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

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ
ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΑΣ
Είναι γνωστές οι απόψεις του Κυκλαδικού Φωτός περί του θέµατος
του νόµου 4301/2014 µε τις νέες τροπολογίες που καταργούν το αυτοτελές και το αυτοδιοίκητο του ΠΙΙΕΤ. Σε
προηγούµενα φύλλα µας τις εξεθέσαµε ήδη δηµοσίως και δη τονίζοντας πως τασσόµεθα -όπως και πριν
σαράντα χρόνια-, υπέρ του λαϊκού
αιτήµατος, του δικαίου αιτήµατος όλων των Τηνίων, αφού το Πανελλήνιον τούτο Ίδρυµα δεν είναι δυνατόν
να είναι ιδιοκτησία κανενός…
Ένα ή ίσως δύο άτοµα εκ των συµπολιτών µας όµως, φαίνεται πως
δεν τις διάβασαν, διότι πληροφορήθηµεν από πιστό φίλο της εφηµερίδος µας, πως διάκεινται δυσµενώς
προς αυτήν για αγνώστους σε εµάς
λόγους, παρασυρόµενοι ίσως από απαράδεκτον φανατισµόν..
Ο καθείς έχει δικαίωµα να εκφράζη τις όποιες απόψεις του… Όταν αφορούν όµως ανυπόστατες και απόρροια φαντασίας κατηγορίες που
δυσφηµίζουν το ιστορικό 66ετές έγκριτο τηνίας καταγωγής φύλλο µας,
είναι απαράδεκτες και πιστεύοµε απόλυτα καταδικαστέες από όλους…
Για να µπουν λοιπόν «τα πράγµατα» στην θέση τους ή µάλλον το ένα
άτοµο που υπαινίσσεται τα ανυπόστατα και για να µην υπάρχουν παρανοήσεις επί του θέµατος, διευκρινίζουµε χρησιµοποιώντας τους λόγους του Αξιοτ. Κου Αλέκου Φλωράκη από άρθρο του που δηµοσιεύσαµε (βλ. φ.707 σ.2, πως «άλλο οι πράξεις του εκάστοτε µητροπολίτη και
άλλο ο θεσµός και το σχήµα» που
πρέπει να σεβόµεθα. Και βεβαίως
δεν είµεθα οι καθ’ α αρµόδιοι για το
τυχόν «αξιόποινο» των όποιων
πράξεων, αφού ούτε εισαγγελείς
είµαστε (ωρισµένοι εµφανώς το επιζητούν), ενώ, το ότι σεβόµεθα τους
θεσµούς δεν σηµαίνει πως ασπαζόµεθα τις όποιες πράξεις
των
υπευθύνων, που αποβαίνουν εις βάρος ενός τέτοιου Πανσέπτου Πανελληνίου Ιερού Ιδρύµατος. Συµφωνούµε δε µε τον κ. Φλωράκη, που
γράφει: «Οι πρώτες υπόκεινται στον
έλεγχο του εκκλησιαστικού σώµατος
– µε αγάπη όµως και προς διόρθωση
–, τα δεύτερα απαιτούν την αποδοχή
και το σεβασµό»…
Έχουµε αποδείξει και σε βάθος
χρόνου και προσφάτως το τι πιστεύουµε. Όλοι γνωρίζουν το έγκριτον του φύλλου µας και το ίδιον του
χαρακτήρος µας, κάτι που δεν µας επιτρέπει να συµπαρασυρόµεθα σε
χορούς αυτοδικίας, ή να συνηγορούµε σε επιθέσεις ή άλλες πράξεις που
κάποιοι υποκινούν σε αυτά τον τη-
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«Οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ
των νησιών του Αιγαίου, βρίσκονται
στο στόχαστρο τουλάχιστον µια πενταετία, πριν εµφανιστούν στο προσκήνιο οι “δανειστές”. Πρωτίστως, η
χώρα µας πρέπει να πιστεύει στα
θέµατα που υποτίθεται ότι καλείται
να υπερασπισθεί. Και σήµερα, το
πολιτικό προσωπικό που µας υπηρετεί, καλείται για µια ακόµη φορά
να αποδείξει αν πιστεύει στη νησιωτικότητα ή θεωρεί τα νησιά µας “βάρος”».

νιακό λαό, από εµπάθεια ή φανατισµόν ή ακόµη και προς επίδειξη,
χρησιµοποιώντας λανθασµένο τρόπο υπεράσπισης του δικαίου… ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ» ∆ΗΛΩΣΕ την συµπαράστασή του στο δίκαιον λαϊκό αίτηµα αλλά δεν θα µοιράση πτύελα για να το αποδείξη ή
για να τονώση το λαϊκό αίσθηµα µε
λάθος τρόπο. «Βλεβερόν ακρασία».
Και ερχόµαστε στους Βουλευτές
µας.
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ που είχε ως αποτέλεσµα να επανέλθη η προ 40 ετών αναταραχή
στον λαό της Τήνου.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΚΡΑ∆ΑΝΤΑ ΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΑΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ ζητώντας
να αποσυρθή ο ήδη ψηφισθείς «ταραχοποιός» νόµος ή να ψηφισθή
ένας άλλος από την ολοµέλεια της
Βουλής που θα τον καταργή...
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΕΝ
ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΤΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΙΕΤ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΜΟΡΦΗ
ΤΟΥ.
Το θέµα λοιπόν πρέπει να το επιλύση η Κυβέρνηση και ΚΑΛΟΥΜΕ
τους Κυκλαδίτες Βουλευτές µας να
φερθούν όχι µόνον πατριωτικά αλλά
και δίκαια όπως το απαιτεί η θέση
τους, αντιπροσωπεύοντας την βούληση-αίτηµα του Τηνιακού λαού, υπερασπιζόµενοι την καθαρή εντολή
της ∆ιαθήκης των Κτητόρων που δεν
ετόλµησε κανείς να την διαταράξη επί οιωνδήποτε διοικήσεων του ΠΙΙΕΤ
ή ακόµη ακόµη και κυβερνήσεων…
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΗ Ο,ΤΙ ΥΠΕΣΧΕΘΗ!

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τον Υπουργό κ.
Αριστείδη Μπαλτά, με παρουσία και
ομόθυμη στήριξη των Βουλευτών Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Συρμαλένιου,
Συρίγου και Μανιού, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει για το
Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, μετά την ψήφιση του
Ν. 4301/2014. Παρευρέθησαν στη συνάντηση, ο ∆ήμαρχος Τήνου κ. Σίμος
Ορφανός, ο Έπαρχος Τήνου κ. Ιωάννης Γιαγιάς, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κ.κ. Αντώνης
Μαραγκός, Ραφαήλ Μωραϊτης, Μαρούλα Αλβέρτη, Ιωάννης Αλαβάνος
και οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι Ευγενία
κα. Αλοιμόνου και κ. Εμμανουήλ Σώχος. Μετά από εκτεταµένη συζήτηση και ανάλυση όλων των θεµάτων
ο Υπουργός κ. Αρ. Μπαλτάς, δήλωσε ότι διάκειται θετικά για την επίλυση αυτού του δίκαιου Παντηνιακού
αιτήµατος. Με νεότερη ανακοίνωσή
της η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
θα ενημερώσει για τις εξελίξεις του
θέματος.
Από την ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ TOY Π.Ι.Ι.Ε.ΤΗΝΟΥ

Aphrodite Beach Hotel στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
Μαγευτικό Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην παραλία Καλαφάτης στη Μύκονο. Με έναν αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα, που φλερτάρει με το γαλάζιο και το λευκό του Αιγαίου, το ξενοδοχείο Aphrodite Beach στην παραλία
Καλαφάτη της Μυκόνου, υπόσχεται μαγευτικές διακοπές δίπλα στη θάλασσα.

Εστιατόριο Thalassa στη ΜΥΚΟΝΟ στην παραλία ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Tel: +30 22890 71367 - +30 22890 71525
sales@aphrodite-mykonos.com
www.aphrodite-mykonos.com

Στην ίδια παραλία με εξαίσια θέα
βρίσκεται και το μοναδικό για τις
Μεσσογειακές του γεύσεις A la
Cart Beach Bar Restaurant
“Thalassa” Το εστιατόριο Thalassa προσκαλεί τους επισκέπτες
σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της γαστρονομίας και της
κυκλαδίτικης αισθητικής προσφέροντας εξαίσια θέα, αλλά και
μοναδικές γεύσεις από την τοπική και τη διεθνή κουζίνα.
Η αρμονική πανδαισία λευκού
και γαλάζιου, σε συνδυασμό με
το υποδειγματικό service και την
υψηλή γαστρονομία, κάνουν το
alacarte εστιατόριο Thalassaτην
ιδανική επιλογή για πρωινό,
πλούσιο γεύμα, ή ένα ρομαντικό
δείπνο, κάτω από τον έναστρο
κυκλαδίτικο ουρανό.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΕ:
1144Κ014Α0147500

Ρόδος, 8 Ιουνίου 2015
Αρ.Πρωτ.: 3943 Προς:
- κ. Γιάνη Βαρουφάκη
Υπουργό Οικονοµικών
Κοιν.:
-κ. Ιωάννη ∆ραγασάκη Αντιπρόεδρο
Της Κυβέρνησης -κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο Αν. Υπουργό Εξωτερικών -κ. Νεκτάριο Σαντορινιό Βουλευτή ∆ωδεκανήσου -κ. ∆ημήτριο Γάκη Βουλευτή
∆ωδεκανήσου -κ. Ηλία Καματερό Βουλευτή ∆ωδεκανήσου -κ. Μάνο Κόνσολα Βουλευτή ∆ωδεκανήσου -κ. ∆ημήτριο Κρεμαστινό Βουλευτή ∆ωδεκανήσου -κ. Νικόλαο Μανιό Βουλευτή Κυκλάδων -κ. Αντώνιο Συρίγο Βουλευτή
Κυκλάδων -κ. Ιωάννη Βρούτση Βουλευτή Κυκλάδων -κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
Βουλευτή Κυκλάδων
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησης που
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία σας
την Πέµπτη 4 Ιουνίου 2015 και των όσων συζητήθηκαν σε αυτήν σχετικά
µε το ζήτηµα του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου, σας ενηµερώνουµε ότι ολοκληρώσαµε ήδη ένα πρώτο γύρο επαφών για την ενηµέρωση και την άντληση προτάσεων από όλους τους
φορείς του Αιγαίου, πάνω στους
τρεις άξονες που συµφωνήσαµε. Σε
αυτό το πλαίσιο και πιστοί στην δέσµευσή µας απέναντί σας, σας ενηµερώνουµε ότι επεξεργαζόµαστε και
οριστικοποιούµε εντός των προσεχών ηµερών τις προτάσεις µας για
την βελτίωση της εισπραξιµότητας
του ΦΠΑ και ιεραρχούµε τα προτεινόµενα αναπτυξιακά µέτρα των νησιών, προκειµένου αυτά να περιγραφούν σε ένα εξαιρετικά σύντοµο και
περιεκτικό κείµενο, όπως ακριβώς το
ζητήσατε.
Όσον αφορά την σκέψη σας και το
αίτηµά σας για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος κινηµατικού χαρακτήρα
µε έντονο πολιτικό συµβολισµό, στα
νησιά του Αιγαίου και µε δεδοµένο ότι και δική µας βούληση είναι να θωρακίσουµε τις ελληνικές θέσεις στην
εν εξελίξει διαπραγµάτευση, σας παραθέτουµε το ερώτηµα του δηµοψηφίσµατος στο οποίο σκοπεύουµε να
καλέσουµε τους πολίτες του Αιγαίου
να απαντήσουν.
«Πιστεύετε ότι στα νησιά του Αιγαίου έχουν καλυφθεί οι ζωτικές και
βασικές ανάγκες που απορρέουν από την νησιωτικότητα και ότι στην
Ελλάδα έχουν εφαρµοστεί ειδικές νησιωτικές πολιτικές όπως αυτές επιβάλλονται από το Σύνταγµα και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και βρίσκουν εφαρµογή σε άλλες νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
π.χ. στα νησιά Μαδέρα, Αζόρες, Κανάρια, Θέουτα, Μελίγια, Κορσική;».
Πιστοί στις θέσεις µας τις οποίες
σας παρουσιάσαµε στην συνάντησή
µας, σας γνωρίζουµε πως στην προάσπιση και των νησιωτικών κόκκινων
γραµµών, θα βρείτε αµέριστους συµπαραστάτες το σύνολο των νησιωτών.
Με εκτίµηση,
Γεώργιος Χατζηµάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Οι συνυπογράφοντες :
Κύριλλος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου/ Ιωάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου ∆ωδεκανήσου/
Ιωάννης Ρούσσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων/ Μάρκος Βουτσίνος,
Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων/ Κωνσταντίνος Σαρρής, Πρόεδρος
∆ικηγορικού Συλλόγου Ρόδου/ Νικόλαος Παγίδας, Πρόεδρος ∆ικηγορικού
Συλλόγου Σύρου/ Χρήστος Μαντάς,
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου/
Ευάγγελος Πανοηλίας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων/ Νικόλαος
Φουτούλης, Πρόεδρος Φαρμακευτικού
Συλλόγου ∆ωδεκανήσου/ Ιωάννης
Ρούσσος, Πρόεδρος Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κυκλάδων/ Αντώνιος Καμπουράκης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου/ Ιάκωβος Αρβανίτης,
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Σύρου/
Nικός Τσούλλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων ∆ωδεκανήσου/ Ιωάννης Κουζούπης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Κυκλάδων/ Μιχαήλ Μιχαήλ, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου ∆ωδεκανήσου/ Ιάκωβος Γρύλλης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου ∆ωδεκανήσου/
Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
∆ωδεκανήσου/ Νίκος Μπόνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου/ Παναγιώτης Τοκούζης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων
∆ιαμερισμάτων ∆ωδεκανήσου
Κώστας Κατσίβας, Πρόεδρος
Τουριστικών Πρακτόρων Ρόδου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΙΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΕΤΙΝΗ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΙΑ

ΑΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΟΜΕΝ ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΚΕΝΩΤΕΣ!!

Του Νίκου Κουτρουµπή

Επιστολή στον Πρωθυπουργόν
Αλέξην Τσίπραν

Μια ευχάριστη
έκπληξη δοκίμασα διαβάζοντας
στην έγκυρη «Οικονομική ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 304-2015, αλλά και
στην «Κυριακάτικη» ομοία, στο ένθετο
«Ταξίδια»
της 3-5-2015 την
είδηση πως «τις
τρεις πρώτες θέσεις μεταξύ των
30 δημοφιλέστερων νησιών στη
Μεσόγειο κατέλαβαν κατά σειρά
προτίμησης : η Ίος, με ποσοστό δημοτικότητας (ρεκόρ) 86,22%, ενώ έπονται: η Ύδρα και η Φολέγανδρος. Στην
τέταρτη πλέον θέση κατατάσσεται το
Κάπρι της Ιταλίας. Τη σχετική λίστα
κατάρτισε «η διεθνής μηχανή αναζήτησης», αλλά και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών, Trivago. Η έρευνα αναφέρεται στην περσινή τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα μεταξύ 1ης
Απριλίου έως και 30ης Σεπτεμβρίου
2014. Για τη διεξαγωγή της σοβαρής
και εμπεριστατωμένης αυτής έρευνας, η Trivago, δηλ. το πιο έγκυρο βαρόμετρο για τον Τουρισμό, «αξιοποίησε στοιχεία από τις κριτικές των ταξιδιωτών στις 51 πλατφόρμες της».
Από την είδηση αυτή που είναι
προϊόν ανόθευτης δημοσιοποίησης,
προκύπτουν οι πιο κάτω πρωτόγνωρες, αλλά και ευχάριστες για την Ίο,
διαπιστώσεις: 1) Η για πρώτη φορά
πρωτιά και μάλιστα σε αξιόπιστη διεθνή κατάταξη. 2) Η πρωτιά αυτή «βγαίνει από το λαό», εν προκειμένω τους
επισκέπτες. 3) Ο Μεσογειακός νησιωτικός ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα
σκληρός (5η η Σαντορίνη, 6η η Μύκονος, 7η η ανερχόμενη Νάξος, 8η η Πάρος, 16η η Κρήτη, 20η η Ζάκυνθος,
23η η Κως, 27η η Ρόδος και 29η η
Κέρκυρα). Μ’ άλλα λόγια η Ίος, όχι
μόνο επρώτευσε, αλλ’ άφησε πίσω
της κι όλα τ’ άλλα «τουριστικά μεγαθήρια», Ελληνικά και διεθνή, όπως το
ξακουστό νησί Λίπαρη της Ιταλίας και
τη Μαδέϊρα της Πορτογαλίας. Θα ήταν παράλειψη να μη τονισθεί ότι η
σχετική έρευνα «μετράει» την καταξίωση που χαίρει ο κάθε τόπος (γράφε
μονολεκτικά την «ομορφιά» σε συνάρ-

MANΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ:
ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α!
Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Μανώλης Γλέζος, παίρνοντας το
λόγο προ ηµερησίας διατάξεως
στη σύνοδο της Ολοµέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο, είπε απευθυνόµενος στον Πρόεδρο του Σώµατος,
Μάρτιν Σουλτς:
«Λυπούμαι ιδιαίτερα που είμαι
υποχρεωμένος και πάλι να αναφερθώ σε εσάς, προσωπικά. Πριν
από λίγο ακούσαμε έναν ωραίο
ρητορικό λόγο που ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα σχετικά
με τα δικτατορικά καθεστώτα της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Όμως σήμερα η ελεύθερη Ελλάδα, μια χώρα που εκφράζει τη
βούληση του ελληνικού λαού για
να χαράξει τη δική της πορεία, συναντάει τη σφοδρή αντίδραση τόσο από την πλευρά των τριών θεσμών, όσο και από τη δική σας
πλευρά. Κι αυτό μου κάνει εντύπωση. Με ποιο δικαίωμα; Ως πρόσωπο έχετε δικαίωμα να επέμβετε και να πείτε οτιδήποτε, αλλά ως
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ότι δεν έχετε το
δικαίωμα να εκφράζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επεμβαίνετε στην Ελλάδα και να προσπαθείτε να τη στραγγαλίσετε. Μακριά τα χέρια όλων των δανειστών από την Ελλάδα. Είναι γελασµένοι όσοι νοµίζουν ότι θα υποτάξουν τον ελληνικό λαό».
Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015
Αποστολή Κίνηση Ενεργοί Πολίτες
http://kinisienergoipolites.blo
gspot.gr/2015/06/blogpost_340.html
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 17/6/2015

τηση με τις τιμές που στις χαλεπές σημερινές ημέρες, παίζουν κι αυτές πρωταρχικό ρόλο).
Οι ευχάριστες αυτές διαπιστώσεις,
δημιουργούν και αντίστοιχες υποχρεώσεις, με στόχο τη διατήρηση της
πρωτιάς. Μια πρωτιάς που απ’ ότι η έρευνα κατέδειξε, συνέβαλαν τα μέγιστα, πέρα από την αναμφισβήτητη ομορφιά της Ίου και ολόκληρος «ο παραγωγικός ιστός της». Μ’ άλλα λόγια
οι επαγγελματίες, αλλά και οι κάτοικοί
της. Από τον κτηνοτρόφο με τα άριστα
και καταξιωμένα προϊόντα του, τον μελισσοκόμο με το ανόθευτο εύγευστο
μέλι του, τον γεωργό με τη νόστιμη
πρώιμη παραγωγή του, τον εστιάτορα
με την ποιότητα αλλά και την τιμή των
παρεχομένων υπηρεσιών του και κυρίως τον ξενοδόχο, τον άμεσο «πρεσβευτή» του νησιού στον ξένο που με
ιδιαίτερες αξιώσεις το επέλεξε και το
επισκέπτεται. Με πλήρη συναίσθηση
του γεγονότος ότι για την κατάκτηση
της πρωτιάς απαιτήθηκε μακρόπνοος
αγώνας και συνεχής προσπάθεια, η
Ίος ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία,
αλλά και πίστη στις αρχές βελτίωσης
(προϊόντων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών). Κι ακόμα με την απαρέγκλιτη
ανάγκη εφαρμογής της ιδιαίτερα ευαίσθητης συμπεριφοράς, θάλεγα «πολιτικής», επίμονα πιο φιλικής προς τον
ξένο, ανεξαρτήτως προελεύσεως, φυλής και χρώματος. Μιας συμπεριφοράς που όχι μόνον θα δικαιώνει αλλά
και θα επαληθεύει την «κοινή τουριστική γνώμη» που μας χάρισε αυτή την
πρωτιά, την οποία δεν έχομε το δικαίωμα να διαψεύσουμε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓ. ΕΜΜ.
Β. ΜΑΡΜΑΡΑΣ
Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών
είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1958, µε την
πρωτοβουλία και εµπνευσµένη ηγεσία του Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών αειµνήστου Στυλιανού
Κορρέ, σε συνεργασία µε άλλους επιφανείς Κυκλαδίτες. Έκτοτε, αποτελεί ένα καταξιωµένο θεσµό υψηλού κύρους, που ανταποκρίνεται
στην ανάγκη συγκροτήσεως µιας
παγκυκλαδικής πνευµατικής ενώσεως και σφυρηλατεί την κοινή νησιωτική συνείδηση, συσπειρώνοντας όλους τους Κυκλαδίτες.
Η Εταιρεία διατηρεί στενή επαφή
και επικοινωνία με όλα σχεδόν τα κυκλαδικά σωματεία συμβάλλοντας
στην επιστημονική και πολιτιστική
πρόοδο των Κυκλάδων. Μέλη της είναι επιφανείς Kυκλαδίτες επιστήμονες στη μεγάλη πλειονότητα, καταξιωμένοι στους τομείς δραστηριότητάς τους, εκλεγμένοι καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικοί ερευνητές, καθώς και ακαδημαϊκοί. Έχει τιμηθεί
για το σύνολο του έργου της με το
Βραβείον της Ακαδημίας Αθηνών το
1996.
Η εν γένει δραστηριότητα της
Εταιρείας μέχρι σήμερα, χάριν στις
προσπάθειες όλων των κατά καιρούς ∆ιοικητικών της Συμβουλίων, επικεντρώνεται στη διοργάνωση επι-

Συνέχεια εις την 2α σελ.
Για άµεση ενηµέρωση, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα µας
www.kykladikonfos.gr
µε το πλούσιο περιεχόµενό της
συµβουλεύοντας τους αγαπητούς
µιας κάποιας ηλικίας αναγνώστες
µας να προσπαθήσουν να συνταυτισθούν µε τη νέα τεχνολογία...

Ο ανταποκριτής µας κ. Μιχαήλ Στρατουδάκης έστειλε προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξην Τσίπραν,
την πιο κάτω επιστολήν, όπου υποδεικνύει δύο τρόπους εισπράξεως εσόδων, αενάως και άνευ επιβαρύνσεως
ουδενός, κατά τρόπον επαχθή, όπως απαιτεί η Γερµανία και συµφωνούν οι δικοί της «άβουλοι» πολιτικοί ηγέτες.
MIX. ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ: Θεωρώ τους
δύο αυτούς πόρους σηµαντικούς και εξαιρετικώς αποδοτικούς σε σηµείον
που να αποτρέψουν κάθε οικονοµικόν
κίνδυνον, αλλά και θα ανακουφίσουν
αισθητώς τους πενοµένους Έλληνες.
Το πρώτον µάλιστα επιβεβαιοί την διαχρονικότητα του Ελληνικού Πολιτισµού
και την βάσην των συγχρόνων γλωσσών. Και αυτό για να …..καταπιούν την
γλώσσαν τους µερικοί που µας θεωρούν ποταπούς. Είναι ευκαιρία να τους
πατήσοµεν όλους . Αλλά ποιοι θα το
τολµήσουν;;
Η Επιστολή έχει ως εξής :
Πηγές αποδόσεως τεραστίων εσόδων!
Αξιότιµε κε Πρωθυπουργέ,
Με αύξουσαν αγωνίαν σύμπας ο
Ελληνικός Λαός παρακολουθεί τις προσπάθειες για ευνοϊκότερους όρους, αποπληρωμής το επαχθούς χρέους, αλλά
περισσότερον, τις καταβαλλόμενες προσπάθειες ανατροπής της επιδεινωμένης
ζωής των φτωχών Τάξεων και μέτρα στηρίξεως και βελτιώσεως της δυσβάστακτου θέσεως στην οποίαν έχουν περιέλθει τα 8/9 του πληθυσμού!!!
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι
λοιποί τιτλούχοι δεν θέλουν όπως φαίνεται να αναπνεύσει οικονομικώς η Ελλάδα, διό και μηχανεύονται παντοίους τρόπους παραμονής μας στο αυτό ή χειρότερον καθεστώς. Πρέπει να απεμπλακούμεν αμέσως και να εξεύρομεν πόρους για λυσιτελή και απρόσκοπτον επίτευξην των ήδη εξαγγελθέντων υφ’
Υμών.
Στο βιβλίον μου «Η Ελληνική Οικονοµία, προτάσεις ανασχέσεως διαφαινοµένου ολέθρου»,(εστάλη στα Γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των Κομμάτων), το
οποίον εξέδωσα το 2010, αναφέρω απόψεις για περιστολήν της κρατικής σπατάλης, για πάταξην της φοροδιαφυγής
και Ανάχωµα ∆ηµοσίου χρέους και
Ελλειµµάτων. Από τις δεκάδες περιπτώσεις ελάχιστες και αυτές υποτυπωδώς επεχείρησαν να εφαρμόσουν οι προηγηθείσες Κυβερνήσεις. Στις προγραμματικές σας δηλώσεις ακούσαμεν ευχαρίστως πρόθεσην εφαρμογήν μερικών
προτάσεών μας.
Όμως ήθελα να στραφώ σε δύο τις οποίες θεωρώ ως πηγή συνεχούς πλούτου για την Ελλάδα. Αυτές είναι:
Πρώτον: Στην σελίδα 114, παρουσιάζω και σχολιάζω την άποψη του Γάλλου
Ζαν Λικ Γκοντάρ ο οποίος επιμένει.
«Όλοι χρωστάµε λεφτά στην Ελλάδα. Οι
Έλληνες θα µπορούσαν να απαιτήσουν
από τον σύγχρονον κόσµον χιλιάδες δισεκατοµµύρια για πνευµατικά δικαιώµατα»!! ∆εν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Απαιτείται η άμεση βούληση του
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα αποτελέσματα θα είναι απτά και αποστομωτικά
των υβριστών μας.
∆εύτερον: Στην σελ. 117 αναφέρω
την συμβολήν της Ελληνικής μας Ναυτιλίας. Έχομεν πλοία χορητικότητος
250.000.000 τόννων dw. Προτείνω την επιβολήν τέλους ΕΝΟΣ (1) Λεπτού ανά
τόννον, σε κάθε φόρτωσην πλοίου. Το
ποσόν δεν θα επιβαρύνει τους πλοιοκτήτες, αλλά τους ναυλωτές, τους εμπόρους του φορτίου και θα επιρρίπτεται
στην κατανάλωσην, οπότε δεν θα αντιδράσουν ούτε αυτοί, αφού θα μπορούν,
(μάλλον ανεξελέγκτως) το ένα λεπτόν
να το µετρέπουν σε ένα Ευρώ κερδίζοντας έτσι εκατόν φορές περισσότερα
απ’ όσα έδωσαν!! Στα παραστατικά φορτώσεως του εμπορεύματος θα υπάρχει
σχετική κατάθεση στον λογαριασμόν
που τον ονομάζω «ΕΠΟΣ Ελληνικόν» ήτοι Επιχείρηση Οικονοµικής Σωτηρίας
της Ελλάδος. Χωρίς αυτό το ασήµαντον
ποσόν δεν θα επιτρέπεται η φόρτωση
κανενός εµπορικού πλοίου, άνω των
500 κόρων, εντός και εκτός Ελλάδος.
Στον λογαριασµόν αυτόν µπορούν να
κατατίθενται και από το εσωτερικόν
διάφορα ποσά, από δραστηριότητες ή
βουλοµένους ιδιώτες.
Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ
Περιληπτικώς εξέθεσα τα ανωτέρω
θέματα. Ας ενδιατρίψουν σ’ αυτά οι αρμόδιοι. Σίγουρα θα έχομεν όφελος και
ουδόλως ζημίαν ή επιβαρύνσεις σε κανέναν φορέαν ή άτομον.
Με την ευχήν απολύτου επιτυχίας των
στόχων διατελώ, Μετά πάσης τιμής

Μιχαήλ Στρατουδάκης
6/3/15

ΣΗΜ. Τον τίτλον και την εισαγωγήν
τα έβαλε η εφηµερίδα ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΗ η οποία δηµοσίευσε την επιστολήν
ως κύριον άρθρον.

