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Η ΚΡΙΣΗ ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
Να σας πω την αμαρτία μου, τα τελευταία πέντε χρόνια, ζούμε κοσμογονικές καταστάσεις και αλλαγές, σε πρόσωπα, οικογένειες, επαγγέλματα, επιχειρήσεις κλπ. Αλλαγές που κανένας μας
δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί! Κι αυτό, όχι μόνον στις μεγάλες πόλεις, αλλά
και στις μικρότερες κοινωνίες που κατά
τεκμήριο έπρεπε να έχουν περισσότερη
αντοχή και ανθεκτικότητα, μέσα από την
οικογενειακή συνοχή, αλλά και την πρωτογενή παραγωγή βασικών προϊόντων
που τις χαρακτηρίζει. Από τη μια μεριά
λοιπόν «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν», ενώ από την άλλη, ένα καινούριο μεταναστευτικό ρεύμα φουντώνει
και μάλιστα πιο καταστρεπτικό από κάθε προηγούμενο. Κι αυτό γιατί, τώρα
δεν φεύγουν ανειδίκευτοι εργάτες για
την Αμερική, όπως στις αρχές του περασμένου αιώνα,
ούτε «αρμπάϊντερς» για τη Γερμανία της 10ετίας
του 1950. Φεύγουν νέοι άνθρωποι, μορφωμένοι
που δεν αντέχουν άλλο την αγωνία, την ανεργία και την κακομοιριά. Έτσι, σήμερα όχι μόνον η
σύνθεση αυτών
που
μεταναστεύουν έχει αλλάξει, αφού τώρα αυτοί που φεύγουν είναι κυρίως νέοι Έλληνες επιστήμονες,
με λαμπρές σπουδές και εξαιρετικές
γνώσεις, αλλά και οι τόποι υποδοχής
των μεταναστών αλλάζουν, αντί της
Αμερικής, μας προκύπτει το Ντουμπάϊ,
το Αμπού-Ντάμπι και το Κατάρ, αντί των
Ευρωπαϊκών Χωρών, οι αναδυόμενες αγορές, που εξασφαλίζουν γρήγορη και
σίγουρη σταδιοδρομία και ανέλιξη (Καναδάς). Το φαινόμενο έχει βέβαια τις
προφανείς του αιτίες. Μία Χώρα που
ζούσε υπεράνω των δυνάμεών της και
μάλιστα με δανεικά (που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ήταν και «αγύριστα»), μια Χώρα που είχε σταματήσει να
παράγει, αλλά και να εργάζεται, παραχωρώντας αυτό το κρίσιμο αγαθό της
καθημερινής δουλειάς σε μετανάστες,
μία Χώρα που «πόνταρε» σε ύποπτες επιδοτήσεις, ήταν βέβαιο πως σύντομα
«θα έβρισκε τοίχο». Εάν σ’ όλ’ αυτά,
προστεθούν οι στρατιές των δημοσίων
υπαλλήλων, οι συντάξεις και τα επιδόματα «μαϊμού», οι πάσης φύσεως και
μορφής φοροδιαφεύγοντες και φοροαποφεύγοντες, οι διάφοροι «φορολογικοί
παράδεισοι», αλλά και τα τρανταχτά οικονομικά σκάνδαλα που ήδη άρχισαν, επιτέλους, να οδηγούνται στη ∆ικαιοσύνη, τότε το «παζλ» συμπληρώνεται και
μάλιστα σε μια εποχή που έφθασαν στο
τέρμα τους, οι πάσης φύσεως και μορφής Κοινοτικές παροχές σε προϊόντα
και υπηρεσίες.
Όμως μεσ’ απ΄ αυτή την καταχνιά,
φαίνεται πως κάτι αντίρροπα αρχίζει να
κινείται ή σύμφωνα με την έκφραση της

μόδας «κάτι άρχισε να φαίνεται φως στο
βάθος του τούνελ». Κι αυτό, όχι μόνον
γιατί ο Ευρωπαϊκός Βορράς, με πρώτο
τον διευθύνοντα τη Γερμανική Ευρωπαϊκή ατμομηχανή Βόλφκανγκ Σόϊμπλε,
μοιάζει να αλλάζει κατεύθυνση και συμπεριφορά, απέναντι στον Ευρωπαϊκό
Νότο (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και
Ελλάδα), αλλά και γιατί ένας άλλος
τρόπος συμπεριφοράς, αλτρουϊσμού,
αλληλεγγύης και γενικότερης Ανθρωπιάς (με Άλφα Κεφαλαίο), εμφανίζεται
έντονα και ζωογόνα στον Ελλαδικό ορίζοντα. ∆εν είναι μόνον οι χιλιάδες μερίδες φαγητού που οι Μητροπόλεις της
Ελλάδος καθημερινώς μοιράζουν, παρασκευασμένες από μοχθούσες Ελληνίδες νοικοκυρές που χωρίς καμιά οίηση,
προβολή ή αντάλλαγμα καθημερινά,
προσφέρουν, αλλά είναι και μερικές
πράξεις που όσο
κι
αν
προσκρούουν στους
χαμηλούς τόνους
και την ταπεινότητα που τις διακρίνει, χρειάζεται έστω και ανωνύμως να προβάλλονται.
Στο νησί μας τα
τελευταία χρόνια
υπήρξαν κρίσιμες, αναπάντεχες
«ανατροπές». Σε
οικογένειες, εισοδήματα, επιχειρήσεις κλπ. Μεσ’ από τη
δικηγορία, στην οποία πάνω από μισόν
αιώνα ασκώ, ζω τελευταία και αφουγκράζομαι καθημερινά, πράξεις υπέρτατου αλτρουϊσμού που κυριολεκτικά με
εκπλήσσουν. Νιώθω μάλιστα πόσο μικρός είμαι εγώ, που πέρα από τη δουλειά μου, δυσκολεύομαι να προσφέρω
κάτι παραπάνω στον δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο, αλλά και πόσο μεγάλοι είναι
οι συμπατριώτες μου εκείνοι, που στέκονται δίπλα στην οικονομική καταιγίδα,
η οποία πλήττει τον γείτονα συμπολίτη
τους, προσφέροντας εγγυήσεις, ακόμα
και ακίνητα, προκειμένου να τον διασώσουν. Κι όλ’ αυτά, χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή προσδοκία, αλλά μόνον πιστεύοντας πως «ο Πατήρ (ο Θεός) ο
βλέπων εν κρυπτώ, αποδώσει αυτοίς εν
τω φανερώ». Σ’ αυτούς τους «ιλαρούς
δότες» που είναι Νιώτες και μάλιστα όχι
πλούσιοι, αλλ’ ούτε και χωρίς ιδιαίτερες
ανάγκες αφού έχουν πολυμελείς οικογένειες και καθημερινά προβλήματα ν’
αντιμετωπίσουν, αλλά και παιδιά να
σπουδάσουν, τους σφίγγω θερμά το χέρι και τους ευχαριστώ. Ταυτόχρονα βλέπω κι εγώ ο δύσπιστος, μέσα απ’ αυτούς
τους ανθρώπους και τις υπέροχες συμπεριφορές και πράξεις τους, φως στο
τοπικό μας τούνελ, φως που εδραιώνει
την πίστη, πως μεσ’ από την πρωτοφανή, πολυεπίπεδη οικονομική κρίση που
περνάει ο τόπος μας, εξαιτίας της άφρονος πολιτικής που όλα τα τελευταία
χρόνια ακολούθησε, να ξεπηδάει η αλληλεγγύη και η Ανθρωπιά.
Συνέχεια εις την 2α σελ.
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Κύριε Πρόεδρε,
Θέλω να σας ευχαριστήσουµε εκ µέρους του ∆,Σ. και των µελών της Ενώσεως
µας για την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµά µας για συνάντηση. Συνάντηση η οποία
θα ήθελα να πιστεύω ότι θα αποτελέσει
την απαρχή µιας συνεργασίας προς όφελος του ταµείου µας και των συναδέλφων
ναυτικών.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Κύριε Πρόεδρε,
1) Όπως γνωρίζετε, µε την µε αριθµό
πρωτ. 5432.2.16/2012 από 26/11/2012 Κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στο αρ 1 παρ. β΄ αυτής ορίστηκε ότι : « Η κράτηση 4% εκ του νόµου υπόχρεη αρ. 19 Ν. 3918/2011 επί των καταβαλλοµένων συντάξεων των ναυτικών αποδίδεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη
των παροχών σε είδος». Από την παραπάνω ΚΥΑ προκύπτει ξεκάθαρα ότι η κράτηση 4% (ΚΑΑΝ) πρέπει να υπολογίζεται επί της πράγµατι καταβαλλοµένης σύνταξης, δηλαδή στο ποσό που αποµένει µετά
την αφαίρεση των µνηµονιακών µειώσεων.
2) Ζητάµε την συµµετοχή µας στο ∆.Σ.
του Ταµείου. Είµαστε ο µεγαλύτερος Σύνδεσµος , σε αριθµό ασφαλισµένων συνταξιούχων (Πλοίαρχοι Πάσης Τάξεως περί
τις 10.000 και Μηχανικοί περίπου το ίδιο).
Η σύνθεση του ∆.Σ. δεν είναι αντιπροσωπευτική µια και εξυπηρετεί τα συµφέροντα των 72.000 χιλιάδων συνταξιούχων µε

µόνο 16-18 χιλιάδες εν ενεργεία, ναυτικούς. ∆εν είναι δυνατή η αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος λόγω υφιστάµενων
νόµων. Πιστεύουµε ότι είναι επιβεβληµένο
να αλλάξει η σύνθεση του ∆.Σ.
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή µας στον
Υπουργό Εργασίας, κ. Βρούτση Ιωάν. παρουσία της Αντιπροέδρου Ν.Α.Τ. κας Κωστάκου, ήταν θετικός ως προς την αναγκαιότητα να αυξηθεί ο αριθµός των συνταξιούχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3) Μητρώο ασφαλισµένων. Αποτελέσµατα της απογραφής η οποία είναι σε εξέλιξη, εάν είναι γνωστά και πως θα ολοκληρωθεί ώστε να πάψει το Ταµείο µας να
αιµορραγεί πληρώνοντας συντάξεις σε µη
δικαιούχους. Το ζητούσαµε εδώ κα τρία
χρόνια,
4) Ποιες είναι οι προοπτικές για την
πληρωµή των εφ’άπαξ, στα οποία παρά
την πρόθεση που διατύπωσε ο κ. Υπουργός Εργασίας δεν έχει παρουσιασθεί καµία πρόοδος µε αποτέλεσµα για µια και
πλέον τριετία να µην έχουν πληρωθεί οι
δικαιούχοι.
5) Ζητάµε την γνωστοποίηση, του κατ’
έτος προϋπολογισµού του ταµείου µας ώστε να γνωρίζουµε την οικονοµική του κατάσταση και επιτέλους να κλείσουν ο ισολογισµοί που έχουν σταµατήσει από το
2003.
6) Αξιοποίηση επιτέλους της ακίνητης
περιουσίας ώστε να αποδίδει στο Ν.Α.Τ
οικονοµικά αποτελέσµατα ανάλογα του ύψους της. Ποιά είναι η προοπτική αξιοποίησης των µη µισθωµένων ακινήτων. ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣTHΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ.
7) Εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών του
Ν.Α.Τ. µε πληρότητα ηλεκτρονικής ενηµέρωσης και εξοικονόµηση πόρων...
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O ∆ΡΟΜΟΣ
ΣΤΟ «ΠΟΥΘΕΝΑ»
Γεγονότα, γεγονότα, γεγονότα στην
κυβέρνηση, στους Ο.Τ.Α., στην κοινωνία γύρω µας, και η «κυρία» Μέρκελ ετοιµάζεται για τις εκλογές. ∆εν την ξέρετε; Την Τρόϊκα την ξέρετε; Ποια είναι, ακόµη και τον πιο τεµπέλη µαθητή να ρωτήσης που δεν ξέρει να σου
πη, πότε είχαµε την γερµανική κατοχή ή την ελληνική επανάσταση, αυτήν
την γυναίκα την γνωρίζει… και την
Τρόϊκα µαζί, ναι… Αν δεν τους ξέρετε,
είναι κάτι πλάσµατα, που σαν νυχτερίδες πετάνε γύρω µας, νύχτα-µέρα όµως, και …τσιµπάνε ρουφώντας το αίµα όποιου βρουν.. Και νάταν µόνον λίγες.. Έτσι λέει ο λαός… Όµως εγώ πιστεύω πως «ό βούλεται ο Θεός…» και
τα περαιτέρω, πως θα φανούν λίαν
προσεχώς. Όχι δεν µελλοντολογώ.. τα
γεγονότα φίλοι µου, τα γεγονότα…
Αυτό που δεν έχουµε δη όµως µέχρι τώρα, είναι το «τάξιµο» των πολιτικών µας για µια αναπτυξιακή πορεία.
Στο δρόµο προς τα εκεί βρισκόµεθα…
Έτσι λένε. Κι εµείς κοιτάµε, ξανακοιτάµε, βάζουµε τα γυαλιά µας, παίρνουµε τα κυάλια µας, µα … τίποτα! Μα
που βρίσκεται πια αυτός ο δρόµος, να
µπούµε επί τέλους στο αυτοκίνητο,
στη βάρκα, στο πλοίο να …ξεκινήσουµε! Ένα δρόµο «σίγουρο», έτσι ακούγεται, ένα δρόµο προς την ανάπτυξη
της Ελλαδίτσας µας, που πια δεν την
πονούν, δεν την αγαπούν, γιατί υποφέρει και «κοµµάτι-κοµµάτι» ξεπουλιέται…
«Ο δρόµος προς την ανάπτυξη», η
αλήθεια είναι πως ακούγεται πολύ ωραία, και το άκουσµα ωραίων φράσεων πολλάκις σε παραπλανεί… και
περιµένεις πότε θα µπης στον δρόµο
αυτό… Μα πώς να µπης; Έχεις τα
προσόντα που χρειάζεται; Σου άφησαν τίποτα; Έχει η πολτοποιηµένη
Ελλάδα µας την δυνατότητα, τόσο που
πιέζεται έξωθεν και αργολυώνει µέχρι
να αφανισθή; Κι όµως σου λένε πως
υπάρχει… Και ψάχνεις… και περιµένεις...
Ακούγονται φωνές από ψηλά, µα
σαν την Βαβέλ δεν υπάρχει συνεννόηση, άλλα λένε και άλλα κάνουν… Μόνον ο λαός µας γνωρίζει να συνεννοήται, κατανοεί και συµπαραστέκεται ο
ένας τον άλλον, µα απ’ ό,τι φαίνεται,
είναι τόσο αδύναµος, που δεν µπορεί
να µιλήση…
Αλλά, και να µιλήσω, σου λέει, δεν
θα µε ακούσουν… Οι πολιτικοί, σου
λέει, λες και έχουν βάλη ωτοασπίδες
και κοιτούν µόνον προς µία κατεύθυνση… Στον δρόµο προς την Ανάπτυξη;
Ρωτάω εγώ...
ΓΕΛΑΣΤΗΚΕΣ! Είναι ένας δρόµος
διάφανος, που εµείς δεν τον βλέπουµε, µα και δεν έχουµε την δύναµη πια
να ψάχνουµε, νησάφι πιά, µας εξουθένωσαν, σου λέει ο λαός. Μα που είναι αυτός ο δρόµος αναρωτιέµαι, γιατί δεν τον βλέπουµε; Μήπως είναι έκπληξη;
Ανοίγω την τηλεόραση, και λέω, εκεί θα µάθω… Κανάλι ΕΡΤ… χάλασε,
λέω, ΝΕΤ τίποτα… µαύρη η οθόνη,
Ερτ 3 πάλι µαύρη, µα να, τα άλλα κανάλια µιλάνε και δείχνουν! Τι λένε; Λένε για τον δρόµο προς την ανάπτυξη,
µα κι αυτοί λένε πως δεν τον βλέπουν
και τους λένε κάποιοι πως θα τον
δουν!.. Να ο δρόµος προς την πρόοδο, στην ανάπτυξη, λένε οι κυβερνώντες! ∆εν µπορεί έτσι είναι, λένε τα
κανάλια και επαναλαµβάνουν τα λόγια
τους… Στο άλλο κανάλι... πάλι τα ίδια!.. Μα τι γίνεται, µόνον εγώ δεν
βλέπω τον δρόµο;
Γιατί δεν τον βλέπω; Ψάχνω τις τσέπες µου, ψάχνω το ψυγείο, τίποτα…
Κοιτώ γύρω µου, φτώχεια και µιζέρια,
αυτοκτονίες, εγκληµατικότητα… Κοιτώ τις συνοφρυωµένες φάτσες των
πλαϊνών µου που δεν σε κοιτούν πια,
δεν σου χαµογελούν, προχωρούν σαν
χλωµά «ζόµπι»... και λέω, λάθος θα κάνω. Κάπου εδώ είναι αυτός ο δρόµος.
Προσπαθώ να δω… Και... Ναι, τον
βλέπω επί τέλους! Είναι ένας περίεργος δρόµος, που σε ανεβάζει σ’ένα
καράβι µα δεν ξεχωρίζω τι γράφει επάνω.. Προσπαθώ να διαβάσω.. Όχι
µην πας, λέει… ο κόσµος γύρω µου.
Εγώ συνεχίζω… Αυτός είναι, εκεί θα
µε πάη... ∆ιαβάζω… Μέ...λ-λ-ον,
Μέ...ρ-λιν, Μέρ-κελ! Αυτός είναι ένας
δρόµος προς την υποδούλωση, προς
την καταστροφή!.. µου φωνάζει όλος
ο λαός τώρα, µ’ όση δύναµη του απέµεινε. Όχι, λέω εγώ… Είναι ακόµη χειρότερος.. Είναι ένας δρόµος προς το
ΠΟΥΘΕΝΑ!!..
Ε.Τ.

ΓΛΕΖΟΣ: ΠΟΙΟΣ
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες µας, Το τεύχος που έχετε ήδη λάβη έχει εκδοθή µε
πραγµατική αγωνία, κόπο, µόχθο και αγώνα κυρίως λόγω των επικρατουσών οικονοµικών συνθηκών της Χώρας µας οι οποίες έχουν επιρρεάσει τα µέγιστα την έκδοσή
µας... Ενηµερώνουµε λοιπόν πως πλείστες άλλες ενηµερώσεις που αφορούν βεβαίως
και κυρίως τα νησιά µας και δεν προλαµβάνουµε λόγω χρόνου ή πληρότητας χώρου
να τα δηµοσιεύσουµε, αναρτώνται εγκαίρως στην ιστοσελίδα µας. Ως εκ τούτου παροτρύνουµε όσους έχουν την δυνατότητα, να επισκέπτωνται την ιστοσελίδα µας, ούτως
ώστε να έχουν µία -κατά το δυνατόν- πλήρη εικόνα των ειδήσεων από τα νησιά µας.
Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για την επίσκεψή σας όπως και για την συµπαράσταση όλων όσων στον αγώνα προς επιβίωση...
Εκ της ∆ιευθύνσεως

«Η κυβέρνηση αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας για την ΕΡΤ καθώς τα τρία
κανάλια της δηµόσιας τηλεόρασης και
το κανάλι της Βουλής είναι ακόµα µαύρα», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Μ. Γλέζος. «Σε άλλες περιπτώσεις που
αφορούν στους εργαζοµένους, για να
εφαρµοστεί η απόφαση µονοµελών δικαστηρίων ή προβαίνουν σε επιστράτευση ή επεµβαίνουν τα ΜΑΤ», σηµείωσε το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς. «Ποιος θα επιστρατεύσει την κυβέρνηση που δεν εφαρµόζει την απόφαση; Ο ελληνικός λαός ήδη της έχει
εκδώσει φύλλα απόλυσης. Όποιος δεν
το αντιλαµβάνεται, στρουθοκαµηλίζει»,
κατέληξε.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.kykladikonfos.gr µε το πλούσιο περιεχόµενό της
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Για το ∆.Σ. Π.Ε.Σ.Π.Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
capt. Γεώργιος ∆εωνάς
Ο Γεν. Γραµµατέας
capt. ∆ηµήτ. Μηνδρινός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡIΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΧΘΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
1. ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
4. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
5. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
7. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
8. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
9. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ :
κ.κ. ΝΙΚ. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑ – ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/5/2013 Αριθ.
Πρωτ. 150
Με οµόφωνη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης (20/5/2013) της Οµοσπονδίας µας, θέλουµε να εκφράσουµε τη
διαµαρτυρία µας για την επαχθή φορολόγηση των νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που µε τον
χαρακτηρισµό αυτό συµπεριλαµβάνει,
χωρίς εξαίρεση, όλους τους Συλλόγους
και Σωµατεία ακόµα και εκείνους του
πολιτιστικού χαρακτήρα, οι οποίοι
σκοπό και έργο έχουν να διασώσουν
και να διαδώσουν την Eλληνική παράδοση και τον λαογραφικό θησαυρό της
χώρας µας.
Θεσµοθετήθηκε µε τη παρ.31 του άρθρ. 9 του Νόµου 4110/2013 (ΦΕΚ Α
23-1-2013) και ο οποίος νόµος ορίζει
ότι « Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος για εισόδηµα από ενοίκια υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%)». Να σηµειωθεί ότι επί πλέον καταβάλλεται και 3%
συµπληρωµατικός φόρος, ήτοι σύνολο
29% .- πλέον 55% επί του φόρου, ως
προείσπραξη για τον επόµενο χρόνο.
Πρέπει επίσης να υπολογίσουµε
και την επιβάρυνση για φόρο ακίνητης
περιουσίας (Πρώην ΕΤΑΚ ).
Στη σηµερινή εποχή, µε τη οικονοµική κρίση που διανύει η χώρα µας, αυτή η επαχθής φορολογία που επιβάλλατε διαλύει τους συλλόγους οι οποίοι
σήµερα δεν έχουν άλλους πόρους εφόσον καταργήθηκαν και οι χορηγίες από τους ∆ήµους. Τα µέλη αδυνατούν
να καταβάλουν τις συνδροµές τους και
όπως είναι φυσικό σταµάτησαν και οι
χορηγίες από φυσικά πρόσωπα. Οι σύλλογοι για να συντηρηθούν πρέπει να
έχουν κάποιο έσοδο. Ορισµένοι από
αυτούς κατόρθωσαν µε πολλή οικονοµία να αγοράσουν ακίνητα για να έχουν κάποια έσοδα για την ανάπτυξη
του έργου τους. Με τη σηµερινή φορολογία ουσιαστικά διαλύονται οι σύλλογοι και κατ’ επέκταση θάβονται οι τοπικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα
του τόπου µας.
Oι Σύλλογοι µε την στρατηγική της
τέλεσης ποικίλων εκδηλώσεων που είναι γνήσιες ευκαιρίες, αφορµές αυθεντικές για τη συνάντηση, το πατριωτικό δέσιµο και την αλληλεγγύη των συµπολιτών.
Αιτούµεθα την τροποποίηση της επαχθούς φορολόγησης και να λάβουν
υπόψη τους σοβαρά, όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, τη διαµαρτυρία αυτή
και να απαλλαγούν από το ποσοστό
αυτό οι σύλλογοι µε µικρό ετήσιο εισόδηµα από µίσθωση ακινήτου, µε το
προσδιορισµό κάποιου πλαφόν και την
απαλλαγή από την προείσπραξη του επόµενου οικονοµικού έτους.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
Ο Πρόεδρος Πασχάλης Συρίγος
Η Γεν. Γραµµατέας
Άννα Γιαννακού - Πάσχου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:-ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΟΝΗΣΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ-ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΥΡΟΥ – ΤΗΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΗΡΑΣ- ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
Λαβές για παρανοµία και ταλαιπωρίες πολιτών
Μεγάλες και αφόρητες ταλαιπωρίες θα δέχονται του λοιπού οι κάτοικοι της Αμοργού με την κατάργηση του μεταβατικού Ειρηνοδικείου που μέχρι τούδε υφίστατο
στο νησί. Για την ελαχίστη μαρτυρία πρέπει να ταξιδεύουν στην Νάξο. ∆εν είναι και τόσο εύκολο να μετακινείται κάποιος και όταν μάλιστα
οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, όταν είναι χειμώνας οπότε τα
δρομολόγια είναι περιορισμένα, όταν είναι καλοκαίρι, οπότε αν παραστεί ανάγκη να διανυκτερεύσουν , ίσως κοιμηθούν στην ύπαιθρο και
άλλα πολλά. Επίσης η ύπαρξη Ειρηνοδικείου ήταν και κατά κάποιο τρόπο, ανασχετικός παράγοντας στις
πάσης μορφής παρανομίες. Η κατάργηση του Ειρηνοδικείου, είναι
πράξη άστοχος, τόσο για την Αμοργό όσο και για τα λοιπά απομακρυσμένα μέρη. ∆εν ξέρομε αν θα τολμήσει η Κυβέρνηση να το επαναφέρει. Θα προσποιηθεί οικονομικούς
λόγους. Η παρανομία όμως δεν ανατρέπεται ούτε απομακρύνεται με
την αιτιολογία της ανυπαρξίας χρημάτων.
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ
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Ο ΤΗΝΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ NIKOΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Η Τήνος, το Ευλογηµένο Νησί της
Μεγαλόχαρης Παναγίας µας, εγέννησε πλην αξίων τέκνων του πνεύµατος
των γραµµάτων και της τέχνης και εµπνευσµένα πανάξια τέκνα της Θεολογίας και της Εκκλησίας µας και δη
δεκαεννέα (19) τον αριθµόν Μητροπολίτες! Μεταξύ αυτών, τον Θεοφιλέστατον Λειτουργόν του Υψίστου, Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην Φθιώτιδος
κ.κ. Νικόλαον Πρωτοπαπάν.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. κ.
Ν ι κ ό λ α ο ς (Πρωτοπαπάς), εγεννήθη
εις το χωρίον Πλατειά Τήνου. Σπούδασε
εις την Ριζάρειο
Εκκλησιαστική
Σχολή και την
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου
Αθηνών, λαβών το
πτυχίο του με
«άριστα» το έτος1972. Εχειροτονήθη ∆ιάκονος το 1973
και Πρεσβύτερος το 1975.
∆ιετέλεσε Αρχιδιάκονος και Ιεροκήρυξ
της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος
(1973 - 1975), Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Σχολής Τήνου (1975 - 1978) και
Ιεροκήρυξ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (1975 1984). Μετακληθείς υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Σεραφείμ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διετέλεσε ∆ιευθυντής
Υπηρεσιών και του θεολογικού Οικοτροφείου της Αποστολικής ∆ιακονίας
(1984 - 1996), Γενικός ∆ιευθυντής του
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας
(1990 - 1996) και Ιεροκήρυξ του Ιερού
Ναού Αγίου Ελευθερίου Άρεως. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος εξελέγη υπό της
Ιεραρχίας την 1ην Οκτωβρίου, εχειροτονήθη την 6ην Οκτωβρίου στον Ιερόν
Ναόν Αγίου Ελευθερίου Άρεως και ενεθρονίσθη εις Λαμία την 17ην Νοεμβρίου
1996.
Η εκτενής ανοδική µεστή θεολογική
πορεία του και το τεράστιο έργο που
επιτελεί µε σεµνότητα θαυµαστή ο Σεβασµ. κ.κ. Νικόλαος, µε αποκορύφωµα το τελευταίο δηµιούργηµά του, που
επετελέσθη προσφάτως, µεγάλο και
ως ιστορικό γεγονός, εστάθησαν εναύσµατα θαυµασµού και γραφής του
άρθρου τούτου.
Το επιβλητικότατο αριστούργηµα
«χάρµα» οφθαλµών, Πνευµατικό-∆ιοικητικό Κέντρο της Ιερά Μητροπόλεως
Φθιώτιδος είναι ένα ακόµη θαυµαστόν
δηµιούργηµά του, «έργον πνοής» ως
το εχαρακτήρισε σε συνέντευξη που
παρεχώρησεν ο Σεβασµιώτατος την

Τετάρτη 16 Μαΐου στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, για το πολύ σπουδαίο γεγονός των εγκαινίων του.
Στη συνέντευξή του ο Σεβ. Ποιµενάρχης µεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Ένα μεγάλο έργο πνοής εγκαινιάζει
η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος την Κυριακή 19 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι.
Πρόκειται για το επιβλητικό Πνευματικό
∆ιοικητικό Κέντρο, που βρίσκεται στην
περιοχή Άμπλιανης Λαμίας, μεταξύ των
οδών Αγράφων και Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνολικού εμβαδού 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Το έργο θεμελιώθηκε
στις 5 Οκτωβρίου
1997 και κατασκευάσθηκε με έξοδα της Ιεράς
Μητροπόλεως
και με τις προσφορές των πιστών.
Στεγάζει όλες
τις
κεντρικές
διοικητικές υπηρεσίες, καθώς
και τις ποιμαντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο μεγάλο αυτό κτιριακό συγκρότημα υπάρχουν:
Ο Ιερός Ναός τού Αγίου Μεγαλοµάρτυρα Εφραίµ, με καλλιμάρμαρα καλλιτεχνήματα και θαυμαστή αγιογράφηση. Τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Το Αµφιθέατρο, χωρητικότητος
400 θέσεων, με πλήρη σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Ραδιοφωνικός Σταθµός της
Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος εκπέμπει με πλήρες 24ωρο πρόγραμμα. Η
Βιβλιοθήκη, με πολλές χιλιάδες τόμων
και βιβλίων. Ο Ξενώνας απόρων φοιτητών. Η Σχολή Υφαντικής. Το Εκκλησιαστικό Ιστορικό Αρχείο. Τα Αρχεία Γραµµατείας, Γάµων και Έργων. Αίθουσα
µε έργα από χαλκό του λαϊκού καλλιτέχνη κ. Αριστομένη Καραγεώργου. Η
Τραπεζαρία και η Κουζίνα του Κέντρου. Τό Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως Εφηµεριακού Κλήρου. Τό
Κέντρο Γάµου και Οικογένειας. Η Σχολή Κατηχήσεως Ενηλίκων και Αλλοδαπών.
Το έργο κατασκευάσθηκε από ντόπιους τεχνίτες, όσα υλικά διέθετε η τοπική αγορά τα προμηθευτήκαμε από
αυτήν, εργάσθηκαν και έζησαν καθ΄όλα
τα έτη της κατασκευής δεκάδες οικογένειες της περιοχής μας και το ποσόν
που διέθεσε η Ιερά Μητρόπολη μέχρι
στιγμής ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ή αλλιώς σε ένα
δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές.
Το Πνευματικό ∆ιοικητικό Κέντρο αΣυνέχεια εις την 2α σελ.

ΜΕ ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
• Η ΑΝ∆ΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΕ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙ∆ΟΣ ΤΗΣ “ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ”
•ΟΙ ΣΙΦΝΙΟΙ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙ∆Α ΤΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
Συντάχθηκαν απο τονΓραµµατέα
I.Μ. Σύρου, Αλέξανδρο Μαρκουίζο, φιλόλογο
Σάββατο, 20 Απριλίου 2013
•Στο Θεοµητορικό Ιερό Ναό Παναγίας της Θεοσκεπάστου τελέσθηκε σήµερα το πρωί ∆ισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασµιωτ. κ. ∆ωροθέου Β’ και συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σαλώνων κ.
Αντωνίου, παρουσπία
πλήθους Ανδρίων
πιστών,
του
Βουλευτή Κυκλάδων
και
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ.
Ιωάν. Βρούτση,
εκπροσωπούντος την Κυβέρνηση,του Αντιπεριφερ/ρχη Κυκλάδων κ. Γ.
Πουσσαίου, του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου,
όλων των Βουλευτών των Κυκλάδων,
του ∆ηµάρχου Άνδρου, Περιφερειαών
και ∆ηµοτικών Συµβούλων,του Ναυάρχου Πελοπίδα ΑγγελόπουλουΕκπροσώπων του Στρατού, της Πυροσβεστικής
και της Αστυνοµίας, Πολιτευτών, του επί τιµή Νοµάρχη Κυκλάδων κ. ∆ηµ.
Μπάιλα, του επί τιµή ∆ηµάρχου
Άνδρου κ. Μ. Βάµβουκα και Ανδρίων
Πλοιοκτητών.
Το θείο λόγο εκήρυξε ο Θεοφιλέστατος κ. Αντώνιος, αναφερθείς στο πρόσωπο της Θεοτόκου, διανθίζων το λόγο του
με Πατερικά άνθη προς Αυτήν. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε λαμπρή λιτανεία, της ιεράς Εικόνας της Παναγίας
της Θεοσκεπάστου, πλαισιωμένη από τις

Φιλαρμονικές Ιωαννίνων και Άνδρου,
προς το Μνημείο του Αφανούς Ναύτου,
όπου τελέσθηκε δέηση υπέρ των εν θαλάσση πνιγέντων Ανδρίων ναυτικών, μετά το πέρας της οποίας ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Απομάχων Ναυτικών Άνδρου
έρριψε στεφάνι στη θάλασσα, στην μνήμη τους. Ακολούθως, η λιτανεία κατευθύνθηκε στην Πλατεία Γηροκομείου, όπου ο εκπροσωπών την Κυβέρνηση Βουλευτής Κυκλάδων και Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης
Βρούτσης ομίλησε, αναφερθείς
στις δυσκολίες,
που αντιμετωπίζει σήμερα η Πατρίδα μας, στον
πόνο που αισθάνεται ενίοτε η
Κυβέρνηση, όταν
είναι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να λάβει
επώδυνα μέτρα,
και κατέληξε με
την ευχή η Παναγία να στηρίξει
και πάλι την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
Ο Σεβασμιώτατος, στον καθιερωμένο
εόρτιο λόγο του, αφού τόνισε ότι καθ` όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από όλους αναγράφονταν ευχαριστίες προς την Υπέρμαχο του Γένους
μας Στρατηγό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι
αυτή και πάλι θα μας σώσει, κάλεσε μια
μαθήτρια, από τα παιδιά, που διοργάνωσαν τη χθεσινή Εκδήλωση για τα Εξωκκλήσια της Άνδρου, να διαβάσει το κείμενο που είχαν γράψει μέσα από την καρδιά τους, η ανάγνωση του οποίου προκάλεσε ενθουσιώδεις επευφημίες από
τούς παρισταμένους.
Επιλέγων, ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρό-

Συνέχεια εις την 8η σελ.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΚ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆.Σ. της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και “Οι εν Αθήναις Νάξιοι” προσκαλούν τους απανταχού Κυκλαδίτες να συµµετάσχουν στην εορτή του Οσίου Νικοδήµου του Αγιορείτου του εκ Νάξου η οποία, για
63ο χρόνο, θα γίνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας και Οσίου Νικοδήµου στα Άνω Πατήσια (σταθµός ΗΣΑΠ : Άνω Πατήσια).
Το Σάββατο 13 Ιουλίου, στις δε Κυριακή, 14 Ιουλίου, το πρωΐ, θα γίνει
Ιερατική Λειτουργία
Προσκαλούνται τα µέλη, οι φίλοι και οι απανταχού Κυκλαδίτες να προσέλθουν και να συνεορτάσουν.

