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

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014
Το μοναδικό γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, το οποίο για μια ακόμη φορά η ανθρωπότητα ετοιμάζεται να εορτάσει, αλλά και η υποδοχή
της νέας χρονιάς 2015, μου δίνουν την
ευλογημένη δυνατότητα και την μεγάλη χαρά, να επικοινωνώ με τους αγαπητούς και πολυπληθείς αναγνώστες
του έγκριτου εντύπου σας, προκειμένου να εκφράσω τις εόρτιες πατρικές
ευχές μου.
Κάθε χρόνο τις ημέρες αυτές ως
Επίσκοπος της Εκκλησίας, αισθάνομαι
βαθειά την ανάγκη να μεταφέρω στις
καρδιές των ανθρώπων, το βαθύτερο
νόημα της μεγάλης εορτής της Γεννήσεως του Χριστού. Είναι γεγονός ότι
η ενανθρώπηση του Κυρίου μας, αποτελεί το μεγαλύτερο θαύμα που συνετελέσθη ανά τους αιώνες επί της γης.
Και όπως είναι γνωστό, τα θαύματα
δεν απευθύνονται στη λογική των ανθρώπων, αλλά στην αγαθή προαίρεση
της καρδιάς τους. Γι’αυτό και η Ορθόδοξη
Εκκλησία, μας προετοιμάζει πνευματικά μέσω της νηστείας που προηγείται της εορτής, ώστε έχοντας καθαρίσει τις καρδιές μας «από παντός
ρύπου», να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο
το θαύμα της γεννήσεως του Χριστού
και να ζήσουμε το γεγονός της σωτηρίας που απορρέει από αυτό.
Στη σημερινή όμως πραγματικότητα, δεν είναι μόνο η αδυναμία της ανθρώπινης λογικής που εμποδίζει τον
άνθρωπο να διεισδύσει στο βάθος της
Θείας αγάπης. Αυτό που αποτελεί σήμερα το κυριότερο εμπόδιο στη βίωση
του θαύματος των Χριστουγέννων, είναι ο ίδιος ο τρόπος της ζωής του
σύγχρονου ανθρώπου, που τον έκανε
να χάσει κάθε επαφή με το μυστήριο
και το θαύμα. Πώς να μιλήσεις σήμερα για την Θεία αγάπη, όταν ο άνθρωπος εγκλωβισμένος στον ατομισμό
του έχασε ακόμα και την αίσθησή της;
Πώς να προσκαλέσεις το σύγχρονο
άνθρωπο να παραστεί ως ταπεινός
προσκυνητής ενώπιον του Θείου Βρέφους, όταν καθημερινά προσκυνά τα

φθαρτά είδωλα του σύγχρονου κόσμου;
Παρά ταύτα, αυτός ο αυτονομημένος από το Θείο θέλημα άνθρωπος,
αυτός ο φθαρτός κόσμος με την απανθρωπιά και την αλαζονεία που τον
διακρίνει, έγινε το αντικείμενο του πόθου του Θεού, ο οποίος για μια ακόμη
χρονιά έρχεται να γεννηθεί, αναζητώντας τόπο στο κατάλυμα της καρδιάς
του καθενός. Το μόνο που χρειάζεται
είναι να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας
στην πρόνοια του Θεού και να κάνουμε πράξη το μήνυμα της αγάπης που
μας μεταφέρει η εορτή των Χριστουγέννων, όχι όμως ευκαιριακά και με ημερομηνία λήξεως, αλλά συνεχώς και
αδιαλείπτως.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα κινούμενη
η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας,
αγωνίζεται με τις λιγοστές της δυνάμεις της αλλά με πολλή πίστη, να
μεταφέρει όχι μόνο την περίοδο των
εορτών αλλά κάθε στιγμή του χρόνου,
αυτό το ελπιδοφόρο αγαπητικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Με την ταπεινή αλλά ειλικρινή μας φιλανθρωπική
μας δραστηριότητα, προσπαθούμε
καθημερινά να ανακουφίζουμε, όσο το
δυνατόν περισσότερο, τις υλικές αλλά
και πνευματικές ανάγκες των συνανθρώπων μας στα τρία ευλογημένα νησιά της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο.
Εύχομαι από τα βάθη της πατρικής
μου καρδιάς, τα φετινά Χριστούγεννα
να αποτελέσουν για όλους την αφετηρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα, που
θα μας φέρει πιο κοντά στο Θεό αλλά
και μεταξύ μας. Ο Χριστός μας που ανατέλλει ως Ήλιος της ∆ικαιοσύνης να
φωτίσει με το φως της ελπίδας τη ζωή
όλων, διαλύοντας το σκοτάδι της απόγνωσης και του άγχους που κυριαρχεί. Το δε νέο έτος 2015 να είναι ευλογημένο κατά πάντα και να σημάνει
την έξοδό μας από την δεινή κρίση
που μας ταλαιπωρεί.
Καλά Χριστούγεννα
καί εὐλογηµένο τό νέο ἔτος 2015
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ
ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ Ν. 4301/14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συρµαλένιος Νίκος Βουλευτής Κυκλάδων
Υπεύθυνος ΕΕΚΕ Ναυτιλίας www.syrmalenios.gr
16/12/2014
Ο Νίκος Συρµαλένιος συµµετείχε
χθες στο Υπουργείο Παιδείας, σε συνάντηση µεταξύ αντιπροσωπείας της
συντονιστικής επιτροπής των Τηνίων
για την επαναφορά
του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας
Τήνου
(ΠΙΙΕΤ) στην προτέρα
θεσµική του κατάσταση και του Γενικού
Γραµµατέα Θρησκευµάτων Γιώργου Καλατζή.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς
επιτροπής Τηνίων ο δήμαρχος Σίμος Ορφανός, ο έπαρχος Γιάννης
Γιαγιάς, ο δημοτικός
σύμβουλος Μανώλης
Σώχος και ο δημοσιογράφος
Ξενοφών
Μπρουτζάκης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο υπουργός Εργασίας και βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης, ο
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Σπύρος Σπυρίδωνος
καθώς και ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ Νίκος Κοντογεώργης.
Στη συζήτηση εκτέθηκαν οι απόψεις
των δύο πλευρών και οι αντιθέσεις τόσο
στη διαδικασία, όσο και στην ουσία των
τροπολογιών του ν. 4301/14, ενώ η μόνη
βασική συμφωνία επήλθε στην γενική
παραδοχή του χαρακτήρα του ΠΙΙΕΤ, ως
ιδιάζον Εθνικό και Θρησκευτικό Ίδρυμα
ΝΠ∆∆, εποπτευόμενο από το κράτος.
Συμφωνήθηκε επίσης να συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους
των δύο πλευρών, παρουσία και εκπροσώπου της εκκλησίας, η οποία θα αναλάβει το έργο της καταγραφής και ανταλλαγής νομικών επιχειρημάτων για
την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της ενισχυμένης ψήφου
του Μητροπολίτη στη διοικούσα επιτροπή του Ιδρύματος, καθώς και στη συμμετοχή του στην επιτροπή διορισμού
του διευθυντή της Σχολής Μαρμαρογλυπτικής του Πύργου, χωρίς να επέλθει ουσιαστική συμφωνία.
Από την πλευρά μας, ο Νίκος Συρμαλένιος άσκησε δριμεία κριτική στη μεθοδολογία των τροπολογιών, που χωρίς
καμιά διαβούλευση ούτε με το δήμο, ούτε καν με τη διοικούσα επιτροπή του
Ιδρύματος, ψηφίστηκαν στη βουλή με
διαδικασίες εξπρές, προφανώς παρακάμπτοντας τις αναμενόμενες αντιδράσεις
της τηνιακής κοινωνίας. Επεσήμανε επίσης ότι αν υπήρχε διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, τα πράγματα θα ήταν
ξεκάθαρα, κάτι που μπορεί και που πρέπει να συμβεί, με την επαναφορά του
χαρακτήρα και του ρόλου του ΠΙΙΕΤ
στην προηγούμενη προ του ν. 4301/14
κατάσταση. Τέλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα συμπαρασταθεί στον αγώνα της τηνιακής κοινωνίας για τον παραπάνω στόχο και θα συμβάλλει σε όποια λύση οδηγεί σ/ αυτή την κατεύθυνση.
Υ.Γ. «Κ.Φ.»: Τώρα µε την αλλαγή της
κυβέρνησης δεν µένει παρά να περιµένουµε και την έµπρακτη λύση επί
του θέµατος…

∆ΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ
Ο ΛΑΟΣ ΝΙΚΗΣΕ!!!
Στις εκλογές της 25 του Γενάρη ο
λαός έγραψε ιστορία, ο λαός νίκησε, η
Αριστερά νίκησε!
Στην Ελλάδα, στις
Κυκλάδες ο ΣΥΡΙΖΑ
κατήγαγε µια αδιαφισβήτητη νίκη, καθιστώντας τα µνηµόνια
και το καθεστώς της
διαφθοράς και της
διαπλοκής παρελθόν.
Χωρίς ιστορικό προηγούµενο αποτελεί η εκλογή τριών βουλευτών στις Κυκλάδες.
Θέλω από καρδιάς
να ευχαριστήσω τόσο
προσωπικά, όσο και
εκ µέρους του κόµµατος µας, τους χιλιάδες κυκλαδίτες και
κυκλαδίτισσες για τη
µεγάλη και καθοριστική δύναµη που µας έδωσαν.
Η µεγάλη αυτή νίκη και η εκλογή
τριών βουλευτών µας στις Κυκλάδες,
µας γεµίζουν περηφάνια για την επιβράβευση των αγώνων µας, ταυτόχρονα όµως µας µοιράζουν µια πελώρια
ευθύνη για να κάνουµε την ελπίδα
πράξη και να προχωρήσουµε µαζί στη
µαχητική διεκδίκηση της αποκέντρωσης και της περιφερειακής ανάπτυξης,
της βιώσιµης παραγωγικής ανασυγκρότησης, της στήριξης των πιο αδύναµων στρωµάτων, της συµµετοχής
των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων για τη διαµόρφωση πολιτικών νησιωτικότητας και την επίλυση των νησιωτικών µας προβληµάτων.
Ολοι µαζί θα κάνουµε την ελπίδα
πραγµατικότητα!!!
26/1/2015
Νίκος Συρµαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων
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H ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑ ΦΠΑ:
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
«ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» ΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ
Ρόδος, 2 Φεβρουαρίου 2015
Συνέντευξη Τύπου
του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
και επιστολή στον πρωθυπουργό

Ανακοινώθηκε από τον νέο υπουργό Επικρατείας, Ν. Παππά, η
σύνθεση της κυβέρνησης υπό τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα
είναι ο Γιάννης ∆ραγασάκης.
Στα τέσσερα υπερ-υπουργεία τοποθετήθηκαν επικεφαλής: στο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ο Ν. Βούτσης, στο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού ο Ι. Σταθάκης, στο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ο
Αρ. Μπαλτάς και στο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ο Π. Λαφαζάνης.
Για την προεδρία της Βουλής έχει
προταθή η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος: Γιάννης ∆ραγασάκης
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού:
Υπουργός Γιώργος Σταθάκης, Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας: Θοδωρής ∆ρίτσας, Αναπληρωτής υπουργός Τουρισµού: Ελενα Κουντουρά, Αναπληρωτης υπουργός
Χρήστος Σπίρτζης.
Υπερυπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης:
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης, Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης, Αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, Υφυπουργός Τασία Χριστοδουλοπούλου, Υφυπουργός Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
Υπουργείο Οικονοµικών: Υπουργός Γιάννης Βαρουφάκης, Αναπληρώτρια Νάντια Βαλαβάνη, αναπληρωτής ∆ηµήτρης Μάρδας.
Υπερυπουργείο
Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης, αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Τσιρώνης, αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, υφυπουργός Παναγιώτης
Σγουρίδης.
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς, Αναπληρωτής Τάσος Κουράκης, αναπληρωτής υπουργός Νίκος Ξυδάκης, Αναπληρωτής έρευνας και καινοτοµίας Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Αθλητισµού Σταύρος Κοντονής.
Υπουργείο Εργασίας: Υπουργός
Πάνος Σκουρλέτης, Υφυπουργός
Θεανώ Φωτίου, Υφυπουργός Ράνια
Αντωνοπούλου.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων: Υπουργός Παναγιώτης
Κουρουµπλής, Αναπληρωτής υπουργός Ανδρέας Ξανθός, Αναπληρωτής υπουργός ∆ηµήτρης Στρατούλης.
Υπουργείο Εξωτερικών: Υπουργός
Νίκος Κοτζιάς, αναπληρωτής υπουργός Νίκος Χουντής, αναπληρωτής υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας:
Υπουργός Πάνος Καµµένος, Αναπληρωτής Κώστας Ήσυχος, Υφυπουργός Νίκος Τόσκας.
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:
Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος
και
Υπουργείο
Επικρατείας:
Υπουργός Επικρατείας για θέµατα
∆ιαφάνειας Παναγιώτης Νικολούδης, Υπουργός Επικρατείας για το
συντονισµό του κυβερνητικού έργου
Αλέκος Φλαµπουράρης, Αναπληρωτής υπουργός Τέρενς Κουίκ, Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς,
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
• Προς όλους όσοι συνεπικουρούν ηθικά και οικονοµικά –εξ ων πλείστοι εµφανείς όσοι διά καταχωρήσεων στις σελίδες του– στην έκδοση του ιστορικού φύλλου
του “Κυκλαδικού Φωτός” µας, το οποίον µέχρις στιγµής έχει αντέξει στις τόσες πιέσεις και αντιξοότητες –προσωπικές και επαγγελµατικές– και συνεχίζει να προσφέρη έργο στις Κυκλάδες µας και στους απανταχού Κυκλαδίτες µας, απευθύνουµε µέσα από την καρδιά µας τις ΘΕΡΜΟΤΑΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΑΣ.
• Επίσης θερµότατες ευχαριστίες απευθύνουµε προς όλους όσοι µας ευχήθηκαν κατά τις παρελθούσες εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους αλλά και προς
όσους δεν προλάβαµε να αντευχηθούµε στα ηλεκτρονικά µηνύµατά τους αντευχόµενοι προς όλους για κάθε αγαθό µε υγεία.
• Τέλος, επιθυµούµε να συγχαρούµε την νέα κυβέρνηση και ιδιαιτέρως τον συντοπίτη µας βουλευτή κο Νίκο Συρµαλένιο, που επί έτη αγωνίζεται για το καλό των
νησιών µας, όπως και τους νεοεκλεγέντες βουλευτές Κυκλάδων κ.κ., Αντών. Συρίγο και Νικ. Μανιό του πλειοψηφίσαντος κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως τον επανεκλεγέντα του κόµµατος της Ν.∆. µε συντριπτική πλειοψηφία ψήφων στις Κυκλάδες κον Ιωάννη Βρούτση. Τους ευχόµεθα καλή επιτυχία και δύναµη στο πανδύσκολο έργο τους στην υπηρεσία των Κυκλάδων µας.
Ε.Τ.

Για άµεση ενηµέρωση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
www.kykladikonfos.gr µε το πλούσιο περιεχόµενό της

Σε κοινή δήλωση, η οποία εστάλη
στον (Σημ. “Κ.Φ.”: τότε) πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά, κατέληξαν οι παράλληλες διευρυμένες
συσκέψεις, εκπροσώπων των τοπικών
φορέων του Νοτίου Αιγαίου, που
πραγματοποιήθηκαν σε Ρόδο και Σύρο, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου
Χατζημάρκου, με αφορμή τις πληροφορίες που φέρουν κυβέρνηση και
δανειστές να έχουν θέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, την κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται οριζόντια συμφωνία και κοινή θέση, μεταξύ όλων
των φορέων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου σε αυτό το εύρος, γεγονός
που ισχυροποιεί το μήνυμα που απευθύνουν στην κυβέρνηση.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, η
κοινή δήλωση – επιστολή δεν περιορίζεται στην διαμαρτυρία, αλλά θέτει με
τρόπο αυστηρό και επιτακτικό ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, προς
άρση της βλάβης που υπέστη η κοινωνία και η οικονομία των νησιών από
τις υφεσιακές πολιτικές της τελευταίας εξαετίας. Παράλληλα, γίνεται
σαφές ότι σοβαρή βλάβη στην νησιωτική οικονομία θα προκύψει και στην
περίπτωση διπλασιασμού του ΦΠΑ
στα ξενοδοχεία, που θα πλήξει καίρια
την ανταγωνιστικότητα της περιοχής,
ως κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό.
Στην κοινή τους δήλωση οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν
στις συσκέψεις και συνυπογράφουν
το κείμενο – επιστολή, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των βουλευτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
η ψήφος των οποίων θα κρίνει την κατάργηση ή μη, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τον διπλασιασμό ή μη
του τουριστικού ΦΠΑ.
Από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Αναφερόμενος στη σημασία και το αποτέλεσμα
των δύο παράλληλων συσκέψεων φορέων σε Ρόδο και Σύρο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος
Χατζημάρκος σε συνέντευξη Τύπου
δήλωσε:
«Η χθεσινή µέρα ήταν καθοριστική για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια εκφράζεται συνολικά και ενιαία, σε όλα τα επίπεδα, χωρίς καµία διάκριση µεταξύ Κυκλάδων και
∆ωδεκανήσου. Και αυτό δεν µπορεί
να το αγνοήσει και να το απαξιώσει
κανένας. Με ένα κείµενο, µια θέση,
εκφράστηκε το σύνολο των αυτοδιοικητικών παραγόντων, των εκπροσώπων κοινωνικών, επιστηµονικών φορέων και παραγωγικών τάξεων για το ζήτηµα των συντελεστών
ΦΠΑ».
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε
στην διαφορετική στάση που επιλέγει να κρατήσει η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, αφού η μέχρι σήμερα πρακτική της αμυντικής και ηττοπαθούς
φραστικής διαμαρτυρίας, δεν έφερε
κανένα θετικό αποτέλεσμα.
«∆εν σταµατάµε στο κοινό κείµενο και δεν περιοριζόµαστε στη λογική της διαµαρτυρίας, διότι θεωρώ ότι η συνεχής και διαχρονική αµυντική, ηττοπαθής στάση αυτού του τόπου, έχει στοιχήσει ανεπανόρθωτα.
Εµείς απαιτούµε πλέον, όχι µόνο τη
σθεναρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις παράλογες
απαιτήσεις της τρόικας, αλλά και την
άµεση επανόρθωση όλης της βλάβης που έχουν υποστεί τα νησιά, την
αποκατάσταση της δικαιοσύνης σε
ό,τι έχει να κάνει µε την νησιωτική
Ελλάδα, σε όλους τους τοµείς, όπου
οι διαφορές και η ανισότητα, είναι
παραπάνω από εµφανείς, οι δε επιπτώσεις στα νησιά, τραγικές. Με ξεκάθαρες θέσεις τοποθετηθήκαµε
και στα θέµατα της Παιδείας, της
Υγείας, των συγκοινωνιών τονίζοντας πως αυτός το τόπος , αυτά τα
δύο µεγάλα νησιωτικά συµπλέγµατα
δεν αντέχουν να συνεχίσουν να προσφέρουν µονοµερώς και οποτεδήποτε αντιµετωπίζουν πρόβληµα, αυτό να µην επιλύεται από πλευράς
της ελληνικής κυβέρνησης».
Ψευδή τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, επικαλούμενος
οικονομικές μελέτες και αναλύσεις,
αμφισβήτησε και κατήγγειλε ως ψευδή τα στοιχεία που δίνει το ΥΠΟΙΚ, ως
προς το προσδοκώμενο όφελος από
την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά, αφήνοντας αιχμές
για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετείται από μια τέτοια πρακτική.
Βλάβη στα νησιά και από τα «ισοδύναµα µέτρα». Στις δηλώσεις του ο
Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε
Συνέχεια εις την 6η σελ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 8/2/2015
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ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ 2015
Είναι γεγονός πως η έντυπη δηµοσιογραφία περνάει και και θα περνάη
πολύ χρόνο ακόµη -πολλοί λένε πως
θα δύση εντελώς κάποια στιγµή-, µια
πρωτοφανή κρίση. Οι ηµερήσιες εφηµερίδες έχουν µπη ήδη σε ένα «πόλεµο» ποια θα πουλήση περισσότερα
φύλλα και για να το επιτύχουν, προσφέρουν ως γνωστόν πάσης φύσεως
«δώρα», από βιβλία και cd µέχρι και
είδη ρουχισµού κ.ά.π., δελεάζοντας
τους αναγνώστες µε αυτά και ίσως όχι κυρίως µε το περιεχόµενό τους…
Τα «Κυκλαδικόν Φως», παρά την
κατά καιρούς, µεγάλη καθυστέρηση
των τευχών του, µπορεί, προς το παρόν, να υπερηφανεύεται -όπως και
άλλα τοπικά φύλλα που εκδίδουν εκδότες µε την προσωπική και µονον
συµµετοχή τους-, πως διατηρεί, όµως
µε έναν αέναο απάνθρωπο θα λέγαµε αγώνα, την
αυτή έγκριτη εικόνα και περιεχόµενο
επί εξήντα πέντε
χρόνια, κάτι που ακόµη και ηµερήσιες -πολύ λίγες-,
εφηµερίδες το έχουν κατορθώσει
χωρίς «δωράκια».
Το φύλλο µας,
στις µέρες µας,
θεωρείται από πολλούς εκ πρώτης όψεως χαµηλών τόνων, γεγονός όµως
που πρέπει ο αναγνώστης να αντιληφθή είναι, αφ’ενός ο ηθεληµένος αποκλεισµός των κακώς κειµένων,
προσώπων, ενεργειών ή γεγονότων
που αποτελούν φηρά για τα νησιά
µας, ενώ αφ’ετέρου προωθούνται τα
καλώς κείµενα των Κυκλάδων µας,
φλέγοντα θέµατα και η ανάγκη αµέσου επιλύσεώς τους, προσπάθειες
και ενέργειες ατοµικές που τις επικροτεί, συλλόγων, ακόµη και πολιτικών εφ’ όσον ενεργούν εις όφελος
των νησιών µας κ.ά.π. Οι πιο σηµαντικές παρουσιάζονται στις σελίδες του,
ενώ επιλεκτικά δηµοσιεύονται πολλές
µικρές αφήνοντας τις εκατοντάδες
λοιπές ειδησούλες των νησιών µας
που δεν χωρούν στον χώρο του φύλλου µας να ακολουθούν το «ρεύµα»
της εποχής, βαίνοντας προς την ιστοσελίδα του (µην λησµονείτε να την
επισκέπτεσθε)…
Το «Κυκλαδικόν Φως» γεννήθηκε
µε το όραµα της ανάπτυξης του τουρισµού των νησιών µας. Εδώ µνηµονεύουµε τον Αείµνηστο Ιδρυτή του
και παλαίµαχο δηµοσιογράφο, πολύ
πριν γεννηθή στα χέρια του το φύλλο
αυτό το έτος 1950, τον Ιωάννη Τερζόπουλο, πατέρα της γράφουσας και
µεγάλο δάσκαλό της στα µονοπάτια
της εντίµου και ανιδιοτελούς δηµοσιογραφίας, για όσους δεν το γνωρίζουν και λόγω ηλικίας, όπως και ότι
έδωσε πραγµατικούς αγώνες επί έτη
για την παντοία προβολή των νησιών
µας, διασχίζοντάς τα απ’ άκρου σ’ άκρη σε δύσκολους καιρούς προσεγγίσεώς τους ακτοπλοϊκώς, συνεργαζόµενο µε ανιδιοτελείς πνευµατικούς
ανθρώπους του τόπου αυτού, και
προ της εµφανίσεως της πληθώρας
των τοπικών εντύπων των νησιών
µας βοήθησε τα µέγιστα σε αυτό.. κάτι που πολλοί αναγνώρισαν, λιγώτεροι το επήναισαν και ακόµη ολιγώτεροι το ετίµησαν…
Σηµασία έχει πως το ανιδιοτελές
φύλλο µας αποδεδειγµένα επί 65 έτη
έχει µια βαθειά θρησκευόµενη και αγνή ψυχή που την προσφέρει στο βωµό της προόδου των νησιών µας και

µε πολύ αγάπη δίνει περισσότερα και
από τον εαυτό του σε ένα σταθερό,
εκλεπτισµένο, ποιοτικό αναγνωστικό
κοινό, ΕΣΑΣ που του έχετε δείξει την
αγάπη σας και το εγκρίνετε τόσα χρόνια… Γεγονός είναι πως οι ανιδιοτελείς στόχοι του δεν έπεσαν στο κενό,
αλλά µέστωσαν, πολλαπλασιάσθηκαν
και καρποφόρησαν... τόσο που δικαίως θα πρέπει να υπερηφανεύεται
γι’ αυτό… αφού το έργο του το συνέχισαν πληθώρα έντυπων και µη µέσων ενηµερώσεως, ακολουθώντας
και το ιδικό του παράδειγµα.. Πολλοί
ήσαν εκείνοι που το είδαν ανταγωνιστικά κάποια χρόνια, όµως όλοι αντελήφθηκαν ότι το φύλλο αυτό ουδέποτε προσπάθησε να ανταγωνισθή
εκτελώντας έργο και µόνον το οποίο
και απετέλεσε για πολλούς πηγή πληροφοριών της ιστορίας των νησιών
µας…
Το «Κυκλαδικόν
Φως» τον Ιανουάριο του 2015, εισέρχεται εις το εξηκοστόν έκτον έτος (66ον) ζωής
και δηµιουργίας από ιδρύσεώς του…
Όσο µεγάλο επίτευγµα τόσο τεράστιο και το τίµηµα
ζωής αλλά και υγείας των εκδοτών
του..
Γενεές έφυγαν, φεύγουν και άλλες
έρχονται. Τα ιστορικά βράχια των νησιών µας άντεξαν σε κάθε δοκιµασία,
και αυτό πρέπει να µάθουν τα παιδιά
µας για να τα πονάνε και να τα αγαπούν.. και το κυριώτερο να µένουν
στον τόπο τους δηµιουργώντας καθ’
οιονδήποτε τρόπο και βοηθώντας
στην επιβίωσή τους και στην ανάπτυξή τους..
Ελπίζουµε και αναµένοντας, πως
η νέα κυβέρνηση που ανέτειλε το
2015, επί τέλους θα δώση µεγαλύτερη έµφαση στον ιδιόµορφο αυτόν
Νοµό των Κυκλάδων µας και θα επιλύση τα προβλήµατα που διαιωνίζονται και µόνον στα λόγια βρίσκουν λύση... Είναι απαράδεκτο σε τοµείς όπως η υγεία και η ακτοπλοΐα να µένουν πίσω, όπως ήσαν την δεκαετία
του πενήντα! Εµείς, φυλώντας
Θερµοπύλες, όσο αντέξουµε στις
πολλές αντιξοότητες, θα προσφέρουµε από τις σελίδες µας κάθε δυνατή
βοήθεια για την καλυτέρευση της
ζωής των κατοίκων των νησιών µας,
αυτών των αφανών ηρώων ακριτών
που τα κρατούν ολοζώντανα παρά τις
δύσκολες συνθήκες που ακόµη επικρατούν σε αυτά και δη µε όλες αυτές τις επί πλέον πιέσεις τα πρόσφατα τελευταία χρόνια που τους «φόρτωσε» η ίδια η πολιτεία αντί να τα βοηθήση στο µεγάλο έργο που εκτελούν κρατώντας υψηλά µεγάλο µέρος
του Τουρισµού της Ελλάδας µας…
Ευχή του φύλλου µας να µην ξεχνούν οι νησιώτες µας τις γλυκές αυτές πατρίδες, να µην τις ξεπουλούν
κοµµάτι-κοµµάτι και να τις αγαπούν
σαν ένα κοµµάτι του εαυτού τους...
Γιατί ΕΙΝΑΙ...
Με την ελπίδα πως το 2015 θα είναι καλύτερη χρονιά για όλους
ευχόµεθα σε όλους καλή συνέχεια
στο έργο όλων για το καλό και την
πρόοδο των Κυκλάδων µας µε ∆ηµιουργία, Ενότητα, Αγάπη και Υγεία...
Με αγάπη προς όλους τους φίλους
αναγνώστες και τους νησιώτες µας
Καλή Χρονιά!
Ε.Τ.

MEΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ∆ΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος (Πρωτόπαπας εκ Τήνου), προέβη σε µία µεγάλης αξίας δωρεά προς τον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Υστερνίων, αποτελουµένη από 29 Βιβλία τού 18ου
και 19ου αιώνος. Κατωτέρω δηµοσιεύουµε την επιστολή τού Σεβασµιωτάτου προς το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Αγίας Παρασκευής Υστερνίων ενώ τον Κατάλογο των δωρηθέντων Βιβλίων, ως επί του πιεστηρίου θα δηµοσιευθή εις το προσεχές
φύλλο µας.
IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Ἐν Λαμίᾳ τῇ 28 ῃ Φεβρουαρίου 2014
Πρός τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ὑστερνίων Τήνου.
Αἰδεσιμώτατε καί Ἐκκλησιαστικοί
Ἐπίτροποι.
∆ιά τοῦ παρόντος προάγομαι νά
σᾶς γνωρίσω, ὅτι δωρίζω εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς
τά βιβλία ἐκ τῆς προσωπικῆς μου βιβλιοθήκης, μεγάλης ἱστορικῆς καί
πνευματικῆς ἀξίας χάριν εὐλαβείας
πρός τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί εἰς
μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ ἀειμνήστου
πατρός μου Ἰακώβου καί τῶν συγγενῶν αὐτοῦ, μέ τήν παράκλησιν νά τά
διαφυλάξετε καί νά τά ἀξιοποιήσετε
μέ τόν καλύτερο τρόπον.
Τά βιβλία αὐτά μοῦ ἐδώρησεν ἡ ἐκ
πατρός θεία μου Μαρία Εὐαγγέλου
Πρωτοπαπᾶ μετά τήν εἰς πρεσβύτερον
χειροτονίαν μου, ἡ ὁποία ἐγένετο εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Εὐαγγελιστρίας
Τήνου τήν 23ην Φεβρουαρίου 1975
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Σύρου, Τήνου κυροῦ ∆ωροθέου τοῦ Α΄
καί προήρχοντο ἀπό πλουσίαν βιβλιοθήκην τοῦ Ἱερέως πατρός της ἀειμνήστου Ἰακώβου Σκούταρη, παλαιοῦ
Ἐφημερίου τῶν Ὑστερνίων, τά ὁποῖα

ἐκληρονόμησεν ἐκεῖνος ἀπό τόν Ἱερέα
πατέρα του ἀείμνηστον Ἀριστοτέλην
Σκούταρην, ἐφημέριον Ὑστερνίων καί
Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον.
Μέ τήν χειρονομίαν μου αὐτήν ἐπιθυμῶ νά ἐπιστρέψουν τά σπάνια αὐτά
βιβλία εἰς τόν ἀρχικόν των τόπον.
Ἐπειδή δέ, ὡς εἰκάζω, μερικά ἀπό
αὐτά προέρχονται ἀπό τήν πάλαι ποτέ
διαλάμψασαν Ἱεράν Μονήν τῆς Καταπολιανῆς, ἡ ὁποία μετά τήν διάλυσίν
της προσηρτίσθη εἰς τήν ἐνορίαν τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Ὑστερνίων συμφώνως μέ τά τότε ἰσχύοντα εἰς τήν
Ἑλληνικήν πολιτείαν, παρακαλῶ, ἐάν
ποτέ ἐπανασυσταθεῖ ἡ ἱστορική Ἱερά
Μονή καί ἐγκατασταθεῖ ἐν αὐτῇ Ἀδελφότης Μοναχῶν, τότε νά προσφερθοῦν
ὑφ΄ ὑμῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Καταπολιανῆς. Συνημμένως σᾶς ὑποβάλλω Κατάλογον τῶν δωρηθέντων βιβλίων μέ λεπτομερῆ περιγραφή αὐτῶν
καί ἀναφοράν εἰς τάς ἐν αὐτοῖς ἐνθυμήσεις.
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
καί ἐνθέρμων εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΘΡΟ - ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΝΤΕΡ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Εκτενή αναφορά στις οφειλές
της Γερµανίας προς την Ελλάδα,
κυρίως από το αναγκαστικό δάνειο αλλά και από τις πολεµικές αποζηµιώσεις, για την επί 3,5 χρόνια γερµανοναζιστική κατοχή, κάνει η αυστριακή εφηµερίδα «Ντερ
Στάνταρντ» στη χριστουγεννιάτικη
έκδοσή της, µε αφορµή την επι-

Συνέχεια εις την 2η σελ.

