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

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ...
Πέρασε ένας ακόµη βαρύς χειµώνας! Βαρύς από κάθε άποψη, τί να
λέµε και τί να πρωτοθυµηθούµε όλοι µας!... Άλλος έπεσε έξω στην δουλειά του, άλλος έµεινε άνεργος, άλλος αρρώστησε βαρειά ή ελαφριά,
άλλος είχε το ένα, άλλος είχε το άλλο, όλοι µας σε αυτή την έρηµη Χώρα
που όπως την κατάντησαν κοντεύει να χαθή από τον χάρτη, θες από τις
Τρόϊκες, θες από τους κυβερνώντες ή µη, θες από τους αγαπητούς εταίρους, θες από ο,τιδήποτε άλλο που σου έρχεται στο µυαλό, πέρασε έναν
όχι καλό θα λέγαµε χειµώνα!!..
Να που ήλθε και το καλοκαιράκι!.. Ο κόσµος τρέχει στις παραλίες ή
στα νησάκια ή στα χωριά τους σε γονείς, συγγενείς, φίλους, όσοι βέβαια
τα καταφέρνουν και πηγαίνουν µε τον α ή β τρόπο, ενώ ο υπόλοιπος κόσµος… Ο υπόλοιπος; Απλά, λούζεται στον ιδρώτα του στην δουλειά ή
στο σπίτι -εάν έχη δουλειά ή σπίτι-, όσοι δεν διαθέτουν αιρ-κοντίσιον…
Αν είσαι όµως από τους τυχερούς κι έχεις απ’ όλα, έ µη µιλάς καθόλου,
ναι, το καλοκαιράκι είναι για σένα έστω και στην πόλη!… Γιατί κάτι θα
γίνη και θα πεταχτής για ένα ή δύο µπανάκια στην παραλία που θέλεις
είτε έχεις είτε δεν έχεις δουλειά-και στην δροσιά του σπιτικού σου θα απολαύσης την
ξεκούραση των διακοπών
σου!..
Τιιιιί;;; ∆εν είναι έτσι;
∆εν συµφωνείς; ∆ε λέω,
εµείς οι Έλληνες είµαστε αλλιώς µαθηµένοι. ∆εν πα να γίνεται µακελειό πολιτικοκοµµατικό, δεν πα να γίνεται µακελειό µε την Τρόϊκα, δεν πα
να γίνεται µακελειό µέσα
στην Βουλή, ΄θου Κύριε φυλακήν τω στόµατί µου µακελειό
όπου γύρω µας, έξωθεν ή
έσωθεν, εµείς έχουµε τις αντιστάσεις µας και αντιδρούµε για να µην «µας
πάρει από κάτω». Κι αρχίζουµε και σκεπτόµαστε µόλις µπη το καλοκαιράκι.. πώς θα τα καταφέρουµε, κάπου να πάµε, κάπου να ξεσκάσουµε, να
ξεχάσουµε τα πάντα, τις αφραγκίες µας, τη µιζέρια µας, τις κακοτυχίες
µας, τις αρρώστιες µας, ή ό,τι άλλο µας βασανίζει όλο τον χειµώνα..
Καλοκαιράκι σου λέει ο διπλανός... Εδώ θα κάτσω; Μα δεν θα πάω
κάπου να το... «φχαριστηθώ»; Τον κοιτάς λες και είναι από άλλον πλανήτη κι αναρωτιέσαι. Καλά αυτός χτυπιόταν προχθές και έλεγε πως δεν
τα βγάζει πέρα!.. Και τώρα σκέπτεται ταξείδια και άλλα τέτοια;
Μα δεν κατάλαβες, σου λέει… Ναι και εγώ σκέπτοµαι όπως όλοι µας...
∆ηλαδή, κάπου θα.. την βολέψω όπως όλοι. κι ας µην έχω να φάω βρε
παιδί µου… Μα σε συγγενή, µα σε φιλικό σπίτι, µα στο χωριό στον κουνιάδο ή µπατζανάκη, πάντως το καλοκαιράκι ∆ΕΝ θέλω να πάη χαµένο.
Κάπου θα πάω. Κι ας µε κοιτά στραβά ο µετανάστης νοµίζοντας πως
είµαι «µατσωµένος»…
Ναι ο Έλληνας θα την βρη τη λύση για να αναπνεύση και να γεµίση τις
µπαταρίες του. Για να µπορέση να την βγάλη «καθαρή» και τον επόµενο
χειµώνα!..
Και να σας πω κάτι; Ναι καλά κάνει και σκέπτεται έτσι.
Καλά κάνει, αλλιώς ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ µε όλα αυτά που
συµβαίνουν γύρω µας… Όσο και δύναµη χαρακτήρα ή ψυχής και να έχη,
όπως θέλετε πείτε το, όσο και σθένος και αντοχή να έχη, ∆ΕΝ µπορεί να
ζήση χωρίς την Ελλάδα του, χωρίς να αναπνεύση τον Βορριά ή τον Νοτιά
της σε µια γαλάζια παραλία της, σε ένα ολόλευκο χωριουδάκι ή νησάκι,
να κάτση κάτω από ένα πλάτανο στο χωριό του, ή να νιώση την αλµύρα
του νησιού του στα ρουθούνια κι ας µην έχει ένα ευρώ στην τσέπη του.
Αρκεί να έχη γεµάτη την µατιά και την καρδιά του από αυτήν...
ΚΑΙ να κοιτάξη µακριά µακριά, όπου η γαλάζια ή γκρι γραµµή που ενώνει τον ουρανό και την θάλασσα. Και να πάρη µια βαθειά βαθειά ανάσα,
να σκεφτή και να αποφασίση να κάνη σε µια στιγµή, µια ολόκληρη καινούργια αρχή, για µια νέα καλύτερη ζωή για εκείνον… Πού ξέρεις! Μπορεί να είναι καλό και για όλους µας και για την Χώρα µας!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ!
Ε.Τ.
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Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ:
«ΕΒΛΕΠΕ» ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Έµπειρος πολιτικός
ο Γιώργος Ανωµερίτης, απέδειξε
ότι «βλέπει µπροστά».
Ήταν ο μοναδικός, που σε δήλωσή
του την Παρασκευή 3/7,(βλ. κατωτέρω), επεσήμαινε ότι «ανεξάρτητα από
το αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής, τη ∆ευτέρα οφείλει η Κυβέρνηση
να εισηγηθεί τη σύγκλιση του Συμβουλίου Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
∆ημοκρατίας».
Σήμερα (∆ευτέρα) και ενώ ο πρωθυπουργός είχε προκαλέσει τη σύγκλιση του Συμβουλίου Αρχηγών και
η συνεδρίαση ήταν σε εξέλιξη, πολλοί
στον Πειραιά θυμήθηκαν την δήλωση
του κ. Ανωμερίτη και την προτροπή
του για «εθνική συσπείρωση και αυτογνωσία», προτείνοντας συναινετική
πορεία.
Η πολιτική σκέψη είναι πολύτιμη,
στις μέρες μας..
H ∆ήλωση Ανωμερίτη: «Την οικονομική χρεωκοπία δεν πρέπει να ακολουθήσει χρεωκοπία της ∆ημοκρατίας. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
της επόμενης Κυριακής, τη ∆ευτέρα
οφείλει η Κυβέρνηση να εισηγηθεί τη
σύγκλιση του Συμβουλίου Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας. Σε
μία περίοδο κατά την οποία απαιτείται
ενότητα και νηφαλιότητα απέναντι
στις απειλές των δανειστών αποτελεί
τραγικό λάθος η επίλυση εσωκομματικών προβλημάτων με τη χρησιμοποίηση δημοκρατικών θεσμών και την απειλή εκτροπών. Κανένα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» δεν πρόκειται να επαναφέρει την
οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Μόνος δρόμος είναι η εθνική συνεννόηση και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας. Κανένας πλέον μόνος του δεν μπορεί να οδηγήσει μία
διχασμένη χώρα σε δρόμους ομαλής
λειτουργίας του πολιτεύματος. Έστω
και την ύστατη στιγμή απαιτείται εθνική συσπείρωση και αυτογνωσία. Όλοι
και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός οφείλουν να ξεπεράσουν τις κομματικές
τους αγκυλώσεις».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΡΟ

«ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ»

• Σύρος 17 Ιουνίου 2015. Γιώργος
Λεονταρίτης: «Αναλάβετε τις ευθύνες σας και τοποθετηθείτε δηµόσια»
Εβδομάδα καθοριστικών εξελίξεων
για το μέλλον του Νεωρίου χαρακτηρίζει την εβδομάδα που διανύουμε με
σημερινό μήνυμά του προς πολλούς
αποδέκτες ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης.
Όπως σημειώνει «Το δράμα των απεργών συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, η αγωνία της ∆ιοίκησης
για το μέλλον της επιχείρησης αλλά
και η υπευθυνότητα που πρέπει να
διακρίνει την Κυβέρνηση για το μέλλον της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας μας, δεν επιτρέ-

πουν σε κανέναν να
κρύβεται πίσω από
το δάχτυλό του» καλώντας την Κυβέρνηση και τους βουλευτές του Νομού να πάρουν δημόσια θέση
για το θέμα. Ο κ. Λεονταρίτης απευθύνει
δραματική έκκληση
προς τους εμπλεκόμενους (∆ιοίκηση και
εργαζομένους) να αντιμετωπίσουν με σύνεση την κατάσταση προτρέποντάς
τους οι αποφάσεις που θα λάβουν για
το μέλλον της επιχείρησης και της τοπικής οικονομίας του νησιού να είναι
προϊόν διαβούλευσης και ωρίμου σκέψεως.
«Με αίσθημα ευθύνης και έντονη αγωνία παρακολουθώ καθημερινά τις εξελίξεις που αφορούν στο μέλλον του
ναυπηγείου του Νεωρίου.
Επειδή πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα θα αποτελέσει σταθμό καθοριστικών εξελίξεων, καλώ για µία ακόµη
φορά, τους εµπλεκόµενους (∆ιοίκηση και εργαζομένους) να αντιμετωπίΣυνέχεια εις την 8η σελ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ SEA DIAMOND
Προς: ΜΜΕ Ελλάδος
Απανταχού φίλους της Σαντορίνης
Σαντορίνη, 22 Ιουνίου 2015, ∆ελτίο Τύπου
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με θέμα το ναυάγιο του Sea
Diamond, τη ∆ευτέρα 22/6/2015 στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με
συμμετοχή του Υπουργού κ. ∆ρίτσα
Θεόδωρου, εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, των βουλευτών
του Σύριζα κ. Συρμαλένιου Νίκου και
Συρίγου Νικόλαου, του ∆ήμαρχου Θήρας, των επικεφαλείς των δημοτικών
παρατάξεων Θήρας, της Επάρχου Θήρας, εκπροσώπου του Επιμελητηρίου
Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος και
εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Θηραίων Πολιτών για
την ανέλκυση του Sea Diamond.
Η συζήτηση έγινε σε ενημερωτικό επίπεδο προς τον Γενικό Γραμματέα
του υπουργείου και τον κ. Υπουργό από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και των εκπροσώπων της Σαντορίνης. Από την πλευρά του υπουρ-

γείου, διά στόματος του κ. Υπουργού,
ειπώθηκε ότι βούληση του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι να λύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν
προσδιόρισε επακριβώς, και μετά από
διερεύνηση που θα πραγματοποιήσει,
ο Υπουργός κ. ∆ρίτσας θα καλέσει ξανά την ομάδα εργασίας και τους εκπρόσωπους της Σαντορίνης για να
τους ενημερώσει σχετικά με τις αποφάσεις και τους χειρισμούς που θα
πραγματοποιηθούν προς την αντιμετώπιση του ναυαγίου του Sea
Diamond.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και σύσσωμος ο Θηραϊκός λαός,
δικαιωμένοι από τις μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις, διεκδικούμε ακόμη πιο σθεναρά την ανέλκυση και αποµάκρυνση του ρυπογόνου και τοξικού ναυαγίου από τα νερά της δημοφιλέστερης καλντέρας για την παΣυνέχεια εις την 2α σελ.

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ:
ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Αθήνα, 17/7/2015.
«Τα νησιά του Αιγαίου δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες» τόνισε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του
Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες, Καθηγητής Νότης Μαριάς, μιλώντας στις 14/7/2015 στην
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισήμανε ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα
με τις τεράστιες προσφυγικές και
παράνομες μεταναστευτικές ροές
είναι δραματική και η φτωχοποιημένη από το μνημόνιο Ελλάδα με τους
1,5 εκατομμύριο ανέργους δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Τόνισε δε ότι η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί
δραματικά λόγω των νέων δυσβάστακτων μέτρων που επιβάλλονται
με το μνημόνιο 3 της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μάλιστα παρατήρησε ότι τα κονδύλια της Ε.Ε. για
τους πρόσφυγες είναι ψίχουλα και
ζήτησε για άλλη μια φορά την κατάργηση του ∆ουβλίνο ΙΙΙ που έχει
μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών.
Καταλήγοντας ο Νότης Μαριάς
ζήτησε επιτέλους να εφαρμοστεί η
περίφημη αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης και να εφαρμοστεί ρήτρα κατανομής των προσφύγων και
των παράνομων μεταναστών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ανάλογα με την έκταση,
τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε χώρας λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας.
Το βίντεο με την ομιλία του Νότη
Μαριά μπορείτε να το δείτε στο:
https://youtu.be/Vbx129-SAI8
Email: notismarias@gmail.com
Facebook:
Νότης
Μαριάς
www.notismarias.gr
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23 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
23 Ιουλίου1822- 23
Ιουλίου 2015. Πέρασαν
193 έτη από τότε που η
Αγία Πελαγία, τότε µια απλή ευσεβής µοναχή
της Ιεράς Μονής Κεχροβουνίου Τήνου, δια
θείου οράµατός της απεκάλυψε το σηµείο για
την εύρεση της θαυµατουργού εικόνας της
Μεγαλόχαρης Τήνου.
Έκτοτε η θρησκευτική
αυτή επέτειος εορτάζεται
στις 23 Ιουλίου κάθε χρόνο όπως και εφέτος που
τιμάται η 193η Επέτειος
από του Οράματος. Η ιερή πανήγυρη
διεξάγεται με κάθε λαμπρότητα και
εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια στο ιερό νησί της Τήνου, με την συμμετοχή
όλων των κατοίκων, μεγάλου πλήθους
επισκεπτών προσκυνητών, των αρχών
και των μοναχών της Ι. Μονής. Ο Εορτασμός λήγει με την καθιερωμένη κατάβαση της Αγίας και Θαυματουργού

Εικόνας του Ευαγγελισμού -πεζή εν
πομπή υπό μοναχών και πλήθους ευσεβών προσκυνητών (μια απόσταση 8
περ. χλμ.), από την Ι. Μονή Κεχροβουνίου όπου μεταφέρεται από πρωΐας
για τον εκεί Εορτασμόν-, στην πόλη
της Τήνου και στον Πάνσεπτον Ι. Ναόν
Της.
Βοήθεια όλων μας η Χάρη Της...

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ANOIXTEΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
(Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ)
Προς : Βουλευτές Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
(ως πίνακας αποδεκτών)
Κοιν. : ΜΜΕ N. Κυκλάδων/ Σύλλογοι/Φορείς N. Κυκλάδων
Μέλη ∆.Σ. Επιµελητηρίου Κυκλάδων
Θέµα: «Νησιωτικότητα» µε αρνητικό πρόσηµο» - Πραγµατοποίηση
συναλλαγών µε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα»
Ερµούπολη, 15 Ιουλίου 2015 Αριθ.
Πρωτ. 8534
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Σε συνέχεια της έντονης αντίδρασής μας για το θέμα της κατάργησης
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για
τα νησιά του Αιγαίου, επανερχόμαστε
με την παρούσα, εν όψει της διαδικασίας ψήφισης στη Βουλή, των δυσβάστακτων έως και εξοντωτικών μέτρων
για τον ελληνικό λαό. Στα μέτρα αυτά,
περιλαμβάνεται και το γνωστό θέμα
της πραγματοποίησης συναλλαγών με
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, για ποσά άνω των 70 ευρώ – μόνο για τις νησιωτικές περιοχές - αν και εξ όσων
γνωρίζουμε, αυτό δεν είναι απαίτηση
των δανειστών μας.
Όπως δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία
που μας δίνεται, είμαστε πολέμιοι της
φοροδιαφυγής και της οποιασδήποτε μορφής παράνομης δραστηριότητας η οποία αφενός δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό, αφετέρου δημιουργεί τεράστιες οικονομικές απώλειες
στο κράτος και στην κοινωνία. Όμως,
το εν λόγω θέµα - αν και εν πρώτοις
φαίνεται δευτερεύουσας σημασίας ανάμεσα στα λοιπά υφεσιακά µέτρα
που αποτελούν χαριστική βολή για
την επιχειρηµατικότητα και τη µέση
ελληνική οικογένεια – είναι τα λιγότερο που πρέπει να διεκδικήσετε τιμώντας τη νησιωτική καταγωγή σας και
τις περιοχές που εκπροσωπείτε. Μέσα στη λαίλαπα των µέτρων που
προωθούνται για όλη την επικράτεια,
τα νησιά τυγχάνουν «ειδικής» δυσµενέστερης µεταχείρισης, τόσο με την

κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, όσο και με το εν λόγω μέτρο. Και όλα αυτά, εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου, κατά την οποία ο
Τουρισμός αποτελεί το μοναδικό τομέα της οικονομίας που συνεχίζει να
παράγει και να αποτελεί ελπίδα για τη
χώρα.
Σας καλούµε να καταβάλλετε κάθε
προσπάθεια ώστε να µην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις µας αλλά και οι
πολίτες, µε περισσότερο φόρτο, που
εκ των πραγµάτων δεν θα έχει αποτέλεσµα.
Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται
ότι όλοι οι φορείς και οι εκπρόσωποι
του νησιωτικού χώρου, δεν έχουμε επιτύχει να κάνουμε αντιληπτές τις καθημερινές και ουσιαστικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες κάτοικοι και επιχειρηματίες, αλλά και τα
πρακτικά και τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τη νησιωτική περιφέρεια τα
οποία θα καταστήσουν αυτό το μέτρο,
μη εφαρμόσιμο. Οι λόγοι για τους οποίους, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, είναι οι εξής:
1. Αντιτίθεται σε βασικές συνταγµατικές αρχές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα α) στην αρχή της ισονοµίας (αφού δεν θα ισχύει για όλη
την επικράτεια, αλλά μόνο για ορισμένα νησιά) και β) στην αρχή της ελευθερίας του ατόµου, ως προς το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την
προσωπικότητά του και να συμμετέχει
στην κοινωνική και οικονομική ζωή της
χώρας και άρα να συναλλάσσεται ελεύθερα (άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος) - γεγονός που θα οδηγήσει σε
προσβολή του από τα δικαστήρια.
Για την περίπτωση των πιστωτικών
καρτών, θεωρούμε ότι είναι εκτός θέματος. Είναι μάλλον απίθανο να χορηγήσουν οι Τράπεζες πιστωτικές κάρτες (σε όσους δεν έχουν), αφού η
πλειοψηφία των φορολογούμενων δεν
συγκεντρώνει σήμερα τα ζητούμενα
Συνέχεια εις την 3η σελ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Η εορτή του Αγ Νικοδήμου του
Αγιορείτου, του εκ Νάξου, εωρτάσθη
και εφέτος με κάθε μεγαλοπρέπεια
και με την συμμετοχή πλήθους πιστών
εις τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας
και Αγίου Νικοδήμου, εις τα Άνω Πα-

∆έηση από τον επίσκοπο Θεοδώρητο στην είσοδο του ναού ∆ιακρίνονται ο πρόεδρος της ΕΚΜ κ Εµµ
Μαρµαράς, ο αντιπρόεδρος της
ΕΚΜ κ ∆ηµ Στ Κορρές, ο εκπρόσωπος της ΟΝΑΣ κ Αντ Χωριανόπουλος.
τήσια. Αυτός ήταν και ο 60ός εορτασμός μετά την ανακήρυξή του Αγιορείτου Μοναχού Νικοδήμου σε Άγιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο η μνήμη του
Αγίου εωρτάσθηκε για πρώτη φορά,
στον ίδιο ιερό Ναό, στις 13 και 14 Ιουλίου 1955.
Ο Σεβ. Επίσκοπος Ναζιανζού Θεοδώρητος συνεπικουρούμενος από
τους ιερείς του Ναού .ετέλεσε τον Με-
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γάλο Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και
μετά ακολούθησε η περιφορά της
Αγίας Εικόνος τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του ∆ήμου Αθηναίων. Την επομένη το πρωΐ 14 Ιουλίου, ετελέσθη
και θεία λειτουργία.
Στην
θρησκευτική εκδήλωση παρευρέθησαν:
ο
Πρόεδρος της
Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών καθηγητής κ. Εμμανουήλ Μαρμαράς ο αντιπρόεδρος
της
Εταιρείας Καθηγητής και η
κα ∆ημ Στ.
Κορρέ, τα μέλη
του ∆.Σ.
της Εταιρείας
Κυκλαδικών
Μελετών κ.κ.
Ιωάννης Λογαράς, Γεώργιος Γαβαλάς, και Ιάκωβος
Ι. Ρήγος. Επίσης, οι κ. κ. Αντώνης Χωριανόπουλος ως εκπρόσωπος του
Ο.Ν.Α.Σ., Θεόφιλος Λάζαρος, Κούρτης Γεώργιος-Σταύρος, Πρόεδρος
Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλωτιτών κ.
Αντώνης Τζιώτης, ο Καθ κ. Νικόλαος Λεγάκης, ο κ Ιωάννης ∆ρύλλης, ο
Καθ. κ. Ευστ. Γ. Σιδερής, ο ιατρός κ.
Ιωάννης Πιτταράς, ο επικ. Καθηγητής
κ. Θεόδωρος Πιτταράς, ο κ. και η κα
Ι. Ποσάντζη, ο δικαστικός κ. Κ. Σιδερής, ο κ. Κων. Μάντζαρης, οι κ.κ. Ιωάννης Μουστάκας, Λεωνίδας ∆. Κορρές,
η κυρία Παρασκευή Κορρέ-Αποστολίδου, ο κ Νικηφόρος Εμ Λυερός και
πολλοί άλλοι εκλεκτοί Κυκλαδίτες. Ευχόμεθα και του χρόνου.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ…
ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΦΠΑ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΥΝ
Πρωτοφανούς εκτάσεως παραλογισμοί, είναι όσα συμβαίνουν με
τον ΦΠΑ και την υπαγωγήν σε μεγαλύτερη κλίμακα ορισμένων ειδών. Αρχικώς, το έχομεν τονίσει
πολλάκις ότι πολλές κατηγορίες
δεν έπρεπε να αλλάξουν κλίμακα όπως η εστίαση τα Ξενοδοχεία και όλα γύρω από την τουριστικήν βιομηχανίαν. Είναι ο πλούτος της
Ελλάδας ο Τουρισμός. Όσοι βάλλουν κατά του Τουρισμού είναι φανεροί εχθροί της Ελλάδος. Απόδειξη ότι τα σκληρά μέτρα στον τουρισμόν, κάνουν τους αντιπάλους μας
να τρίβουν τα χέρια τους από την
χαράν τους.
Πλήγμα στον τουρισμόν αποτελεί και η εστίαση. Μεγάλο πλήγμα
και στους κατοίκους της χώρας
μας. Από τα θεότρελα της αυξήσεως πρέπει να αναφερθούν μερικά, για να επαναπροσδιορισθούν αμέσως
Το σουβλάκι, το εμβλημα τικόν
φσγητόν της Ελλάδος και το προτιμώμενον από εντοπίους και ξένους,
δέχεται μέγα πλήγμα. Αν είναι απλό
μόνον με αλατάκι !!!! μένει στο 13%
Αν ο κατασκευαστής προσθέσει πιπεριά ή άλλα καρυκεύματα για να
γίνει πιο νόστιμο και πιο χορταστικό, φορολογείται με 23%!!! Ποιοι άθλιοι εγκέφαλοι καθώρισαν αυτήν
την διάκρισην;; Είναι ντροπή και ταπείνωση του Έλληνα. Τα πρόσθετα
δεν επιβαρύνουν τον καταναλωτήν.
Ο πωλητής φροντίζει για το καλλίτερον του πελάτη. Και αυτήν την
αύξησην στον ΦΠΑ δεν θα την εφαρμόσει κανένα ψητοπωλείον. Θα
βάζουν και πιπεριές και κρεμμύδια
και θα το προσφέρουν στην χαμηλην φορολόγησην. Και όποιος δημόσιος ελεγκτής το αντιληφθεί ας
τολμήσει να κατηγορήσει τον ψητοπώλην. Η αισχρότητα της αποφάσεως δεν έχει όρια. Και δεν πιστεύομεν αυτό να το επέβαλαν οι
δανειστές! Οι φανατικοί υπέρ των
ξένων το επέβαλαν!
Το ψωµάκι ή το κουλουράκι είναι στο 13%. Αν σ’ αυτό προσθέσομεν και σταφίδα για να είναι πιο νόστιμο πηγαίνει στο 23%!!! Η αυτή
αισχρότητα και αθλιότητα πάλιν στο
προσκήνιον.
Αν ο κιµάς είναι ανάμεικτος μοσχαρίσιος και χοιρινός και στο ένα
κιλόν έχομεν μοσχαρίσιον 501
γραμμάρια, θα επιβληθεί φόρος
23%!!! Ανεγκέφαλοι και άκρως θεωρητικοί εγκυκλιογράφοι. Υπάρχει
περίπτωση να γίνει ποτέ ανάλογος
έλεγχος; Μόνον στα μικροβολογικά
εργαστήρια ανακαλύπτεται κάτι τέτοιον.
Τα συσκευασµένα τρόφιµα ή
όσπρια πηγαίνουν στο 23%. Με
τον τρόπον αυτό δίδεται ένα ισχυρόν πλήγμα κατά των επιχειρήσεων
συσκευασίας τροφίμων.
Και από την πλευράν αυτήν θέλετε να πλήξετε την Ελλάδα και την
παραγωγήν της κύριοι ανεγκέφαλοι;
Πρόκειται για αποφάσεις παράλογες, ανεφάρμοστες, ζημιογόνες ,
πραγματικούς αβδηριτισμούς, οι οποίοι δεν τιμούν καθόλου αυτούς
που συνέταξαν την εγκύκλιον και
καλόν θα ήταν να κάμουν αυτοκριτικήν στα όσα αποφάσισαν.
Οι περιπτώσεις είναι άπειρες, η
ζηµία µεγάλη και ο υποβιβασµός
του νοητικού επιπέδου των καταναλωτών αβυσσαλέος!! Μέχρι
πότε θα µας ταπεινώνουν ;;;;
• Άµεση εξαίρεση
των Συνταξιούχων από
τους Τραπεζικούς περιορισµούς
Το οργανωμένον και καλώς σχεδιασμένον έγκλημα κατά της Ελλάδος, ήταν το κλείσιμον των Τραπεζών. Ανέφερεν και ο Πρωθυπουργός ότι το είχαν σχεδιάσει με κάθε
λεπτομέρειαν. Και το εφήρμοσαν!!
Με αυτό θα επήρχετο η τελειωτική
βολή στο οικονομικόν σύστημα αλλά και στο εμπορικόν και στο Κοινωνικόν μέρος. Το πέτυχαν. Όμως
παραμένει ακόμα σε ισχύ μέχρι
διευθετήσεως. Οι συμφορές είναι
ανεπανόρθωτες, Πλήγματα παντού.
Τα μέγιστα δέχονται οι Συνταξιούχοι. Οι ανήμποροι, ασθενείς, πάμφτωχοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι καλούνται να πηγαίνουν στις Τράπεζες και να παίρνουν 60 Ευρώ!!!! για
να ζήσουν !! Φρικτή ταλαιπωρία.
Όμως εδώ πρέπει να υπομνήσομεν στους υπευθύνους Πολιτικούς,
ότι πρέπει να αρθεί αµέσως ο περιορισµός στην παρακράτησην
της συντάξεως. Πρέπει να δίδεται
ολόκληρη και δια μιάς, όχι με τις αισχρές δόσεις! Οι τραπεζικοί περιορισμοί μπορεί να γίνουν μόνον για
εκείνους που έχουν καταθέσεις
πολλών χιλιάδων, αν και αυτό πάλιν
δεν είναι στην τραπεζικήν δεοντολογίαν.
Οι συντάξεις πρέπει από τώρα
να εξαιρεθούν των τραπεζικών περιορισµών!!! Επήλθεν κάποια συμφωνία. Αυτή πρέπει να γίνει η πύλη
απαλλαγής του γέροντος ΣυνταΣυνέχεια εις την 2α σελ.

