθένα, με δημοτικούς άρχοντες, έπαρχους και τοπικές κοινωνίες που επιζητούν λύσεις
από την κεντρική εξουσία.

ΦΠΑ και στα υπόλοιπα νησιά, από 30
Ιουλίου 2016, όπως έχει προγραµµατισθεί,
να διορθώσει την µεγάλη αδικία και
να θεραπεύσει την ανισότητα που δηµιουργήθηκε, όσον αφορά τα νησιά
όπου ήδη εφαρµόζεται το µέτρο,
να µην επιτρέψει την πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση της νησιωτικότητας, στην χώρα µε τον µεγαλύτερο αριθµό κατοικηµένων νησιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
να κάνει πράξη την Συνθήκη της
Ρώµης και να µετατρέψει την νησιωτική Ελλάδα σε πραγµατικό χώρο ίσων ευκαιριών.»

Είναι εντολή του Πρωθυπουργού να
επισκέπτομαι με προτεραιότητα και
τους «μικρούς», όπως πράττω ανελλιπώς από την ημέρα που με επέλεξε ο
Αλέξης Τσίπρας ως Υφυπουργό του.
Την προπερασμένη εβδομάδα ήμουν Λέρο, την περασμένη στη Τζιά.
Αυτό το διήμερο επισκέφθηκα τη Σέριφο και τη Σίφνο.
Και ανεξάρτητα με όλο τον κατάλογο των προβλημάτων που κατέγραψα,
είμαι υποχρεωμένος να επικροτήσω τη
συμπεριφορά και των δύο δημοτικών
Αρχών και των δύο δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και στα δύο νησιά και στις
δύο συσκέψεις εργασίας, ούτε μία
στιγμή δεν αντιλήφθηκα παραταξιακούς διαγκωνισμούς, αλλά απεναντίας διαπίστωσα και στη Χώρα της Σερίφου και στην Απολλωνία της Σίφνου,
ότι τα νησιά τους και μόνο τα νησιά
τους, είναι πάνω απ’ όλα».
Αυτή τη δήλωση έκανε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς
Κουίκ ολοκληρώνοντας τη διήμερη περιοδεία του σε άλλα δύο νησιά των Κυκλάδων, όπου πέρα από τη συνεργασία
του με τις τοπικές Αρχές, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Φορείς και κατοίκους και για θέματα γενικής πολιτικής, αλλά και για ζητήματα του τόπου
τους.
Στη Σέριφο, η επισκευή του δημοτικού σχολείου, η στελέχωση του Κέντρου Υγείας, η διαχείριση των αεροδιακομιδών, ζωτικά έργα ΕΣΠΑ, η επίλυση οικιστικών θεμάτων και η ενίσχυση των σταθμών Αστυνομίας και Λιμενικού, ήταν τα σημαντικότερα θέματα
που έθεσε ο ∆ήμαρχος υπ’ όψιν του
Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
Τέρενς Κουίκ.
Αντίστοιχα ήταν και τα θέματα που
έβαλαν στο τραπέζι της συζήτησης αναζητώντας επίλυση, και οι τοπικοί
άρχοντες της Σίφνου, θέτοντας επιπλέον και την αναγκαιότητα για την άμεση
έγκριση κωδικού λειτουργίας του σφαγείου του νησιού, που εν όψει Πάσχα
Συνέχεια εις την 2α σελ.

