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ΣΥΡΙΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Tου Νίκου Κουτρουµπή
Χωρίς καµιά αµφιβολία το 2014 θα
είναι η πιο καλή χρονιά για τον Ελληνικό Τουρισµό. Κι αυτό γιατί τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το πιο
πάνω γεγονός. Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί, τόσο για τον αριθµό των ξένων επισκεπτών (αγγίζει ήδη τα
21.000.000), όσο και για το ύψος του
συναλλάγµατος που εισέρρευσε(υπολογίζεται αύξηση 15% σε σχέση µε
πέρισυ).
Η ευχάριστη αυτή είδηση για την
Ελλάδα και την μαστιζόμενη Οικονομία
της, αποκτά μεγαλύτερη σημασία για
τις Κυκλάδες. Κι αυτό γιατί τα νησιά
μας είναι εκείνα, που περισσότερο από
κάθε άλλο διαμέρισμα της Χώρας επωφελήθηκαν, αφού δέχθηκαν τους περισσότερους ξένους και το περισσότερο συνάλλαγμα. Και μάλιστα με μεγάλη
διαφορά από τα επόμενα(∆ωδεκάνησα,
Κρήτη και Χαλκιδική). Η φετινή αύξηση
στις Κυκλάδες ήταν διάχυτη σ’ όλα τα
Κυκλαδονήσια, μικρά και μεγάλα, ιδιαίτερα προβεβλημένα ή ακολουθούντα.
Ετσι “βούλιαξε” φέτος από κόσμο και
κρουαζιερόπλοια η Σαντορίνη, άνθισε
και πάλι η Μύκονος, “ξεπετάχτηκαν”
μπροστά η Μήλος, η Πάρος και η Ιος,
ενώ η Σύρος και η Νάξος πλήθυναν κυρίως σε Ελληνες τουρίστες που είναι
άλλωστε και οι καλύτεροι του είδους,
αφού ξοδεύουν περισσότερο από τους
αλλοδαπούς. Είναι γνωστό ότι ο Τουρισμός αποτελεί μια σύνθεστη πλουτοπαραγωγική πηγή, που κινεί και συμπαρασύρει ένα σωρό άλλους τομείς της
οικονομίας (μεταφορές, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία κλπ).
Και το κυριότερο, όλ’ αυτά ενισχύουν
την απασχόληση, δημιουργώντας πολύτιμες θέσεις εργασίας, σε μια εποχή
που η ανεργία στη Χώρα μας έχει
σκαρφαλώσει στο 26% και αποτελεί το
μείζον πρόβλημά της. Ευτυχώς στις
Κυκλάδες, η πραγματική ανεργία και όχι αυτή που εμφανίζεται εξαιτίας της εσφαλμένης νοοτρπίας αποφυγής της
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία), βρίσκεται σε πολύ
χαμηλότερα επίπεδα. Θα μπορούσε
μάλιστα και να μηδενισθεί, εάν ένα μεγάλο τμήμα της δεν οφειλόταν στους
αλλοδαπούς μετανάστεες, οι οποίοι
στις Κυκλάδες έχουν αποκτήσει εργασιακή δεσπόζουσα θέση, παρόλο που
οι περισσότεροι στερούνται αδείας παραμονής και εργασίας. Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί και το
γεγονός ότι φέτος στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες. Λιγότερα μελτέμια, αλλά και λιγότερη ζέστη,

δημιουργούσαν την ανάγκη επιμήκυνσης της παραμονής των ξένων στα νησιά μας. Σ’ αυτό βοήθησαν οι λογικές
τιμές των ξενοδοχείων, εστιατορίων, ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και σκούτερ, η ύπαρξη σε κάθε νησί μιας σειράς
πολιτιστικών εκδηλώσεων και γεγονότων υψηλού επιπέδου, ιδίως στη Σύρο,
την Ανδρο και την Σαντορίνη, καθώς
και η παγίωση μιας αξιοζήλευτης τουριστικής συνείδησης στο πρόσωπο όλων
των ασχολουμένων με τον Τουρισμό.
Ευτυχώς ξεκολλήσαμε από τη νοοτροπία της «αρπαχτής» και περάσαμε στη
διαρκή προσπάθεια «να φύγει όλος ο
κόσμος ευχαριστημένος, για να ξανάρθει, αλλά και να φέρει του χρόνου συγγενείς και φίλου». Υπήρξαν βέβαια και
υστερήσεις που θα πρέπει να διορθωθούν. Κι αυτές παρατηρήθηκαν “Στο υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, στην ανάγκη πολλών βελτιώσεων
σε λιμάνια και αεροδρόμια και στην καλύτερη προβολή των πάσης φύσεως
τοπικών προϊόντων, η ποιότητα των οποίων μας κάνει όλο και περισσότερο
περήφανους, αυξάνοντας έτσι τη δυναμικότητα του τουριστικού μας πακέτου,
βάζοντας ταυτόχρονα γερά θεμέλια
στην γενικότερη καταξίωση της Χώρας
μας.
Οι Κυκλάδες «τραβάνε μπροστά».
Αυτό αποδεικνύουν τρία πρόσφατα γεγονότα: 1) Το υπό κατασκευή νέο αεροδρόμιο της Πάρου, αλλά και η επέκταση-αναβάθμιση του αεροδρομίου
της Σύρου. 2) Η έγκριση υπαγωγής
στον Επενδυτικό Νόμο 14 επιχειρηματικών σχεδίων για δημιουργία νέων ξενοδοχείων 4 ή 5 αστέρων στις Κυκλάδες
(9 στη Μύκονο, 3 στην Ίο και 2 στην
Κέα) και 3) Η διασύνδεση των Κυκλάδων με καλώδιο, που σημαίνει ότι έτσι
εξασφαλίζεται ο σταθερός εφοδιασμός
ηλεκτρικού ρεύματος από το Μητροπολιτικό δίκτυο της ∆ΕΗ, ενώ τελειώνουν
οι μεταφορές καυσίμων με τα καραβάκια, καταργουμένων των τοπικών σταθμών παραγωγής, όπου αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν.
Οι Κυκλάδες σύντομα θα διαθέτουν
άρτιες υποδομές σε 6 διεθνή αεροδρόμια. (Σύρος, Πάρος Νάξος, Μύκονος,
Σαντορίνη και Μήλος), σύγχρονες σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας και το κυριότερο ένα ήπιο ιδεώδες κλίμα που μπορεί να κρατήσει τον τουρίστα όλες τις εποχές του
χρόνου.
Οι προοπτικές είναι ευνοϊκές και το
µέλλον διαγράφεται ευοίωνα καλύτερο.-

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ» ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΙΟΝ»
ΕΠΙ ΤΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΟΥ Β΄
Στις 7 Οκτωβρίου 2014 στην κατάµεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, παρουσία του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύµου, Σεβ. Μητροπολιτών
και Ιερού Κλήρου όλων των βαθµίδων, βουλευτών και άλλων
επισήµων προσώπων, ως και πλήθους εκλεκτών προσκεκληµένων Κυκλαδιτών ή µη, πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη παρουσίαση του χαριστηρίου τόµου « Οιακοστρόφιον», ο οποίος εκδόθηκε επ’ ευκαιρία της συµπληρώσεως δέκα ετών
από την εκλογή και ενθρόνιση του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου-Τήνου κ.κ. ∆ωροθέου Β΄. Τον Τόµο παρουσίασαν οι: Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστοµος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. ∆ηµήτριος Γόνης, Οµότιµος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κ. Παναγιώτης Ρουµελιώτης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Τηνιακού Πολιτισµού.
Την παρουσίαση διηύθυνε ο Πανοσιολ. Αρχιµανδρίτης κ. Ευδόκιµος Καρακουλάκης.
Μεταξύ του πλήθους των εκλεκτών προσκεκλημένων την εκδήλωση ετίμησαν: ο
Υφ/ργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, ο Βουλευτής πρ. Υπουργός κ. Προκ. Παυλόπουλος, οι Βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Παν. Ρήγας και Νικ. Συρμαλένιος, οι Γ. Γραμματείς, Αποκεντρ. ∆ιοίκησης κ. Σπ. Σπύρου και Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι
Αντιπεριφερειάρχες Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, οι ∆ήμαρχοι Τήνου, Μυκόνου, Σερίφου, Σίφνου, Κύθνου και Κέας, Περιφερειακοί και ∆ημοτικοί Σύμβουλοι της Ι. Μητροπόλεως Σύρου-Τήνου κλπ., ο Αντ/δρος και Μέλη της ∆.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., Πρόεδροι
και εκπρόσωποι των Ναυπηγείων Σύρου, Εργατ. Κέντρου Κυκλάδων, Σωματείων, Συλλόγων και άλλων φορέων, ο μεγάλος Ευεργέτης και χορηγός του παρουσιασθέντος
τόμου κ. Αθαν. Μαρτίνος, ο Περιφ/κός ∆/ντής Ν. Ευρώπης της S&B Bιομηχανικά
Ορυκτά Α.Ε. κ. Αθαν. Κεφάλας, Πλοικτήτες και Επιχειρηματίες συνεπικουρούντες το
έργο της Ι. Μητροπόλεως, ο Πρόεδρος του ∆ημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη κ. Στ. Ψυχάρης, οι Εκδότες
ημερησίων εφημερίδων κ.κ. Αντ.
∆ελλατόλας και Σπ. Καρατζαφέρης, εκπρόσωποι των ημερησίων εφημερίδων και ΜΜΕ Κυκλάδων, οι Αρχηγοί ΓΕΝ και
Λ.Σ., ο επί τιμή Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου κ. Ρ. Κεδίκογλου,
ο ∆/ντής της Τροχαίας Αθηνών,
Γραμματείς και Υπάλληλοι της Ι.
Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος, συνεργάτες και φίλοι
του Σεβασμιωτάτου και της Ι.
Μητροπόλεως και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι που αδυνατούμε λόγω χώρου να αναφερθούμε ονομαστικώς. Η Εκδήλωση έκλεισε με εκκλησιαστικούς ύμνους από την
Χορωδία «ΨΑΛΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΝΟΙ», υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη του Πανιέρου
Ναού της Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Στ. Κοντακιώτη, που έψαλε και τον πολυχρονισμό
του Σεβασμιωτάτου κ. ∆ωροθέου Β΄ και την φήμη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄. Τέλος διενεμήθη σε όλους τους παρευρισκομένους ο παρουσιασθείς Τόμος «ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΙΟΝ», ως και αναμνηστικές επιτραπέζιες μαρμαρογλυφίες με το μονόγραμμα του Σεβασμιωτάτου κ.κ. ∆ωροθέου
Β΄, φιλοτεχνημένες από τον κ. Κ. Μαυρομαρά Τήνιο μαρμαρογλύπτη και προσεφέρθησαν τηνιακά γλυκίσματα, ευγενική προσφορά της γνωστής παρασκευάστριας τηνιακών γλυκισμάτων κ. Αιμιλίας Χάλαρη. Την όλη επιμέλεια της εκδηλώσεως είχε ο
Αρχιερ. Επίτροπος Τήνου Παν. π. Γεώργιος Φανερός. Στο τέλος, ο Σεβ. κ. ∆ωρόθεος Β΄ εξέφρασε τις ευχαριστίες του, µε επιλογική προσλαλιά (την οποία έχουµε ήδη αναρτήσει σε βίντεο στην ιστοσελίδα µας).

Μετά την υποβολή παραιτήσεως από
τα επισκοπικά καθήκοντα, λόγω ορίου
ηλικίας, του Σεβασµιότατου Αρχιεπισκόπου µας, π. Νικολάου Φώσκολου, ο
Άγιος Πατέρας, ο Πάπας Φραγκίσκος,
αφού έκανε δεκτή την παραίτησή του,
ονόµασε Αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις
Καθολικών και Αποστολικό Τοποτηρητή
της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Ρόδου,
τον Πανοσιολογιότατο π. Σεβαστιανό
Ροσσολάτο, µέχρι τώρα εφηµέριο Φανερωµένης Σύρου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος
θα αναλάβει τα καθήκοντά του με την εις
Αρχιερέα Χειροτονία του. Με την αναγγελία εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου οι
Εφημέριοι και όσοι κατέχουν θέσεις διακονίας στην τοπική Εκκλησία διατηρούν
την θέση τους, εκτός από τους Γενικούς
Αρχιερατικούς Επιτρόπους, που, σύμφωνα
με τον Κανόνα 481 του Κανονικού ∆ικαίου,
αυτομάτως εκπίπτουν με την παύση των
αρμοδιοτήτων του Επισκόπου που τους
ονόμασε.
Βιογραφικό του νέου Αρχιεπισκόπου
Ο αιδ.τος π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος
γεννήθηκε την 19η Ιουνίου 1944 στην Ερμούπολη της Σύρου. Αφού ολοκλήρωσε
τις εγκύκλιες σπουδές στη Σύρο, φοίτησε
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο των Μαριανών Αδελφών της Αθήνας. Από το 1962 ως
το 1968 παρακολούθησε σειρά φιλοσοφικών και θεολογικών μαθημάτων ως σπουδαστής του Ελληνικού Κολλεγίου της
Ρώμης και κατέστη άξιος του ∆ιπλώματος
Φιλοσοφίας και Θεολογίας του Ποντιφικού
Γρηγοριανού Πανεπιστημίου. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος την 21η Ιουλίου 1968
από τον αείμνηστο Επίσκοπο Σύρου,
Θήρας κλπ. Γεώργιο Ξενόπουλο στην Άνω
Σύρο και τοποθετήθηκε στην Επισκοπή
Σύρου. Ως ιερέας είναι υπεύθυνος του Θεομητορικού Προσκυνήματος Παναγίας
Φανερωμένης, διευθυντής της εφημερίδας
της Επισκοπικής του Επαρχίας, μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ιεράς Συνόδου της
Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, ιδιαιτέρως
της επί της Θείας Λατρείας. Είναι επίσης
μέλος της Επισκοπικής Κούριας, μέλος
του Εκκλησιαστικού ∆ικαστηρίου, και δίδαξε το μάθημα των Θρησκευτικών επί
σειρά ετών στα δημόσια σχολεία. Συνεργάζεται στο ποιμαντικό έργο της προετοιμασίας των μελλονύμφων στο ιερό μυστήριο του Γάμου, προσφέροντας την καθοδήγησή του στα νεαρά ζευγάρια.
Εκτός από τα Ελληνικά, μιλά Ιταλικά και
Γαλλικά. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος!

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ
Παρά την καθυστέρηση του
παρόντος φύλλου µας, προσπαθήσαµε να συµπεριλάβουµε
σφαιρικά τα κυριώτερα γεγονότα κ.ά. των νησιών µας, ενώ η ιστοσελίδα µας παρακολουθούσε
και ενηµέρωνε για τις περισσότερες των εκδηλώσεων και άλλων γεγονότων κατά την διάρκεια του θέρους και µέχρι της εκδόσεώς του.
Η αλήθεια είναι πως σε κανένα έντυπο δεν θα ήταν δυνατόν
να απεικονισθούν και ως προς
την αναφορά τους άµεσα, οι εκατοντάδες εκδηλώσεις αλλά και άλλα σηµαίνοντα γεγονότα των
Κυκλάδων µας (πλήν των ηµερησίων ίσως).
Είµεθα προς τούτο υποχρεωµένοι να τονίσουµε εδώ, τον συνεχή αγώνα µας, -πλην περί της
εκάστοτε εκδόσεως και δη του
παρόντος τεύχους µας που είναι
δεδοµένος (!)-, για να προσφέρουµε ό,τι καλύτερο στον πιστό
αναγνώστη µας από άποψη εγγυρότητας, ενδιαφέροντος και επικαιρότητας αλλά και άλλων
πολλών, κάτι το πλέον δύσκολο
ως προς το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των εκδόσεών µας.
Ευχαριστούµε όλους όσοι το
αναγνωρίζουν παντοιοτρόπως
προσφέροντας, υποσχόµενοι όσο δυνάµεθα να ευρισκόµεθα
πάντα επί των επάλξεων, προσφέροντας στα αγαπηµένα νησιά µας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΡΟ
ΚΑΙ ΡΟ∆Ο

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου
Αιγαίου, στη συνεδρίαση της Τρίτης 18
Νοεµβρίου 2014, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την υπογραφή Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Σύρου,
για την αδειοδότηση και κατασκευή υδατοδροµίου στη Σύρο, καθώς και την
εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Αντιστοίχως, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου,
για το έργο μελέτη, κατασκευή και άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
στη Ρόδο.
Υδατοδρόµιο Σύρου
Στην εισήγησή του ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης ανέφερε πως η ίδρυση υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται
ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί
για τα νησιά βασικό πυλώνα ανάπτυξης,
ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο
επένδυσης με σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες. Επιπλέον, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια
για άρση της απομόνωσης σημαντικών
τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και
θα συμβάλει στο να αντιμετωπιστούν οι
ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των
μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για
τη μεταφορά επιβατών και φορτίων.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού
150.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται εξ

Συνέχεια εις την 6η σελ.

FRAPORT-ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
ΘΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΑΕ∆ΡΟΜΙΑ
ΕΠΙ 40 ΕΤΗ
Νικήτρια του διαγωνισµού για την παραχώρηση, των 14 περιφερειακών αεροδροµίων για 40 χρόνια από το Ελληνικό Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕ∆) αναδείχθηκε η κοινοπραξία Fraport- Κοπελούζος. Η παραχώρηση αυτή περιλαµβάνει τα αεροδρόµια του Ακτίου,
των Χανίων, της Καβάλας, της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, της Κω, της Μυτιλήνης, της Μυκόνου, της Ρόδου, της Σάµου, της Σαντορίνης, της Σκιάθου, της
Θεσσαλονίκης και της Ζακύνθου. Συνολικά τα αεροδρόµια αυτά εξυπηρέτησαν
το 2013 περίπου 19,1 εκατοµµύρια επιβάτες. Η συνολική τιµή αγοράς ανέρχεται στα 1,234 δισ.ευρώ και θα καταβληθεί από την στιγµή του κλεισίµατος, που
αναµένεται να είναι το φθινόπωρο του
2015. Η Fraport AG θα κρατήσει το
πλειοψηφικό πακέτο της κοινοπραξίας.
Η νέα εταιρεία αναµένεται να αποφέρει
έσοδα πάνω από 180 εκατοµµύρια ευρώ το 2016 και EBITDA που θα υπερβαίνει τα 90 εκατοµµύρια ευρώ. (Αναλυτική ενηµέρωση και περί της ως άνω εταιρείας θα αναρτηθή στην ιστοσελίδα
µας)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Ρόδος , 25 Νοεµβρίου 2014
Πυρετωδώς συνεχίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι συσκέψεις υπό
την προεδρία του Αντιπεριφ/ρχη Περιφερειακής Πολιτικής και Πρωτογενούς Τοµέα κ. Φιλήµονα Ζαννετίδη για την εξεύρεση λύσης στο ζήτηµα της λειτουργίας
των σφαγείων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβληµα σε αρκετά από αυτά, λόγω µη ύπαρξης αδειοδοτήσεων. Η Περιφέρεια
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τους
αρµοδίους, προκειµένου να εξεταστεί
κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να εκδοθεί µια οριζόντια απόφαση που θα καλύπτει όσες περιπτώσεις σφαγείων στερούνται αδειοδότησης. Η έκδοση της απόφασης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση του θέµατος των
σφαγείων, αναµένεται εντός της επόµενης εβδοµάδας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ/ΡΧΗ
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ
Τήνος 5 Νοεμβρίου 2014
Την Κυριακή 2/11/2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου με πρωτοβουλία
της δημοτικής αρχής Λαϊκή Συνέλευση
των κατοίκων της Τήνου με θέμα τις επιπτώσεις από τις διατάξεις του ν.
4301/2014 που αφορούν στο Πανελλήνιο
Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου
(Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) και στο Προπαρασκευαστικό
και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ.).
Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου παραβρέθηκαν πλήθος
πολιτών, όλων των ηλικιών, και παρέστησαν ο ∆ήμαρχος Τήνου, ο Έπαρχος Τήνου καθώς και πρώην ∆ήμαρχοι, Έπαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων του νησιού,
νυν και πρώην ∆ημοτικοί και Κοινοτικοί
Σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων, συλλόγων και φορέων του νησιού, νυν και
πρώην μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. που κάποιοι από αυτούς
διατελέσαν και Αντιπρόεδροι αυτού.
Στη συνέλευση τοποθετήθηκαν πολλοί
συμπολίτες μας που, καταχειροκροτούμενοι, στηλίτευσαν και καταδίκασαν όλους όσους βρίσκονται πίσω από τη θέσπιση των διατάξεων του ως άνω νόμου
και τις διαδικασίες ψήφισής τους, οι οποίες έγιναν ερήµην και εν αγνοία των
Τηνιακών, του ∆ήμου και των φορέων
του νησιού, ενώ επιφέρουν σαρωτικές αλλαγές στο χαρακτήρα και στον τρόπο
λειτουργίας του ΠΙΙΕΤ αφού, ουσιαστικά,
καταργούν τη λαϊκή διοίκησή του, νοθεύουν και καταργούν τη λαϊκή εκπροσώπηση στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, δίνουν
το δικαίωμα στον εκάστοτε Μητροπολίτη να επιλέγει και ουσιαστικά να «διορίζει» τον Αντιπρόεδρο της αρεσκείας του,
να έχει λόγο στη διαδικασία επιλογής
προσωπικού για τη Σχολή Καλών Τεχνών
Πανόρμου και στην Ιερά Σύνοδο να νομοθετεί για το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. χωρίς να ρωτά
κανέναν.
Η Λαϊκή Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος (βλ. σελ. 2α), εξέλεξε Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα την οποία και εξουσιοδότησε να συντάξει τροπολογία με στόχο την κατάθεσή της για
ψήφιση στην Ελληνική Βουλή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτοτέλεια και το
αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος και η εποπτεία του από το κράτος όπως γινόταν

επί 190 χρόνια και σύμφωνα με τη «∆ιαθήκη των Κτητόρων».
Με την τροπολογία αυτή θα επιδιωχθεί:
Η κατάργηση των διατάξεων του ν.
4301/2014 που αφορούν στο ΠΙΙΕΤ (άρθρα 26, 50 και 51 παρ. 6).
Η τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στη σύνθεση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής έτσι ώστε αυτή να αποτελείται από 9 μέλη, όλα εκλεγμένα και όλα
λαϊκά, τα οποία θα εκλέγουν λαϊκό Πρόεδρο μεταξύ τους.
Η διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος, δηλαδή όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Η επέκταση της ισχύος των τυχόν ευεργετημάτων των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και στο ΠΙΙΕΤ, με ρητή αναφορά
τους στο ν. 349/1976, μόνο μετά από διαβούλευση και έγκρισή της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Η Λαϊκή Συνέλευση, στα πλαίσια του
ανυποχώρητου αγώνα της, απαιτεί μέχρι
τη ψήφιση από τη Βουλή των τροποποιήσεων αυτών:
Από τον Μητροπολίτη:
Να μην προσέλθει να ψηφίσει ως εκλέκτορας στις επικείμενες εκλογές του
∆εκεμβρίου 2014 για την ανάδειξη της
νέας ∆ιοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Να μην προσέλθει να ψηφίσει στην εκλογή Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα. Σε περίπτωση που προσέλθει θα
προσβάλουμε την εκλογή Αντιπροέδρου
και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε
σώμα με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.
Να απέχει από όλες τις συνεδριάσεις
της ∆.Ε. από τώρα και στο εξής, έτσι ώστε η ∆ιοίκηση να ασκείται από λαϊκούς.
Στην περίπτωση που ο Μητροπολίτης
δεν απέχει να απέχουν οι Επίτροποι.
Να απέχει από συνεδριάσεις της Επιτροπής για το διορισμό προσωπικού στη
Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου.
Καλεί τους εκλέκτορες να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια ώστε να εκλεγούν 9 λαϊκοί επίτροποι που θα συνταχθούν με τις αποφάσεις της Λαϊκής Συνέλευσης, ώστε η ενισχυμένη ψήφος του
Μητροπολίτη να είναι γράμμα κενό.
Καλεί την Ιερά Σύνοδο να σεβαστεί
τη ∆ιαθήκη των Κτητόρων, την ιστορία

Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ
Το «Κυκλαδικόν Φως» έχει στενούς δεσµούς µε την Τήνο και ως εκ τούτου και
µε το Π. Ι. Ίδρυµα Ευαγγελιστρίας Τήνου, ως εκ καταγωγής, αλλά και για την ακλόνητη και µεγάλη λατρεία και αφοσίωσή του στην «Τηνιακιά» Παναγιά µας µε την οποία γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε. Φθάνοντας στην σηµερινή «µεστή» πλέον περίοδο γνώσεων, ακουσµάτων και εικόνων από όλα τα γεγονότα που έχουν διαδραµισθή στο ΠΙΙΕΤ, καθ’ όλη την διάρκεια της εκδόσεως του φύλλου µας (65 έτη),
έχοντας γνώση των µεγάλων και άλλων προσπαθειών προς επιτέλεση του έργου
του των εκάστοτε ∆ιοικήσεων του Πανελληνίου αυτού Ι. Ιδρύµατος και της υψηλής πολλαπλής , θρησκευτικής εθνικής εκπαιδευτικής φιλανθρωπικής κ. ά. αποστολής του, ακολουθώντας την αυτήν πορεία που εχάραξε ο Ιδρυτής του φύλλου
µας Αείµνηστος Ιωάννης Τερζόπουλος, ασπαζόµεθα και τασσόµεθα υπέρ της τότε άποψής του, άποψη που εξεφράσθη όταν προ τεσσαρακονταετίας είχε προκύψη το αυτόν θέµα στο ΠΙΙΕΤ. Για τον λόγο αυτό και την δηµοσιεύοµε (σελ. 3) τασσόµενοι υπέρ του δικαίου αιτήµατος όλων των Τηνίων, αφού το Πανελλήνιον τούτο Ίδρυµα δεν είναι δυνατόν να είναι ιδιοκτησία κανενός…
∆εν θα αναλωθούµε επαναλαµβάνοντας ποιος ή ποιοι έφεραν εις πέρας εκ των
εκάστοτε ∆ιοικήσεων και της τελευταίας, την υψηλή αποστολή του –εξ άλλου ακούσθηκαν επ’ αυτού τοποθετήσεις από εκλεκτούς Τηνίους, είναι βέβαιον όµως,
πως όλοι προσεπάθησαν να είναι -πολλοί το επέτυχαν-, πιστοί θεµατοφύλακες
των ευεργετηµάτων και των προνοµίων του Ι.Ιδρύµατος τούτου, επιδιώκοντας την
κατοχύρωση των δικαιωµάτων του και των συµφερόντων των Τηνίων. Όµως, εδώ
θέλουµε να προσθέσουµε τα ακόλουθα.
Οι καιροί άλλαξαν... Αυτήν τη στιγµή και το κράτος διαπερνάται από µια ροµφαία
που δεν γνωρίζει ο Ελληνικός Λαός έως πού θα φθάση και ποιους θα αφήση πληγέντες ή ακόµη και χωρίς πνοή στην Χώρα µας. Η Λαϊκή βούληση στην Τήνο
εισακούσθηκε και όσοι εκλεγούν από την ψηφοφορία της 4ης ∆εκεµβρίου θα πρέπη να σκεφθούν και την παραµικρή παράµετρο δυνατότητας πλήξεως του ΠΙΙΕΤ
από το σηµερινό κράτος. ∆εν είµεθα ειδήµονες και δεν µπορούµε να
φαντασθούµε τι µπορεί να συµβή επί των σηµερινών κρατικών ενεργειών, όµως
είµεθα γνώστες, όπως και όλος ο Ελληνικός Λαός και οι Τήνιοι βεβαίως και θα το
εκφράσουµε άκρως εκλαϊκευµένα, πως το σηµερινό ελληνικό κράτος δεν έχει αφήσει κανέναν να εφησυχάζη, πλήττοντας κάθε πτυχή της υπόστασής του, αφού
ένα ∆ΝΤ ίπταται πάνω από αυτό και θα ίπταται κατά την άποψή µας για αρκετόν
καιρό... Εκφράζοντας και την δική µας προσωπική τωρινή επί πλέον άποψη ως
προς την τωρινή κρατική εξάρτησή του, είµεθα επιφυλακτικοί και από την πλευρά αυτή πλέον.. Ένα είναι βέβαιον πως Η ∆ΙΑΘΗΚΗ των κτητόρων του ΠΙΙΕΤ δεν
πρέπει να πληγή από την κατάσταση αυτή και ας διαφυλαχθή όσο το δυνατόν καλύτερα υπό τις σηµερινές κρατικές συνθήκες που επικρατούν στην Χώρα µας…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜ. ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΞΕ∆ΟΘΗ ΣΤΙΣ 27-10-2011 ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΓΡΑΜΜ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού
Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Η
Ψηφοφορία θα γίνη στις 4 ∆εκεµβρίου
2014 στην αίθουσα τελετών του ΠΙΙΕΤ
για την ανάδειξη 9 τακτικών µελών της
και 5 αναπληρωµατικών. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 28.11.2014
και το σώµα των εκλεκτόρων αποτελείται από τους:
Κατά Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός
Ιδιότητα Ταχ. ∆/νση:
1 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ.λ.π. ∆ωρόθεος Β’ Πρόεδρος του
Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Ερμούπολη
2 Αλοιμόνου Ευγενία Ιωάννης ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
3 Άσπρος Μηνάς Χρήστος ∆ημοτικός
Σύμβουλος Τήνος
4 Βελαλόπουλος Γεώργιος Στυλιανός
Πρόεδρος ∆.Κ. Τήνου Τήνος
5 Βιδάλης Κων/νος Ελευθέριος ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
6 Βιδάλης Παντελής Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Κτικάδου Τήνος
7 Γκίζης Ιωάννης Ευάγγελος ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
8 ∆εσύπρης Κων/νος Ιωάννης Πρόεδρος Τ.Κ. Τριαντάρου Τήνος

9 ∆εσύπρης Παναγιώτης Παναγιώτης
Εκπρόσωπος Τ.Κ. ∆ύο Χωριών Τήνος
10 ∆ούκας Νικόλαος Αργύριος Πρόεδρος Τ.Κ. Πανόρμου Τήνος
11 Καγιώργης Φραγκίσκος Ευάγγελος
∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
12 Κανακάρης Γρηγόριος Ιωάννης ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
13 Καραϊσκος Κων/νος ∆ημήτριος Μέλος ∆.Σ. Αδελφότητας Τηνίων Αθήνα
14 Κελαδίτου Φωτεινή Παύλος Μέλος
∆.Σ. Αδελφότητας Τηνίων Αθήνα
15 Κουρβαράς Σωτήριος Ματθαίος
Μέλος ∆.Σ. Αδελφότητας Τηνίων Αθήνα
16 Κροντηράς Παναγιώτης Βασίλειος
∆ήμαρχος Τήνου Τήνος
17 Λαγουρός Στέφανος Άγγελος ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
18 Λούβαρης Εμμανουήλ ∆ημήτριος
∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
19 Μιχελής Μαρίνος Ευάγγελος Μέλος ∆.Σ. Αδελφότητας Τηνίων Αθήνα
20 Οριάνος Φίλιππος Γεώργιος ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
21 Ορφανός Αντώνιος Μανούσος ∆ημοτικός Σύμβουλος Τήνος
22 Ορφανός Σίμος Ιωάννης ∆ημοτικός
Σύμβουλος Τήνος
23 Πανώριος Νικόλαος Ιωάννης
Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρδιανής Τήνος
24 Παπαδημητρίου Ιωάννης Σταύρος
Μέλος ∆.Σ. Αδελφότητας Τηνίων Αθήνα
25 Περράκης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Μέλος ∆.Σ. Αδελφότητας Τηνίων
Αθήνα
26 Ρήγος Νικόλαος Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ. Υστερνίων Τήνος

Συνέχεια εις την 2α σελ.

