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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΝΕΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πριν 50 χρόνια το «Κυκλαδικόν Φως» γιόρταζε σεµνά τα δεκαπέντε χρόνια του..
(φύλλο 180, έτος 15ο). Σήµερα αθόρυβα και χωρίς τυµπανοκρουσίες εισέρχεται
γαλήνια, µα µε την ίδια φλόγα δηµιουργίας και προσφοράς στα 66 χρόνια του.
Από τότε τίποτα δεν άλλαξε! Όλα όσα αναφέρονται στον κατωτέρω εορτασµό συνεχίζουν να υφίστανται... αφού κατά έναν ανεξήγητο τρόπο έχουν µεταλαµπαδευθή σε µένα. Μόνο που ο Ιωάννης Τερζόπουλος ο αγνός Άνθρωπος και ανιδιοτελής δηµοσιογράφος, όπως και ο επί 40ετία Συριανός χρονογράφος του φύλλου
µας, φίλος του στενός και συνεργάτης, επίσης ανιδιοτελής, δεν πρόφθασαν τους
χρυσούς «γάµους» του φύλλου µας, αφού έχουν γίνη άγγελοι... Τι άλλο θα µπορούσε να είναι εκεί ψηλά, αφού οι αγνές καρδιές τους χτυπούσαν και µόνο για να
προσφέρουν στον απανταχού Κυκλαδίτη αναγνώστη…
Ε.Τ.
Πολλά τα. επίκαιρα γεγονότα του
που ζητοΰν προτεραιότητα και αξιοποίηση από τη στήλη. Ανοίγει ο αναγνώστης την καθημερινή του εφημερίδα, -ψάχνει, διαβάζει, πληροφορείται,
ενημερώνεται και καρδιά του γίνεται
περιβόλι.
Εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα
που καταλήγουν στο αίμα και στον αφανισμό. Κάθε τρεις και λίγο η ανθρωπότης σπρώχνεται από μια κακοποιό
δύναμη στο χείλος της αβύσσου και ύστερα πάλι ένα χέρι υπερφυσικό την
ξαναφέρνει από την κατρακύλα του αφανισμού στον ίσιο δρόμο της σωτηρίας.
Ιδού όμως και μία είδηση δική μας,
Κυκλαδική, που έρχεται να σπάση τον
κλοιό της απελπισίας και να ζητήση το
φιλόξενο ενδιαφέρον μας. Ο εορτασμός μιας δεκαπενταετίας. Μια εορτή
σεμνή και αθόρυβη, που δεν ζητά πολλά πράγματα παρά μια θέση στην
καρδιά μας. Πολλές φορές διερωτώμαι τί είναι το «Κυκλαδικόν Φως»; Εφημερίδα ή το μαγικό χαλί της Χαλιμάς
που ταξιδεύει ακούραστα στους αιθέρες και μεταφέρει τους αναγνώστες
του όχι σε χώρες άγνωστες και παραμυθένιες, αλλά στα γνωστά ήρεμα νησιωτικά μας ακρογιάλια.
∆ιαβάζει κανείς την εφημερίδα του
κ. Ιωάν. Τερζόπουλου και μεταφέρεται
νοερώς στη φτωχοκαλύβα του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, τους στενόχωρους ορίζοντες της επαρχίας του,
την αδυναμία του νησιού του να τον
θρέψη και να του εξασφαλίση ένα

κομμάτι ψωμί. Ξαναθυμάται ο αναγνώστης την απόφασή του για το μοιραίο
μισεμό στα ξένα. Τους αγώνες του, τις
προσπάθειές του, τ’ ανεβοκατεβάσματα της μοίρας και τη θλιβερή διαπίστωση πόσο πικρό είναι το ψωμί της
ξενιτειάς. Και οι σελίδες του «Κυκλαδικοΰ Φωτός» γίνονται φτερά για να πετάξη ο αναγνώστης και νοσταλγός του
βράχου να ξαναζωντανέψη την παλιά
ζωή. Ν’ αποτινάξη από τη ράχη του τη
σαβούρα του χρόνου που έχει επικαθήσει τυραννικά και παίρνοντας κέφι
και χαρά από τη ζωή νά ξαναγίνη παιδί.
Γιορτάζει λοιπόν με δικαιολογημένη
υπερηφάνεια ο κ. Τερζόπουλος τα δεκαπεντάχρονα του «Κυκλαδικού Φωτός». Και είναι δικαιολογημένη η υπερηφάνεια του γιατί, σαν πνευματικός
πατέρας, βλέπει την εφημερίδα του να
περιβάλλεται από εκτίμηση από τους
αναγνώστες του. Άθλος δημοσιογραφικός η έκδοση του «Κυκλαδικού Φωτός». Οικονομικές ενισχύσεις ανύπαρκτες και μυστικές παροχές από πουθενά. Τελικές δαπάνες και οικονομικές
στενοχώριες αντιμετωπίζονται με τον
ψυχικό εξοπλισμό του ενθουσιασμού.
Και ο ενθουσιασμός του κ. Τερζόπουλου δεν έχει όρια. Στέρνα είναι ανεξάντλητη.
Με δικαιολογημένη λοιπόν υπερηφάνεια ας του ευχηθούμε ολόψυχα να
εορτάση όχι μόνον τους αργυρούς,
αλλά και τους χρυσούς του γάμους με
την δημοσιογραφία.
NIKOΣ Ι. ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12/3/2015
Η. Γεν. Συνέλευση της Π..Ε.Σ.Π.Ε.Νπου συνήλθε στις 12/03/2015 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 Συντάξεών 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 συντάξεων 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 οικογένειές τους ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των συναδέλφων μας (από
τους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.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 αξιοποίησή του, (αποκλειστικά και
μόνο) για τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.
7) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ και υπεράσπιση
της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του
Ν.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
σ’ 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.ΕΝ.
Ο Πρόεδρος
Θεµιστοκλής ∆ασκαλάκης
Ο Γεν. Γραµµατέας Γεώργ. Μαλλής
Πίνακας Αποδεκτών
- Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος
- Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας
- Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κα Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Πολιτικά Κόµµατα
- Υπουργοί α) Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού κ. Γεώργ, Σταθάκης β) Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παν. Σκουρλέτης
γ) Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θεόδ. ∆ρίτσας
- Ε.Ε.Ε. κ. Θεόδ. Βενιάµης
- Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Παναγόπουλος Ιωάν.
- Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο κα Κωστάκου
- Π.Ν.Ο. κ. Ιωάν. Χαλάς -ΟΙΚΟΝΑΥΤΟΥ κ. Ευάγ. Μπαρµπάκος
- Ταµείο Πρόνοιας Αξ/κών Ε.Ν. &
Κατωτέρων Πληρωµάτων Ε.Ν. κ. Νίκος Καλλιβρούσης
- Εργατικό Κέντρο Πειραιά κ. Νικ,
Ξουράφης -Οργανώσεις ∆ύναµης
Π.Ν.Ο.
- Οργανώσεις Συνταξιοδοτικών Σωµατείων Ναυτικών
- Μ.Μ.Ε.

Ωρκίσθηκε το απόγευµα της
13.3.2015 ενώπιον της Ολοµέλειας
της Βουλής των Ελλήνων ο νέος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος (του οποίου η σύζυγος
είναι Κυκλαδίτισσα). O νέος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος αφού δέχθηκε τις ευχές
της πολιτικής, δικαστικής και στρατιωτικής ηγεσίας, εξήγγειλε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες -ανάµεσά τους και
σύγκληση του συµβουλίου πολιτικών
αρχηγών, εφόσον το δεχτεί ο πρωθυπουργός- µε στόχο την πολιτική συναίνεση, τονίζοντας ότι ρόλος του είναι να ενώσει τις δηµοκρατικές δυνάµεις.
«Στη διάρκεια της θητείας μου θα
προσπαθήσω η Προεδρία να συμβάλει
στην προσπάθεια για να βγει ο τόπος
από αυτό το τέλμα που βρισκόμαστε
σήμερα» ανέφερε ο Πρόεδρος, σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους,
μετά το τέλος της τελετής.
Ο κ. Παυλόπουλος πρόσθεσε ότι δεν
θα είναι τυπικός ο ρόλος του αλλά θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που επιτρέπει το Σύνταγμα, το οποίο πρόκειται
να σεβαστεί στο ακέραιο.«Θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια του Συντάγματος,
μαζί με όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν και
πρέπει να συμβάλουν ώστε ο λαός μας
να ξαναβρεί το δρόμο του και ο τόπος
μας να ξαναβρεί εκείνη την αξιοπρέπεια που του αξίζει».
Το εγκώμιο του νέου Προέδρου έπλεξε ο Κάρολος Παπούλιας, υποδεχόμενος τον Προκόπη Παυλόπουλο στο
Προεδρικό Μέγαρο. «Αναλαμβάνετε σε
μια δύσκολη συγκυρία, τα διακυβεύματα πολλά με πρώτιστο αυτό της εθνικής
συνεννόησης» είπε ο κ. Παπούλιας, ενώ ο νέος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην
ανεργία των νέων και στον αγώνα της
Ελλάδας για τις αξίες όλης της Ευρώπης.
•Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης
∆ωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος ανταποκρινόμενος σε τιμητική πρόσκληση που
του απέστειλε η Βουλή των Ελλήνων
παρευρέθη στην τελετή ορκωμοσίας
του Προέδρου της Ελληνικής ∆ημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Ο
κ. Παυλόπουλος είναι ο έβδομος Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και
εκλέχθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με 233 ψήφους στις 18/2/2015.

ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΟ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών,
στο πλαίσιο των αποκεντρωµένων εκδηλώσεών της, µε συνδιοργανωτές
τον ∆ήµο Άνδρου και την Καΐρειο Βιβλιοθήικη, οργανώνει την Κυριακή 29
Μαρτίου 20156, στις 10.30, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Άνδρου
Εκδήλωση Τιµής και Μνήµης Μητροπολίτου Κοζάνης Κυρού ∆ιονυσίου
Ψαριανού. Ομιλητής: Νικόλαος Χρ.
Αλιπράντης, Χαράλαµπου ∆ιαπούλη,
Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ομιλήτρια: Καλλιόπη ∆ιαπούλη. Λεωνίδα Καραπιπέρη, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλητής: ∆ηµήτριος
Στυλ. Κορρές ∆ηµητρίου Πολέµη, ∆ιδάκτορα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. ∆ιευθυντού Καϊρείου Βιβλιοθήκης
Ομιλήτρια: Λυδία Παλαιοκρασσά- Κόπιτσα. Συντονιστής: Εµµανουήλ Λιγνός, Γενικός Γραμματέας Ε.Κ.Μ.
Πρόγραµµα:
•Χαιρετισµοί: ∆ημάρχου Άνδρου κ.
Θεοδόση Σουσούδη
Σεβ. Μητροπολίτη Συρου, Τήνου,
Άνδρου, Μυκόνου κλ. Κυρίου ∆ωροθέου Β΄, Προέδρου Ε.Κ.Μ. κ. Εµµανουήλ
Μαρµαρά, Ακαδημαϊκού κ. Μιχάλη Τιβέριου, εκ μέρους του ∆.Σ. της
Καϊρείου Βιβλιοθήκης
•Οµιλίες

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 21ου ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ «ΕΠΕΤΗΡΙ∆ΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
«Ύστερα από τα τραγικά γεγονότα
ενδοσχολικής βίας που ήρθαν στο
φως της δηµοσιότητας µε θύµα σπουδαστή, θέτουµε ως στόχο την εξάλειψη τέτοιων φαινοµένων στο µέλλον.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται Επιτροπή, αποτελούµενη από Καθηγητές
Πανεπιστηµίων και ειδικούς εκπροσώπους φορέων, προκειµένου να εξετάσει τη συµβολή της Ελληνικής Αστυνοµίας στη διαχείριση-αντιµετώπιση της
ενδοσχολικής βίας και να καταθέσει
τις προτάσεις της εντός τριών µηνών
από τη σύστασή της.»

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι ο 21ος τόμος της «Επετηρίδος
Κυκλαδικών Μελετών» επερατώθη. Η παρουσίαση του τόμου θα γίνει στην
«Στοά του Βιβλίου», το Σάββατο, 4 Απριλίου και ώρα 11.30 πμ. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας σε αυτήν την εκδήλωση.
Φιλικά ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑΣ Πρόεδρος

Για άµεση ενηµέρωση, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα µας
www.kykladikonfos.gr
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Την Τρίτη 17-03-15 εκπρόσωποι
της πανελλαδικής Πρωτοβουλίας
των 161 φορέων, µεταξύ των οποίων
και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θ. Γαλιατσάτος, συναντήθηκαν µε
τους Υπουργούς Οικονοµικών Γ.
Σταθάκη, Επικρατείας Α. Φλαµπουράρη ενώ κατέθεσαν το Ψήφισµα
και στον Υπ. Οικονοµίας Ι. Βαρουφάκη. Ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου
στην αίθουσα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στη Συνέντευξη µίλησαν ο Θ. Γαλιατσάτος και ο Χ. Μυλωνάκης Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Χανίων.
Από την πλευρά της Πρωτοβουλίας, διατυπώθηκαν ρητά οι πολιτικοί
και κοινωνικοί άξονες που αποτελούν
τη γραμμή υπεράσπισης τόσο της δημόσιας περιουσίας, της εθνικής κυριαρχίας όσο και των Αεροδρομίων
της χώρας. Βασική απαίτηση, ήταν η
άμεση ακύρωση της δρομολογούμενης ιδιωτικοποίησης. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, εκφράστηκαν
ανησυχίες αφενός για τη ενίσχυση
του θεσμικού ρόλου του ΤΑΙΠΕ∆ με
την επικείμενη κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή, αφετέρου για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης των
Αεροδρομίων για την κάλυψη άμεσων
λειτουργικών αναγκών. Επίσης συζητήθηκαν εκτενώς, τα συνολικά προβλήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο βαθμός εξάρτησης των
τοπικών οικονομιών και του Τουρισμού από τα Αεροδρόμια ιδιαίτερα
στις νησιωτικές Περιφέρειες, όπως επίσης τα ζητήματα κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θιχτούν από την
επιζήμια και αδικαιολόγητη ιδιωτικοποίηση. Επισημάνθηκαν τέλος ζητήματα, όπως η νέα τιμολογιακή πολιτική έτσι όπως αυτή περιγράφεται
στους όρους παραχώρησης και το
νέο εργασιακό καθεστώς που προβλέπει περικοπή θέσεων εργασίας και
Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΣΕ ΝΑΞΟ, ΠΑΡΟ, ΤΗΝΟ
ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΟ
19.3.2015
Την άσκηση ένδικων μέσων για την
ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ για
τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου, αποφάσισε ομοφώνως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη στην Ρόδο,
υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με τους
∆ήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου και
Άνδρου να αναθέσουν σε νομικό γραφείο των Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο ΣτΕ, αίτησης ακύρωσης
της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, στα
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.
Πρόκειται για την δεύτερη αίτηση
ακύρωσης που κατατίθεται . Η πρώτη
κατατέθηκε στις αρχές του 2014 από
τους προαναφερθέντες ∆ήμους και
την τέως Περιφερειακή Αρχή του Νοτίου Αιγαίου. Ο υπουργός ΠΕΚΑ, μετά
την διαπίστωση ότι η προσβληθείσα
με αίτηση ακύρωσης απόφασή του
στερείτο νόμιμης υπόστασης, την ανακάλεσε και εξέδωσε νέα απόφαση ,
Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΕΝΩΣΙΣ ΑΝ∆ΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, Μάρτιος 2015
Το Σάββατο, 28 Mαρτίου 2015,
η «ΕΝΩΣΙΣ ΑΝ∆ΡΙΩΝ» τελεί την
ετήσια εορτή της και Παναδριακή
Πανήγυρη
της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ προστάτιδας
των απανταχού Ανδρίων, στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύκη
των Αθηνών, µε Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία και αρτοκλασία ( µετά
τις 8.00 π.µ ).
Σας προσκαλούµε να τιµήσετε
την εορτή µαζί µε τα µέλη της
αξιότιµης οικογένειά σας.
ΤΟ ∆.Σ.
(Σηµ. “Κ.Φ.”: Η ως άνω
συµφώνως µε το ήδη εκδοθέν
ετήσιο πρόγραµµά της.)
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Aφιέρωµα εις Μνήµην
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Στο υπόγειο της Πλατείας Βάθης οι λινοτυπικές
μηχανές δουλεύουν ασταμάτητα και το αντιμόνιο
βαραίνει την ήδη αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ένας
ηλικιωμένος άνδρας με γυαλιά στέκεται μπροστά
στο μάρμαρο καπνίζοντας και δίνει οδηγίες στον
τυπογράφο: « Πάνω αριστερά το Πανηγύρι της Θεοσκεπάστου Άνδρου και χώρο στη μέση για το κλισέ και τη λεζάντα. ∆ίπλα τα Νέα από τα ∆υο Χωριά
Τήνου μονόστηλο. Πάρα κει Οι ομορφιές της Μυκόνου με δυο φωτογραφίες. Από κάτω Οι κατακόμβες της Μήλου του κ. Ζαφειρίου Βάου…»
Τον παρακολουθούσα να στήνει έτσι από μνήμης τη σελίδα και τον θαύμαζα. Τα στοιχεία ανάποδα πάνω σε μεταλλικές αράδες, γνώριζε τα κείμενα μόνο από το μέγεθός τους. Είχε μέσα στο μυαλό του ολόκληρη τη σελίδα τυπωμένη κι έκανε το
κασέ με ευκολία ακόμα μεγαλύτερη κι απ’ τον σημερινό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και δεν ήταν μόνο μία σελίδα, ήταν 16 πυκνογραμμένες σελίδες κάθε μήνα!
Ο Ιωάννης Τερζόπουλος από την Τήνο ήταν γεννημένος δημοσιογράφος.
Από μαθητής γυμνασίου στην Τήνο έγραφε μια ιδιότυπη μαθητική εφημερίδα
σ’ ένα τετράδιο και τη μοίραζε στους συμμαθητές του. Το όνειρό του ήταν να
γίνει δημοσιογράφος και είχε μια ιδιαίτερη κλίση σ’ αυτόν τον τομέα. Του άρεσε να μαθαίνει νέα, να τα δημοσιοποιεί, να ερευνά για την επικαιρότητα, την
κοινωνική ζωή και το φυσικό περιβάλλον ( Το 1958 πήρε χρυσό μετάλλιο και
δίπλωμα δημιουργικής δράσεως από το Ινστιτούτο Αξιοποιήσεως Ελληνικών
Πηγών Ελλάδος). Προ του 1950 εργάστηκε σε διάφορες (σημ. «Κ.Φ.» κυρίως
ημερήσιες όπως Έθνος κλπ. με θέματά του πάντα από τις Κυκλάδες), Κυκλαδικές εφημερίδες και απέκτησε γνώσεις για όλα τα νησιά και γνωριμίες με
τους κατοίκους και τους αποδήμους. Αγάπησε αυτό το χώρο και αποφάσισε
να αφιερώσει τη σταδιοδρομία του, αλλά και τη ζωή του ολόκληρη στην υπηρεσία της Κυκλαδικής ιδέας.
Το έτος 1950 ίδρυσε την εφημερίδα ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ, ένα έντυπο που αγκάλιασε όλα τα Κυκλαδονήσια (σημ. «Κ.Φ.»: με κύριο στόχο του την ανάπτυξη του Τουρισμού προβάλοντας τα νησιά των Κυκλάδων μας, ανέκαθεν με ανιδιοτέλεια και αγάπη προς το δημιούργημα αυτό). Με προσήλωση στην τακτικότητα της έκδοσης, με παρουσία σε κάθε έκδοση όλων σχεδόν των νησιών με νέα και δράσεις, με μεστό περιεχόμενο κι ένα έμπειρο δημοσιογραφικό μάτι για τα προβλήματα του καθενός από τα νησιά. Η εφημερίδα αυτή
αποτέλεσε ένα βήμα προβολής των 24 νησιών. Ίσως η Τήνος να είχε το κάτι
παραπάνω στην ύλη της εφημερίδας, αλλά κανένα νησί δεν έμενε παραπονεμένο. ∆ημιούργησε δίκτυο ανταποκριτών σε όλα σχεδόν τα νησιά και είχε νέα
κάθε μήνα. Παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων σε Αθήνα και Πειραιά, τα πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στα νησιά (σημ.
«Κ.Φ.»: και ταξιδεύοντας παντός καιρού προς όλα), την πολιτική επικαιρότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα παρουσίαζε με αντικειμενικότητα και άψογη γλώσσα (απλή – κατανοητή καθαρεύουσα). Απευθυνόταν σε 4.000 συνδρομητές, στους οποίους έστελνε κάθε μήνα την εφημερίδα διπλωμένη με
χάρτινη ταινία και χειρόγραφα το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.
Μια δουλειά επίπονη, που την έκανε χωρίς παράπονο (πολύ αργότερα «επιστρατεύοντας» και την κόρη του Ελένη σαν βοηθό του από το 1973 και εντεύθεν). Όλη η σύνταξη περνούσε από το χέρι του, όπως και οι διορθώσεις, η
εκτύπωση, και η αποστολή, με τις πρωτόγονες συνθήκες της εποχής. Αν είχε
ο Τερζόπουλος τα σημερινά μέσα θα μπορούσε να βγάζει 50 σελίδες την εβδομάδα. (Σημ. «Κ.Φ»: εάν του άφηναν τα δέοντα οικονομικά περιθώρεια οι
πρωτοφανείς απάνθρωπες σημερινές οικονομικές αντιξοότητες που εάν ζούσε θα τον είχαν πικράνει αφάνταστα…)
Για 30 χρόνια, μέχρι το 1980, ο Ιωάννης Τερζόπουλος εξέδιδε ανελλιπώς το
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ. Πήρε πολλά βραβεία για την προσφορά του, μεταξύ των
οποίων και αυτό της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου. Όμως το καλύτερο βραβείο
ήταν η αγάπη του κόσμου των Κυκλάδων, που τον ανέδειξε στη συνείδησή του
ως πρύτανη του Κυκλαδικού Τύπου. Το έργο του δεν σταμάτησε μετά τη συνταξιοδότησή του. Συνεχίστηκε με την ανάθεση αυτής της μεγάλης ευθύνης
στην κόρη του κ. Ελένη Τερζοπούλου, η οποία συνέχισε επάξια και μετά το θάνατό του (Νοέμβριος1993) και μέχρι σήμερα την έκδοση της εφημερίδας.
Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ με τον Ιωάννη Τερζόπουλο τόσο με θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας μου, όσο και ως περιστασιακός συντάκτης και βοηθός στην αποστολή της εφημερίδας. Έμαθα πολλά κοντά του
και προπάντων συνέπεια στο χρόνο, σεβασμό στον αναγνώστη, ενδιαφέρον
για την παράδοση και αγάπη για τις Κυκλάδες.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ
Πρόεδρος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως θερµά τον κ. Στέφανο Λέπουρα που τιµά την µνήµη
του Αειµνήστου Πατρός µου και Ιδρυτού της εφηµερίδας µας για το µικρό
µεστό του αφιέρωµα, αφού είναι αναρίθµητα αυτά που θα µπορούσε να γράψη
κανείς για τον Αείµνηστον Ιδρυτή του φύλλου µας...
Ζητώντας συγγνώµη από τον γράφοντα για τις απαραίτητες µικρές παρενθετικές διευκρινίσεις µου, παραθέτω το άρθρο του πρωτοσέλιδα, σηµατοδοτώντας την θέση που αξίζει στον Αείµνηστο ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟ.
ΕΛΕΝΗ Ι. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΘΙΜΟ «ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ»
ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
31.1.2015. Νέοι και ενήλικες, γυναίκες και άνδρες, µε βουρκωµένα
µάτια και µε ισχυρή πεποίθηση για το δίκιο που αναζητούν, βροντοφώναξαν και έψαλλαν µε δυνατή φωνή και
µε καρδιά το
“Χαίρε Τήνος
Τιµηµένη” και
τα άλλα γνωστά σε όλους
τους
Τηνιακούς τροπάρια
και ύµνους που
σχετίζονται µε τη Θεία “αποκάλυψη”
και Εύρεση της Εικόνας της Θεοτόκου, στα σπλάχνα της τηνιακής γης,
όταν ακόµα το νεοελληνικό Έθνος
δεν είχε σχηµατισθεί επαρκώς. Τότε
η Εικόνα της Παναγίας ήταν η σηµαδιακή υπόσχεση στο λαό της Τήνου

και σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό,
για την µέλλουσα πορεία του Ελληνικού Έθνους,
που στήριζε η
Μάνα Παναγιά
του. Αυτή τη
Μάνα θέλει ο
τηνιακός,
ο
Έλληνας να έχει και να αισθάνεται κοντά
του, για να ζει
και να πορεύεται στους αιώνες. Με ένα μεστό και σύντομο λόγο του ο
λαοφιλής ∆ήμαρχος Τήνου Σίμος Ορφανός, τον οποίο οι δημότες του τον ξέρουν και τον
αποκαλούν όχι τυχαία με το μικρό του
όνομα, ως Σίμο, γιατί τον αισθάνονται
δικό τους άνθρωπο, φίλο τους. Aπόσπασµα από το σχετικό αποσταλέν
κείµενο της Τηνιακής (www.tiniaki.com)

Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ: «ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ
ΟΣΟΙ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝ «ΕΜΦΥΛΙΟ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ»
Αυστηρή δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για το ενδεχόµενο περί αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά
9 Μαρτίου 2015
Με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ.
Γιώργος Χατζηµάρκος σχολίασε σήµερα τα δηµοσιεύµατα των τελευταίων ηµερών που φέρουν το θέµα
της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, στα λεγόµενα µεγάλα και “κοσµοπολίτικα” νησιά του Αιγαίου, να βρίσκεται στο τραπέζι της
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 23/3/2015

διαπραγµάτευσης στην αποψινή συνεδρίαση του Eurogroup.
Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για
απαράδεκτη πράξη, πίσω από την οποία βρίσκονται τα βρώμικα κίνητρα
των κέντρων που απεργάζονται αυτού
του είδους τα σενάρια, με σκοπό να
προκαλέσουν «εμφύλιο» μεταξύ των
νησιών. ∆ιεμήνυσε δε ότι η αντίδραση
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα είναι σκληρή, ακόμα και μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, αν η κατάργηση των
μειωμένων συντελεστών έλθει προς
Συνέχεια εις την 2η σελ.

